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Declaração 

(Não tendo estado presentes na occasião em que o Sr. João 
de Siqueira, digno representante por Pernambuco, disse, em 
apar te "que os ministros demissionarios instaram para que o 
uobre Barão de Lucena fizesse parte do novo Ministerio", cum
pre-nos declarar, que não intervimos ele modo a1'gum, directa 
ou indiroctamente, na organi7.ação que succedou ao Mini.sterio 
rlc 15 dQ novernbro, do qual f izemos parte. 
· Devemos, egualmente. declara1r, em contestação ::vo re
fericlo a1parúe, que· a proposiLo de Lal organização não tivemos 
a honra ele formular pedidos ou indicações ao nobre mare
chal Deodoro, nem a qualquer dos honrado s cavalheiiros que 
ac Lualmente occupam as pastas ele ministros. 

Sala das sessões, 16 de feverei~· o de 1.891.. - F. Peir:oto ~ 
- Wanclenlwlk . - Glicerio. - Campos Salles. - Ru11 Bar
bosa. 

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

1" parte, até ás 3 112 horas - Continuaç,ão da 3• discussão 
r.las emendas ao pro,j ecto ele Constituição . 

2• pa.rte - Continuação da discussão das indicaçõ·es sobre 
o tratado el e commercio · americano. 

Levanta-se ·a sessão ás 4 horas e 20 minutos da tarde . 

57ª SESSÃO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1891. 

Presidencia do Sr. Prnclente de Moraes 

Ao meio dia, faz-se a chamada. á qual respondem os 
Srs. Prudente de Moraes, Matta Machado, Paes de Carvalho, 
Jnão Neiva. F rancisco Machado, Leovigildo Coelho, Joaquim 
Sarmento, ·Manoel Barata. Antonio Baena, João Pedro, Cunha 
Junior, .Josió Secundino, Joaquim da Cruz, Theodoro Pacheco 
Elyseu Marti!ns, .Joakim. Katunda,. Be>!;erra de Albuquerque 
Junior,, Theodureto 'Souto, José Bernardo, Oliveira Galvão, 
Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, Firmino da Silveira, José 
H:yg-ino, Jos1é Simeão, Floriano 1Peixo l.o, Pedro Paulino, Tava
res Bastos, Rosa .Junior, Thomaz Cruz, Viirgilio Damasio, D.o
mingos Vi.cente, Gil c+oulart. Monteiro de Barros, Quintino 
Bocayuva, Lapiér, Braz Carneiro, Eduardo Wandenkolk, Sal
danha Marinho, .Joaquim Felicio, CesaJI'io Alvim, Americo Lobo,, 
Campos Salles , Joaquim de Souza, Silva Canedo. Si.lva Para
nhos . .Joaquim Murtinho, Pinhei.ro Guedes. Ubaldino do Ama
ral. Santos Andrade, Generoso Marques, Esteves Junior, Luiz 
Delfina, Ramiro Barcellos. Pinheiro Machado. .Juho Frota, 
Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do Brasil, Lauro Sodré, 
Innocencio Serzeclello , Nina Rib eiro, Cantão, Peclr.o Chermont, 
Matta Bacellar, Costa Rodrigues, Casemiro .Junior. Henrique 
de Carvaliho. Anfrisio Fial'ho, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pi
res Ferreira;. Barbosa Lima, Bezerril, João Lopes, Justiniano de 
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Srrpa. Frc•1 !1'rir'ti BOl'ges. J1~só Avr lino-. .To.sr fü•Yilrtqu a, r: nn<:alo 
de L agu,-. :\ rtsC'11n r nl n .. _\J mino .\ ffnnsn, PN lrn \ 'p l h1 J. :'l i in·11 1• I J t ~ 
Castl.'o, .'\ 111111·1111 Ua rt·w. l~ p1 ta1.: i o .P1• ss c'1 a. P L'llru .l\m p1·irn. C:1J1 i lu 
Ca rta xo, J::; {L_ ,\ n<l rndr . JletumJJ:-.. , T olpn tino do (;Cll'\;a·l ho, Ho:a 
f ' Silva. J11n o Bar ba lli u. {i onNtl YC~ F r .tn•ira . :1ns·é J\far i::rnn o, 
Almr1d a ·rj.crna111Jm co . .T 11 Yenc10 ri Ag·mar, "\ 11 cl 1· é CaYa lc:111li . 
Jlaymt 111rl r1 Ban rl r 11·n. Anrnhal F al cão, P ni·r ir a l üTa. Bapl i;.la 
~ ~ i\'l01 la, F 1·6r.s cl <1 Crt tz, E r- ico 1:nelh n. Sa mp aio .h rraz. Lnp"~ 
J,1·ovao , J :·tClf tlOs Üm')CI Uí'. 1 \.r i sticl1:':~ Lol.Jo, ]h 1rqu i111 \ Vcener.k, 
Ln n.ll 11 g~~ ,Ir.sumo. Tlt urna r, D nll 11w. AnLnni n Ol ynt l10. Ha
rla~·p , Joan Prn l1 r 1r n, PJ<t cicln lVfasC'accn lrn.s, Gabr iel el e J\fng·a
lliaes . Lroll r l .F i lh o. Ch ucras Lobu.Lo . J acob da P a ixão . .Ak.\<111-

(l rr, Slor.lil c1', Frun c .i ~cn V c• i;;a. (:os ta Sernrn , li'nn ('. a lvrs ClHL \'1's. 
_\.nw1·1rn L uz. F1•li ciano Prn na. Vi u!Li , D 11lra. !'ii ruc io. Cnr e\:a 
Rnbr: lfo: l\la1101' I F11 lg-e 11 ci o. 1\ sl.0 I11ho Pi o, Ar i sLi clcs i"1aiu, <i oit-· 
ea l\·1•s Hanws. Cnl'lns ri as l;llngas . .F l'anci ·co Aniarn l. Domin~ ·1~ 
Roc lH1 .. Cnsla Mach ado Pn lcl,i a . .João d e AvP ll ar. Pnrreini Ha
lw ll o . .1.' en c-•i ra Pirr.;;, João Lu it:. lY[eirn ri r) Va,séoncellos, J11i\r.1 

el e )) il}t 11 ·i 1·u, ,fu5o Vi1)i1·a . L ui r. de· 1\ ndrnll e, E sp iri L1) ::ia n ln, Bi•l
ln e 1111 n11 C:1t·1w ii·o .. Ponl r's Mi r·ancln. Oitii; ie;i , C: abino Bf'so1 11·n. !Yo 
rlo ·.Prarto, Ol iw ir a Vu ll a cl ão , Y r l i:-,bclln F1 ·r~irr. _\ 11 g11 slo ele Frri-
1:1 ~. !J:it il a. . \ rgo lln. 'J' os l a. Seab1·a, .An loni o B ur.Pbi o. /l: ama, 1\ r
t hu 1· R io:::. (;n,1T i a Pi rr·s. i\far1;olin n iW011 r <l , San Los Pct·r• irri, 
·Cu . .; toclin clr. ·Mrll o . . Pun la Gu ima r5.es. iWill on . Amph ilophin. 
J.i'ra11c isco Sorl rr, Dioni s io Cerqu ei ra, Lr~o ·igildo F ilgu eira.:;, 
Bar ão dr S . l\1n1·co;:;. Meclrad o. Barão de Villa Viçosa. Pr isro 
.Pa,ra iso, :.\J. un iz }'ee ire . :\ thay rl r J11 n i or, Fonseca e Silva, l'on
sc•ca H r•ern r:. :.\ fio Prca nl1a. Ul' J>ano Marconclf's. l\fan ll ães :Bnl'-· 
rf' to, Cyr ill o de Lemn~ . Al berlo B r nn,d ão. V ir int,o dr. Medeiros, 
~ oaqu in 1 Brrwe:<. V i rgi l io Prss1}a. F.rançn Ca 1·valllo . .Lui z Mtn'al , 
J:lem a t·rlino rl e Campos. Fran ci;;co Glicrrio, G0sario Mo tl a, l\lo
rn es Ha1Tos. Loprs Chaves, Don:i1 1gos cl f' Mnraes, :\ rl olph o r:ol'
clo. Ca1·va lha l. Angf' ln Pin li c- i ro . M11 rsa, .Rorl olp h u Mil' anda . . Pa1 ~
linn :c ar los. 1co:(,a. Juniol', 1n.od1·i g"Ltr.S .A lvos. 'Car io · f :arcia. M01:c1-
ra cl n Si lva. Ru biã ,fun ior, F'lPury C111 ·rHlo . .Leopo frt o Rnlhoc~. 
0 11 ima·rães Nn 1 n l. 1 i11 011io Azc1w lo, Caetan o do Albuqu erq11 e, 
Bcll ar mino ri r. ;Vl en1fon oa i\'farcian n ri o !\fa ga l h ãe.~ . E d11ardo .Go11-
'Çalves, F ernanrln Sima's . L auro Müll cr. Cud.os rl c üampos, 
.Schrn idt, J ... ncerrla C01 1li11ho, Yi cl.01·i:nn Mo1il e11'11, Prr.e1l't1;, 1~'1. 
·Costa, Antão el e F ar ia . .Tnl i o el e Cas l1lbos, Bo rges rle j\,J rcleno~ • 
Al ei eles Lim a. A;:;s i s H,ras il, Th orn az F lnres, Ah rc u, Homr i 0 

Bapl~ i stn . 11oc l1 a Osorio. Cass ian o ·do Nasc1m on lo, Fcrnanclo 
Abbol t. , Dmndr in Ribeiro e j\fr nn a Barreto . 

Ahl'e- se a sé•ssão. 
Deixam de cornp;:irccrr, com cau sa, os Srs.: 
F r r.rlPt' icn Srrrano Cnr lh n e Campos. R;:iulino Horn. Jl o-

- · - · l ' h l ·1 Jos Santos rl r i g t1 1~,.; Fernanrle". ?li a rLinhn H1 1rl r ig lle.s . . . . ~op11 o e · 'e · 1 c~ Lcnnn ro Mac.ir l. snrn. iva . c:onclo rle _J< 1g11Pu.rr:l.o. A lvaro B~ 01, 
lh o. Ferrr"ira Brn ndão, Hu eno el e Pa1va, Gesarw Mo/ ta J 11 n. ; 
AJJr-cr1o I~ U i s f' J!;r nNd n ct e Olive ira ; e. sc rn causa, os S~~s.-a . 
Ru y Barbosa Aq uilino ri o Am aral, Bern a rd o fi e :\fc ncl ~,.çt· ' 
Santos Vie in ; Olin:üra Pin!o. Alci llrlo r:11!1nnab~ra, . Maynn '• 
.. , . h ' J · , Bar·an de (' nnl a Helena. ' 111 ae" . JJorn in µ-os P·nrt.o . ,arn oun rn~ , · . ,· ,...., .. ';,, : ·a. 0 Lu1r, B an·et.o. MarLinho Pr aclo Jun10r. A lm ei da :\fno ucu. 
An lonto PrarJ o . 

E ' l icla . posta em discussão e, sem r.l elmtc, approvacla ª 
neta da sessão antececlen t.e . 



o Sn. LEOVIÓTWÓ FtLGUEJT\1\s pede a 1falãvrã pará bJ:'fé
r ecer e :fLmdamm1tar um requerimenlo, que ,julga estar nos 
terinus elo a1· I. G7 rlo H.cgim nnLo, v isto como se i·r l: crn a materii1 
{lo p1ro.i ecto de Constüuic;5.o . a que se acha em di scmssão. 

Depo is da 11~ i ~m·a do requ<·Jl'.iITwnto .. o urnrl11r faz va ria:> 
cous id cl' açõcs. e co nclue p ed ind o no Gong1· essn, Hn qual ohscl'\·a 
ele um lado mu itos radicalislas, e do uuLro ·O coulrari o. que 
f;wa com qu e não venha, n est.a questão el e organização jucllcia
cr:ia, a Bcr conclenrnada nas cus Las a liberclacl e . 

Vem ú Mesa p seguinLe 

Reque'l"i:ni cnto 

'J'cndo s ido o de res taurar a d i ~posiçüo elo n. 2í do art. 33 
do prirnil:ivo projec Lo de Co nsLilll ição , suhsllLuindo a expres
são - codificar r>e la exp ressão - legis lai' - o p ensamento, 
que presiclinú. ernrnda que offor r.ci, n a 2" di scussão cio rnesrno 
prnjeclo, ao cOn'c::;ponclenL e n. 2!l elo art. 33, reque iro, para 
cviln1·-se incohercncia entre os t erm os dessa em enda avpro
vacla e o systema de organização do Poder J ucliciar io federal 
arluplado pelo Congresso, crue seja audori;r,acla a Comm i. ssão 
cncancg::i cla da ulLima o:eclacção d a Constituiçffo, a recligil' 
nos seguintes terrn-us, ou nos que m elhores lho i1arcrncre111, a 
dispos ição do n . ;u1 elo art. 33, si fôr de noYo approvada 
anuell a em enda: 

"Leg islar sobre o Dire ito Civil, Cornmercial e Crimin al 
dtt Ilep ub.lilJa e o ];>,l'occssual ela justiça federal." 

S . n. - Sala das s essões, 1.G de fevereiro el e itl!H. -
LeQV'igildo Pilgiwiras. 

O Sr· Jo sé Hygino (11ar·a wm.a c.cplicar:lio ) - Sr . Pre: ·i
dcn le. não ·1enrlo en 11ocliclo inscrevci'-rne para fa.11:11· <>obre as 
eill en l lir :s offe,ecc idas ::w proj ccto de ConstiL11.ição cm 2ª dis-
1mssão, s111 1 forçado a aprovei 1 ar-rnEi eles te ensejo , pai' a ex
pi icar (' rílcl iJ'i c.; n1' alguns a.parLf's clado' pnr mim, q11 anclo ora
\' ft. lwnt.ern, n nnbrc r r.prr" i"nLa11 Lr, ·JJ01· Guyaz, SL' . Leup olclo 1fo 
B11 lh ões. cujo cli.~curso vem J1ojc publi eado, em r esumo, no 
Diariv Of(ic'ial. · 

n ercr indo-sc a mim, d i::;sc S . Ex.: 

"Espero o conto com o voto elo nobre rnpresenl.an lo p:m.'i 
1p1c o Co ngresso não sa11cc.ione a emenda do Sr. L eovigilclo 
Ji'j Jguc iras . · 

"O SR. J uSE' l-ÍYowo - Ser ia urna incoh otcnci a da minha' 
parle . · 

"O Sn. I.EoPoLDo DE Dm.HÕES - O CougT . so, acceiLandri 
o _p.1· incipio da duali darle de rnu:gisLratura, n ão póclc' deixar, 
hoJc, ele suffragar a pluralidacl e de magis tratura. 

"O SH . AMPH rLOPnro _ I sso é que é sysLema . 
. "O Sri. Jos .6: HYGTNo - E' um golpe na integ-riclade elo pail, 

Acima dos sys tcmas co lloco o meu paiz . . . 

"O Sn. LE_0]20l .. DO DE ~U.JAJ{),ES - ,Como? 



"O SR. JosÉ HYGINO - O que eu disse foi ~ 'que :recebia 
a beneficio de inventario a descentralização resultante da or
ganização judiieiaria do projecto do governo". 

;Este aparte, como se vê, está desligado, não se refere ao 
que precede; não .se sabe _a que :veiu nem o que eu quiz com 
eUe significar. · 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - O discurso do Sr. Leopoldo 
de. Bulhões vem com a nota de que não foi ;reviêto pelo orador, 

O SR .. TosÉ HYGINO - Sei disso. Estou apenas comple
tando e explicando apartes dados por mim. 

O aparte a que alludo foi provooado por me ter attribuillo 
o Sr . Leopoldo de Bulhões uma proposição que eu não me pro
feri, isto é, S. Ex. attribuiu-me ter dito que acceitava a Re
publica a beneficio de inventario. 
' Segundo supponho, S. Ex. alludiu a um topico do di:::
!Curso que proferi nesta Casa por occasião de discutir-se a 0r
ganização do Poder Judiciaria, estabelecida no projecto de 
Constituição. Tratando, então, do deoreto organico da justii;.a 
federal, que baixou o nobre ex-Ministro da Justiça, eu dis.;e 
que recebia a beneficio de inventario as apregoadas vantagen~ 
da descentralização resultante daquella organização, e procurel 
demonstrar que della resultava, pelo contrario, uma centrali
zação, praticamente inexequível. 

Vê V. Ex. que entre a proposição por mim proferida e a 
que attribuiu-me o orador, vai grande differença. 

S. Ex. foi injusto comrnigo, pondo-me a pécha de inco
herente porque concorro com o meu voto para apoiar a emenila 
do nobre representante pela Bahia, Leovigildo Filgueiras, re
ferente á unidade do Direito. 
··· · . S. Ex. sabe,, tanto quanto qualquer dos nossos collegas 
membros da Commi.ssão dos 21, que, no seio dessa Cornmissão, 
pronunciei-me sempre pelo principio da unidade do Direito, 
e que, neste Congr_esso, o sustentei e defendi, dando, desenvol
;virnento, as razões em que nie firmava. 

S. Ex. não ig·nora que fiz mais: tendo passado em 1 • dis
cussão, por füadvertencia, surpreza ou qualquer outro motivo, 
ü systema da diver.sidade das _legislaçiões, eu apresentei uma 
emenda resta])elecendo o systema contrario, o mesmo que con
sagra a emenda do Sr .. Filgueiras. Emfim, V. Ex., sabe que, 
1segundo ~ minha desauotorada opinião (Muitos não apoiados) , 
10 Direito uno, producto da nossa historia, é um dos mais 
fortes vinculas da nossa união naicional (Muito bem,), e que 
considero o rompimento desse vinculo um crime de lesa-pa
triotismo. (Muito bem! Muito bem!) 

Sendo essa a minha convicção, como posso ser taxado de 
iincoherente pelo facto de permanecer fiel ao principio que 
.defendi, e qu('l vejo consignado na emenda em questão 't 

E, si sou incoherente por continuar a defender a uni 
dade do Direito, embora o Congresso tenha aciceito o systerna 
da dualidade da magistratura, parece-me que S. Ex. incorreu 
na mesma falta, quando, no seio da Commissão dos 21, não im
pugnou esse principio, ou, pelo menos, não apresentou emenda 
á disposição do projecto que o consagrava ao passo que im
pugnou, calorosamente, o systema da unidade judiciaria. 

Pois, si S. Ex. conformou-se, alli, com a disposição do 
projeoto, que mantinha o Direito nacional, e, ao mesmo tempo 
,g~f~ns:!i?, ª dl!al,igªde go P._od~:r ;!lJ,dic!a.f!o, comQ e:x:jge, agora, 



~-Je mim, e'm nori1e dessa dualidade, que yote contra a eJ.11enda. 
do Sr. Leovigildo Filgueiras? 

Versatil e iillcoherente seria eu votando contra as minhas 
convicções e o principio que defendi.. (Apoiados_.) 

'.Adeante diz S. Ex .':. 

"Trata-se, Sr. Presidente, de dar aos estados aquillo que 
lhes deve pertencer. 

"'Trata-se·, simplesmente, de estabelecer com haise a obra a 
que fomos chamados. 

"O SR. JosÉ HYGINO - O que V ., Ex. está fazendo é urna 
Confederação de republiquetas. 

"o Sn. LEOPOLDO DE Bur_,HÕES - Admiro que V. Ex. ' mes-
t;re de Direito, sabendo distinguir Federação de Confederação, 
.venha dar-nos semelhante aparte. 

"Admira que V. Ex., sabendo, üU devendo saber, o ·que 
caracteriza a Confederação e o que caracteriza. o governo fo
.clerativo, avance semelhante pro2osição." 

Segue-se a explicação do que sejam a confederação e a 
Federação. 

Sr. Presidente, esta proposi.Ç\ão do Sr. Leopoldo de Bu
lhões, de que, sendo eu mestre de Direito, devera saber o que 
é Federação, encerra uma offensa pessoal, 'que não deixarei 
passar em sileillcio. 

A divergencia entre mim e o nobre representante de Goyaz 
é de idéas, de doutrii:ias, de pontos de vista, não ha entre n6s 
questão alguma pessoal . Eu sempre o tratei com a delicadeza 
e a attenção que o cavalheirismo, as funcções que exercemos 
e os talentos de S. Ex, me impunham. Por que razão insinua 
S. Ex. a que, sendo eu mestre de Direito, não sei o que é Fe-
deraoão?. . . -

O SR. AumJs'ro DE FREITAS - Não apoiado . Não veJo ah1 
Jntenção de offensa . 

O Sn. JosÉ HYGTNO -,- Essa insinuação é tanto mais injusta 
quanto S. Ex. sabe ·que procurei sempre distinguir cuidado
samente a Confederai;;.ão e a Federação, e que, justamente so
bre essa distincção, assentei os meus raciocinios e argumentos 
em relação á unidade do Direito e da justiça no reg1men fe
deral . 

O Sn. AMAIW CAVALCANTI - Desde o tempo da Co;mmissão 
.assÍilil se fez. 

O SR; JosÉ HYGINO - A lição que me deu S . Ex. me po-. 
deria ser proveitosa si eu já não tivesse di stinguido uma coma 
da outra, nos termos claros e precisos no meu disc'urs'o, qué· 
corre impresso . 
· Por outro lado, o meu aparte não tem a significação que 
S. Ex. parece lhe ter dado. O que eu quiz dizer ê que, com
quanto S. Ex . distinga a Confederação de Federação,· todavia, 
1quanclo rac.ioc ina, o que tem em vista é o typo da Confe-

Assirn, S. Ex . parte do principio que a unidade do direito 
é ir1cori1pativel com a Federaoão. Ora essa proposição póde 
ser verdadeira com relação á Confederação, que é· uma uni.ão 
de estados soberanos, ma,s não com relaç~o á Federação, que é 
µma união nactonal e Se CQmppe de estac!os ~ão SQber;!!!O§.J 
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Si a. Ped&riiÇãó é urnà união naicfonal 'é si a: unifróaÇ\ão do 
povo aca.rreta a unidade ll o clireilo, corno se póde dizer QUü 
enl:re estes (os estados) e a Fecleração ha inco1T1patibi licla cle ·! 

Pelo contrario, a unidacl1~ do Direito, como ela lirtgLia, é a 
basti mai s soli cla de urua união federal (Apoiados); e ali.[ 
eslú, a lém ela All ernanha, a Fctl era<;ão helveti.ca, que tanto 'e 
empenha por obLer um Direito naciona l. E1 1t.ret.anLo, entl'e nr'1', 
apresenta-se con1 um iciéa l o esphacelamento elo nosso DireiLo'! 

S. :Ex:. disse- e é este o seu principiil argTirnento-"quc 
privar as. assemhléas elos estados da facu ldad e de legislar sob,·1; 
o Direilo é negar-se- lhes o qu e lh es deve 1J e1tcnccr, é offc11 c! cT 
Fí. sna au lonomi.a legislativa. 

Contestei essa proposição, com apartes repetidos, e corno 
nrnlrnrn fo i tornado, releve-me V. Ex. que eu resl:abele1;a a 
m inha conleslaç1ão. · 

Não· post:o comp1·pl1enrfor que o D ire ito seja classif)cadô 
corn os nogo1:ios, 011 inleresses, ele mero cara:cter local. 

Que ó que o Direi Lo assegura? A." condições fia exisLenc:irl 
social. . Que é que elle regularne11J.a '' Aque llas relações entr;; 
a~ pessuas, qu e clcYPm ser· assegul'adns, coacl.ivamen:tc, pela 
lei e pelo Poder pulJ l ico. 

Ora, essa~ relat;õrs jur iclicas são as da v icia e iv il e sr. PS
tabcleeem entre quaesquer cidadãos elo paiz, e :rião soment;1 
e11tre os que halJitan1 o rrwsmo ponLr: ou a mesma secção elo 
l l·1·1·itor·io : são. po1· cunsequcncia, r ela<:Õ<':'i que perlr. 111 uma r e
gularn1;,nlai;ão un i f'o1·rne. afim rle que n C\ i dnclãu guso, por 1.orlu, 
a parl e cm s im PaLr i n, dos mesmos direitos e .das n:.H:smas g·a
r anli.as. (A2Joiados .) 

:O: {lireilt1 é, pois, por sua natu reza, um interesse dl) ca~ 
ractet' nacional o da compeLencia clp Poder Legi slativo 11:1 ... 
cional .; (Apoiados; muito bem.) · 

Ainda mais: ení relac~õos juridic2.s que faz em objeclci do: 
Direito JJrivacln, não se estabelecem sómente enLre os nacir; -J 
nacs , mas, 1 ambPm, ent r e e81.es e os qxLrang·eiros. 

NoLe-se a disl inc(;ão imporLantissirna e irnperecivel '.lJUO !Ja 
entre os direi.tos politicos e o: direito~ civ is. 

Aquelles .suppõcm a qualidade li 2 nacional; o extrangeit\~ 
11ão pôde tr~r outros dil'eitos pol.i.ticos .senão aque lles C[Lle a. 
lei d0 paiz onde elle se adia, expres$<1rnmlte, lhe confere. 

'Porqi;i.e razão'! E' que ,não se póde r:;er cidadão de duas p::t
Lrias: os clcvrres para com uma clellas se1:iarn incomp·al i yo i~ 
:com os devores pani com a outra . (A1w'iados; mudo bern .) 

Mas o caso ·é inteiram ente diverso no campo cio Dil'cilb 
Privado. Este não conhece senão a pessôa, não vê senão o 
homem com as suas qualidades origi1nrias, as suas :faculdad e';, 
a sua capaciclade ])ara consliluir-:e termo de uma relacão ju
l'idica. (Apoiados. ) , 
· O h omem, onde quer que es le,ja, pôde ter e adquir ir di-' 
rniLos civis, e não deixa ele ser pae 0 :.1 esposo, ou de ter reapa
cidacle para conLractar, porque se :wha em u1n pai.z extran-
geiro . . 

A. lei eivd lb e assegura os mesmos cli..reiLos qu e póde tc1.· 
o nac ional, de modo crun no cl.omin io do D-ü'eito Privaclo rn 
esl.aheicce urna conmmnhão jueiclica cnlre o nacional e ü ex
trangeiro . 

Si La l ú a funcção e a indole dei Direito, como podernns, 
nós Cé(ta logaJ-o com o~ ü1_t_oi,:(;)sses, m~ra.r;nq11Lq locacês, e ,dizel', 
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como disse o Sr . Leopoldo de Bulhões, que o DireiLo deve 
entrar . na competencia leg is la tiva dos esLados, sob pena de 
oJ'fcnder- sc á !:'Ua autonomia'? 

Para impugnar essa asservão de S. Ex . não preciso de 
melhor argmnento do que aquelle qi.ic tiro da emenda, pela 
qual S . Ex. estabelece a diver sidade ou pluralidade das le
gislações. 

Essa emenda reserva para o Congresso Nac ional a fac ul
clriclc ele leg islar, poe exemplo, sobre fa llencia. 

Por que razão, pergunto, pertence ao Congresso legislar, 
pr ivativamente, sobre essa materia, que é assim retirada á au
tonomia legis lativa dos estados? 

Quaesquer que sejam as razões que me possam ser dadas 
pelo illustre orador, applical-as-ei a outros casos, numer:i-
sissimos . · 

Si o Congresso legis la sobre fa llen.cia, por que não ha de 
legislar !:'obre a leLra de cambio, qüe é o insLru merilo mais 
commum e vulgm· elas transacções entre as praças? Porque 
nã.o há de legis lar sobre o Direito Maritimo que affceta a na:. 
vcgrrçiío e as re lações com çis peaças extrangeiras? Por que 
não legislará, l.arnhcm, sobre o casamento, que é a base da 
fami li a'.' 

E, _lgislando sobre o casamento, por que não legislará, 
ainda, sobre o regimen elos bens enr re os conjuges, sobre o 
divorcio e a indissolubilidade do lavo rnnjugal, o patrio poder
e todos os direi tos da fami lia? E, a3s~m, de excepÇ1ão ern ex-· 
copção, fi.1cará clestruido o pr incipio ele S . Ex., e o . que pard 
olle é a excepi;ão, passará a .ser a regra. (Apo'iados ; muito 
bern.) 

O meu illustre adversaria, pois, inverte os principias, es
tabelece corno regra o que deve ser :1. excepeão. Em these e 
corno princip io geral, as r efações juridicas pedem urna reguh
mentação uniforme, e, portanto, competem ao Pocler Legis!J
tivo da União. (Apoiados.) 

O radicalismo, Sr. Presidente, é que eleita a perder a~• 
revoluções . Os defensores ela pluralidade das legislações '<fr· 
quecern-se de que a extrema dispersão, corno a concentraç1ão 
excess iva das forças, pôde causar a n~or te elo corpo polit ico e 
social. (Apoiados .) 

Era o que tinha a dizer. (Muito btin; mu'ito b'eni.) 

O Sr. Moraes Barros - Pedi a palovra, Sr. Presidente, para 
cornmunicar ao Collgresso um telegrarnma, que acabo ele re
ceber de S . Paulo , e que demonstra que, alli, toda a população 
nacional e extrang·eira, se interessa pelas deliberações .do 
mesmo Congresso. 

Diz assim o telegrarnma (lê) : 
"Parliclo Teuto-brazileiro lgvanta protesto solenne, por in

termcdio de V . S., contra resolução elo Congresso exig·indo 
dos extrangeiros residentes no paiz ;wtes de 15 de novembro 
declaração formal ele acloptar nacionalir1ade brazileira, pois, e:11. 
vil'tudB ela lei ele H de Dezembro, effeclivamonLc, são brazi
leiros. Da mesma fórma protesta cont ra a suppressão ele ca
botagem livre, por ser anti-l iberal . Pedimos levar nossos pn1-
testos ao conhecimento do Congresso, defenclenclo. clireiLos ad
quiridos. - Bm'char.cl. - Ileinritz . - Gerpe,.'' · 

Vol. TII 47 
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E' natural e legiti mo este protesto, Sr. Presidente, por
que, quanto á naturalização dos cidadãos extrangeiros que es
tavam no Brazil, por occas ião da revolução ele 15 de novemb:·o, 
-é certrJ que ell es se a-chavam no pleno goso e exercicio dos 
direitos da nacionalidade brazileira. (Apoiados.) 

Pelo decre lo de 14 d e dezembro, menos de um mez de
pois da Revolução. fo i declar aclo que todos os extrangeiros que 
então se achavam no Brazil ficavam sendo ]:Jrazileiros, em per
feito pé de igualdade com os nacionaes, salvo declaração e 11 

contrario. 
· A unica excepção feita foi a restricção de não poderem ser 
eleito~ Presidcnl.e c1a Hepublica. 

Fazia gosto ver, Senhores, as fesi.as enthusiastas que sr,• 
fizeram em todos os pontos de São Paulo, por aquellas colo
nias, ao saberem que iam gosar das prerogativas ele cidadão 
brazileiro, ao saberem que estavam naturalizados neste paiz, 
em que já residiam e no qual já ganhavam meios de subs is
tencia; quasi todos declararam- se brazileiros e começaram a 
ser aproveitados para os cargos publicas. ' 

O governador de S. Paulo, que er a V. Ex., passou a 
aproveitaJ-os nas intendencias, nos cargos policiaes, como jui
ze.s municipaes supplentes, e, com o applauso de todos, come
çaram elles a exencer esses cargos. 

Veiu logo, porém, o projecto ele Constituiççào trazer-lhes 
um sobresalto : nesse projecto dizia-se qu e para ser senado;· 
ou deputado era necessario o prazo de 4 e de 6 annos de ·~i.
dadão brazileiro, o que importava uma restricção ao direiLo 
conferido- pelo decreto de 14 de dezembro, e, por isso, todos re
tiraram- se desses cargos, entendendo que essa disposição era 
uma negação rlo que lhes t inha sido conceeliclo. 

O Su. OrTrcrcA - Violação, p elo contracto feito, que elles 
acceitaram . 

O Srt. lVIoHAES BAHHos - . .. uma falta de fé publica. 
Depois de abrirem-se as discussões elo Congresso, passou, 

aqui, um a emenda declarando que essa exigencia de prazo nfio 
se refer ia aos cid adãos natu ralizados pelo decreto de 14 c1c 
dezembro, e foi essa noticia para todas as colonias uma verda
deira restituição. E lles se tinham feito ali st ar com o eleitor&s 
e concorreram para as eleiçõ es ; toda a deputaçào paulista, n 
creio que posso assegurar que toda a representação sulish. 
acha-se neste Congresso com dezenas de milhares de votos das 
ex-colonias extrangeiras. (AzJOia.dos. ) 

Estavamas nestas circumst anc ias, estavam os extran
geiros no gozo dos direitos do cidadão brazileiro, e exercen
·do-os por essa fórma, quando, repentinamente, é approvac1a 
pelo Congresso u ma emencla exigindo que façam declaração 
expressa e formal de que acceitarn a mwionalidade brazileira. 
sem o que não poderão ficar sendo cidadãos brazileiros aquellcs 
que estavam desde mais de um anno no pleno exercicio desstl 
direito! Ora, isso é faltar á fé nacional, é romper o contractD 1 

' celebrado pelo decreto de 14 de dezembro, e é alguma cousa 
inais : é u m retrocesso de sessenta e tantos annos . 

Pelo art. '1º da Constituição imp erial de 1824, foram ch~
clarados cidadãos brazileiros os portu cvu ezes residentes nu 
J?razil, que expressa, ou. tacitamente, notar bem, adherissem á 

· Independencia do Imperio. Portuguezes eram, então, quasi os 
unico;; extrangeiros no paiz. · 
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O SR. ÜITJCICA - E os mais perigosos, por t erem sido a 
nação que nos dominava. 

O SR. MoRAES BAHROS - Portuguezes, · eram aquelles qufl 
tinham combatido a nossa Independencia, portuguezes, eram 
nossos inimigos. 

Pois bem, Senhores, o Brazil foi bastante grande, leal. 
generoso, p!1ra acolher esses cidaclãos no seu seio, fazendo 
clelles hrazilciros . 

O SR. LOPES TRovÃ:o - Mais ainda, aeiceitararn o porl.ug!JCZ 
1;orno ch efe do E stado, na pessôa cio Sr. D . Pedro l. ( R'is o.J . 

O Sn. MonAES BAn.n.os - E dessa gencros iclad1~ n Brnzii 
parece que não tev e motivos para arrep ender-se. F igurar un 1 
entre ell es alguns dos homens rnai.s nol<J.vei s pelos serviços 
pres tados ao paiz, taes como Nicoláo Pereira de Campos Ver
gue iro, que foi senador e regente do Imperio, o Visconde rk 
Abaeté, que ocicupou os mais elevados cargos, .JosP, Cleme nte 
Pereira, e tantos outros. 

E é no fim ele sessenta e tantos annos após, qtte 11111 C011-
gresso r epublicano ha clr; voltar atraz e ser menos li.bera) do 
que foi a Monarchía ?! Espero qu e essa emenda, que passou 
talvez, despercebida, por falta de attençifo de rn ;,:1.i Los Srs. r e-
presentantes, será varrida da nossa Constituição. 

E' com razão que os colonos teuto-brazileiros de S. Paulo 
protestaram energicamente contra a exígencia dessa decla
rÇtção, dizendo que é isso uma violação ele seus direitos j::í 
adquiridos. 

O SR. PRESIDENTE - Observo a V . Ex. que a hora está 
finda. 

O Sn. MonAES BARROS - Duas palavras apenas, e termi
narei. 

Quanto á liberdade de cabotagem, sendo uma liberdade 
da qual toda a Nação gosa ha quasi 30 annos, qual a razfio 
por que se p ede a sua revogação? 

Para que a industria ela navegação seja exercida por TJ a-
cionaes, para que as rendas provenientes clahi nfao vão para o 
extrangeiro? 

· O SR. RETUMBA - E para ser um viveiro para a Marinha 
ele guerra. · 

O SR. MoRAES BARROS - Si é assim, fazei entã.o, como a 
lei JJortugu eza, que prohibiu a exportaçião ela moeda do reino 
de Portugal, punindo com penas severas aquelles que a vio
lassem. Si vós quereis nacionalizar a industria da cabotagem, 
ele viação marítima, por que não n.acíonali~ar tamJJem H da 
viação terrestre? 

O SR. RETUMBA - :Ha icléas disso; no MinisLerio passado 
tratou-se ... 

O Sn. MonAES BARROS - Eu vos denuncio que em S. Paulo 
ha uma companhia ingleza da estrada de f erro, ele Santos tt 
.Tuncliahy, que. mensalmente, romeLte para Londres quantias 
avultadas de clinheiro, que muito b em podiam ficar no paiz; 
como em S. Paulo ha em outros es tados eguaes companhias . 

PorLanLo, nacionalizai tambem a v iação terrestre . 

O SR. RE'l'UMBA - De accor clo; 1contem commigo. 
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O Sn.. TvloRAES BAHnos - Na mesma torrente de id éas na
cionalhai o . commercio a retalho, como já foi programma elo 
partido Libera l em Pernambuco; nacionalizai o solo brar.i
leiro, para que o extrange_iro não possa possuir bem de raiz 
neste paiz , - e n isto tendes o exemplo na na(;ão mais h
be:-al ela J:Dmopa, a rnpublicana Suissa. Vamos mais adeant::i: 
nac ionalizemos a lavoura, as industr ias, o commercio bra~t
leiro . 

Sejamos logicos e consequentes : ou levantemos uma mu
ralha chine:.m que impeça a entrada de tudo quanto for ex-
1.rangei ro 110 Brazi l, ou, então, sejamos franca.mente liberaes, 
accei tando sem restricções odiosas, sem monopol10 algum, o 
concurso do capital e do braçK:J extrangeiro, de que tanto 
preci sa a nossa Patria para que seja grande, prospera e feliz. 
(M'Uito bern; rniii to bern. ) 

O Sr. Quintino Bocayuva (para uma e:x:plicação )-Sr. Pre
s id ente, dentro de a lguns momentos, talvez, com certeza 
dentro ele pou.cos dia s, estará quasi ultimada a tarefa do Con
g1·esso Constituinte Brazileiro e eleito o primeiro magistradú 
da Republica. Terá cessado, então, o periodo do Governo r e
volucionario, e os seus a'l~ to s passarão á Historia depois de 
submc l.tid os á critica, ao contraste e á sentença da. opinirw 
nacional r epresentada p elos seus legitimas rnandatarios, acrui 
reun id os . -

Nestas circumstancias, qualquer que seja a irnpaciencifl 
legitima e de que eu proprio partilho para cheg:armos á Ül
timaç:flo da nossa g loriosa tarefa, sint o necessidade impr_e .~ 
cinc!ivcl de occupar, por momento~, a vossa ::.ttenção, não 
tanto para salvaguarda da minha possoa, mas pa1·a salva
guardar a responsabilidade minha e de meus collegas cio Go
Yeo:-no Prov i:·orio, a qna l envolve um princ ipio fundamental 
e, ao mesmo Lemuo, 11:11 grande inlercsse nacional. E' e~S'l 
a razão pela qual careço deixar registrada nos Annaes da 
Constituinte e na acta cios nossos trabalhos a declaração C[ut\ 
vGu l.er a 11 onr-a de faz er perante os meus illusl:res colleg·a3. 

Qnan clo. a inda ba pouco t empo, partilhava com os inr:u::; 
ifü1 stres collcgas, m embros do Governo Provisor 10, a respon
sahi lid8cle ci o Poder, so li citei , ern uma elas sessões do Con
selho de Ministros, que fosse presente ao Congresso Consti
tuinte, 11a sua primeira reunião, o tractaclo de limiLes cele
brado com a Republica Argentina, e celebrado por accorcl') 
unanime e OJ~clem do Governo Provisorio,-t.rataclo qual tive a 
honra ele ser o negociador, ou, antes, o simples signatario, 
por forç\a elo cargo que exercia. (Apoiados.) 

A essa soli cita(~ão oppuzeram - se, com excellentes razões. 
os meus illusLros coll egas, ponderando a inconvcnicmcia de 
interrom per a tarefa elo Congresso constituinte com a cli~
rrnssão do 11111 ass111npto mal ,conhecido e mal apreciado, pot' 
111na part.e el a opin ião publi ca, jnsLament.e por não ser conhe
cido, o ser explorado da maneira a mais perfida c violenta 
prlos aclversarios elo Governo e ela Republica. (Apoiados .) 

Na exaggeração drsse máo recurso de oppo:;ição, Senlw
res, procurou-sr, até, inferir urna offensa, que !'err menos a 
m inha pessCJa do que a dignidade elo Congresso Nacional . 

Escreveu - se, com a so lennidacle quo lhe dava, não 0 
docnmonto escripto, mas a sensação occasional que ell e prc
duzü1, qüc os mini s tro. do Governo P:rovisorio imp ortunavam 
os membros deste Congl'esso implorando a sua proLecção, pe-
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dindo a sua complaicencia para a approvação do referido tra
tado. 

E' numeroso, Senhores, esLe Congresso; nelle conto al
guns amigos ... 

VozES - Tem muitos. 

ó 811 . QrnNTTNO BocAYUVA - ... e mantenho relações de 
cortezia com qnasi todos; pois bem, é ern face de todos cllns 
que affirmo, irnr m im e pelos meus collcgas, que nem rnn 
só dentre tantos poderá dizer que a elle me tivesse dirigirJo 
para tratar deste assuinpto, ou para prevenir o seu .animo. 
(Muítos apoiados.) · 

Em uma questão desta ordem, esse proceder f'üra mai~ 
do que incorrccto, porque ta l questão é da natureza daquellas 
que não podem nem devem ser jnlgadas e reso lvidas sol! 11 
influencia elo cspir ito da camaradagem nu das -::unvenien3ias 
pessoaes, mas, exclusivam ente, sob a influencia cio mais são 
patriotismo e dos mais elevados principias para salvagTLanl::t 
dos interesses nacionaes. (Mu'itos apo'iaclos.) 

Mas _ a déclaração qne Lenho necessidade de deixar con
signacla é esta : que, ins istindo Dela segunda vez. peranlc o3 
meus collegas, ponderando-lhos a alta conveniencia de fazer 
resolver e deciclir pelos representantes da Nação essa questão, 
até certo ponto incanclescent_c, os meus collegas, acceitanclo as 
ponderações que tive a honra de fazer, concordaram comrn ig·u, 
e em Conselho de Ministros foi isso adaptado e resolvido. 

Dessa deliberação demos conhecimento á Na~\ão uor mciJ 
elo Diario Of ficial. 

Hoje, nem cu nem meus collegas ternos mais a respon-· 
sabilidade do Governo: não compete, portanto, a nós, a ini
ciativa desse assumpto, nem temos o direito de traçar nor
rnas ele conclucta aos nossos illustrcs succcsso1·es. 

Si aos membros do Governo a·ctual parecer qu e ha co11-
veniencia. e opportnniclade em acceitarcm para si, sem so 
Juoão ele continuiclaclc, a responsabilidade moral e effectiva 
das delibrcações tomadas em Conselho pelos :;cus anteces
sores, presumo, - e para rni.m será isso ele aUa rclevancia 
-, presumo que esses illustres cidadãos, em curnprimento da 
palavra empenhada pelo Governo, se clarão pressa cm con
vidar o Congresso Constituinte Brazilciro a celebrar uma ses
são, na qual se occupe, exclusivamente, deste assumpto. 
(Apoiaclos.) 

VozEs - Muito bem, muito bem. 

O SR. QurNTINO BoCAYUVA - Devo, ainda, declarar, para 
pôr termo de urna vez a todas as duvidas· ( cle,.Jlaração, aLiá.s, 
desnecessaria, porque já foi publicada), que o referido tra
taclo .. foi f'eiLo acl refereiulurn do Congresso Constitu inte, c.on1 
a clausula de só ter valor e efí'iciencia depois de approv,1do 
pelo corpo legis lativo (ilfo.ito bem,); seiü ossa approvat;ão. 
portanto, o tratado não terá valor nern effeit.o algum. (Muüo 
/1cm,.). 

Em honra do Governo Provisorio, é neccssario que eu 
assignale esta circurnsLancia: qu e fomos r1ós os que ini c i~irr10 ~ 
essa fecunda reforma na nossa jurispruclencia poli Lica. 

Todos vós, Senhoreó\, qqanLos iconhecicis :a inqole do 
regímen passado e as disposições da Constitui~,iio que nêsse 
t;empo imperava, s•abeis que por aquella Constituição o Po-



- 742 - . 

dor Executivo nacional tinha a faculdade suprerna de ultimar 
os ajustes i:gternaciorJi\l,es, sem a clausula da dependencia da 
approvaÇ1ão dos representantes do povo, salva a exc,~pção aUi 
determinada. 

Mas, desde os primeiros dias do Governo Provisorio, cm 
Conselho de Ministros do Governo revolucionario, ficou aj Lts
tado que nenhum contracto desse genero se faria sem a clau
sula da sua sujeição ao juizo e á. deliberação dos represen
tantes da Nação. (Mui'to bem.) 

Consequentes com essa doutrina :foi assim que celebrá
mm; o tratado cuja apresentação ao Congresso solicito neste 
mome.nto, como desempenho de um supremo dever, a cuja 
responsabilidade não queremos eximir-nos. 

Nestas condições, portanto, pedindo desculpa ao Congresso 
pelo tempo que lhe estou roubando OVão apoiados), peço a 
V. Ex., Sr. Presidente, que s& digne, fazer consignar na ac la 
esta declaração de que está no meu interesse, do mesmo modo 
que está no interesse de todos os meus illustres collegas, quo 
esse trabalho seja trazido ao conhecimento dos representan
tes da Nação Brazileira, não se inf.eri•ri.do da nossa attitude 
qualquer pensamento de hostilidade aos actuaes responsaveis 
pelo Poder publico, nem ao pouco desejo de coarctar a sua li
berdade de acção. N cm ou nem os meus ilustres companhei
ros podemos, hoje, ser os juizes da conveniencia ou inconvo
niencia desse acto. O que procuro com estas palavras é fü·
mar, bem solennemente, perante o Congresso, que me ouve e 
perante a Naçã.o, que me ha de ler, que eu e os meus compa
nheiros manLemos a nossa responsabilidade por ·esse acLo, 
que por elle desejamos, quanto antes, responder a esla as
sembléa, onde se acham os nossos juizes naturaes; aguar
dando com a devida serenidade a sua deliberação, a sua sen
tença; porque seja essa qual fôr, estamos certos de que ella 
será sempre inspirada pelo patriotismo, pela justiça e pela 
intuição do bem geral da Nação Brasileira. (Apoiados; rnuito 
bern.) 

O que desejo é que não se procure tirar argumento da 
circumstanci.a excepcional em que nos achamos collocaclos, 
nem que se pense que queremos guiar-nos por uma evasiva, 
abrigando-nos no silencio e tirando proveito desse n'losmo 
silencio, como si nos receassemos de comparecer ante os 
nossos juizes. 

Na hora opportuna, hoje ou amanhã, havemos de com
parecer anLe a Nação, aqui representada pelos seus legi
Limos ·mandatarias. (Muito bem; muito bem. O orador· é 
comprimentado e abi·açatlo poi' muitos Srs. SenatlOT'es e 
Deputados.) 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
DISCUSSÃO DAS EMENDAS APPROVADAS EM 2ª DISCUSSÃO DO 

PROJECTO DE CONSTlT'UIÇÃO 

EnLram em 3" discussão as emendas ao projecto de Con
stituição. 

O SR. Prrnsm:cNTE - Devo observar ao Congresso, que 
na c,ollecção das emendas publicadas deu-se uma omissilo re
laLiva á que o Sr. Schmiclt offercceu ao n. /1 do art. 3/i; mas 
isso já foi redtificado, hoje, no Diario Off'icial. 
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O Sr. Thomaz Delfino (Movimento de aUenção) - Sr. pre
sidente: A' vista do manifesto cansaço dos representantes, e 
da natural anciedade, que todos possuimos, de entrar no re
gimen iegal, nesta ullima vez que occuparei a Lribuua, abte
viarei o mais que puder a minha argumenLaçã.o. 

Não pretendia tratar da emenda ao art. 13, relativa á 
nacionalização da cabotagem; mas rlistincLo collega da ban
cada do Rio de Jneiro, que conhece perfeitamenLe bem o as
sumpto, que o estudou por todas as faces, que 6 o seu maior 
propugnador, prevendo um encerramento de discussão, pe
diu-me que sobre elle dissesse algumas palavras. E é o 
que. vou fazer . 

E', na verdade, e a minha boa fé manda que o affirme, 
um ataque ao principio cardeal da liberdade o abrazileira
mento, por lei, da navegação costeira; não se regem, porém, 
as nações, na sua vida economica, pelos princípios emana
dos da philosophia, antes ·se curvam, 'fatalmente, ás proprias 
necessidades e interesses, no grande combate pela conserva
vacão. 

Dos paizes da Eurol)a o unico que não tem o monopolio 
da cabotagem é a Inglaterra, que, aliás, o manteve durante 
largos annos, e que. absolutamente, não teme concurrencia . 

A França e a Italia permutam as vantagens daquella na
vegação . 

O SR. BAPTISTA DA MoTTA - Só nos portos do MediLer
raneo. 

O SR. THoMAZ DELFINO - Nos seus portos do Medi,ter
raneo apenas. 

O anno passado demandaram o porto do Rio de Janeiro 
1. 000 navios, que costeavam terras nossas; delles. sómente, 
40 eram nacionaes. 

Ainda ha porn~o, um illustre representante pelo Estado 
de S. Paulo nos dizia não comprehender como é que se re
clamava para a cabotagem o monopolio, e não se pretendia, 
logicamente, fazer o mesmo com as estradas de ferro e outras 
grandes exigencias publicas. · 

A razão do reclamo parec;e-me tão simples quanto justa. 
E' que, além de ser urna imposição economica, é uma ques
tão de ,patriotismo; é o moclo pratico de estab elecermos a de
fesa repentina das mil e tantas leguas do litoral do Brazil 
contra uma aggressão exl~rangeira. 

Sabe S. Ex. bem que a America do Norte tem a sua Ma
rinha de guerra c;onstiLuicla, subitamente, pela sua Marinha 
mercante. Exactamentc, visa o monopolio nacional este 
fim - uma grande esquadra para nossa defeza . 

Si não ha maruja brazileira, que já houve, surgirá elo 
povo trabalhador e corajoso quo habita este paiz tão lárga
mente banhado pelo oceano. 

A industria e o capital,, que se ag·itam febri lmente, farão 
nascer os navios. 

E, depois, si ha contractos e mutuas obrigações entre o 
Governo e potencias extrangeiras, na lei ordinaria que regu
lará a materia, ccmsequencia e corollario do preceito consti-. 
tucional, haverá meio ele sanar e vencer o embaraço, o que 
não supponho extraorc1inari amente· difficil. 

Terminadas estas ligeiras. considerações, occu{Par-me-ei 
do que, especialmente, me obrigou a vir occupar a benevo-
la attenção dos Srs. representantes. · 



Sl'. l)resiclente, o arL. 3º elo pro,jecto de Constituição, no 
meu entender, não devia ter figurado no lagar em que 
se acha. 

Notava-se, na 2" discussão, entre esfo artigo e o para
grapllo unico do art. 2º, antiLllcsc e contraste. 

Ao passo que o ad. 2º o Congresso affil'rnava podel' 
achar conveni.enle, no fu turo, collocar cm outro ponto á sécle 
do Governo central, do Governo uniona!, mudar a Capital 
Federal, no al't. 3º dava-sr, já corno deliberada, como já re
solvida a mudança, determinado o local . 

Para obviar a antinomia e a opposição, um meu nob1·1! 
amigo, que voiu aqu i. clignamfmte, i·opresentar o Estado ela 
Bahia, apl'csenLou uma emenda, que co1n1)1·u1tenclia duas 
partes. 

Na primeira estava o arL. 2º com o seu paragrapho, mo
flificaelo ele modo a ficar inteiramente lni,rrnonico e concot"cle 
com a segTrnda, que era o art. 3º. · 

Vou ler a emenda (Zé) . 

"O art. 2º seja a.ssim redigido: 
Cada urna elas antigas provincias formará um Estado, e 

o antigo Mu11icipio Neutro constituirá o Districto Feclrral, 
que passará á categoria ele Estado, logo que o Congresso jul
gue opporLuna a transJcrencia ela Capital da Republica. 

Paragl'apho unico. Logo que esta transferencia for de
liberada, será a CapHal estabelixida no planalLo central ela 
Republica, para o que fica pertencendo á União urna aeca do 
400 loguas quadrarias nelle situadas. - Ar·tlmr nios." 

Posta a votos, em parles separadas, a pr imeira foi rnje i
tada. Por conseguinte, affirmava o paragrapho primitivo, r, 
o Congresso de novo, que não estava 1 ornada a resolução de 
muclar a Capital Federal, e, ipso factn, tambcm não exis
tindo e ficando sem effoilo o ar L. 3º, quo a dava como la!. 

Mais robustece a minha opinião o facto cio ter sido posta 
a votos a sogunda parto da emenda, e rejeitada. 

Ora, que conl.inha a segunda paele rla emenda? Exac:ta
monto a mesma cousa que o art. 3º, isto é, a doterminai;ão 
de transfercncia da Capi La! para um ponto "lesignado . 

Por eonsequencia, chamo o peço a altenr;ão da fu lura 
Commissão rle revisão do projecto el e lei fundamental para 
este facto. Penso que o Congrr.sso mais do urna vez já, d.a
ramente, se man ifesl:ou contra o que encerra o artigo, que rí 
dado como definitivo. 

Sr. Presid ente, si não pelas votações r epe tidas elo Con
gresso, me convenceria ele que ell e não deveria permanecer 
na redacção, quando, essencialmente, conLém o principio 
monarchico. 

Não que eu seja capaz rle suppôr que os dignos signa
tarios da emenda apresenl.aela na 1" ·cliscu ssão, queiram de; 
qualquer fórma accentuar peranLe o Congresso e o paiz Len
dencias monarchicas; não que ou imaginr, que de qualqunr 
maneira ellos desejem a volta a ~erras hrazileiras desses 
principes que vagueiam na Europa como cspec t.ros agou
reil'os ao redor do l,hronos vacillanl.os, mas prwquo elles sr 
deixaram dominar, completamenlo, pelo csp iri l.o que du
rante tantos annos predominou no Brazil inteiro, a ccnLra-
lização. · 

Sinfo, lambem, em mim proprio esta tenclencia para 
centralizar, tendo de combatel-a rnuiLaa vezes, e acredito que 



- '7115 -

o loügo espaço que durou o regimen da realeza infilLrou-a 
em todos, insid.iosamente, larvadarnente, como na extensa 

costa do Brazil o venen o tellurico invade o individuo, e elle 
so ffre do um mal de que não fom conhecimento. 

A emenda que foi approvada na 1ª discussão, o qu e é 
o art. 3º acLual, vinha acompanhada ele longa j ustif icaçfio 
de um homem quo tinha uma alevan tada inLelligencia, uma 
grande capaci clacle, e que era um convicto monarc llis l.a ele 
vistas largas e f i1'mos , Wargnagon, o Visconcle rl c Porto Se
gm'o . 

Nessa just.ificaçilo lia llm Lopi co que é a confirmação 
clara e foemal da tcndencia qu e o artigo contém ( lê ) : 

"Uma paragnrn, porém, ela irnportrmcia desta, que pelo 
seu clima recommen claria no ox l.rang·c~ro o Brazil Lodo, e qu e 
pela sua pos ição favorec ia, noLav,~ lmcnte, o clescnvolvirnenl'/1 
do commerci o inte iro ele to elas as iwovincias, e, até, quando 
viess·e a ser a séclc cio Governo , afiançaria nos seculos futu 
ros a segurança e unidade do Imperio . . . " 

Era o monopo li o poliLi co, o monopo lio aclmi nistrati.vo e, 
ma is ainda, o monopo lio da riqu eza naci011al, tendo tnr.lo em 
vista como ob joct ivo 11rincipal - ri unidade e segw·anço. rlo 
lrnverio. 

Sr . PresidenLc, diversos silo os r equisitos exigíve is para 
uma Cap iLal ele Mor.archia ou el e Jlopublica, - e tal f<1rma 
de governo, ta l sua séde . 

Não invenl.o, nem fantasio condições para · o esLabcleci
mento ele capita es, urgi elo pela argumentação, nesta tribuna: 
cnconLro- os na Historia; ahi eleparo com largas messes ele 
faclos , que as caracter izam . 

Quando, ao findar a Eclacle Méclia, começou a transforma
ção cio rcgimen feudal para o monarch ico, pouco a pouco Joi 
se enfe ixando nas mãos el e alguns senhores fouclaes a força 
e o prestigio. 

Peln, intriga, pelo suborn o. p ela corrupção, por toda a 
cas l.a dr, alliança. as monarchias foram-se estabe lecendo ri 
fundando . Ao r edor do r ei, corno circulas concenLricos, que 
abrangiam, por fim, a massa popular , ell e collocava, politi
camente, os srms elemenLos ele r.lo.minio e preponderancia. 

T~ra assim que· a Capita l, a r esiclrmcia do anLigo scnllnr 
:feudal, do rei agora. predominava pelas letrns, pelas sc ien
cias, pelas ar.les .. pela moela, pelo luxo, p elo brilh o das armas, 
e ora, ernfim, o centro de anele l.udo irracl iava e pa,na o qual 
lodo,; se voltavam . 

Esse processo de forrnacão das rnonarchias, mais ou me
nos ou o mesmo cm toda a Eur opa, é, sobre tudo, muito mani -
fes to na Franca. onde os h istoriadores i1ol-o mostram des
cnvolvenclo-se désde Lu i~ XI até Luiz XIV, em cujo r einado 
se completou. 

A Capital rla Monarchia é a Côrte com toclo o seu brilho 
e csplcn.clor. Como o romano , que cl izia: - civis TOrnanu,s 
.mm, o brazilci.ro affirmava dunmte o Irnpcr io: - Todo o 
Rraz ii é o Hi o de Janeiro. 

O SR. Jo s 1t AvE:u Nn - Nunca deixei clr. ser bom cear rnse. 
O S 1L Tr-rnJVJAZ DELl'TNo - Kfio cluviclo, e cada vez melhor. 
Sr . Pres idente, an abordar ao Brazi l, D. João VI <:ncon-

trou umas tantas liberdades e tradições de autonomia lo-. 
cal que a divisão da terra em capitanias tinha creado e 
mantido . Fixando a sécle do governo no füo ele Janeiro, co
meçou de concentral-as ahi. A tenacidade neste proposito 
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dos 40 annos do reinado de Pedro II terminou com perfeição 
a obra, e foi esta, sem duvida, uma das suas maoires faltas, 
senão a maxima. 

Um governo ele força, ele conquista e ele guerra, o go. 
ve1·no romano, por exemplo, é por essencia centralizado1·; 
Locla a Republica, e todo o Impcrio romano, era Roma; nas 
monarchias Lodo o governo ó o Centro, o lagar onde eslú o 
rei; ainda nas republicas uni tarias, corno a l<'rança, o go
verno é a Capital, Pariz, a Cidade-luz. 

Mas nas republicas feder ativas, a Arnerica do Norte e a 
Suissa, diversa é a influencia da sécle do governo. Na SniõSJ 
varias vezes tem sido mudada. Esse facto, por si só, vale 
toda uma longa série ele argumentos. Na America, todos sa
bem, como centro, como população, :çtenhuma acçào excrco 
Washington sobre os estados . 

Colloco-m e, Sr. Presidente, nas minhas observaeõcs, 
no ponto de vista .superior elas relacões e mutuas dcpenden
cias entre a União e os estados . 

Nos governos monarchicos, o impulso civilisador é cen
trifugo, vae elo Centro para a peripheria; nos governos re
publicanos federativos é centrípeto, vai da peripheria para 
o centro . 

Como chegar até os poderes Legislativo e Executivo .. 
aprisionados em uma grande cidade, a vontade naeional, as 
aspirações dos estados, si encontram deante de si a formi
dave l barreira de cerca de 700 mil habitantes, multidão que 
um instante de paixão faz tumultuar si ella enccmtra deanLe 
de si os banqueiros que podem de um momento !iara ou.trio 
dizer: Nós temos o commercio, a industria, o credito do 
paiz nas mãos: queremos o curso forçado, ·') monopolio da 
emissào -, si encontram deante de si a imprensa. um dos 
orgãos da opinião publica, sem duvida respeitavel, mas que 
é uma classe, e que existe para a Capital, especialmente, e 
com a qual mantém estreitas ligacões? ! 

No terreno em que discuto, não perco de vista aqu811o 
em que me tenho apaixonado neste lagar, que me é pessoal , 
como deputado da Capilal Federal: a perda dos direitos po
líticos dos habitantes desta cidade, ·O rebaixamento das suas 
autonomias locaes, sob a pressão centralizadora do Governo, 
- pressão que soffremos só e unicamente porque somos a 
Capital da Republica. 

Sr. PresidenLe, si praticamente examino o ad.. 3º, en
contro-o cheio de difficuldades .para ser urna realidade e 
para receber execuçào. 
· Quatro centas legoas quadradas correspondem á /1ª pal'te 
da Suissa. Nào terão, por acaso, no planalto cenlral possui
dores estas quatrocenLas leguas quadradas? Não haverá re
clamantes? 

Mas imaginemos que é devoluta toda a area. Começa a 
ser povoada. A União entrega os seus habitantes á direcçào e 
governo de um Estado proximo, ou envia-lhes um preposto 
seu. Mais: toda a regiào se cobre de fogos, levanta-se unn 
grande -cidade, um cenLro poderoso, como queria Warnhagen. 
Está nelle a capital politica, e 6, ao mesmo tempo, a sua ca
pit.al commercial, ou polo menos, uma das grandes metro
poles do paiz. 

Desloca-se, simplesmente, a questão: nào seremos nós 
nessas oircumstancias, a fazer reclamações em nome da Pe-
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deracão, offendida e falseada por t antos modos, mas a nova 
Capital central. 

Esta situação, a equidist ancia de Norte e Sul, é, n1io ha 
negar, significando a cooperação de todos para ideal pro-· 
gressivo que se procura a l,tmgir, uma concliçfto desej.avei. 

Mas outra ·existe, egualrnente importante, a ser aLLen.di
da: é a proximidade do litoral, pelo menos no momento 
presente. 

Não surgem subitamente vias de communicação cnLre 
os estados, não se poderão elles repentinamente ligar uns aos 
outros, nem ser a Capital no interior, de um instante para 
outro, o ganglio nervoso que recebe as impressões ele todos 
esses nervos. 

E' :forçoso aproveitar o oceano que a prenderia a muitos 
estados, e a rêde do ferro-v ias, de estradas, etc., que parte 
desta cidade. 

Este fo i o motivo por que a maioria da sua represen
tação formu lou e apresentou a emenda que transpoda.va a 
Capital ela União para Petropolis, como o poderia ter feito, 
apoiada na mesma razão, para Therezopol is, Friburgo, Bar
bacena, Juiz de Fóra. 

O art. 3º, pois, não dá a solução do problema, anle$ o 
embaraça e complica, ou, melhor .adi a indefinidamente. 

A solução achada servi r ia perfeitamente b1~n1 para uma 
i'lronar chia, para uma Republica unitaria, ou que ele federa-· 
Liva apenas tivesse o nome, mas nunca para uma Hepublica 
legitimamente fecloral, corno o Brazil quer ser o ha de sei~ . 

Por estas considerações todas, chamarei mais uma vez a 
al,tenção ela Commissão de revisão para o artigo, que não 
póde permanecer, e foi repelliclo pela Assembléa. 

Sr . Presidente, foi approvada uma emenda, que . manda
va entregar a mstrucção primªria desta cidade á .~;J.a muni-
eipalidade. · "'\ 

A digna Commissão .elos 21, · que funccionou sob a presi
dencia de um not.avel e prestimoso representante, conhecedor 
elos negocios da Capital, de cuja intendencia foi presidente, 
deixou no pro,iecto ele Constituição a instrncção primaria, 
como a secundaria, a cargo do Governo geral. 

A emenda approvada trazia a assignatura de íllmtres re
presentantes, mas ignoranltes elas nossas condições. 

Concordo que a primeira instrucção pr,rtenç8 á munici
palidade, mas os recursos elo nosso município ~ão ele tal or
dem. quanto ás suas applic1ações irnmecliatas, que, si 'ª emen
da fosse logo posta em observancia, teriamas · de ver fe
chadas grande numero de escolas. 

Nã.o tenho o direito de pensar que o intuito do Congt:e!OSO 
foi chegar a este resultado. 

Ha de, pois, caber no caso o art. 5º das Disposições 
trans itarias, que lerei ( lê) : 

"A' proporção que os estados se forem organizando, o 
Governo Federal entregar-lhe-á a administração do<> serv'.
ços que pela Constitu ição lhes competirem, e liquidará a 
responsabih dade ela administração federal no tocante a estes 
serviços e ao pa,g0menlo elo pessoal respectivo . " 

Como não somos Estacld a constituir, mas temos o regi
rnen municipal na depenclencia quanto á organização d.a 
lei do Congresso, na qualidade de Capital Federal, o ;irtigo se 
refere, na intenção geral, á nossa municipalidade . 
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I ,eg·aJi sacla ell a na posse e gestão elos seus redcl it.:is, será 
occas ião de ter acl:ua li·dade a emenda. 

A municipalidade, Sr . Presidente ... 
Quando, apôs o appello ás urnas, as assombléas consLi

iu intos elos esl.arlos 1 iverom esLabe lcoiclo as was leis, qu~n clo 
to elos os mnn icipios entregarem a aclm in isL1;ação aos seus 
eleitos, quando, rmf im, for, por toclo o paiz, n ormal izad a a 
cx istonc ia política elos c idadãos, encetando o Cong;•.'ORSll f: CUH 
trabalhos em ,iun ho, encontrar-nos-á, nós como ex1~ 1ci :!1/tu 
uni ca neslr Brazil inteiro, sob a plena chctadur a. 

E' lanlo mais inquietadora essa presis lcncia ela dicl.a
dura na Capilal Federal, quanto a sua intend encia é mo sem 
qua\ificaLivo, que já por tres vezes foi mod ificada cnrn11Ie
tamcnl.e . 

Senrl o os nnicos represen tan tes do municípi o, pelos vo
tos o pela cscollia do povo, os que tomam parte neste Con
gresso, 11aroco-rne rasoave l que, :findo o Governo diclatorial, 
lhes fiquem a rr:lsponsabi liclacle da aclministraçã.o local. 

Na i11l endcncia municipal tenho amigos, a quem de longa 
dai.a respeilo e consid e1·0, mas senli, e larn.müe i, que della 
f izcss :" rn par ir quando tive ensej o rle ver. pelas fo lhas pu
blicas, accusações [) insinuações, qu [) não foram, força é di
zei-o. sufficioncmen e r ebaLidas . 

. Factos singul ares e anomalos ... 
O Sn. PRESTDE::\TTE - Observo ao nobre representante quo 

o qun ostá om discussão sã.o as emendas ao proj ecto de Con
stitu ição. 

O Sri. . THo .:vr.~z DELPINO - Em ·duas palavras termina
re i. E depois. V. Ex. sabe. o 1mm pequ eno abuso tem des
cu}pa: a Capita 1 Federal A lut o! ada ela União; s i os cidadã.os 
t c'.\ m quei xas. si têm reclamações, a quem levai-as, a qu em 
fozP l-as senão ap:ora a este Cong1·esso P, em ·1 ompo opportuno, 
ao Congresso orclinar io. 

T t!rn sido fe il os conl !'actos o concessões pela inLenrlenc ia, 
trio provisora e l.ão insLavel, qu e não tem r os ponsabilidarle 
peranle o povo, que a não conhece, el e caracter permanente e 
clcfinitivo,pelos quaes durant e muito tempo as rendas ela Ca
pital vão fi car alienadas . Por exemplo, contractou-se (Zê) : 
o r ecalçamento e conservacão do calçamento ela cidade pelo 

.tempo éle Lres annos, aos l:ireços da sua directoria ele obras, 
sendo o pagamento :feito por unidade metrica, e o estabele
cimento de um mercado novo, extinguindo-se o antigo." 

Si'ío contrac los defin itivos. qu e compromottcm as r endas 
munioipaos pol' larg·o praso, lavrados i1or uma intonclencia sem 
cornpe l cncia, ouo n rm ao menos dá á opinião publica ,a sa-
1.isfacrão usual r'l a chama·da dos concurrcn tes . 

E' o caso, penso, rl e u rna inter:ferenc ia porl erosa rla Di
i:.tarlu ra; é nccessario que o Govorno diga: A inLendenc ia não 
fará mais contractos, nem concessões ela natureza dessa., cm 
que são tão sem ccrem011ia 1.rafaclas as rondas elo municipio, 
cmcprnnto não lhe fi)r dada urna organização pelo Congresso, 
r omrmanlo n::ín li vrr á sua fr ente os rJologarlos rcspons:weis 
rl o" c !rl arlãns . Basta q11P cuirlo do que Jôr nbsolul amcnte in
rli s1wrsave1 para a continuação dos serviços locaes. 

E' do loroiio que se precise podir isLo desLa tribuna, quando 
é uma qu estão de mero escrupulo pessoal . 

Em tempo proprio, serão trazidos á discussão no Con
gresso alguns dofl actos praticados pela intendenc.ia sem com
petonc.ia, que gravam c.om grande lesão os bens do municipio. 
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)s eleitos do ,povo saberão eo1Tigi,r, por sua vez, outros, 
e tef'minará assim a dictadura no município. 

Vou deixar a tribuna, mas antes peço i1ermissão ao Mi
nistro ela Justic,;a elo Governo Provisol'io ele 15 de novembro, 
illu ~: Gre paLriota, urna das glorias da tribuna da propaganda, 
para fazer algumas co1rnideraçõos sobre a organizac;ão que 
ideou, da jusUç,a, na Ca.pital Focloral. Faço-as, não como cen
sura, critica ou ataque, mas corno siIT1plcs intorrog·ac,;õcs e 
duvidas, que clcsejan::t ver poe S. Ex. respondi elas e csclil
rceiclas. D irnipu lo, acataria as li(;ões elo mestre abalizaclo. 

S . Ex. d eu , no srou pl ~ no, attribuições aos pretores, QlW 
lllf' parecem exaggeraclas ·para a sua maio ri a. 

:l!;m algumas :frogmJzias o pretor poderá desr!mpenhm· a 
sua missão nos limites que o decreto do nobre ex-Ministro lhe 
traçou. 

São as suburbanas. Em muitas do centro da cidade ser
lhe-:í, absolutamente, isto impossivel . 

O Sn. CAMPOS SALLE3- Dá licença para um aparte~ 
ü Srt. 'rHoM,\Z DELFJNO - Terei grande prazer em ouvir 

o aparte de V. Ex. 
(\ Sn. CAMPOS S ,1L.LES-O assurnpLo de CJLle V. Ex. se oc

cupa não é constitucional. No Congre8sO orclinario poderá ser 
lomada qualqu er m edida ele ordem a fa:wr cessar os incon
vcnienLes que o nobre representante apresenta . 

O Srt. THOMAZ DELFlNO - Bem, attenderei ao aparLe ele 
V . Ex., e dciXarci de Jormular outras duvidas . 

A.penas dire i CJU\\ si ti:vesse prestig io suffi cienLo modifi
car.il a rigidez do principio constituciollal, admittido se111 cli.s
cussão, que repelle a niagistraturn electiva. Reconheço CJllC a 
mag·istratura sallida das urnas trouxe para a Arnerica do 
Nor tr e) ~ peorcs I'esultados e vergonhas sem nome . Mas no 
Br azil inteiro o juiiado el e paz tem fundas rai.zes nos habilos 
das populações, e deixa boas tradições . 

Conservaria, poi;;, singularmente o j 11izaclo ele paz . Os 
ciclar.lãos, esco lhendo clenLrn si os ·CJUO llle parccessí:!m rnelllm:es 
para decidir nas p equenas cau sas, educando- se nosl.a escola 
de liberdade, appren dendo rt arnill-a e rcspei l al-a, começariam 
a t r-i:- a noção precisa ela sua força e obrigações, dos seus di
reiLos e deveres. (ili'tl'ito bem.: rn11:ita bem . O 0'1·culor é cn'11i-
1ir-i.1n.r,ntndo r-:' aln'açw.lo por- 'rnnúos Srs. representantes .) 

O Sr. I. op es Trovão , depoi s de justificar com largas razões 
o s8u silr.neio, di scute alguns ar tigos ainda por apr11:ovar, da 
ConsLiLu ição. Elogia o Congresso por liaver conl'ccc ionaclo 
lll11<L l ei para o paiz, supr,rior cm mu i.Los r1on.Lo s ús l r ~ is eon
g·enr;rr,s ela Suissa e elos E s tados Un idos . Cita r.sses ponlos, r. 
os exp lora com m inurJenciil. Censum a CornLituição r:m outros 
pontm:, GOlll razões que clcsunvo l ve larganwn t e . SusL1::11I a a 
política ctr, conciliação nacional. Fall a sobre a cleiçào presi
cl enc ~ a l , e clepoi s ele censurar, acremente, o elie l' e aet11al do 
Gonrno, prmrn:~tLe clar-lbe o sou voto, por m otivos l!UC ex
plana detidament e . 

O S1l. Sm1zE1rnLLO (vela 01·dern) ·-- SI'. Presidc·nlr>, acabou 
ele fa llar o grande clcmoe,1Tl.a, o clislincto rqrnblicano Dr. Lopes 
'rrovão . Acrfcl i t.o .que interpreto os sentimenLos pn!l'iolicos re
publicanos deste: Congresso ped indo a V . Ex . que o consulte 
sobre si consente no encerramento da discussão 

Vozn:s .. -Apoiado; muiLB. hem . 

• 
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· O SR. Ar.MEIDA BARRETO - Isso é que é ser benemcri lo ela 
Patria. 

Consultado, o Congresso approva o requerimento. 
O S1·. Zama (pela ordem) - Sr. Presidente, o Congresso 

acaba de encerrar a clis0ussão da Constituição. Ao cncorra
menLo segu e-se a votação das materias: 6 a praxe; enli:eLanLo, 
parece-me que ·commetteria um orro si não propuz essc ;10 

Congresso que relardassemos para amanhã essa volação . (lia 
ll'iv e1'sos apartes.) . 

Eu explico : V. Ex., Sr. Presidente, cl cclarar;i a scg 111 ula 
pa1:Le da ordem do clia, e qu ero, po} minha vez, Larnl1en1, rirr111ô1· 
o encerramento da moç.ão de modo que votemos arnall ll ii a11ilJu:; 
os assumplos. (Apai·tes .) 

Adiemos a votaoão da Constituição :pa1~a arnrtnl1 ã ; V. l!:x . 
declara a 2ª pari.o da ordem do dia, e eu requeiro o c11 cc1Ta
mento da moção. 

Consultado, o CongTesso ~-ej cita o adiamento m rruerir'lo. 
Su.bmeLticlas, successivamente, a votos, são approvaclas a:; 

seguintes emendas: 
Ao art. 1 º . -Accrcscente-se, depois da ,palavra - Fr·

derativa - o seguinte: - proclamada a 15 ele 110vernbro ele 
1889 . -Lacerda Coutinho e outros. · 

Ao art . 2º, paragrapho unico - Supprimam-se as palavras 
- - escolhido para esse fim o territorio, mediante o co11senso 
do Estado ou estados, de que houver de desmembrar-se -
(para que o mesmo paragrapho se harmonize com o art. 3º). 
- José Hygino. 

Ao art . 7º, § 3º _:__ Accrescente-se: 
Nos aclos e negocios da União . .,----,Arthur Rios. 

Ao n. !;. Nos correios e telegr&phos federaes. - A. 
Stockle1· e outros. 

Posta a votos, é rejeitada a seguinte emenda : 
Ao art. 7º, n. 6°, accrescente-se: não comprehen.clidos os 

de Cred.ito real. -P. dr;; A. Rosa e Silva. -Annibal Palcúo . 

São, successivamente, submettidas a votos e approvaclas 
as seguintes emendas: 

Ao art. 9º - Accrescen te-se: 
5.º Taxas elo sello nos actos emanados do seu governo u 

em nt'goci0s elo sua economia. -Arthur Rfos. 

6.° Contr ibuições postaes e telegraphicas nos corre ios o 
telegraphos do Estado. - A. Stockler e oul!ros , 

Accrescente- se ao art. 9º o seguinte: 
§ 3.º Fica sa lvo aos estados o direito de estabelecerem 

linhas t el egraphicas entre os diversos pontos de seus tcrri.
torios, e, entre estes e os de outros estados que se não acharem 
actualmente servidos, taxar as contribuições, podendo a União 
desaproprial-os, sempre .que fôr de interesse geral. 

S. R. - Sala elas sessões, 25 de janeiro de 1891. -Au
flW>lo de. Frejt1xs. 

Indo proceder-se á votação da seguinte emenda ao art. 13 
'' Propom.os que se accrescente - devendo, porém, a navegação 
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de cabotagem de ser foi ta 'POr navios nacionaes . Sala fias 
sessões, 2'7 de janeiro de 1891. -Bapt;ista da :M.otta e outros." 

O SR. BAP'J'IS'l'A DA Mo'r'l'A- (pela 01'dern) observa que não 
ha numero legal para se votar . 

O SR . . PRESIDF.NTE - Diz que a votação é o meio de vr,-
rific,ar si ba numero. 

Procedendo-se á votação da emenda, é ella approvada. 
São, depGis, tambern, approvadas as emendas scguinLr,s: 
A.d. 1li . -Accrescen Le-sc, ao final desl.e artigo: 
Os offic iaes da Armada e classes annexas tr,rão as mesmas 

patentes e van 1.agens que os do Exercito, nos cargos ele ügual 
categoria. 

Sala cl«s sessões, 2'7 de janei,ro de 1891 . - Gil Go'Ulur/;. 
- Domingos Vicente. - !Jf onteiro de Barros. - Athwyde 
Junior. 

A.o art . 16. -§-A União reconllec~e e garante a reprc
scnl.ação das minori as, que regulará por l!'.Ji. -Alm:ino AJ'j'onsn. 

Arl. 17. Depois elas palavrns - O Congresso reunir-se-á, 
na Capital Federal, a 3 de:; maio ele cada anno - accrescentc
se : - salvo si. uma lei ordinaria desig·nar outro dia . - S. H. 

Sala elas sessões, 30 de janeiro de 1891. - Campos Salles 
e 011tros. 

Ao art. 17 

Onde se diz: ·- --podendo ser prorogado, accrescente-se: 
- adiado. 

Acc,rescente- se, no fim do artigo: ,--- a prorogação e o 
adiamento da sessão elo Congresso só poderão ser determinados 
por deliberação do mesmo Congresso. - Arthu1' l/.fos. 

Ao art. 18 

Substituam-se as palavras - as deliberações serão to
madas pela maioria absoluta dos seus membros -por estas : 
- As deliberações serão Lama.das por ma.ioria de votos, 
achando-se prt'.sente em cacla urna elas camaras a maioria 
absoluta dos seus membros. - José Iiyg'ino. - AmphiLophio. 

O Sn . PRESIDENTE annuncia a votação da seguinte emenda, 
do Sr. Meira de Vasconcellos e outro, ao art. 24 : 

Em vez das 'Palavras - ser nomeado - diga-se: - acéeitar 
nomeação. 

Accrescente-se ao final do mesmo artigo o seguinte: -
sob pena ele perda do mandato. 

' Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. -1Vfeir-a ele Vas
concellos, -· A. Crwaicanti. 

O SR . JoÃo LOPES (pela o1'dem) requer que a votação clesLa 
emenda se faça por partes. 

Consultado, o Congresso approva o requerimento, 
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Postas, successivam enLc, a voLos as duas parles ela emenda 
· são ambas approvaclas. ' 

Em seguida são, s ucccssivamenlc, postas a voLos e ap
provadas as seguintes emend as : 

Accrc~cen ! . c-s~ ao al.'I._. 24 o parn.grapho seg·uinl e : 
Para cargo d!plomatrno e cornmando militat· cm caso cio 

gu ern·a ou .naqu elles em que se ach e compr omelticl a a honra e 
in tcg-ridade da União, poderá_ ser nom eado senador ou depu
tado, mdcpendrmtom ,nlf' de licença ela r especliva Gamara. 

Sala das sc:sões, 28 de jane iro do 1891 . ·- Cu,stod io de 
Mcllo. - -A . Azerecla . - Dionisio Cerqueil'a. 

Ao ar /.. 27 - Em vez de - por estados - cliga-se: - pelos 
estados . - Gabriel de M a.ga lhães. 

Posta a votos, é rej citada a seguinte emenda : 
Ao arl. 27 -Accrcsccnte- sc o seguin te: 

Paragrapllo unico. O numero ele cl epuLaclos e a fórma da 
e l ei~ão serão regulados por lei ord inaria do Congresso Na
r,ional. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Gcibric l de Ma- . 
ualhães . · 

8ão, succe8SivamenLe, postas a votos é approvaclas as se
gu in tes em endas : 

Ao arL. 28 - D epoi s da palavra - iniciativa - ac
cresccnLe- sc : adiamenl o ela sessão legis la t iva - e o mais como 
está no projeclo . - Artlmr Rios . 

Aos ns. 10 e 11 - O ~ 1º elo art.. 33, •que trai.a elas aLtri
bui çõos cio CongTeS$O, subs titu a- se pelo seguinte: - Compete 
prival.ivamcnl.c ao Cong1·esso Nacional resolvel' definiLivamente 
sobre os 1 irniLos dos ·esl.ados en tre si, os do Districto Federal 
e os do r elTiLorio naeiona l com as nações lirni trop lies . 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Fel'isbello 
F'f'eú·e. 

Ao t:.rL. 33, n. 12 . Substitua - se pelo seg•uinte : 

Autorizar o Governo a clecl arar a guerra si uão . tiver 
luga;', ou não pndce produzir seus eJfc i tos, o rec urso cio ar-
1Ji i,r,1m en to, e a fazer a puz . - Sci·z eclello C01-r-êa . 

J\ ccrr.$OCntc- :>e ao · n. 1 ô do .ar[. 33 as palavras - da 
Unüio. -Augusto de Freitas. 

Submettida :í. votação a emenda, do Sr. Adolpllo Gordo 
e ou ',l'Os, ao :-i 21 do art. 33, reco nll ece-s~ não haver_ munero 
12gal, pe lo que o Sr. Prc"siclenle cl ec'lara adiada a votaçao. 

SEGUND • .\.PARTE DA ORDEM DO DIA 

Drncuss,\o DAS MOÇÕ E S nos SRS . ASS[S BRAS IL, DEME'l'l\JO IUDEll\O 
E J ()SJG AVE LI NO, SOllRE O 'l'RA'l'ADO DE OOMMERC!O AMERJCANO 

Continúa u discussão das moções apresentadas pelos 
Srs. Assis Brasi l, DemeLrio Ribeiro e _Jo_sé Ave lmo s9bre o 
tratado ele commercio com os E stados Un1dos ela Amenca do 
Nol·tc . 



b $1'. Pin11êil'B ('huic11Hl (Muiv·lmrmtu ue atfo1iç{10) - tiher"' 
daclr:, r~g.Lia l clad e , frutel'lliclacle ! 'l' rindud>; lJ cmclicla, c1ue ex
pr irn is synthefüamenlc Loclas. [V; aspiraç õc~ ela Humauida·cle; 
trindade bem licla que r esumis Loclu o cnsmamentu do .P.l11lo
~up l10 T\az:ucno, do ho mem Deus, cio CtirisLo, H.cdernplue e 
tia lv'.lclo;· clesla Humanjdadc ! 

'l'rindall c berndicla ! Quaudu sereis urna reali dade no 
Mundo'! Quaudo sereis urna Yerdadc na minlta Patria ·1 Luz 
de mmlrn alma; luz que devo illurninar os r:ercbros dus rnum; 
r:uuc i cladão~ ~na asp i1·a;:.ão ao beru e á feliciclad.u tia Palria l 

Sr. Pres id ente, 8rs . rneo 1bros do Congnssu ! As ]lalavrm; 
LJLJC aeabc de prn l'r.rir poderiam induzir-vos au erro de acn:
diLar que cu vcn l10 fazel' um discurso acaclemico; devo, J!Ol' 
i::>~ .: , dcclanu: que entcnclu que esLes discursos elevem. se1· lm
niclus dos par lamentos : primcii'o, porque afugentam da. l.l'i
Jiq~:a os lwi:m·n ,; praLicus, qu e l.ê111 icléa:; mas 11ãu eo~11lccern a 
al'L0 do pa!a 11 l'r01·io; cm scg·unrJo lagar, po1'C[ue con siclc l'o a 
r l1d.)1·ica ul'ai.ul'ia corno a an na ela velliat;aria conlra a !Jüa 
fé, como llll .1 i11sl1·um c11I o Lle (;utTUp\;ãu, rn ui Lo perigoso, 
porq ue co1To111pe se m de ixar ~w1·ecb~r; cunsidern-:a mais cu1.uo 
r) gua;:da-ruuvn omle a rncul 1ra va1 lJu scu1· atav ios parn d1:0-
faL·t;m· -~c cm \'l'dacJc. ,T:.'t vedes .cruc eu 11ão vcn!Jo pc1 ·u1.·ur. 

O uHm b> :õ U:·mrncnl u t lurn i uanlc é a [clicid arli,; ela Pai.ria . 
,\ ::; utin lias p <.tl a vras Lornara1n a Iól'Jna invocaLi va, 111a ~ a a l1ua 
e::: l.ú alteil'JLc lacla; }Jlll' isso a p lll'asc Joi u1t1a apos l1·op ll o o urna 
jnip!.·era·ção, que L1·acluzcm o .grito ele rcvolla ela cuut>ciencia 
1.11J[Jt'irnicla. 

1':::;la;; palavras são exp:msõcs ele clcsalm ru elo u 11 1 a a l1 na. 
que rn sento Lo1.·Lurarla pol' Ludo cinanlo uh::;eJ'va crn Lurno ele 
~i ; :;ãu u óclw, rcpcte111 n g1.·ilo Lio Loclo aquellu que se sunle 
abaf:1 clu uo sci u da llup ulJlica, 1111Liu devuria irnveml' sr.í- a 
litierdado, a r;gualclalk e a f·ntlern idadc. 

::icn l10r·e:; ! Ha [res wcics quu , a::;siduau1cnle. cornpare t;o 
'ás sessões · du Gung1·e~su; oulrulanlu, sr.í hoj e e a csla hora me 
l~ab e a vei. de a ·vendct· a cs l a, Lr ilrnna; :;ôdi; por isso benc
volos e tiil enrnL o::;, pern1il limlo- me diwl' o que pen::>l', o que 
sinl0 B u q uc cl e::;cjo para uu::;::;a PaLria. 

fü' cedo quo obt ive a ·palav1·a para disCLlLir· as rnoçõe::;. que 
r;e rc[erem au co11venio acluanciro ce lcbrCliclo, ha pou(jo , pelo 
Governo _f>ro visu1·io com o da TlepulJ.lir;a Llo::; EslaLlos Unidos 
ela ,\ moriea cio Nor~c . 

Mas, Se1th or e::;, nr.í s· ::;omus ás vezes ob1·igaclos pela força 
elas circurusLancias a p1·ueecle1· de moclo diverso cluquelle que 
.quel'emus. 
' . Nós toclos, sem u ::;abor, ::Jc m o quere r', somot> instl'Umen-
-ío ~ ' cl os · dcs110 ti:;n1os ele urna · vo nlade exL l'an l ta. 
· O fac lo de só agora vii· occupar · esta Lribuna, apesa,r de 

m0 haver in;;cl'ipl.o para Lomae parLc na ·P disuus:;ão do pro
.iec l o ele Cou::;t i Lni1:üo, e, depois, na seg unda, cm que fui elos 
primei ro·s ·a p edir a palavt·a. pl'uva-u cxubcrn nlemenl c. 
· Não quel'o •ser esse insl1·L1menlo, anios me· revollu conh·a 
la! Llef;polismu, que me co lloca na conlingencia em.qu.e me acho; 

Mas, meus Serüwres, is l.o si.wcecle; (;Unsenti que · yo l-ci 
diga, . po r que o 110me1~1 nilu é li boeal ou consorvaclol' ,_ pro
gress rsl.a ou i·cl.arclalarrn por·qu e ell e o queira ser, porque ell e 
su ppon lta ou ac1·eclilc crue o é. fili ando-se a csl.c uLL úquelle 
jJarticio; rnuilas vezc;; é o co n trar io do qL1C ,julga e ae1.·ecl iLa 
::>~ l' ·; · porqul;) de facto. º· r ealm enlo, o h omem só é o qu e (~, em 
virtude das tcncleneia:; ele seu es1iir ilo e ela:; clisposii,iõcs do 
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:!iuu ' altna: · ·Muitos Htdu~ rio nnssu li isloria polilka pascada 
in·ova111 a vul.'llacle dessa (lbs01·vaçã.n. . 

E' por isso que nern todos os que têm assento neslc Con
gl'csso, embora se acrcdilern republicanos e dernocralas, o 
8ão na realidade. 

Contra as · suas presumpçõcs pl'otestam os faclos; e pa,1·a 
prova citarei apenas o encerramento despotico e intempes
tivo das 1ª e 2" discussões elo projecto ele Constituição, quando 
muitos membros do CongTesso se achavam inscriptos para 
tornac pal'le nellas e centenas ele emendas acabavam ele sur 
apresentadas. A liberclaele perecell á.s mãos ela. lyrannia cio 
numero. 

E prova-o l.am:bem, Senhores, a so1.·te dada pelo S1'. l're
sidente ás emendas que eu tive o trabalho ele elaborar n a 
bonm de submettor cí. ounsideradí.o desta illustre Asserntl)léa . 

l!i o espectaculo que se offerece agot'a ás nossas. vista& é 
baslante sig·nificat.ivo, Senhores. A sala quasi · vasia ! Apenas 
alg·nns illlustres e dignos representantes da Nacão me honram 
com a sua attenção. 

Este facto só por si é bastante eloquente; elle demonstra 
que a maioria elos membros do Congresso, com pezar o digo, 
não possue as .qual1rlarle::; qun carnt;l.urizam o rup11blicanu, 11 

dc-m1ocraLa, que são a exactidão no cumprimento do .dever, a 
reciprocidade e o respeito ao direito de seus pares ao menos. 

UM 8R. H.EPRESEN'PANTR - Quer ·enlão o nobre repre~en
tanle que sob esta temperatura Ofl membros do Congresso 
fiquem aqui · quatro longas horas ? 

O SR. PrnHmrno GUEDES - O Congresso não póde, porque 
não tem esse direi to, condemnar assim de antemão, pelo . aban
dono destas cadeiras, a opinião, as idéas cio mais obscuro, do 
mais humilde dos seus membros, como o que ora occupa a 
tribuna. 
· Mas, Senhores, por· honra do Congresso, quero crer que 
semelhante facto seja devido em grande parte ao calor que nos 
0pprime, á alta temperatura desta sala, capaz de fazer evapo
rár o amor ao dever. 

Senhores, as emendas que tive a honra de elaborar e :offe~ 
recer á cmrniclcra0ão elo Congresso foram postas á ri1àrgem, 
foram annulllaclas nela al1cloriclaclc do PresiclenLe quo dirigiu os 
nossos trabalhos. - · 

PePmilta ·o Congresso que eu levante aqui llffi protesto 
contra o modo por que S. Ex. tem procedido. 

Lamento que tenha se ausentado, porque desejava dizer a 
S. Ex. de viva voz o que disse em um artigo que publiquei no 
Jornal do Comrnercio; S. Ex., em vez de ser um apostolo da 
liberdade, corno ou suppunha, em vez de ser garantidor dos 

. direitos de seus pares, tem se revelado um libertioida. (Não 
opoüidos.) 

E' assim que, por um procedimento incoherente 'ª illogico, 
S. Ex., que sempre submetteu á votação emendas substitutivas, 
annullou Iodas as rninl1as emendas, considerando-as substituti
vas, qua11do entre ellas ha muitas que. são additivas. 

O. Srt . . PHESIDEN'l'E . - V . . Ex. não está na ma teria. 

, b Sn. Prm-rnrno GUEDES - Estou apenas lavrando um pro
,test:o; estou fazendo ver que não existe liberdade, nem Rqui, .. no 
~eio do primeiro . Congresso republicano de minha Patria., 



·O SF\, Pm;; s1Jm'.N'i'E ~V. E.x. C'ltiÍ l'a',landcr sobee u vcnddo. 
o SH. PINHEIRO GUEDES _:... Não estou discutindo iis 

emendas. · 

o SH. PR.ESIDEN'l'E - o Congresso deliberou qÚe as suas 
emendas eram snpstitutivas ; V. Ex. dc\le conformar-sel!um 
c~sa decisão. 

o SR. PINHEIRO GUEDES Estou protestando contra o 
modo irregular por que procedeu o Sr. Presidente colllocanqo 
u Congt' i:l ::i::iO ua l!1m1,1ng1:1wia Lle 0un:;i c1erar p1·cJU Clwaaas . a:; 
minllm; emendas, para não desauctorar a S. Ex. 

E mais convencido Hquei da iniqui<;lade de S. Ex. depois 
que ouvi de muitos illustrados membros desta Assembléa -Os 
mais lisong·eiros conceitos sobre essas emendas, por muitas 
'das quaes votariam, segundo me disseram. 

Assim, poi.', Senl1 ores, vós vêdes que não venho tratar do 
vencido, mas erguer um protesto solenne contra o mDdo de 
entender e praticar os preceitos da liberdade, egualdade e fra
ternidade, no i;;eio do primeiro Congresso republicano brazi-
leiro. · 

Nem me era li cilu de ixai' , cm lacs circumslancias, de pro
fligar o processo mediante o qual foram inutilizadas as emen
das . com que procurei melhorar o projecto de Constitui~ão, 
apresentado pelo Governo Provisorio, que reputo imperfeito 
,na f'órrna e máo na essenCia, como demonstrei no artigo publi
cado no J órnal do Comune?'CÍO de 3 do corrente, no qual esfor
cei-1ne pur jusLtfica1· as m1nnas e1uenlla,; rapidamente, vei· 
smnma capüa, urg·iclo pe la pressa, polo aeoclamento: uma elas 
caracteristisas do nosso tempo. , 

Os atrntores do pro.j ecLo não 0ugiLararn, absolutamente, 
··da divisão ·Lerr\torial igual i taria, necessidade que se i:tnpõe a 
um governo r epublicano federativo; porque, si um g1overno 
monarcl1ico é indifferente que os esLaclos se.iam deseguaes em 
população e Lerritorio', no r egim en feder ativo a, eg·ualdade ter
.ritoria! se impõe, para impedir o predominio de um estado 
.sobre OJJtro. 

Uma das minbas emendas (addiLiva) preencl1ia a lacuna. 
Muitos erros do pro,i ecto não foram emendados e ficam 

na Conslituieão, f:1zendo com CJLlC o reg·irnen dos privilegias 
continue, porque e o que l!onvém aos egoistas, aos · ambiciosos. 
espertalhões, ·que só cuidam do seu bem estar, fingindo 
occupar-se com as necessidades do povo. 

Hypocritas refinados, Li\1eram a liberdade de disfarçar a 
Monarchia em Republica, para mais livremente dar pasto ao 
sensualismo. · 

A organização do Poder Juclicial'io e as aLtribuições 
confer idas ao Poder Exec utivo , r eduzido na Constituição, qué 
vol,asles, simplesmente ao Presidenl.e da Republica, tem por 
fim entregar a Nação i'nLeira submissa á vontade · do chefe 
do Governo. 

Al.gurna:s das minhas emendas cerceavarD. (estas eÍ'am 
suppressivas) esses poderes magestaticos, entre os quaes so
bresahe o 'de nomear e de m i ttir livremente ' os rnini-s ti·os. 

· Ora, si durante o Go.vemo Provisor io, quando os niinjsl.ros 
eram eg·uaes ao chefe, esLe fazia valer a ' suá v-ontade, ó que 
não succeclerá, Senhores, ' quandó o chefe ·do Governo fôr o 
P.residente da Republica, e não· 'simplesmente o pr·irhus intef'. 
rpares? · 



'F.j 1 pl11'a se !at11e11la1•, Senho1•es, quti às 1icoes da 1iislo1°la 
de nadá nos· l:iil'vam neste caso; e nern, tf1u pouco, o.s exemplos 
ent.l'isLececlores du que se passa com os nossos visinhos das 
republicas Arg·entina e cio Chile .. 
·. · ' A · sa ncção dàs leis, me us Senl10res, embol'a aqu i 11a 
ll.J11c1·iea e na Bmo[Ja lambem seja cunfericla ·ao ehefe clu Gu 
Ycrnu, 1~ u1na at.t.ribni({ão que clevia ser confiada au Su lll'CUll'J 
.Tl!ibuna l ele Ju sti ~a, - não só porque os princ ipios. de j uslica 
e· o Dire i l.o seriam melhor resguarclaclos, a coberlo de vaixCic:;, 
cuuw, larnbc•rn, pol·qne ó clu l)t'opria nalurczu ela rlispu:; ii: üu, 
pela nizão el e se l'. gen er ica , e pe los :l'ins qu e c lla viza, o q11c 
Dilo c~çapa . o.o e::; pi r iLo observador, que ella con1 p iLa uo 'I'ri
.Jrnúal .e nilo . ao Presidenlc . 

O i:iH. PnESJDEx'rE - V. Ex. assitn, a lle ra a 01·dem cio 
dia. 

O Sn. P1 1ürn1rto GUEDES - Eslou apenas aponlancl u os 
erros da nussa futurn Constituição. 

(J Sn. PHiLs 1üEN'm - Cliamu a a tlcnção do nobre rern·c
SB nlanle val'a a malc11ia em distrnssão. 

. O Sn. ,p mi-rnmo GtiEl) ES - Si V. Ex. me t olhe i· a lib e1·
rlade ele ' dizer ,o que pcn,;o em r ulêu,:flo a c~se rn·ojcc lo Ll e 
J::o11~lilui_çiiLj QLW repulo º. i. nstrnm1m~o cio dcs!'ncrnlJra .. rncn .. l·o 
da iarmlia nrn~1 le1l'a, c_alar-rne- e1, :miJ ocadn, e clr)sccr e1 de sta 

.ü·ibuna incligna(lo conl1·a a bypocrisi a, que 6 a Jci\:ãu do nossu 
lempo. 

!vlas, SL'. P1·uside11Lc, após n dcsabal'o, submi sso á 11oa 
razão, eu atlcntlo {t obse1·vai;ão de V. Ex., porque s inlu a vu
sição esqUL'l'da um qu e nw acbo; espero, porém, que nw i'arú 
D, jus tii,;a ele reuontJecer qu e clla é clevida ás circurnslancias 
que acLu anun sohrn o Cong·1·esso para p1:occcler, com aeocla
rncnLo inex plicavel, ao encerra1nento das di sc ussões . 

Scnlrnrcs, não \ien l10 rJ.l scu Lir o convenio aduau elrn. cclr
bradu pelo Govo1·110 Provisorio com os Es La los Unillos da 
Amer ica du "\'orle; ven ho apenas propol: rnna moção, c1ue, 
melhor ci o qu e as o ulras. a,prescntada1s anlel'io1:urnnLc, me 
parece satisfazc1· a us infuilos el e ali enclcr aos nossos in te
resses, sem failal' á çonsiLlerat;ão de amisalle e b oas l'e l a1~õc s , 
por indica r o alviL1 ·e ele esl.mltn·mos ]Jrompfarncn le, nCLO só. o 
c;:mvcnio, inas, l.ambem, o lrnlaclo de li m ites ajuslaclo cum a 
Hepubliica Argentina . 

Ar1tes, por,)rn, ele apresenlar essa. mor;ilo, Sr. Presiclcn lo, 
Le nh o nrcessidade ele fonnu lar m a is um prul.cslu, e esle con
lt·a os ados elo Govel'no P rov isor io; actos que clernons l.ra1 11, 
evicl e n terncnLe, a s ua falta de ol'ienLação i·opubli cana 1fomo
cralica, como se vê pelos decretos, que surgem á l\JZ consLan~ 
Lemer1 Lo; poi· sua cl esatLonção vara çom es te Co ngTe sso, e 
sobreLmlu, por suas oHcnsas aos princi.pios de jus tiça. 

Senhores, como rorH·cscnlanle cio Estaclo el e Mallo Grosso. 
nfio nosso deixae ele [Jl'uflig·ar o a.cto irnpolitico, injuslo e 
altentato1·i o dn pl'1hcipio d e audol'iclacle e da soberania c1 11:; 
ºestados pralicarlo pelo Governo: refiro-me á demissão cio 
Gene1:al "\.nl on io J\faria Coell10, dos cargos de governador o 
d.e eornm8nclanlc ela s a1.· n-rn~ do Eslaclo ele Mal.Lo Geosso. 

Seillwres, essa dem issfí.o é injuslifieavel, póde-se dizer 
que foi iníqua. O gove rnador, .honwrn austero, velho m ilitar, 
severo ob:3c11vaclor ela di se iplina, nfto curnmeLLei"a, durante o 
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exerc1c10 ·ao cargo a que foi elevaclo por acr.lamaçiío rlo l)O\'O, 
"c;c i o algum que mr;rcccsso inccopaçfw i> de que i1ossa srr ac
cusaclo scc iarn·en.le; foi dr'm1 IL1do, porqrn:, por um lrlrg-ram
rna , lalvrz . rio orig·em suspri la, o C:'Í1vr·en1 1 .P1.•fn;i s11r in fura 
informado el o alguma co usa conlr-a ol le gOYf't'narl11 1' . 
· Srn l10ros, lamon ln prnfunciamrn lc um la \ faclo; nrm sC'i 
(]lW haja quem o nflo larncnLc; pocqtrn vr .. in nr ll r• o synq_1lorna 
eia .mcclonl!a deca rl enc ia rnorn l 1'111 que nos c\P 1x:ou a Monar
chia . 

Que, SrnlHJr[)S I o.~ membros rlo (Joyrrnn Peov isorio, C[llC 
não eram si rnp lcs porLarlorcs de pastas, rnas r~s Pg~1 acs_ ao 
chrfc, porque co llab01·al'arn na ohra ria rtcvnlucrw, nan l 1YC
ram a rnnrg ia 11 ecwssa r·ia riara so npJ10I', cari a urn. ou lorlos 
junlos, ú imposir;ãn, ou 01·rl r.m il'reg·u lar, srm jus liíicai.i,·a , 
sr,g1111rln ouvi rlo proprio que assig-nou a e:xoneràçfio rio gover
rnülor dr, Ma lLn Grosso, qnc n fto r~ 1·a um simp les prrpnsl o do 
Governo , rna.s o rsco lhirlo e acclamado l)Clo pow1 ! 

ü Sn. AêiTON 10 AZEHEDO - '.\Ias crn nomra lo pelo Go
verno . 

O 8 11. Prn1rnmo GUED1"S - Isso foi uma con[ irmar.fi.o, bem 
a r,cml.ra -gos lo ele V. Ex. n clr• onlens, qur. queriam f' snl.icit.a
vam a sna p1·n11ria nomracflo nu a rl c oitlro, corno sr pórle 
vel'ificar elos .inrnars r:laq110l l a 1\poca, Y. Ex. sahe pr.rfeí ta
menle qun o Gcnrrrr l Anlon io lVlrHia Corllio i'ni acc lamarlo 
pelo povo. 

. O Srt. A.NTON!íl Azmrnnn - Anlcs da pr oclamação .i:í rs lava 
elle nomearia. 

O SR. P TNHF.TTW GUEDES - O Governo ·rlrvi a trr rm at
t encfin qn c rssa demissão podia rlr l erminal' urna c011 f'l agrncfto 
naqu ellc Es larlo; lanto mais quanto n grrverna·rinr rra drmit
tirln, por haver cnmpr irln o sr.11 rlrver, rnanrlanrlo prr.nrlt• r 
rlg·1ms pcrturbn.rlores ria ord em publ ica. como cons la tln in
qu r r il n po li cial, publicado na g·aze la o[ficia l rio Eolarlo em 
ela.la rlc 211 de çl ezemhro. 

O Sn. ANTONIO Azr.:nrmo dá um aparte. 
O SR. PrN HEmo G U EDER - V. Ex. sabe q11 r nrnlrnm ran

cor t.rnlrn r,onLra o inclivicluo que fo i o rnoLor rlaqnrllrs rlis
turbi os, scnrln 1º vicr•.-governarlor, e cu.i a p r isil.n rl el rl'rni11ou 
a rlr-•m issiln rio gnvrrna.rlo1·. AI 1:.. bmm1ln n fnrln, mns nfio pnssn 
üe1xar de l)rü l.cs tar con1,1·a o acl o rlo Gnve1·no Prnyisorio. 

O Stt. A N TONIO i\zErrnnn - O gov ernador ri r l\fatto 
'G.r fll3 so níío manclou p t'rnrlee um Ai'1 inrhvirluo . 

. O SR. _P 1NIIEmo GUEDES - Nrrn é isso o qur digo, r. consta 
elo mqnnr1Lo. -

O Sn. ANTONIO .1\zEH1mn - l\fanrlo11 prencl rr o rrrlaclnr 
chrfo rio Mal lo Grosso, o prnpl.'ir.tario rio Mal.lo Grosso, 1• ma is 
doi s su,jcilos prl' IPncenlr s an rl i r r c lnr io rln par liclo. 
. . O SR. P1NHE m o GUEDES - K issn ; Jnram prrsos algum 
mrl1v 1rluos, os calw1.:as rl c rnoLim . . 

Meus Sr.nhor·r,s ! E' preciso qur n saibars : o trlr~gramma 
i~ã.o foi mai>.> el o que um pretcxl.o, pnrrpianlo r,m pl'incipios cl íl 
r.,ezeml:Jrn, ·s\1pponho qu e no dia 7, soubo-so em Cuyr1M 1 por 
J?leg-ra rnma expndiclo daqni, qno o· govcmi\(!Or ia SOT'. dernit
:t1do ! 
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DM SR. REPRESENTAiN'rE - Não está em discussão a con~ 
venção aduaneira ? 

O SH. PJNHEmo GUEDES ~ Perdôe~me V. Ex.; a conven
·ção aduane.ira não esLá em rl.iscussão; pois que o Congresso 
Constituinte não tem ccimpetcncia para discutil-a. O que 
esLú em discussão são as moções propondo oiI indicando al
vi l;r es ,para sustar a sua cxecuçílo. Mas, a meu ver, nílo era 
i~so que o Cong!'esso devia lembrar ao Govctno, e sim, att:cn
dendo á época mar cada para começo da execu ção desse nc
cürclo, apressa.r a promulgação ela Constituição (isto sim. é 
patrioti co) e reunir-se, imrn ediaLamente, em sessu.o extr1101'
rlinaria, para discutir a com1oncãa, dom conhecimenLo- elo 
i.odas us suas clausu las, ú vista dos documentos a ella mla-
1.ivos. 

Agora, o Congresso não está llabil i.taclo para. discut.il - a,, 
'até porql!e, como foi clito desta mesma tribuna, esse convenio 
foi ajustado com clausulas secrr,tas, as quaes não conhncc
mos. (Apofodos.) 

Sr. Presidente, subi a esta trihuna para Ler a boma. rlfi 
offerecer á consideração dos meus íllu strados collcgas, mem
bros do Congresso, uma moção ou proposta, que me parecfi 
saJisfazer da maneir·a mais completa a todos esses inluil.os 
pàtrioticos, a qual, supponl10, ni1o carece de justificaç5.o; r 
vós o julgareis, ouvindo a sua lei l.nra, S1mhorcs; e peÇo-vos 
li cença para fazel-a ( lfJ) : 

"Consiclerando que a Republica Federal Repres0nl.ativa 
.é a consubsUmciação do govemo do povo pelo proprio povo ; 
e que, por isso não pórle ou, pelo menos, não eleve o Governo 
del ihernr sem a sancção do povo; porque não póde ter intui
tos, ou interesses. contrarias; e convicto ele que os membros 
do Poder Executivo, como brazileiros patriotas, .. reconhecem 
e acatam estas verdarles; e, ainda ma.is, que, rnesrn:o exercendo 
_u magistratura suprema, são servidores n não senhores rla 
Nação; 
· Considerando que faltaria ao cumprimento ele seu dever , 
c;onservando-sc indifferente ao clamor geral contra o eon
y &nio aduanoiro oú accôrclo. ultimamente celelTrnrlo com o 
Governo da União americana do Norte; e porque lhe f.i.til.a. a 
clausula ela r ef crencla elo Poder. Legisla l.ivo; 

O Congr Cf:iso Consli l.uinte resolve: 

1º. Appella.nclo para o pal.riol:ismo do "Governo ])rovisorio: 
conviclal-o a fazer sustar, r,ntendenclo-so com o Governo dos 
Estados Uniclo·s elo NorLe, a execução rlo aocôrdo, af.im rl e rlar
lho a sanccão que llrn falf'a e r\ r,ssoncial - approvaÇão rln Con
gresso Nacional; 

2º. Term inaclos os 1 rabalhos consLi t,uintes, passar im
:mediaLn:mento ao exerc icio das i'uncções legis lativas ordina
.rias, para c11jo f im os se·us membros acham-se invesLidos rins 
necessarios poclnres, reunindo-se em sessão exLraord inari a, 
unicamente para tomaT conhecimr~nl o elo referi.elo accôrdn e rlo 
Úatado de llrniLes cr, lebraclo com a Republica Argentina; 

3º. Que estas resoluções sejam levarias ao conhecimento 
.elo Governo, para os devidos effeitos. 

Sala d::\s séssões, 14 de fevereiro de 1891. .,--- Pinheiro 
·cuede's ~ · 



Todos vós, meus Senhores, sabeis pe rfe itamcn'. e a repulsa 
que o converti o lcm so.ffrirJo; de 1 nela a pari.e se levan.Lam pro~ 
testos; dalü a nec ess idad e inrJ cc linavel ele impedir, ou sustar, 
ao menos, sua execução ; mas t ambem crmprehenrleis a diffi
culdadc d e se l'calízar esse âesiclemt;nm; n:i.ci vos são extranhos 
os rni.l impecilhos e ei11barar;os que se lev:rnLam e se oppoem 
a isso . 

Assim, creio que nenhum ele vós escapa o alcance ela mo
ção que acabo de submeLLer á vossa illu sLruda apreciação e cri-
1.crio, . 

Es tou certo de que, apreciando devidamente o que vos 
rxp1iz nes tas ligeiras considerações, nenhum ele vús, meus Se
nhores; Lerá duvida, mesmo . com sacr i.fici o fl c vossas conven i
rmc ias e da·s dos es tados que r eprestmtaes tã.n dignamcnl n, 
nenhum do vós, terú duvida, repito, em clar o vosso asscn Li
morll o :is ind iba(:ões ela moç5.o; porqu e e li as visam o hem eorn
mum e o bom nome da nascenl.e Hepubli ca. 

Para terminar, Sr Presiclen le, peço desculpa aos meuR 
rli g·nos e illust.rados companh cirns elo Congresso, para as pala
vras um tanto r udes qu e proferi (Não apofodos ) o lh es agra
deço a atLenção com que m e homaram . 

Senhores 1 E'á(}à votos para que se torne uma rcalirla rlo 
t urlo quanto ba rle anhelos pela grandeza moral rJa Pai.r ia r 
fe li éi rlacl e rlo povo, no coração de cada um elos rncmhens dcslo 
Congresso; porqu o Lenho certeza ele que não .ha um sô que não 
<icse,j e que ella seja tão grande como grantje ha ele ser a Am c
r ica no Mundo pela União ele todos os seus povos. 

Vem ú Mesa, é lida, apoiada e eí1tra, con.i unclamenl e, em 
discussão a moção apresentada 

O Sr. Barão de Villa Vi. cosa -·Si cu não .contasse Sr. Pre
sid ente, com a indulgencia "d este Congr esso; si não esperasse 
a b011evolencia que os cspir itos que têm consciencia de sua 
stipcrioricladó sempre procligalizarn ú.qucll cs que cl ell n, neces
.silam. como cu nesto momr.nto, com .certeza não subi r ia a esLa 
tribuna (Não apoiado), aincla illu minacla pelos br ilhanLes ora
dores que me 11recederam; par a cli scutir um assumpto de ta
manha transcendencia, dr, tanta rnagnilud e. corno ó o .convenio 
celebrado pelo Governo Provi.sor io com a Repuhlica norl.c
americana. 

Lavrador, embora, obscuro (Não apofoclos ) , no meio desLt'.t 
constellação fulgurante de oradores, tenho. não obstante, pre
cisão de rnanifostar a minha llll:milclc opinião sobre 1.no im
portante convenio; porque ouvi o illustre representante do füo 
Grande cio Su l o Sr. Assis Brasil dizer desta tribuna, que os 
lavraddres dos esLaclos elo Norte eram contraeios ao ·conveni o, 
e o consideravam preju dicial á lavoura elo assucar. · 

UM Sn. . REPH.ESEN'l.'i\N 'J'E - E ú cu ltura elo algodão. 
O Sn. RmÃo DE VtLLA V 1çosA ~ Não tenho necessidade 

dr:! insistit' 80brc a inopporLunirlarle o inconveniencia ela di s
cussão dás moções apresentadas püt' aclversar ios do conveni n. 
m' . momento actual; porque VV. EÉx. ,já reconheceram n:lo 
estar ainda o Congresso habiliLado a ernitLir um jui zn i:;egu!'o 
sobre tão grave assumpto; dizendo-nos que o convenio en
cerra clispns i,ção ainda if!;nora:rla. ,clausnlas secretas, a.inda 
inacce8siveis ao commum dos morta.os• o só rcvolaclas no~ que 
pairam nas regiões superiores, ' onde se convive com ·OS 
deuses . . . 
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UM. Sr.. íl.EPílESEl\''J' .. \ N'l'E -
Ü U'J'llO ;Jn. Ili>PJ\Ji;:·mNT.-\ NTE -
(Riso . ) 

lúpr. lo Olympo .. . (Riso.) 
pe las ct.hcrcas rrg· iõrs ... 

U NL\ voz_,.. .. .. de Jupi ler 1onapto l (Riso.) 

O Sn. BAn.fo ng VTLLA V1c:os.-1 - S i assim <J , Sr . Prrs i
dcnle, V. Ex . com prehend o quifo lernerario se Pú o procNli
rnenLo cio Cnn15· 1 · fü;~ o reprovando o convcnin, quanrln o so u 
juizo pócl c srt· m odificado, e o conhecimonlo elas clausul as 
sccrc las ainda pórle pal cnl car a sc• rn razão rlns q11 e o cm nlra
r.iam agora. 

O Srt. Or'l'rcrc.1 - Ao Governo, pelo Düwfo Off'icfo.l, cum
pr ia dec larar isso. Si não rloclarou , é porqu e ni'io ha. 

O Sn. B.u1.~o DE VI LLA V1çosA - Pcrdfí.o. O Illu slrp rcpn~~ 
sentante pe las Alag·ons ni'í.o igr1ora que ja se Jll'•J!J0 .1. unrn 
sessão secre ln, aiJJn rle ser e 111 ciiscul.irlu s P<>.lu Congr.·i:~s . ..; <1 ess::is 
claus ula o: cio convcnio, qu e consLil.uem segredos ela clinloma
cia e não convém por ora se r di vulgnclos . 

O SR . 0 1'r1c1cA--Não lrn tal; não se affirmou nacla. Pa
rece qu e cslamos ~·e nclo rnystificaclos . (Apartes . ) 

O SR. BArt.:\o DE VTLLA V 1çosA - Além disto, nüo el evemos 
esquecer as r elações amis tosa:; que mant.emos com a União 
norte- nmericana, onde, s:=themos, existe>, de ha muiLo, o gran
clioE·o })ensamento de realizar a in Logra çfí.o do cmitin ent e, es
tabelecendo-se entre 1 oclas as naç; õeA~• americanas a unidade 
das tarifa s, a ela moeda, e uma 110Iil.ica completament e inde
pendenle ela poli Lica. europ éa . (Avaries .) 

Si Lií.o glorioso crn])en l10 ai nda não reali zou-se, devemos 
acrrclitar qnc foi a circumstan cia de ser o ~l:lras il uma Mo
narchia a canm dns:~.e retarrlamenlo; os nnbnls representanl.rs 
comprehendem o dcse.quilibrio procluziclo por n ossa anliga 
fórnrn el e governo no meio ·de tan l as republ'lcas. 

Mas, hoje, semell1 ::rn te ohstacul o tonrlo drsappareciclo, 
dern ser Lambem o nosso pcn ~·amonto a realizac;ão dnquo ll o 
rmpon ho, pnra quA ni:ío drs1rn rtemOE' cl esconfi::rnças e dns
agrarlns dr. uma nn1:i'ío porlcrosa, nossa .irmã, nossa amiga, com 
a qual t c•mn.o. o maior interesse de vivei'. nas m ais cordü1 es 
relações dr amimcle. 

'Entretanto, Sonboros, tan to quanLn possamo.~ rli·scutir ·o 
con'-'enio drntro .do~ limi tes crue no s assignalam as sua•Si elau
Pu las srcrctas; vou dr ll r, occupar- me afim de moslrar aos 
illust.res rnprésentantcs que tl. ell o se oppõom cruc SS. EEx . 
não t êm razl:i.o. 

Devo dize r ao Congresso crue. defoncl ondo n convenin, rlc
fr.nrlrrnclo minhas icléas na qualidaclr de lavrador, p0sso fa ll nr 
s0111 susnc i r.ft.o, porque não advogo o meu interr ~·~r, ind i.virll rnl. 
r s im 0 da im pnrlanl e o numrrnsa c!a.:<sr, rle infcli zrs CJll B 
trnl10 a 11.onra ele representar. (Muito bem.) 

Quando, Sr. Presidcnté, occt1parmn r sla lrihu na os 
illu stres arJversar.ios, rlo convenio, ]lO/.ei .cJar-sr um 11J1m1n111eno 
~ in gu l ar, que, ali ás, ora a consequrmeia fatal das· rrrnn rns 
clontrii;ias economicas rmo 88. EK•;: . suston t.avam: ns nr·gu
mr-mt.os ·. do uns ora.d orei!• desLruiaú1 Ofl ·ele outros, ape.c1ar de 
dirigirem-se ao :mesmo 1.' lm . · 
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o Srr. DELFOnT VmmA-As cobras ele !Vl.unclrnusen. (Grande 
hilaridade . ) · 

o SH. B.w.Ão DE VrLLA V1çosA- O Iiobro reprr.sonran fQ 
rlas Al a~!;üns , ciue r ompQU o debate no nw:•rno dia Prn qu e i:Ol 
rm l1li cado o decreto do Governo no Dim·io () lf~cfol , _ mrini
re stou-so seriamente apprehem·ivo sobro a clunmmçan qu e 
r.llc i::t causar á receita da União . 

O. Srr . , 01T[QTCA - Não discuti o tratado 
·· O SP •. BAHÃO DE VILLA VrçosA - S. Ex. , que tinlrn. sirl o 

um dos ma is va lr.ntes pa ladinos da Ferloraci'ío, r cu slen Lara 
rum sua palavra vigorosa, qu e a diE'tribuiçKo elas rondas frila 
prdn projecto do Constituição depauperava os es Laclos r~ Lor
mva~ lh os im1mssivel a viela; voiu declarar-nos que ia. ai.irar -s e 
ªº'' 11rar:os rJ.o il.lusLr.c Senador polo Paraná que hav ia ad\·o
ga cl o os inlercs·scs da União, em op11osiçã.o ás icl éas do S. Ex. 

O Sn . ÜITICit:A.....:... Isto l1rova qu e nes te Crmgre s. o n1\.o de
fe ndo os. il1Leresses pessoacs norn do mou Estado,. 

O SH. BAnÃo DE V1LJ.A VrçosA- Mas, s·i é cerLo que o 
fi·nyorno rrovisorio, 11010 decreto n. 1 . . 338, ele 5 de foveroiro 
corrrm tc, isentando .de rlireitos de importnr,1\.o varias , pro
rluc tos procr.rlontcs rlos Estados Unidos ela Arncrica, e esta
belecendo a redncr,.ifo el e 25 % rm nuLros ele nµ:ual prorwcl encia. 
diminue a renda ela impor taçã.o, que é a principal fonte de 
rc0eita da _União ... 

o sn· . .ÜITICICA - Naluralmente . 
O Sn. BAnÃo DE V1LLA Viç:osA -- . . . Lambem é certo que 

n oifra constan to ela tabolla publicada polo nobre Senador 
iwla Bah i::i, r.x-Mihi:o:tro ela FazollCla, n1\o é exacta. 

O Sn . ÜI'l'ICTCA - Absolutamcnt.o, não. Rllc. tornou por 
base ·o oroamento do 1888,· quancln devia tomar a mérl ia dos 
trrs ull imos exerci cios. 

O Sn . BAnÃo DE VILLA VrnosA - :Exacbmcnte . De sorte 
que on rl eYo consirl.er:w a es l.âti s Li ca que aqui tenho, mais 
perfeita, por.qut0 foi extrn.hicla rlc nccôrrln com essa médi.a, 
d1is tros• exercícios ultimas. 

O Sn . Ü'~'TCTCA - Nüo póclo ser inferior a mo. DOO contos, 
no turno de 1889. 

O Sn. AN'l'ÃO DE J<'.A. nTA - O lota l dfl. l'encla rle importação, 
é o que queremos , saber. 

O Sn . BARÃO DB VILLA VrçosA - Pois bom : a diff0rcnça 
prira. mai s é rle 2.l . 000 contos. 

O SH . ÜI'.l'ICICA - O tolal da 1'enrla de importac,u.n, se
gundo o culculo elo Sr . 1\'linislrn rla Fuzenda, é rle 95,000 
cnnlo~. · 

O SH . Rmí\o me VJLLA V1çosA - E o total dr sl a rnrsma 
renda, pelos dados· c1ue Lenho, é ele 1Hi. 000 conto;; •. 

O Sn . AN'l',\o m•: FAP.TA - A.pproxima-sc da Yr.rclaclr.. 

·Ó Sn. B.<\ni\o rn~ Vn..TA ViçosA - .fa v1\ ·110,r fanto , o nobre 
rBprescntanto l)Or Alag-tias que, trndo sirlo jú .calnularla. em 



75. 000 ocntos a diminuição da renda dâ importá(')flo ocõásio
nacla pelos favores elo convenio, ainda resta, sobre o calculo 
do nobre ex-Ministro da .Fazenda; a differença de 16. 000 
conf.a,s, para que s, Ex. não coritlnue a nutrir 5'llÜS apprc
hensões a respeito da renda da União. 

O Sn. ÜITICICA -A despesa da União, segundo o Sr. cx
Ministro da E'azen.da, é de 13·8.000 contos. 

o Sn. BARÃO DE VILLA VIÇOSA- Mas nós não estâmos. 
ágora, tratando de fazer o orçamento da Republ ica; e, s·i 
quizcssemos examlnâr as tàbellás do nobre ex-Ministro rla 
Fazenda sobre renda dos estado$, ainda veriamas que ella$ 
siio inexacta&·, qua.ndo se consideram que qliasi todas el ln R 
tlim deixado deficít's, ao pafiso qüe dos dados que tenho em 
mão se verifica que o Estado do Rio de janeiro deixoll um 
saldo de 1. 491:750$, o da Bahia, de 6. 087 ;480$. o .de Alttgôas, 
de 105: 08-0$, o de Pernambuco, de 1_. 591 : 360$, o ela Para
hyba. de 17~:580$, o de Mararihão, {!e 1.215:850$, o do Pará, 
{]e 10. 781 :230$; o de Amazonas, ele 559: 340$, e o de S. Paulo, 
c]c 17. 700 : OOO-tll090. 

O SR. OrTrcICA ~ Mas V. Ex. não pó d é disc\üir coínmign 
o qüe disse o Sr. éx-Ministro da Fàze11da; isso Jtão é pos
sível. 

O SR. BAR.;\.o DE Vu,r,A VrçosA - Perdão.. :Elu ãpenas est.ou 
mostrando que as tabellas elo nobre Sen;J,dor pela Bahia nfi.n 
são r xactais, e que si o nobre Deputado prlas Alagôas nifo 
tinha receios . pela sorte da União, Quando julgava menor a 
sua renda calculada pelo nobre ex-Ministro da Fàzenda, nii.n 
tem, agora. razão de nutrir esses receios, qüando sabe qur 
P. ella muito maior. 

O que posso dizer com franqueza aos illtistres1 ádVer.~ 
sarios do convcnio é que, no passo que as vantagens• QUI"\ 
nbtomos delle são immensas1 principalmente para a lavoura 
rlo Norte, as conce.ssões que fazemos a·os Estados Unidos rla 
America são. na maior parte, illusorlas. (1ifoitns apartes.) 

Senhores, eu, em Economia Política entendo que pro
tccc.ionistas são 0:s homens mais perigosos ela socioda<lo. 
(Jfu.ifos apartes.) 

·Os illustres collegas estão só a dizer-me que a graildezrt 
dos Estados Unidos da America veiu do proteccionismo, qun 
lá foi sempre o systema economico seguido. 

Eu não nego que a protecção ás .indufltrias fàça pros
perar algumas dellas por certo temno; mws a consequencin 

, da protccção é, semprA, o atrazo dellas. (Apai•tes.) 
ü nobre representante pelo Districto Federal, Sr. Vi

rthaes, occ11pando-se elo convenio. dis·se que elle era a morte 
das industrias nascentes, e a miseria dos operariost das fa
bricas, .que iriam ser asphyxiada's' pela concurrencia dos pro
ductos americanos. 

O Congresso ha de permittir-me que éu leia, para rrs
pondcr a S. Ex., uma pagina da His.toria dos Estados UnidoR 
da America, escripta por Nblte. (Lê) : 

«Desde âlgum tempo, diz este notavel escriptor, 
nh!=ierva-se grande effcrvecencia entre os operarias. O mal-· 
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estar que nestes ultimas annos feriu a industria é das causa$ 
mais poderosas . 

. O regímen proteccionista e quasi prohibitivo, adoptadô 
polos Estados Unidos após a guerra da sêparação, é a causa 
dominante de todo o mal. · 

Em consequencia dos direito.e; excessivos em que são 
gravadas as mercadorias extrangeiras, as industria's do paiz 
desenvol~eram-'se além de todas as previsões, livres de toda; 
a concúrrencia durante um certo periodo; mas, em um mo
mr.nl,o·; a cifra da producção excedéu às necéssidad e~s1 do con
sumo, e foi então necessario exportar. Foi difficil fazei-o, 
porque o reg.imen prótector tem como resultado, precisa
mente, fechar á Nação uma parte dos mercados que olla 
mesma repelliu. 

Os productos manufacturados 'não achando sufficiente 
sahida, foi preciso reduzir o fabrico ; cljminuir os salai·ios, 
dcspeclir os operai·ios elas fabricas. 

Dahi uma agitação, que cada dia torna-se mais1 ameaça
dora. 

Os americanos commoverwm-se com o perigo apresen
tado pela união do Laboi· Part11, ou Partido do trabalho, 1wm 
os socialistas. ' 

Para satisfazer as neceissidades e acalmar 'a.s miserias do 
povo, pensaram na revisão da tarifa das alfandegas. 

Apresentaraim, n.a Gamara dos Deputados; um primeiro 
pro,i ecto, que foi rejeitado por fraca maioria; desde ent.ão a 
iclcía de nma reforma economica fez grandes p'rogref!SOS·. Um 
rlos indícios característicos da mudança das opiniões 1~ , se
i:;nrarncnte, a peticão dirigida ao Congresso pelo club dos 
lim·e-cambistas de Nova York, quanrlo tratava-se da revis5.o 
elas tarifas. 

Citaremos um extracto: 

«A verdade é que de todos a quantos opprime o systema 
pro l.ector, é o operaria o mais opprimido. Elle nã.o rr,cebe 11m 
alomo de protecção, e, en tretanto, é pecunià.riamente attin,,
girio por cada dóse de prote.cQão concedida aos próductnre·S 
qu e satisfazem suas neéessidades. 

« Por cada nbjecto que compra, alimentos, vestimentàs, 
cobcrtm·a, etc., é obrigado a pagar, graças ao syf1tema pro
tector, de 20 a 1001 % mais do que o custo natural da pro
clucção . 

«Eis o que o esmaga; eis o quA faz sua sorte precaria 
e rniseravel, neste paiz ele recurso.e;, illimitaclos; eis, emfim, 
o que semeou, no curso destes ultimas doze annos, os germéns 
rlo r.om.m-nnis'm.o mitre as clws.ses operarias, e encheu os co
rações de milhares de homens de odio cegó contra uma 
ordem · social, que. funccionanclo para a satisfacção de nm 
pr.queno numero de privilcgiaclos, nã.o gera para a massa da 
communiclade, em seu jogo monotono, regular e q11as1i des
cspcrndor, senão. :fadigas, privações, pobreza e mi.seria». 

O SR. OrTrcrcA-Amanhã, respondendo a V. Ex . , vou 
lôr isso mesmo, dessa tribuna, para combater a sua opinião. 

· O SR. BARÃO· DE VrLLA VrçosA - E' que os illus.f.res de
fens0res do . proteccionismo sé esquecem de qué o ·operarío 



é r:onsum irlOr e nffo productor, e (fllO, quando uma fahri ca 
alcanea n monopol.io, vni Lambem so l'f'ror-lho ti ao(;ft.n, gas~ 
L:rnclo mais do sou salario, o, v9rtr1nlo~ Lornanclo-o mais 
f':X iguo. 

UM.'\ ·rnz - Mas gai'Mv porque ganha. 

O Sn. BAR1lo DE VrLLA VrçosA- Mas ganha menos cio 
qrw o seu salario, porque paga esse imposi,o, que é só pro
ve il osn ao produclor. (Apartes.) 

Sr, Presiclentc, o nobre reprr,~entante das Alag·ôas cnn
si-rlera o co1wcnio prejudicial porque diminnc a remia ela 
Gniilo; o illustre representante do DiskicJo Federal con
clf•nrnn-o porque vai matar as industrias nascentes e reduzir 
-os opera.rio::; á m is.cria: censura n Govr.1·no por não Lrt' ise11-
tarlo o kcrozcnc, que é a luz do pobre, isto é, por nfto tre 
diminuiclo mais a ronda da União. Do. sorte que n convenio 
lrn rio ser sempre ,inconveniente. 

O Sn . 01•r1c1cA - Considero-o inccinven.icntc por lantos 
motivos, que nã.o posso dizel-os neste momento. 

O Sn. J3AnÃo DE VILLA VIÇOSA - 1\1-ns, que queriam 
SS. EEx .? Que se deixasse de fazer um convenio vanla.ioso 
ás gran rl es inrlusLrias exisl.cnles no pair, por causa cl esla ot t 
claquella empreza ainda de cxistencia problematica ? (A.pn.rte.1» ) 

Fallam os nobres n•prosentantes nas fabricas de algoclfio 
quP vflo morrer por nií.o poderem concorrer com n. prn r1Lic ei1o 
amoric:rna. Senhores, no EstarlD da Bnhia, que r u terilio a 
lrnnra ele rcpro~:ci1Lar, oxisLom 13 J'abr .ioas ele tecidos rli• al
go rlfí.o, mas, ú cxccpçi'io ele 1urna só, toclns ellas l.ôm sempl'r 
si do protegiclns pelas assembléas provinciaes , Eencln que, 
apes:w disso, nunca se desenvolveram. 

O Sn. Bi\H.BOSA Lr:MA -'-,. Nffo é verclacle quanto ao meu 
E?1t.arlo. 

O Sn. BAnÃo DE VII.LA VrçosA- A razflo r\ que a fahvica 
prnl.egida dorme á. somlwa da prote.cçfí.o, que é sempr'e a 
arvore rla manceni.llrn elos que n~.o cruerem dcsonvolvrr u. 
sua inrlustria para entrar em franca concurrcnciá com as 
similnrcs rle outros pa izes. · 

O Sn. . ÜTTICICA cl á um · aparte. 

O Sn. BAR.fo DE VILLA VrçosA-'- Senhores, nr. ch.rns ln
rlnslrias que mais contribuem para a riqur.za nacional, os 
rlni.s maiores factores ele sua grandeza, sfw e l1flo rle ser 
sc:tm)l'o o crtfé e o a:>isucar. 

O Sn . OnrcICA - De sorte que, segundo a npiniuo de 
V. E x ., rlovomos ser eternnrnen te procluclorcs elo café e do 
assucar ? 

o Sn . .BAnXo DE VILLA VIÇOSA - o nohro r eprcsen r ai1 te 
quer encarregar-se ele tirar Iodas as rninlrn.s- conclusõr.s. j\fa q 
notr que o Regimento· n5.o permitte discutirmos em dnrto . 
(Riso .) 

O Sa. Orrrr:1n.'1 - Si o intrrrnmpn. fÍ Píll'(J 11n lr•nlw todo 
o ln tierr,sse nesta r,Ullcur:isã.o, e y. Ex. me )r1e-r9 c@ rouiJ,o. 



........ ~(j5 - ..... ' 

ô Sn. l'3A!\Âõ D\'i; V!LtA VlCtJSA - Dhdtl' eu, $1i, ·Pl'esider1tt!, 
t!LlEl os nosHos mais impo1·tatlLês p1·odueto5 ugr•1colus eram o 
eufé e o ussucar. 

'rodos sabemos que o café tem sempl'e vivi_do p1·osvera
rnc11 Le, gosando de .prer.:.os elevados nos mercaclQs; mas uão 
lem acontecido assim com o assucai', victima de cau::us c·um
JJlcxas e sempt·e _ consLantes, qLrn Lêm oceasioLtaúo a rniua eh 
Uío irnportanle industria. 

Deutl'e essas causas avulLa -u do insignificanlr~ prc~o 
desse genero non 1rie1·cados exLraugeiros. 

Ha dois urmos quasi Lodos os engenlws elo E:;Laclu da 
Bul1ia fJlW Jabdca1u u assucar lwulu foram forr;udus a percl1w, 
uus as cannas que Linhum, outro~ a fobricm: mel vara U,~ 
clí sl.illarias ele agLrn1·clente; porque o unicu mercado LJ_LW ti
nlrnrno~, o ela Inglaterra, só o c0mpra va para estnane. 

O Sn. 01•r1c 1cA dá um a parle. 

O SH. BAnÃo DE V1LLA VrcosA ~ On1, o convrmih favo
rece o assucar, que ncc.es;:;ita de mercado, e ;ocm es :o e auxilio 
não 1Jócle viver. 

O Stt. ÜI'l'IClCA - A_ indt],,tria elo as;:;uco.r ruim ·t 
O Stt. DArtBOi::lA LIMA- P9r6m, si fór auxiliaua '! 

O Sn. BAHÃ:o DJC V1LLA VH,:o s.\ - Tomo cm cun sicl c•t'a(;i'í.b 
e ret:pondo a cada um cios apm-tes. 

Uuantu no auxilio, não 6 o da e ~cula prolc1_;cioni:;la qUQ 
os 11olH·es collegas tmstcn Larn; porque íJ f!Se auxilir, - niiu w):; 
vem tio nosso paiz, pelo que não JH'ej uclica os oulrm; 8'L'll"l'US 
el e no:;sa produovlio nem os nossos üonsurniclorr: ~ . 

(juanlu, porém, ao assucar ruim, de que trda o aparie 
do uubre 1·crn·ese11Lanle por Alagô as., que dii o co11veÍliu '! 

Fica jsento ele imposto ele entr ada nos :!!;s tados Unidos 
da Amerie-a o a~·sucar até o typo 16, lrnllaucl ez, qu e 6 o mas
cavo louro, que se fabrica em Java. 

O Sn .. ÜI'l'ICICA- V. Ex. sc csquccC'u da beterraba. 

O SH. H:\HÃo DE V1LLA Vroos.\ -- Nilo rne esqul' ei ela bo
f. crraba, que lrn (]e, fu lalmenle, rno1Ter no dia e111 C!Ltu a in-
clL1sLria assLwareira du Brazil l'cePbe1· dos poclerc,; pulJlieo~ a 
Jmilecr; ilo que não lem ticlu cm justa corn1Jensação _clut:\ lJl'e
j uizus que ella tem sofl'riüo. 

O Sn. Ül'!'ICIC:A - Com o assucue lJruto ? 

O Sn. B-\nÃo DE VILLA VJços:1.- Perdão. O ass ucat· ba dB 
progl'8dil', hão ele se crear muitas usinas que o façam de 
excell enle qualidade ; mas conYém que nlio se e~que 1;am o~ 
illu ~ t1.·es col lega>; que rne honram eom os seus ariarLe s que 
o assue-ar rlfto é só genero alimenticib; elle lia de sofft·r:H' 
todos. os apm·fei<.iuainentos que recebe j à nas fa bri rns cen
tra.PS, mas tudo elle n[io lia. el e ser ele lll'in1 eira qual idade; 
vorquo, além de que todo o assuc:u , como ,i<i di"' ' º ' não se_ 
eles Li na á alimenlar.;fio, -accrcsce que a inda os mais pe1:foi tps 
apparelhos não conseguem tornar crysLalfüavcl · a parte sac~ 
Chéil'ina incrys tallizavel, que, pelu. turbinac.;fw, . é eliminada e 
s0 destina á l'abricução elo aleool. 



, - , Altim • disso, ()S nobres reprnsenLantes, que , tunl:o se 
o~cu pam da beterraba, sq esquecem de que o assucar extra.:: 
ludo desse tuberculo e que vem ao nosso ..i11ercaclo cm pl:l
q ueuos pães não é _ o que fabricam as -usinas, mas o CJUl\ 
depois ele passar por e llas, vai sofl'rer novo processo de re
finação. ( U'rnzam-se cliversos apcp·tes,) 

Mas, que é clessas :fabricas que nos podem Jazer dispensar 
os Estados Unidos e a Europa '? Pois, Senhores, não estamoo 
uós agora mesrpo vestidos pela, Europa . e pelos Estado§ 
Unidos ? 

O Sn. ES'l'EVES Jmaon- E~ não seria rncllwr que Ludo 
nos füsse feito no nosso paiz ? 

, O Sn. BML:\o DE \TILLA VrGO i'JA -- E' muito lollvayul . o 
det;ejo que nutre o nobre representanLe, mas que não · póde 
servil' ele baseá nossa ai:gllmenlação. Queria aüaSo S. Ex . 
que calçassemos alpercatas á espera de fabl'icas ele savaLu;, 
que satisfizessem o nosf;o consumo ? que nos vesLissen:ws de 
pe11es de cabra á esper:i da,s fabricas de toe.idos de algodãu, 
de linho e de seda ? Não nos podemos resignar a is lo. Dei
xemos que a industria nasça e cresça por si., 

O Srt. ESTEVES JUNIOH- Não ha de ser assim, niio. 

o Sn .. BAHÃO DE v~LLA VIÇOSA - Basta que \1ão enten
damos dever protege_l-a, porque, fíi a protegermos, a faremos 
vegetar e morrer. 

O Srt. ESTEVES Ju'.Nron -e- E a concurrencia não mata 'l 

O SH. ÜI'l'ICICA-0 convenio p1'olege a industria dos Es
tados Unidos contra a nossa. 

' 
O' 8rt. BARÃO DE VrLLA VrçosA _:_Si o convenio pl'olege u 

industria elos Estados Unidos, pórque nós isenlarnos tio im
posto de importação certos productos seus, porque V. Ex. 
não_,ha de dizer, tambem, que o convenio protege a in~lusll'ia 
do Brazil porque os Estados Unidos, egualmente, isentam do 
imposto de importação certos productos nossos ? 

UMA voz-Que productos? 

O Sn. BARÃO DE VrLLA VrçosA - Pois, então, o café, o 
assucar, o couro crú, a madeira, a borracha.' etc., não &ão 
productos ? - · 

O SH . AN'l'ÃO DE FAHIA ~Não: a madeira nossa não entra 
lú, a delles é que entra aqui. 

O Sn. BAHÃO DE V1LLA VrçosA ~A delles só ha ele entrar 
i\(fUi ,quando OS nobres representantes quiZCl'Cl11 COl111Jl"ê11' ::118 
mobilias que clf:l lá vierem, como compram as de orocedencia 
européa. · 

O Sr.. ÉDUAHDO GONÇALVES - Ha estados que não têm a 
menor compensação com o convenio, só têm 1jrej uizos. O Pa
i·anú exporta j)inho, e acaba ele soffrer um pouco c-orn a pal:i'" 
imgótn da cabotagem nacional; o convenio veiu dar-lhe ouLro 
golpe. (Ha outros ápartes.) 

O Sn. BARÃO DE VILLA VrçosA - O nobre r•epresentante 
I 



1Jr)lo Ilio Ül'Undc cio 811 1, Sr. ,\11l ão de faria, dissEH1os que ia 
mot'l'er,, com o convenio, a .industria da banha no · ~cu Est(\do. 

O SR. ÜI'l'IClC:A - Ora, lá vem a banha 1 pobre banha, que 
tem sido tão discutida ! 

0 SR. BARÃO DE VILLA VIÇOSA - Eu quero · tornar em 
consideração tudo quanto dis·serem os nobres idversarios do 
eonvenio. 

O SR. AN'l'ÃO DE FARIA- Não foi isso justarnenlo o que 
cu. d is.se. 

O Sn. BArtÃO DE VIU.A Vrc:osA-V. Ex. nos disse que 
a industria da banha não podia soffrer a concurrencia . da 
lm1ha. ah1ericana; mas eu digo que pódc, norn rnuila va11-
Lngem, desde que ouvi V. Ex. dizer que a banha do sou Es
l.:1do r. muito melhor que a . americana, e os l'retes mais 
baratos. 

O Sn. ANT.'.i.O DE FARIA -Não ha duvida cJue ó mui lo 
melhor. 

O 'Sn. BARÃO DE VILLA V1çosA- Logo, nilo pócle lemct· 
u concurrencia, com essa vantagem. 

O SR. AN'rÃo DE FARIA-Não ha duvida. 
O SR. BAnÃo DE V1LLA VrçosA- E os fretes'! · 
O 8n. AN1'ÃO np: :B All!A - Não fallei en1 fretes. 
O Sn. BARÃO DE V1LLA V rçosA- E' verclacle: quem fallou 

foi o Sr . Vinhaes. 
O Si1. ANT,\o m~ EMllA - Ah I bem. 
O Srl. BAr1.~o DE Y1LLA V1çosA - J\fas não importa quem 

fal lou; desde que lÍ isso exacf.o, o nobre rcprosentanLc não lJódc 
neg·ur ·que o Rio Grande Lem as rll[as vantagens pam a eun
cul'rnncia com a banha americana: a superioridade cio pro
duclo e a barateza do frei.e. 

Si o assucar destinado á exportação esLivesso 11as mesma11 
eondi(;ões da banha, os fabricantes daquclle genero não se 
receavam ela concurrencia. desde que tivessem me1•cftdo~ 
abertos a se u pl'ocluêto. · 

Mas, diz o nobre deputado por Alagôas: o assucar bruto 
nad'l vale; fabrique-se assuear branco, o vamos concorrer eorn 
a .rnurop[\ --, sem recordar-se do que, á cxcepção da Ingla
ler·1·u , que só quer o mesmo g·enero pal'a tintas, e, por isso, .só 
1108 paga muit.o haral.o, a França fecha-nos os seus fJOrtos, 
mantendo no sou orçamento annua t· a cifra de ·68 mill1ões dos~ 
tinaclos a bonificações ás suas fabricas de assucar de beLel'
.raba, que lhes garantem um juro i·a.soavel aos capilaes nellas 
empenhados, a A!lemanha sustenta um irnposl.o ele enlrada 
pa1·a o assu'car ext1' angeiro, ai Lamente prohibitivo, d anelo-se 
quu rsLes dous paizes, unidos á Russia e á AusLria Hungria 
,i:i exporiam grande quantidade desse producto, com o quaÍ 
é imoossi vel a concurrencia elo nosso . 

Nós, pois, csl amos na conLingencia ele não termos mer·
rmdos · para os noss'os generos, e é esta uma das vantagens 
que nos traz o convenio que os ill'ustres oollegas tanto corn .. 
batem . (Apartes.) 



ll'\ 1 esla; lurnben1, :i, gl'amle di±'±'icuiciade do s ~st.aclo 8 
ü nirlos; e vênrn SS . EEx. que, achando-se os dons pail: ::s nas 
mc1.-T11.as dit'i'iculdacles, nada mais natm·al e convenienl e do que 
Jll'Opurciomtl'um ambos urn mercacl~l scgu1·u a seus prut.:udos, 
cornu acabarn ele nbLe1· }Jelo convemo. (Apwl't.es .) 

Mas os uobres rcpl'cscntantes de alg·uus csLado.s ac1·cdi La 111, 
em suas pl1antasias, .que o advento da Republica lia de faz e!' 
JJrotm: fab1·ieas, corno cogumelo ;; ; .. en Lcncl crn que nãu Ll evcmos 
aeceilar o convmü o, por qu e el eve m ser sacl'ificaclas as gramlus 
incln.sLrías do paiz ás lisong·eiras esper:m\;as qu e ali111unl.arn. 

O Sn. G.-\BJNU BEsouno-Acho qu,e V. Ex. Lem l'aztto 
quando diz .que tudo isso vai errado. 

O SH. :SAIL:\o DE V 1LLA V1çusA - Com cel'l eza, mórm ü11 le 
quando vejo q c1r. rn e querem convencc1.· el a inconvenicn cia cl u 
conv1~nio, o CJuaL garanLmdo llll1 mercado segu ro a noosw; 
111.·ucluclus, não prejudica a nrmlm1mi elas induol,rias nascuule i:i 
cio paiz. !Apcwtes.) . 

Aos nob1't!S l'eprcscnlantes do Rio Granel e pergunto: Yu soo 
Eslado não exporta vara a l.<;Ltl'upa couros seccos e salgaclu8 ·1 

O S11. A:\'TÃo DE F,\Hr,\ - ~i quer que i· csponcl<l, lia de dar~ 
me t ornpo. 

O SR. Rl.lL'.i.o DE V1LLA VrçosA-BaoLa clizür- sim, ou 
-nãu. ' 

O Sn. Awr.\o DE li'All JA - Ilespuncle1·ei anrnnllã. 
O Sn. BAllÃn DE V!LLA Vicos.\ - Pul':]ue uão r esponde 

agor::t ·? . 
O Sn. AYt'.:\o DE F Afll ,\ - ExtJOl' Larn os. 
O Sn. BAnÃo DE V1LLA Vu)OSA- .Si uxporlarn, é porque 

.VV. E:B;x. nãu JJuclem UlJül'l'ei\fuar a imluslria Llo t.:ouro. 

O ~l\. ANTÃO DE FAIHA - E sLá ahi o ung·an u el e V .. Ex : : 
poc!ellluS. 

O Sn. BArt.~o D" V ILL''· ·V 1r_:osA - Mas, i:i1 vucl 1;rn e não mc
lhomm essr• pt·uchwlu, uão é ine!J1u1· ex[Jul'L<irc111 pam us E s
tad os Unidos sorri ilnpos lu , do que para a Emopa, · su,i eilo á 
impo~i1jãu ? · 

O S1t. DE:\1E1'1HO HirEIF~O - ExpurL::unos lambem parn 
tlC]U i . 

O Sn. BAnÃo DE V111A \11r;os,\-Mas eu me 1·cfil'o :i ex
porlação para u exlrllngui1·0. 

Em toei o o ea;:; u, Sr. Pn·sidenLc, a verdad e 1i esta: s i o con-;
venj rJ, -na prn t it.:a, clcmunslra que uos é incu 11 ve nrnnte, esta 
em uu ss a~ mãos rcvugal-u , vislo .que não m;Lá ~;lrj1; ilu a prazo 
dctc1'n~inaclo. 

O SH. ÜJ 'l'lCJCA ~ ·Mas , pu1· qUc não o i· evugamos desde já'! 

.O .Sn. BA1t.:\.o DE V JLLA ·V içosA--' P1.1rque nada ainda nos 
nrova q~1e é olle jnco!lyenicn lc. 
-. O Su. BEVJL.IQU. - 0 Sl'. Ba;rãiJ crê qnc é JJ on:1 o Lratado 
püc'CJUB favorece llU 8.SHUCCJT ,. 
. O SH .. BA1ú.:o JJE V1LLA V1ço s.~ - En pocl ia ·\' r)svoncl cr ao 
rlDbre rc1n·escntante - qúi:~ S. E x . l.am!Jc111 julga que u r;on
veniu é prejudic ial, pun1uc suppõc que a:; i'ab1•ic::t:; do pttl~ 
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fcc lJ arn -sc e n i< opcrarios, p1:ivaclos clns salai:ios, vão 11101'reí' 
ele Jorn c. 

Mas S . l~s. clcve lcrnbra1·-sc ci o que a prucl uc1:ão, aLtgJTH'll
Lanclo acinrn do c-onsL 1m o e não cnco nlra11clo rn :.: rnaclo;; para 
sua rnhicla, ó qu e prnduz aqucll e rr::; ultarlo. 

O Srt. B 1~ LF'O WI' V 11~ J HA - Qu::u1dr1 ha p lé l.J1 om, 

O SH . .BAn.:\o DE V 1r,1,,.1 V11,,:osA --- Mas, ~ i i ::;:;u ai11cla iião se 
pód o clal' L'DLL' C nós, ú pur.1Jue não Lem 11 s aifüla l'alJ1: icas. senii u 
em phan La~ia . 

O Sn. B1H.l·'UHT Vrn 1n.-1 - O i\iJ.aI'êll1hãu 1 em uil.o falJ1·it;as de 
Jiacão . 

O S1t. HA1t.\u nE \111,L.1 V 1i .:w.; .. 1-iVlas q11 u só f alJ1·i ca1u fa
zenda grossa, sat:cos, e lo1·ccm fios parn cs 1Ju1:l n1: vu m 11 :::J 11l. 

o Sa. HELF'CJHT VIE!M - : \. fulJrica clt: Caxia:; fcrnccc rwrn 
o eonsunw cio :inLeri or . 

O Sn. BAHÃO DE V!LLt. V1cos.1 - Seja ass im . Mas, c1ue são 
oi.lo Ja))l'i cas cio tncicios pa1·a u consurno clu 14 u1il11õus e l e~ l1a
J_ii l.nt1Lcs da H.t~publica, _qua nd o 11 em seq ue·r podem sal.i sfazo1· 
:1s ne1mssidaclcs do seu E s ladu ? 

UM Srt. HEPnJ,S t; NTANTE -- Expor! arn para outros estados . 

() f::lH. B.u1Ão DE V1LLA V1ços11 - Isso nacl a prova ; porque, 
lr:nclo Ul1i::t só fabrica ccnl ral (?), manda parn a Bahi a n a:;
"1tca1· que produz e não chega para ::;eu cou:;umo. (Aparleo.) 

O Sn. B EL:l'OR'.l' V 11 •: 11u - Nós, qLrn Lemos o al3udã.o, uão 
precisamos do algodãb arnçi·icano . 

O S1't . BJWJLAC:QllA-A prnLccc,;ão ao algo1-!i'.í o, il1•pu i :; ele 
l l'abiil !melo, pus to em obru, prejudica f or! mmml o a i1 11_! usl ria 
mwional, que, apesar ele ilrnip icn te, é já basl an!.c Il cn·r%t~enlc . 

O Sn . fü1r"Ã.o im V1 LLA V rçosA- lVlas, V. Ex. acl!a ._Juo 
,iú sa tisfaz a inrlu ;;I 1.· i ::i 11ar.ir111al il o a lgorli'ío as prr.cisõr ~ rlo 
nnsso consurn o ? 

O Stt. T::IEVJL!ICQT;,1 -- 1\ i nel a niiu. 

O Srt . f,AHLi.ü nr: V 1Lr.,1 Vrçus,1 --- E corn o nos r1ucrem 
púvar ela conco r1·cnc: ia uxL 1:augei1:a? 

U:M SH. H.EPIU:SEN'J',\N'l' E - O meio ele clla sa Lisfaz c1; JJiio 
l: o rnalal-a. (!lpa1' les ll'iv1u1·sus.) 

O Sn. J:lAn.:\:u DE VtLLA V 1r .. :os:1 - Nc111 i·us lring·ü· o t:on
:;umo clenll'u clu :-: l itni!es ela JH'Uli uuijúu . 

Temo::; n1u itu 111i ll1u. Porve ntura, 11u:;s 11i111os urna :; !) fa
l:l'ica ele rn ai zen a ? 

O SFt. ]:<--;s' t'JWES .T UN IOl'.-Tcmos curnpanl1 ias u1·g-,n1i r. aclas 
11a r a explorar .c·s:-sa incl 11s lria. 

0 8 11. B.111:\0 IJ1;; · V 11·,r..\ \Ti\)O::i1\ - ]!:: pm CfJll la dessas COITl
]lanilias, ;üncl a cluv iclosas, varnus jú pl'irnmln o t;onsumidor ele 
ler fü;se prodnct o elo oxtra11 g·c i ro . 

U:tvIA voz - Porque não ternos r~c rtas inclns ~eia s. niio é 
razüo para matarmos as CJ llC Lemos . 

O Sn'. R\JtÃO DE \TJLLA V1~:0SA - l\1as, .CJUr:lln as c1uc1· 
m:lLar.? -" 
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lJl\ r.\ yoz - V. Ex . lrm rliscllti.dn o convcnio no ponto 
de YÜ·. La ci o i11Le1!.!S::i'J Llu ft' ll J•; ;; luclo, rnas não encaL·a o pro
b! omn 1.•m rclar;.:io aos Oll [Tos csLrl'los. 

O Sn. B An.;\l(l nE V ILLA Vir,:osA- Não, Scnhm. Encaro o 
lWOhlL•rna nc jul <'l't~ S::H' rio cons11n1i f10 1>, que 1.·cpresPn la a mas:;;a 
ge 1·al d a pn11 11l nr,fi11, umr111nn to os nobl'es 1·r: pi.·escnLanLes do Sul 
o r :aem.'arn lHJ prnv!' il o r\r ln s ivo d o procl uc l nJ', que rcpresenLu 
mn a 1)la3so ele prjv ilogiados . 

fü 1cl1rn 11 p1·plil 1•111u (1U0rcnrlo a gar a11Lia fie l orl ús us in
dus ll.'ia.s, e 8~ . . K~\' . o e ncarnrn rxiginclo o sam:iJ.' icio ck dous 
pri11c ipacs gcncros ela. procln cr;ií.o li acional - o assucar e o 
cafó, crn pl'ovci l rl1J J)equcnas i1 1d m;lrias, algumas ainda pro
lJl rrn 1 nL i c~1 :-3 . 

lfou. yoz -- 0 Para n ~i e Sa.ul a Cat il a1·ina têm graucle pl'C
juizo. 

O Sn . HAHÃO 1 i1~ V11.:r,A VTÇ:.JSA- E' sempre u Sul qu crcnclo 
malar o Noi:Lo. OVúo a.poüulus; protestos.) 

O Stt. 1\ wrÃo nn: PJ\11 1A- N'io nos faça essa injustiça . 
O Sn . BA11Ão DI> V1LLA V1çüSA-Enl.rctanLo; Sr. Prcsi

de:nlc, V . . Kx. <traha ri o prcven i1· - rno el e que a h ora oscú duela, 
e ::; in lu n iín pnilc•1' c11 nl.inu a1-, TI IW~JLW ~1 ind a Lin ha algT1. m as con
sirlel'nçõcs a fazer . 

O SH . T 1n :;·:-rn111 ltwp:111 - Ouv imos a V . Ex. com rn uilo 
prazc1·. (A11oindos.) 

C ~· l t. R \ 1:Ãu DE V 1L1,A V1çosA - Sr . Pres id ente, anles elo 
Lcr111i 1rn.1., V. Es. 11 1n perm iLta exlc1·na1· com franq ueza o quo 
1w 11 so sobrn a opposi t:;ão ao co1w1• 1lio, fcila IJelos nobres rc
prc;;r nlanLes . 

fiS . :U:Ex . 11ilu sü11 LQo conf.l'arios :is clausulas rlo conven :iu 
c111anlo ú circurns l arn; ia cio sol' clle pu!Jlicado pe lo Governo 
I>1'C1Yiso1·io. · 

Ifa 11es le Cnngrnsso urn aLl r iLo cou slante contra o Go
vc t·110, u m prnrirlo rle opposiç:ão, nrna especie de osLcnLacãu 
conlra os ac:Lus rio C«1vc1·11u, q 11 c mr~ clesagracla · rrrnito . 

O Sn. 13m' 1J,.\CQUA - Os melhores governistas i1 )1pu gnarn 
0 lral :leio. 

O Sn . J1.1L1.\o DR V 1L1,t\ V1ç>0S.\ -Eu acho .qu e o nosso pa
tl'iolisrnu i1ns nc1msPlha fl, qnc :;;cjarn os mais conclcscrmclcr1tcs 
para eorn o CJu\·cr nu; lJOJ.'qu o, si ol le !cm errado, lambem o 
Con.~'J'L'sso lcm curim;cl.tido mniLos erros. 

o Sn. Ül'l'ICICA - Da nade do Governo é c1 uc !ta i1nu·iclo 
de l'n.zcr Olll1osic:ã,o ao Congresso o ao pa iz. 

O S1l . I3.1H,\o DE Vu.1;!1. V 1uos.1 - Sonh oL'C:··, csla g LL Ol'L'a 
ao co 11vcnio ha ele JH' Ofluzir llm i:es u llarlu negaLivo . 

TJ1 1i dos, podemos se;,· gTandcs e fazer a fol.ic idaclc de 
Lodos nós; cm l uc la cunsLau lc el e i11Lc1:esscs cg;o1sL1cos, h::t
vcrnns r.l c :oc1.· Sf~Jllp1.· c TJIJQUcnos. 

Eslo u convenc ido de qnc os m eus il1 1.1~ir·es co ll eg·as,. quan
clo i ·el' l ccl i eurn subre o jn 1 erc::;sc geral cruu o couvcnrn ga-
ran l c, rnndi l' icaruo o .·ell .iuizo . . ... ~ 

Nrm hi'lo de J1uLrir Tn,tis apprn lrnnsões sobre a cl11111 m11 cao 
da i·ori.:la do i111p01· 1 nçií o, 110111 s01J1· u ~L 11 101'Lc clu ;o falJ1:icus, 
nem ubrc a miser ia cios opoi·a1·üs. Hilo do se C~ !lV<m1~01· , rlu 
que o proLcccionismo, que SS. E .l!:xs ., agora, cletendom, e o 
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monopolio de poucos, é a vcg·n taçflo elas indusLrias, ó a res
!.ric(;üo a uma de nossas lihei'ciadcs, a libel:'dacle de commer
cio, sem a qual não poueecmos caminhar para o fuluro coin 
essa confi.an()a a que nos dão clireito os nossos gloriosos des
tinos, 

T enho concluído, 
(Muito úem; rnuito bem. O 01'aclor é abraçaclo ~ felici

tado por m·uitos S1·s. revnsentantes . ) 
Fica adiada a di scussão, pela hora. 

Vêm :.í Mesa as seguintes 

Declarações de voto 

Declaro que voLei, e votarei sempre., sys Lernaticamente, 
pOt' todas as emendas tendenles ao beneficio das classes pro
lclarias, assim como fiz por l.oclas aquellas que garantiam a 
plena liherclade e indep endcncia esp ir ituaes. 

Sala das sessões, 16 de fevereiro ele 1891. - José 
Bevüaqua. 

Dec laro qu e vote i conLr a a emenda, do Sr. BapLista ela 
lVIoLta, proponc'o que a rmvcgação ele cabotagem seja Jci ~~l por 
nav10s nacionaes . 

Sala elas sessões, 16 de fevcl'eiro el e 18fJ1. - .. 1 lcicles 
Lima. 

O Sn PRE S IDEN'l'E designa para amanhã a seg·uinte urd em 
elo dia: 

1" par i.e (alé i1 112 li m·as) - Conli trna ~ãu da vuLaçüu das 
cmencla::> au i1roj cuLu ele CunsLiLu ir;üu . 

2" pal'i.e -- CouLinuação Ja cli svussüu das indivações so
br e o Lralaclo dn i.:ommcrciu americano. 

Levanta-se a sessão ás 4 boms e 20 minulos da larde. 

58" SESSAo EM 18 DE P lc\IEHEIHO DE 1891 

P1·es'icleneia elo S1'. P1·mlente rle Moraes. 

Ao m eio-rlia faz-se a cüamacla, :i qual i·es])ondem os Srs.: 
Pruden te de Moraes, MatLa lWacli.aclo, Paes el e Carvalho, João 
Neiva, ReLumlx1, !"i'rancisco iVIacllaclu, Leoveg·i.I clo Coelho, Joa
quim Sarmento, Manoe l Barata, Antonio Baena, João P edro, 
Cu nha Junio l',José Scgundino, .Toaquim ela Cruz Thcocloro Pa
cl1 eco Ely;;c u _Martins, J oaki 111 J\aLuncla, Bezerra ele Alb uqu cr 
q11 e Juniu1:, '.l.'licodurct.o Snulo, Josó Bcrna1:clo,Olivcira Galvrw, 
Arnal'o Cava lvanLi, Alme ida Jla.1:1·c:to, F .irmino ela Si lveira, Sosé 
Hygino, J'osé S imeão" F lm·iano Pei xo lo, Pedro Paulino,_ T ava-
1·os BasLus, rtosa Jm1wr, Tllomaz Cruz, V1rg1ho Damas10, Ituy 
Barbosa Domingos Vivc:nlo, G il Gou larl, iVlonLeiro de Bal.'ros, 
Quintino Bocayuva, Lapér, Bl'az Carneil'O, Eduardo Wamlcn
kolk Jo5.o Sevel'iano, Salcltml1a Marinho, Joaquim Felicio, Ce
sariÓ Alvim, A:nc1: ico Lo1Ju. Campos Sall e:;, Joaquim ele Souza, 
Si lva Caneclo, Si lva Paranhos, Joaquim Murbnl10, Pi.nheiro 
Guedes, Ubalclino cio Amaral, Santos Andrade, Generoso Mar~ 
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