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meiro Imperador, quando este impoz-nos uma Constituição. 
(M·uito bem.) 

Quero-a, porque realiza a obra dos h eróes el e 1824, os pri
meiros que trabalharam p ela Republica :federativa e es tabele
ceram a Confederação do Equador. 

Quero-a, finalmente, porque, ao passo que é um novo c 
fecundíssimo rlcmento de vida, progresso, desenvolvimento e 
riqueza para o BraziL é a confusão e rle 3cspero elos inimigo;s 
da Hep u blica . (Mnüo bem . ) 

E termi.narei. Son h ares, p edindo ainda em·presLada a um 
p oeta ing lez uma de suas bri.lhántes imagens: «Vejo em espírito 
mna na(;ií.o nova, pujante, senhoril , qu e se levanta como um 
h omem vigoroso c sad io, que acaba ele acordar e sacode a su a 
cabell eira. Vej o- a qual a aguia que acaba o trabalho ela muda 
e ergue su as azas novamente plumaclas, encara o sol e, deixando 
esvoaçar atLonitos, abaixo de 'Si, bandos ele aves rasteiras e no
ctivagas, ergue seu vôo a ltaneiro e supremo pelos es11aços sem 
fim! ·· ·· 

A aguia r;. o Brazil: as aves rast eiras s ií.o os inimigos da 
ll rqmbli ca confundidos c desatinados! 

Vozgs - lVIuilo bem . Muito h em. (O orador é r:mnpri
m cnt.orlo e abracado por cl·iversos Srs. rc presrntantes. ) 

A rl.iscttss ií.o :fica· adiada, pr,la lwra. 
O Sn .. Pni<:STDENT" designa para amanhií. a seguinte ordem 

do cl'i a : 

ConLim~::t <}ã.o rl a t" cli 8cussiio dos t.i.Lul os 2" o 3" rl o proj rcLo 
rlr Cn ll s l.ilui<:.no- IJo:; estados e rlo 1nnniC'ipi o. 

L evan ln-se a scss iTo :'1s 4. lwrns o 20 minutos ela tarde . 

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

P?·r· s ir/e·udo. rlu S1 · , Pnt.d enlc rlc j\;[on1cs 

An nwin.- rlir~ , l ' n z -.~P a r.l1am nrln. :í. qualrr,sp onrlem os Srs.: 
Prurl r· nlr: d r· lvl < l l'fll'~. fJr\1'.~ rl f' Ca·l'l':i.llin .. loi'ío N1oi.va. Francisco 
Maehn.rln, Li' ll l·ig ild" Cne ll111, J oaquim Sarmento, Jo~io :Pedro, 
Jr, sr'~ ~~·gundi tlu , Jvlnn<lf'l B~H'flla. ;\riloni o J'laena. J oaquim Crull, 
' l'h••nrlnt'" Pf:r· l1 rrn, b;lysr n i\'larl.il!s, .Hrzerrn rir: i\lhuqtti'I' CJUC 
:ltltl io t· .. lns,··. Jii'I ' Jiat·rlo, Olive ir-a Galvãn, Almt~irl a BaJTeLo, Fil'
m in" da :-\i h·•• i L' a , J ns(\ Si mono, Frrclerico Serrano, Tavares 
llas i11 S, 1\.nsa .Tnni nr-, Co clbo r• Campos, Thom~:>: Cruz, Vir gi l in 
Damasin , Domingos V iccnl c. Gil GoularL, lVlonLeiro de Barros, 
C::nnpns Sall rs, U ha lrlino rlo Amaral, Braz Carnei.ro, Lap 6r, 
Sanlns , \nrl raclr, Haulino Hol'll, Ramiro Barcellos, Pinh eiro J\lla
cll ado , Julio ela ]?rola, Joaquim Feli cio, Amorico Lobo, Ecll!D.l'clo 
\V a nr! Pnko lk, .Joaqu im rle Souza. Silva Caneclo, Silva Paranll os, 
J\quilitw rio Amara l, Joaquim Jviurl.in ho, BdforL Vieira , Incli o 
rlo H r as i I, Lauro Snrl c r!, Innocm1c i o Sm~zeclr, llo, Nina Hi.beiro, 
Cn nl ;'i11 . Ped r o Cllrrmonl., Matla Bacellar, Costa Hoclriguos, Ro
clt·ig-J ti'S F l' l''ll<l llrir•s. Casrm ir o .Tnnior. Henrique elo Carvalho, 
An[ri s io l<'ialbo. Nogueira Paranaguú, Pires Ji'orreira, Nelson, 
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Barbosa Lima, Bezerril, João Lopes, JusLiniano de Serpa, Fre
derico Borges, José Bevilaqua, Gonçalo de Lag·os, Nascimento, 
Amorim Garcia, Ji:pitacio, Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sá 
A.ndrade , Retumba, TolenLino ele Carvalho, Hosa e Silva, João 
Barbalho, Gom;alves Ferreira, José Marianno, Almeida Per
nambuc·o, J uvencio ci'Aguiar. André CavalcanLi, Haymundo 
Bandeira, Meira ele Vasconcellos, Perei.ra de Lyra, João Vieira, 
Luiz ele Andrade, Espirilo Santo, Bellarmino Carneiro, Gabino 
Besouro, Ivo elo Prado, Oliveira Vallaelã.o, FelisbeHo Frei.re, Au
gusto ele Freitas, Seabra, Zama, Arthur Hios, Garcia Pires, 
Santos Pereira, Paula Guimarães, Dionísio Cerqueira, Barão elo 
S. Marcos, Barão ele Villa Viçosa, Prisc·o Paraiso, Athaycle Ju
Hior, Fonseca e Silva, Fonsecn: Hermes, Manhães Barreto, Oli
veira Pinto, Viriato el e 'Medeiros, Joaquim Breves, Virgilio Pes
soa, BapLista ela Motta, Fróes ela Cruz, Alcinclo Guanabara, 
Lopes TPovão, Jacqnes Ourique, Furquim ·werneck, Domingos 
Jesuíno, Vinhaes, Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Baclaró, 
Pacifico Mascarenhas, Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato, 
.Tacob da Pai.xão, Alexandre SLokler, Francisco Veiga, Lamou
ni cr, Jí'eliciano Penna, Viotti, Dutra Nicacio, Manoel Fulgencio, 
Asl.olpllo Pio, Corrêa Habello, Aristides Maia, Gonçalves Hamos, 
Cosl.a IVI.achaelo, Paletta, Joã.o ele Avellar, Ferreira Pires, J'oã.o 
Luiz, Martinho Prado .Tuni o r, Bernardino de Campos, Fran
eisco Glice1·.io, Moraes Barros, Domingos ele Moraes, Carvalhal, 
Angelo Pinbeiro, Mursa, Rodolpho Miranda, Rodrigues Alves, 
Almeirla Nogueira. Hiblã.o Junior, Fleury Curado, Caetano de 
Albuquerque, J\zor eclo, Bellarmino ele Mendonça, · Marciano de 
Magalllãcs, Ecluarrlo Gonçalves, Fernando Simas, Lauro Müller, 
Carlos ele Campos, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pe
reira ela Costa, Antão de Faria, Julio rlc Castilhos, Borges de 
Medeiros, Alcides Lima, Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, 
Homero Baptista, Rocha Osorio, Gassiano do Nascimento, Fer
nando Abbott e Demetrio Ribei.ro. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer, com causa, os Srs. : Floriano Pei
xoto, Ruy Barbosa, Quintino Bocayuva, Cesario Alvim, Joakim 
Katuncl.a, Sarai\ra, Luiz Delf.ino, Pinheiro Guedes, MarLinho 
Hodrignes, Theoplülo elos Santos, Oiticica, Leandro Maciel, 
Paula J\ l'go llo, · Francisco Sorlré, iVJeclraCio. Conde do Fig·ueireclo, 
MaL La JVI:whaclo , Fm:re ira Jirancli'ío, Cosia Senna, A lvm:o Bo
l.ollro, Ft:aHcisco Amaral, Domingos PorLo. Bueno cln Paiva, C:e
sat·io MoLia .Tnnior, Lopes Chaves, Pau!itlíl Ciarlos, Cat·l·ns C:nr
r. ia, AUrodo g Jli s, Mm·oira ela S ilva, o, sem cansa, os l::lrs . José 
Avelino, Almino Affonso, Pcclro Velho, Miguel C:asLrü, Annibal 
l•'alcfí.o, Jofío el e Sique ira, Bernardo rle Mendonça, Pontes ele 
JV!iraucla. Tos la, AnLonin :Euschio, Marcol·ino iV!oura, SanLos 
Vie il'a, CusLodio ele Mello, Milton, Ampllilophio, Leovigilclo J~'il
gueiras, Moniz Freire, ampaio Ferraz, .Aristides Lobo, Mayrink, 
Ni lo Peçanlla, Urbano JVIarconcles, Cyrillo ele Lemos. i\ lberto 
B1·andão, .!<'rança Carvalho, .Luiz iVfura t , Erieo Coelho, João Pi
nheiro, Leonel F.i.lho, Gonçalves Cll aves. Americo Luz, Carlos 
Chagas, Domingos HoclJa. Ferreira Habello, Barão ele Sanl,a He
lena, L1Jiz Barreto, Aclolpho Clorclo, Cosia Junior, AnLo1üo Prado, 
Guimarães Natal , Schmiclt, Ji:rnes lo rl e Oli.vr.ira c Monna Bar
r olo. 

E' lirla, posla em cl iscnss5o c., sem clelJaLo approvacla a acLa 
c1 a ~essilo anl.oceclente. 



O SR. 2° SECRETAHTO, servindo ele 1°, procede á leitura elo 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Hequerimen l;o rlo Sr . José Rodrigu es Fernan des, deput.ado 
peln Estado rlo Marnn ll;'ío, prrl imlo licença para reLirar-sA clost.n 
Cap itAl pot· mo ti vo rlo molestin em pessôn. rlc1 c:ma Jamil'ia. 

O Sn. P ru:snmNTE nomeia para a Cornmissão qne 1.om de 
rlar pa1·r•cer solwe es Le requer imen to os Srs. : H.oLumba, Vi1·gilio 
Damas i o o Costa H.odrigTles. 

ORDEM DO DIA 

DISCUS SÃO DOS TITULOS li E !li DO PRO.JECTO DE CONSTI'l'UIÇÃO 

Continúa a 1" discussão dos titulas II e III do projecLo dr 
Cons t. itu ii'\o, eom as cmenrlns apresentadas. 

E' lirla, apoiada c entra conjunctamenLe em discusão a 
segu inte 

Emenda 

Ao art. 65 

Substitu a - se o n. !; do art.. 65 pelo seguinte: 
A leg:islaçi'í.o federal estatuirn solwe a exLradieçil.o dos ac

cusados do um Estado a outro; todavia, a oxl.radicçfío nilo sr 
póclo tornnr obrigatoria para os delictos políticos c os de im
prensa. 

S. R. -Sala das sessões, 8 de janeiro de 1891. -F . 
Badm·6. 

O Sr. Homero Baptista - Sr . Presidente. Srs. represen
tant.es. suho verdadeiramente emocionado :'i trihuna; nã.o tanto 
pcln. per t.mbação natural ele qu em. corno cu, falla peln pri
mAira vez em 11ma assembléa nolit ica, a .Assembléa Consti
tui nl~e de um paiz, como pelo facto anomalo, symptomatico. 
qu e acabo ele ler em um .iornal ele ho.ie, expressivamente rl c
nurwiarlnr rlo quehrant amen1o do caracter brazileiro. ela :Fra
qn eza moral que domina a pari e rlirectora de nossa sociedarle. 

Não sei si fallo deanf e rle 1.1ma assembléa de amig·os on 
ele ini migos ela Hepublica . (Apoiados.) 

O Sr. . BADARÓ - Amigos rla RApnblica. com cedeza. 

O SR. HoMERO BAPTTSTA - Ve.io com assento nesta Casn 
ci cl adã.os que, retrab indo-se ela :Franca discussão, vã.o se cal
locar ele emboscaria, para dirigir invectivas aos rep1.1blicanos 
genuínos, e ao novo reg·imen crnc se instituiu, em lagar ele con
correrem aqui comnosco para a realizar;ão effectiva ela Repn
hlica federal. 

UMA voz - Concorrem com restricções . 
O SR. HoMERO BAPTTSTA - fioncorrem com o voto. contra, 

concorrem com a espes inhação .. . (Apartes.) 
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Não sei, Sen!hores, si fallo deante de uma assembléa 
da amigos ou de inimigos. 

Vejo aqui um general sem .soldados, um chefe de esqua
dr-a sem marinha, politicos sem partido e sem idéas, que não 
tôm· coragem de subir á tribuna da .Uonstituin te brazileira 
para, com franqne?.a, dizer a verdade do seu pensament-', 
oecu lta no cerebro estreito de inimigos ela Patria! 

Sei r111e sou o menos competente rmra levantar a luva 
aLirafla á face elo um paiz, á face elos verdadeiros republicanos. 
elos sinceros repubhcanos capazes ele sacrifícios pela Patria, 
capazes ele morrer pela Republica, determinados a defendei-a 
om todo terreno . Mas não me posso conter, não está em mim 
silenciar sobre facto que se me afigura demasiado grave; 
cumpro o meu dever; e, no cumprimento do dever, os recúos 
contam-se por desvios ele caracter. 

Acabo de ler, Senhores, em um jornal da manhã, que so 
fez um festim em commemoração ao primeiro anniversario 
ela separarão da ~Egreja do Estado e, em vez da brilhante com
rnemoraçã.o ao grande principio da separação efficaz elos po
deres espiritual e t(lmporal. fez-se um violento ataque ao 
Exerci i o - promovicio -,á impnnsa - cnmpracl.a -, ao go
verno - subornado aos banqueiros, um suspeitissimo ataqu c 
ii. cligniclncle ele um paiz e ás instituições republieanas; e, comu 
rcpresrn Lante clelle, como representante dellas, venho l e
v::mtar o meu protesto contra esses que não têm vigor moral 
para f a !lar perante este Congresso e procuram os esconderi,i os 
sombrios para invectivar os que fizeram a Republica, para in
vcctivar o novo regimen salvador. 

Senbores, novai bem: elles, os inimigos da Patria, estão 
aqui onvinclo o meu protesto, e nem uma palavra proferem. 
A fraquczft os domina completamente; e ellos, que jogam 
aquelles cloestos ferinos contra os servidores ela Patria e ela 
Republica, ouvem-me e ·calam-se ! Nesse silencio, nessa mudez 
ve,io, não só uma covardia moral, como a sem-razão elo ataque 
contra os republicanos e a Republica. 

Por que clles nã.o vêm estar comnosco ? Por que não vêm 
concorrer com o auxilio poderoso de seu talento, ele seu sabor, 
de scn amor aos principi·os, para a grande obra política que 
estn:mos elaborando? Por qite não vêm aqui fazer a indi
crrr, il.o elos erros. rlas faHas do Governo, elas imperfeições ela 
Republica, offerocenclo, ao lado ele cada erro, de cada falta, ele 
cada imp erfciç5.o. a indispensavel correcção, ou censura? 

Senhores, o Congresso votou hontem a ultima disposição 
ela orgnnização geral, propriamente, dos poderes feder-aes. 
Ainda qne, om prii11eira discussão, esteja ,iá traçado o largr1 
delineamento ela construcção política ela Federação, está já 
accentnada a opinião do Congresso, comquanto não seja a de
finitiva, sobrA o modo ele attingir o ohjectivo superior que 
aqni nos reuniu. 

Pergunto aos meus companheiros ele luctas: A Federação, 
tal como su rge clossa organização ele poderes, já approvacla 
em primeira discussão, é aqueHa que sonhavamos, por qu8 
no s batíamos, a bolln fórma capaz le revestir perduravelmente 
o nosso ideal republicano e dar-lhe consistencia e desenvol
vimento ? Basta a cliversiclacle de legislação e a dualidade ele 
mag-i strnl.ma para eleterm inar precisamente a organização fe 
deral? 



316 

O SR. EsPIRITo SAN'l'O - Agora acho que só estas me
rlida.s são bastantes para esphacelar a H.epublica feita em 15 
de novembro : eu o dig'O e a Nação o sabe. 

O Sn.. I-IOMERO BAM'IS'rA - O Congresso, ao menos, con
seguiu a victoria destes dois pr incípios, que nã.o são su:ffi
cientes, é verda·de, para por si me.smo modelar a Federaçã.o, 
rnas que, n o domínio ele um elos poderes governamentaes, já 
~. a ss igna.l:~. convenientemente. .c-onseguimos, ao menos, ess'1 
nonqu isLa, o, si nos :fo.sse dado, l.ambem, determinar a com
p etencia elos estarlos 11nr uma completa rli s Lrib ttiçã.o rl e ron
das ... 

O Srt. H.EPRESENTAN1'E - Havemos rle conseguir. 

0 SR. HOMERO BAPTISTA - Espero que na segunda rlis
cus.são con6eguiremos. No,t ei que vigorosos talentos ady:o
garam a causa da discriminação completa o absoluta elas 
rendas ·da União e rlos estados . Como o illustre representante, 
rtcredito que sallir<:1. v i.ctorioso na discussão :final o pensa
monto verdad eiro, o quo estabelece n regimen Jiscal accen
Lnaclam ente repub li can n, c o 1mi eo nraticavrl sem n er-tnrba
r;.ões, na quadra ad~nal . 

l:Vlas, torno o nerguntar: Era r.sta :1 F ocl ernr; il.o qn e pré
g::wamos, por que nos bat iam os no I ompo rlas Ju el as, n que se 
cons l.i.tu iu em com]wnmissn solr.nn o rrn I'r· onln rln elem ento 
popular, para cada nm ri o n6s '! 

Nã.o oea. ele certo. 
Assenta toda a prosperi-clarlr. rlo s rmizns anl nnomos o li

vres, qne v ivem sob ·n rogimen federal, oxael .:~nwnl.n na. cnm.
pleta discriminação cl•as rondas; co:mo a.Hccta o mais pronnn
ciaclo interesse ele cada lJm dellrR, ju s l.amenLe naqltillo que 
exprime com maior intens idad e as imperiosas exig·r'ncias · rlo 
egoismo. essa discriminação, quanto mai.s perfeita fôr, mais 
resguardar ú -os povo.s elo perturbações .e ele clamores. 

Que autonomia, -crur soberania podem ter os estados, 
desde qur. seja perm itticl a a um poder super ior penetrar em 
sen Lerritorio, int ervir rm sna economia J)l'OlWia, gravando 
snas inclustrias, sua riquow, -a su mma rl o suas fnrr;as v.ivas 
]Woclnetoras ? 

.Q<ue inclopcndnnr i::~ , qun soberania r~ r.ssa? 
O illnstrc Sr. Ministr o rl :~. F:~ z r•nh. rlisso-11os rptn a rlis

r.riminar;ão el e rr.nrlas, cnmo crurria a n'prr•son l·. ar:ãn r io- gr::m
rlrmsc.. üpr Dssava a ban cmrrota. s i. nilo a J'i wssr. imm inr• ril;;1_ 
ma.~ rlcpois, :í faen rlm;La mesma Assnmblr"a . v r i 11 fl izrr rrn•'l 
nrr r. iJava :l5 o/o arlrli cionacs sobro os impnSI.os rlr imporl.ar:ilo! 

De rluas uma: on os impostos rir imporlac;fio arlmiLLiam 
nm accrescim o do 15 % intogracs, sem sacr ifl cio elo povn, 
o, nost e caso, era perfeitamente acceitavol o plano ela rcpt'e
sentar,,ão r io- grandense, e não poclia, o nfl,o rl ovi·a o n o!Jre Nli
nistro apavorar- nos com a imminen cia ela bancarrota; - on 
não aclmiUiam esse accrescim o, o a .S . Ex. não cumpria, para 
servir interesses das populações do Norte, cl eclarar qu o accoi-
lava o principio prop osto c1 o i 5 o/o a clrl ic i onaes. · 

siio 

UM SR . REPRESENTAWr~ - Sã.o inlercssfl~ elo Norle. 

O Srt. HOMERO B:\PTISTA- São interesses elo Nodo, ma.~ 
tamb om inter esses rl:l Feri oraciío . Dcs rl e qn o o N nrLo ostá 
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vi11culado á Pederação, os seus interesses são iclenticos . ; , 
(A1Jattes. ) 

A ver.dade, porém. é que •a on1encla Llo J5 o/o aLllicionae~ 
sobre a importação tinha sido apresentada aqui pelos repre
sentantes do Norte .. . (ApaTies.) Os nobres representantes 
não poderão indicar Pm só nome de rep.rcsnntante do Sul quo 
tivesse firmado a proposta dos addicionans. 

O SR. ~S·EABRA - V. Ex. começou por censurar os que 
invectivaram o Governo no banquete ele hontem, e e~Lá aca
bando :por censurar o mesmo Governo na pessoa elo Sr . Mi 
nistro da Fazenda. ( Ttocam-se otitros apartes.) 

O SR. HoMJmo IJ3AP'l'ISTA - Respondo aos apartes elo hon 
rado representante e ao do meu :illustre professor de Direito. 
No proprio facto que acabam de apontar está a differença 
inobscure-civel entre o m eu e o procedimento dos Srs. repre
sentantes, que, tendo nesta Casa esta tribuna franca para. o 
exercício liberrimo ele sua acerba critica sobre a situação do 
paiz, sobre a direcção do Governo revolucionaria, sobre a con-
ducta do Exercito brazileiro -, a gloriosa IJhalange dos ci
dadãos-soldados -, .sol" r e a nossa imprensa, sobre os par
tic10'1 po líticos, sobre tudo , em'fim, furtam-se :á exhibição 
altiva perante o ·Congresso, para, sob falsos pretextos, á meia 
luz de torva conspiração, em reunião especial, darem :franca 
vazão a seus intuilos sombrios, a seus se,1üment o.c; em t emi
ficanto revolta; emquanto que eu, ao subir pela primeira voz 
a esta tribuna, venho dizer desassombrado, sem invectivar a 
Q=tep·ublica nem os republicanos, o que realmente penso a re
speito ·ele nossa s ituaç.ão politica, a respeito do procedimento 
puhlico do illusLre Ministro da Fazenda, o principal clirecLor 
do conjuncto ele serviços, que reputo, no presente, ele maior 
relevancia e ponderação . (Apa·l'tes . ) , 

.Sr . Presidente, não são razoaveis ~1em patrioticos os se
nhores crue extranham -o m eu procedimento estabelecendo o 
p1 ececlrmte de trazer para o seio elo Congresso o facto de re
presentantes elo paiz, que, em lagar ele vromoverem aqui as 
·suas aocusações ao Poder publico, qu ô julgam em falta, as 
_desenc.adêan1· pungentemente em reuniõe·s particu 1 ares. 
(Apar tes.) Poi s, não cumpria ao republicano rrue primeiro 
subisse a esl.a tribuna, depois do cl eploravel s uccesso, levanta<.' 
a luva atirada ú face da Nação c do Partido Hepu bli cano '? 

O Srt. ESP!Ill ' I'O SANTo - O meu uobt·u voll cga Llú livull~J 
;para urn aparte ? 

U PH., H O·l\U;;Ho BAP'I'JS'l'. l - CnJII uwilu Jll'Ul\ 1>1 ' . 

o fil1. ESPJH I'rCJ IS AN'rU - Os I'ClJiihlicanns do Jlin nrauclli 
d·o Sul s emprr; qne sob em ,·, Lr ibl[na 6 vam alac<n' n MinisLJ'O 
ela Fa~::encla : l1JJLroLanLo, el evo aCCJ'csr·.enLm· fl ll l'., si llO C+ovet·no 
alguns minis tros podem snr consid erados iHinJ.igo.s ria Heptl 
blica, são .iustam nntc os antigos propag-anclistas r epu bli canos. 
(llhâtos não apoiados c a1Jcwlc:;.) 

O Sn.. •CAJVIPOS SALLILs (Jl1'iniol 1·o 1ón ht:;l'iça ) - 1\hi cs lú 
uma verdadeira descoberta ! 

Ü Srt. HOMERO BAP'l'IS'l'A - Poderá Ler Sll Cü ediclo, OCCR
sionalmente, f1U O. ao subirem ~t tl'ibuna, os reprcsentanLr,s rln 
Rio Grande elo Sul tenham sempre ::>n o~.cupado elo 'lllOÜ:.J Ll u 



agir do iSr. Ministro da Fazenda, na gestão superior das fi~ 
nança;s brazileiras, e exercitado a sua critica no elevado do
minio dos principias, aLtingindo actos que realmente con-
Lrastam com o pensamento de S. Ex clesenvolviclamente ex-
pendido em outros tempos; mas, si assim tem se dado, em 
respeito 1á verdade elos princípios, nenhum delles tem deixado 
ele significar a consideração ... 

O SR. sm~zEDJELl"o - Não ha duvida; e o têm tratado 
como muita deferencia. (Apoiados.) 

O SR. HoM'Ilno BAPTISTA - O que não comprehendo, 
porém, Sr. Presidente, é a distincção estabelecila pelo il
lustre represenLanLe ele Pernambuco enLre os ministros an
tigos propaganclista,s e ministros servidores da H.epublica de
pois ele 15 ele novembro; o que não comprehenclo, e parece-me 
extraordinariamente grave, ó cxue tenham tomado as pro
porções ele inimigos ela H.epublica os seus antigos propagan
distas, que vieram prestar ao Governo Proviso.rio o con
curs-o de seu passado, ele seu saber, de seu patriotismo. Todos 
os governos erram, principalmentes os que dirigem os povos 
em épocas excepcionaes e são, depois, julgados por um prisma 
ele imperturbavel normalidade; mas es.ses erros, em virtude 
desse caracter de excepção que a todos envolve, são as mais 
das veres moclificaveis, senão cxtinguiveis. Seja como :fôr, 
eu não set ele actos praticados pelos meus illustres mestres 
ele propaganda politica. que tiveram a honra ele occupar um 
Jogar nos conselhos elo Governo Provisorio, que tenham ferido 
de frente a subslancia das insti luições republicanas. (Apo'ia
dos; muito bem,; mtlito bem.) 

Uffl SH. H.EPRESENTANTE - De frente ... 

O SH. HOMERO BAP'l'ISTA - De frente. E , si algum I em 
errado, si algum tem commettido faltas, esses erros, essas 
faltas são proprias, como disse, ele todos os governos em pe
riodo revolucionaria como o que litravessamos. 

iMtas eu dizia, 2r .. Presidente, que a Federação, tal como 
está, por emqnanto, delineada, não é a Federação que nós 
desejavamos, não ó ar)uella por que clespendemo~, com o ma
:ümo ardor patriolico, o quo de mais poderoso e fecundo nos 
aviventava, em longos dias de propaganda. Não era, e não é. 

A Federação como está sondo feita, fere os princípios 
Junclamentacs ela autonomia o soberania elos estados . 

UMA voz - De quem ó a culpa ? 

O SH. HoMERo BAPTIS'rA - A · culpa é do Congresso ... 

A MESMA VOZ - Não . . 

0 SR. HOMEHO BAPTJS'I'A - . . . qne re.initou a 01110ilel:t. 
ol'Jerecicla pela representar;5,o elo lho Granrlo do Snl, clel.ermi
na11Clo com precisão ;;, compoLenoia da União e dos estados 
para a esLipulação elos seus rem1rsos ... 

O SR. ANTÃO HJE FAHIA - A emenda de VV. EEx. não 
era completa ... 

O SR. HoM/ERO BAP'r:tSTA - Sl' . Presidente, eu só tenho 
rleferencias para com os representantes que aqui sã,o depo.
silarios da confiança do partid-o que os elegeu; mas não posso 



tel-as para com o cidadão Antão de Faria, que ora me in
terrompe, o qual não representa aqui a confiança do Partido 
Republicano Rio-Grandense. (Apartes; muitas 1·eclamações) . 

(O Sr. Presidente observa ao orador que não se póle di-
1'Ígir pessoalmente a nenhum de seus collegas.) 

Acceito a observavão de V. Ex.; mas ou. não podia deixar 
passar 3em uma nota significativa D, interrupção quo se me 
fazia. 

iSr . Presidente, ia dizendo que a Fedenv;ão não está 
sendo feita tal como nós a · queríamos; · havia notado a inco
herencia inexphcavel observada geralmente na conducta do 
honrado Sr . Ministro da Fazenda, que, depois de apavorar
nos com a bancarrota imminente, veiu declarár- nos que accei
tava uma emenda que evidentemente, apressará essa han
carr·ota. 

O SR. SErrzEDELLO - Perdôo-me; não desfalcava a im
portação, não desfalcava os recursos ela União. Elle acceitava 
o imposto aclclicional. 

O SR . HOMERO BAP'l'ISTA - Não desfalcava os recurso8 
da União, diz o nobre representante; não desfalcava, sim, os 
recursos da União, isso é claro; porque era uma taxa acldi
cional ao imposto ele importação; mas desfalcava o contri
buinte, desfalcava a fortuna dos particulares, em cuja somm:1 
total importa a fortuna publica. Pois, si o imposto ele impor
tação já é grande; si, com a obrigação elo pagamento do seu 
val-or em ouro, elle cresce, avoluma-se, porque o nosso di
nheiro circulante, o que se vê, é papel, e para attender 
áquella obrigação somos forçados a comprar o ouro por mais 
do seu valor real; si tudo isto é verdade, com o accrescimo de 
mais 15 o/o, a que estado nos reduziremos, a que situação 
desesperada impelliremos o povo, cujos interesses devemos 
aqui defender ? (Apoiad•os e não apoiados.) 

Tenho fé que semelhante alvitre ruinoso, em má hora 
aqui proposto, não mais .será lembrado; tenho fé que o -con
gresso, até 'a vot8!ção terminal elo projecLo ele Constituição, 
f.ará ainda muita (}ousa no sentido elo esLabelecimento efl'e
tivo do regimen federativo entre nós, cabendo aos estados a 
soberania indis;pensav.el para .se organizarem oonlj a; ma·
xima independencia e de modo que possam gerir seus nego
cios com a rnaxima autonomia. Só assim a Federação será: 
uma realidade feliz e perduradoura, e não teremos ele sahir 
desta Constituinte agitando a idéa da prompta reforma desLa 
mesm:li Constituição que estamos elaborando. (Apoiados; 
muito bem . ) 

UM BR. REPRESENTAN'l'E dá um aparte . 
O SR. HOMERO BAP'l'ISTA - Sr. Presidente, um illus·

trado representante ele S. Paulo disse que a Republica está 
feita, que resta-nos fazer a Federação, em cuja -obra gasta
remos tres ou quatro annos. Assim succederá, infelizmente, 
si preferirmos preoccupar--nos elos detalhes, das medidas que 
interessam especialmente a este ou áquelle Estado, a esta ou 
>á:quella região, deixando ao desamparo o principal, o que é 
fundamental na Constituição política que estamos alevan
tando e, por conseguinte, é commum a todos os estados, 
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P br mais ponderaveis que sejam as observações fei~as nesta 
tr ibuna, por mais ' respeitavc is que sejam os inter esses aqui 
advogados, de.sde que não abranjam, 11ã.o at'fec tem o pon Lo cúl
minante de no.,sa missão de genuinos republ icanos , que é a 
propria F ecl eração por nós sem1Jre cl ou Lr inacla, serão esforço~ 
perdidos, preoccupações vãs, porque são inopportunas . 

UM ,Sa. HIGPHESEN'l'A NTE dá nm aparte . 

ü Sn. HOMEHo BAP'l'ISTA - Eu nãél trato, Sr . Presid ente, 
dos interesses do Norte, nem dos interesses do Su l, q ua11clo 
trato dos interesses da Fecleraçã.o; os quaes são · idt.mtico::; 
tanto para uma como para outra região. Os interesses s[\u 
communs . (Apoiados; muito bem.) 

,Q .SR. ESPIHITO SAN'l'O dá um aparte . 

O iS~ct. HoMERo BAP'riSTA - Os interesses financeiros do 
paiz não são prejudicados pelo facto da diversidade de legis
lação, de que não dependem fundamentalmente. 

A separação de leg·islação depende da variedade de cos
tumes, ele tenclencias, ele clima, ele industrias, elas condições 
mesologicas, emfim, das populações. 

Quanto aos interesses financiaeSI, esses continuam os . 
mesmos, quer para os povos elo N-orte, quer para os povos· 
do Sul, sempre subordinados ao maior 011 menor desenvol
vimento ela nossa riqueza. (Apa1'les.) 

Sr. Presidente, a r epresentação elo Hio Graúdo elo Sul, 
por intermedio elo seu infatigavel delegado na Commissão elos 
2'1, apresen'ou diversas emendas ao titu lo segun do, qLle se 
i.nscreve ~ Dos estados -, e elevo dizer, satisfeito, que a il
lctstre Gommissão tomou em consideração e fez suas essas 
emendas. 

A primeira emenda eonsist ia na suppressão elos prece itos 
n strictivos, delimitadores ela autonomia dos estados; de modo 
que, segundo essa emenda, o art. 62 fi.ca concebido des te 
·modo: <4Cacla Estado reger-se-{t pela ·Con stituição. e pelas leis 
que adaptar, comtanto que se organizem sob a fórma repu
blicana, nã.o contrariem os principias consti tu cionaes da 
União e respeitem os direitos que esta Constituição assegura. c> 

P·ouco me demorarei a fundamentar essa emenda, cuja 
ado_pç;i'io parece assegurada pelo espirito desta Assembléa. Si 
não tem s ido possivcl ao Congresso traçar pos itivamente o~ 
limites ela il<'cdurar;rto u clus estados; si Joi uecessm:io 1.!011-
signar a pe1: turbacl ot·a pern1i ssün pat·a qu u a Uni.ào penelt·e 
]J ermaucntemeutc uo Ler r itorio dos estados, onde mantenha 
a sua m esma r.ngrenagem fi sea l e gr ave l.oclas as forças pro
tlucturas {iell u'i, ·e~tabe l u1;anw s, :w rtlCLtu~, uwa· larga e'i
phera de a0r:ão para os estados, dentro ·dclla com inteira am
plitude, se organizarem livremente. A organizaç[(o dos es
tados, a organii:ar;ão da.s v.inte republicas . .. 

UM: sn. I\ EPTIESEN'l'AN'fE - Vinte u uma . 

0 Stt. HOM EHO BAP'l'IS'l'A - Vinlu. 

O Su. GABINO BEsouno - Hepuhl icas '? 

O Stl.. HoMEno BAP1.'IS'L'A - llepubli cas, s im ; !'epublit a s, 
repito; o proprio arti go que acabo ele ler es tabelece, como 
preceito indispensavel, impresci.nclivel, crue na organizar;ão dos 
estado~ ::;eja .ob::;ervada a fórma republicana ; c, cstadps au-
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Lonornicos, Ii.vres, organiwclos sob a fúrma republicana, e LILW 
são. scn5o rcpublicas, vinculadas entre si pelo principio in-
rluclinavcl da propria conservação, formando a g-rande União 
Bmzileira ? · 

O SR. ESPJRTTo 8AN'DO - \Lá isso é que não aclmiLte du
vida. (Ha otdros apartes.) 

O Hn. HO.i.VIERO BAPTIS'l'A - Cada Estado obedece a cir
cumstancias especiacs, tem o seu meio proprio, crcaclo pelas 
üOndições peculiares 'á sua natureza physioa e ao clesenvolvi
menLo geral elo espirito ele sua população. Cada Estado se 
organiza, pois, ele conformidade com essas condições peculia-
l"OS, com a unica subordinação ela homogeneidade ela fúrmrt 
politiüa adaptada para o conjuncto elas unidades sociaes, que 
é a republicana. (Apoiados.) 

A outra emenda, Sr. Presiclcntc, é substitutiva elo ar L. G3, 
e di~ o suguiutc: "Pel"Luucem aos ust<1dos as terras devo
li i Las si.Luaclas nos 'sou s J·cspectivos turril:oir:ios, cabell.t!o :i 
Uuiilu, sômcnLe as que existem nas :fronteiras nacion.acs, coJn-
pr·clwnLlidas. rlenti"o de nma zona de cinco lcguas, c <•s C!I IC 
rorum ncccssarias para a construcção ele estradas ele Jorro 
fecleraes .» 

Parcecrá, Sr. Presidente, que a determinação ele uma 
zo U·a elo cinco leguas nas Jronteiras abrange tcrritorio doma·· 
siaclo largo, e que vai prejudicar, mesmo, os ,interesse<;; e o 
dr;senvolvimcnto industrial e agríco la elas estados; mas 
u,ss im eleve ser, para não Jicar a União completamente des
provida de meios para serviços que Ihe são proprios e a que 
tcrú clr. attcnder, para assegurar -a impcrturbabilidadc da 
paz o ela ordem. 

Al,]m clisso, acl1o preferivel essa determinação de uma 
wna a·o pensamento expresso, va.gamcnte, ·como se vê de urmt 
emenda elo illustrado representante do Espírito Santo, o i::!lr. 
i'rloniz Freire, que nã.o assignala com precisão o dominio da 
União c lhe deixa um dominio vago, susceptivol ele indel'i
llicl.o aug·menLo, conforme as ncccssiclaclcs Iederacs, isto é, con
forme a vontade dos governos . Acho, portanto, muito mais 
aocei.tavcl a emenda of:ferccida pela representação rio-gran
dense, deixando ao Poder :federal a zona ele cinco leguas nas 
fronteiras, para os serviços peculiares á l<'ederação, mas que 
reserva, tambem, todo o resto do territorio devoluta para a 
nxploração agrícola e industrial dos estados que tiverem a 
Jolicidadc ele IJOSsuir terras devolutas dentro de seus limites. 

Sobre o tiLulu teJ.·cciro, Sr. Presidente, que se acha 
t•guallncntc eu.1 discussão, vou Jazer uma pequena observação. 
Não enmrn·ia :'t ConstiLuiçãu Ji'cclcral csLabelecm· nenhuma 
rugra :>obre a flrganiza\:.ão dos mm1icipios. Muito mais ac,~r
ladu :>eri.a deixar exelusivawunle aos vocleres con:>tiLuiutes de 
eacla ]~stado a atlrihui\:.ão suvueiot· de esbo(;ar, cw um pre
üt)iLo geral, a :t'órma do organismo ll1U IJÍUÍpal, conforme a 
Jeição earactm·istica du governo por usses mesmos podel'cs 
vreJm:ida c acloptacla. 

J.<:;' muito mais livre, n1ais eoneuLo, mais Pl'Oprio do 
sysLcma republicano, deixar aos :Pequenos nucleos ele popu--' 
la1)âo ambito extenso, illimitado mesmo, desde que não per
turbe a ordem do todo, para- a sua org-.:tpização, para a reali-, 
~ação de suas aspirações., · 

21 
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Sr. Presidente, pronunciando-me assim como tenho feito, 
pela livre e autononúca organização dos estados e dos mu
nicípios, ele modo algum firo os interesses da Federação 
braúleira; e, apesar ele ser francamente amigo dos estados 
propugnaelor pela sua liberclaele, não sou fnimigo ela União. 
Errados anelam aquellcs que suppõem inimigos da União os 
representantes que açcentuados esforços têm envidado em 
favor da livre organização dos estados, em favor dos seus 
direitos e interesses. 

E' uma causa clara; entra pelos olhos de todos, que, si 
pudessemos fazer de cada Estado uma poderosa e rica uni
dade social, teríamos .a União, que é o ponto definido para 
o qual converge a cooperação espont,mea dos estados para 
o fim commum ela conservação geral e ela continuação homo
genea elo nosso passado, teríamos a União, digo, grande, vi
gorosa e prospera. (Apoiados; mnito bern.) Os estados for
mam a União, que representa, que synthetisa o pensamento 
c os grandes interesses dos estados. A União não póde ser 
o inimigo para os que, como eu, se devotam pelo engrande
cimento dos estados. 

O Sn. ANGELO Pmi-mmo - Foi uma grave injustiça que 
se fez aqui. 

O Sn. I-IoMgno BAPTIS'rA- Terminando, devo dizer, Sr. 
Presidente, que tem causado reparo aos obstruccionistas o 
facto elo Congresso Nacional haver devolvido ao Governo Pro
visaria, que ·dirigiu patrioticamente os destinos do paiz du
rante um anno, em plena ordem, em plena satisfacção po
pulal·, os pocler~es necessarios para continuar a dirigir e 
administrar os negocias ela Republica. 

· Não penso, como elles, g:ue, conferindo tão latas attri
lmições ao Governo revolucionaPio, haja o Congresso ames
quinhado as suas faculdades. O Congresso foi eleito para 
dupla missrro: funccionar como Poder constituinte, e func
cionar como Poder Legislativo orclinario; em cumprimento ela 
primeira missão, acgü estamos discutindo e votando a Con
stituição Brazileira sómente. (Apoiados e não apoiados.) 

Depois ele terminada essa grandiosa obra elo patriotismo, 
cuidaremos elos interesfi.es elo paiz, como Poder Legislativo 
orclinario. Portanto, o Congresso, que, no momento, é só con
sLiluinLe, não podia corresponder ao patriotico procedimento 
do Governo .Provisorio, que, considerando-o .como supremo 
poder legal ela Nação, lhe entregara os poderes que, em nome 
clella, de facto, exercia, senão devolvendo-os intactos a esse 
mesmo Governo, taes como elle os soubera manter o honrar. 

O que cumpre a todos nos, em vez dessas sublilezas de 
um patriotismo singular, é externar com a maior franqueza 
o nosso ,pensamento, é .pugnar com firmeza para que os 
principias cardeaes de nossa doutrina política sejam inscriptos 
na Constituição. E, si tivermos a Jeliciclade de instituir uma 
li'ederação que, na amplitude elas liberdades indivicluaes e ela 
autonomia elos estados não seja inferior á União americana, 
já teremos prestado um grande serviço á nossa Patria. (ll!lnito 
be7n; muito b,ern. O oradm~ é cnmp1'imentado po1' alatms 81's. 
rep1~f!.sentçmtes.) -

O' .Sr. Nin~ Il,Hieiro __, Soq do 1Norte, e . t~nto quanto os 
representante~ do Sal, desejá e quero a F:ederação.-J , 

r-:. 
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Sou elo Nol'Lo, onde mais çlo quo no Sul o senlimento 
foclm·alista se apoderou ele todos os povos que o constituem; 
de tal sorte,~ quo, lá, mais elo que no Sul, se exige a Fe
deração como condição da propria existencia. Queremo l-a, 
pois, com o ardor, com a ancia de quem precisa viver. 

Quoremol-a ampla, vasta, de modo a constituir os es
tados em perfeita autonomia, com a inclependencia precisa 
para poderem ag,ir livremente no vasto campo das suas mul
tiplas aspirações. (Apoiados. ) 

Queremos a. Federação, por uma razão diversa daquella 
ciue milita em i'avor elos estados do Sul . 

Estes scnLem-se fol'les, com os recursos precisos para se 
poderem manter em posiçüo completamente incleponclente uns 
elos outros. Durante todo o dominio elo Impc1·io desenvol
veram todas as suas fontes de riquezas, sob o inflúxo benei'ico 
ela protecçiiQ sem limites, que lhes dispensava o Governo 
contra!. 
; Al'igura-se a t0clos, ao contrario: os ,os taclos elo Norte 

pobres, sen1 forc-as e sem elementos, para se poderem manter 
em Fecle1·ação, uopJ v ida propria e autonoma . 

Não vêem os que assim julgam os estados do Norte que 
essa apparen te fraqueza provém, antes, do abandono em que 
viveram dmante Lodo o clominio do Imperio, que, preoccu.paclo 
com o engrandecimento elo Sul, hauria Lod~t a viela do Norte, 
que, apertado nas cadêas de ferro de uma centralização as
phyxiante, mal podia curar elo seu engrandecimento. 

Si, pois, os estados elo Sul querem a .Federação porque 
se sentem J01·tos com recursos para manterem pel'i'oita au
tonomia, os estados do Norte, por sua vez, que1·em a Fe
deração, e a mais ampla, para poderem apropriar a si os 
seus não menos vastos recursos, crue se escoarão em proveito 
unicamenl;e elos estados do Sul . (Mnito bem; não apoiados.) 

Dêem-nos autonomia, despr,!Onclam-nos os brar{os, deixem
nos trabalhar para nós e por nós, que- o Norte se confundir(~ 
com o Sul na vastidão elas riquezas com que aprouve á Na
tureza dilar o nosso Brazil. (Apo'iados.) 

Sou ele um Estado, qn.e, mesmo com os recursos consa
grados no projecto de C:onstitui(ii'iO elo Governo, sente-se com 
elementos para poder faz er face a todos os encargos que nos 
possam advir: do regimen f0cleralivo . Mas, entretanto, vota
mos pela completa discriminac.ão das rendas, tal como a 
consag:rava a emenda ela representação do Rio Grande elo Sul, 
porque ell a accentúa perfeitamente o regimen ela Federação. 
Com essa discriminação ficava a União· com recursos para 
poder sátisfazer os seus encargos, e os estados com um ho
rizonte mais vasto para poderem impulsionar o seu progredir. 

A este bello plano ele receita para a União e para os 
estados oppôz o Sr. Ministro da Fazenda o quadro horroroso 
elo deficil e da bancarrota imminente. 

Precisa a União de 200 a 250.000:000$ para Jazer face 
aos seus compromissos, e os recursos que lhe facultava o 
plano da completa discriminação elos impostos eram insuffi-
cientes. . . 

Convém, pois, transigir com os verdadeiros princípios 
federalistas e acceitar, como medida ele occasião, qualquer 
outro systema que, proporcionando á União e aos estados os 
meios precisos de subsistencia, mantenha a integridade ela 
Patria e a honra nacional. (Apoiat;_lo:S_. ) , 



A siLuação é por demais - critica c melindrosa. 1'cnho 
confiança, porém, que o Governo, abandonando o· caminho em 
que euvercclou, rctrahindo-se aos justos limites que lhe impõe 
o novo regimen governamental, restabelecerá as :finanças do 
paiz en1 pé el e l)Ocl crmos em JJeeve tempo realhar o ideal 
federativo na comple La discriminação elas rm~das. 

VoL~m.1oc; cuniTa os 15 % aclclicionaes aos imposl os ele 
int[Jorla~.üo , put· itnpol'Lar semcllmnte m eflilla mn onus p c~a
dis:;imo, qtw, mui tu _ ernlJor a rcvel'i: cssn ern favor cl ::t 1·ncniüt 
r.los esLados. ~o l:n· ccarrr,g ava a impor! açü.o, já lmstan.l c olwracla, 
L', consr•. cptt•tlLe nH~nLc , a população consumiclora. (Apoiados.) 

EnLrcLanto , fot·r;oso 6 conv ir que sem este rceut·so alguns 
cs ladus que .i:'t. tributavam a importação no Imperio, hilo 
puclr•t·i'io t'awt· facn aos graude,; cnc::tt•gos que UJes trÇtz o novo 
:t:'Pgim r. n. Nü.u ó r• ssa raz~w para ser cl esprezacla nr!tTt .itu;re
pada cottt o con Letu·ia ans interesses· ela l<'ecloL"ação, cont o o Jez 
o illuslre Depul.aclo que m L~ JWccockn na tribuna. 

Si o Hio Gra11cl e, o Pará, S . Paulo não procisant Liussc 
remn·so para manlcTcm-sn auLrmoníns c inclnpencl cute,;, prr•
e;isam uul.t.·u s m;Lados; r) c\ o quanLcJ basl.a lJara . que Lodos 
~ttlt!Jilt 'L c•Jtt tr sacr:i.l'i cio vcrr a1nor ú l<'r\cl eJ:~çfio. Si e~su,; es l,arlos 
es1fío Jtu Nor Le ou no Sul, ~~ quns Li'i.o que eleve ser lJOi:iLa 
ocrtrtJrlco.LaJn cltr,e a varl:c. (Apo'iaclos . ) 

1!.: ' um uugauo , poi s, suppur que tal ou qual Incdida vo
Latla no in! Cl'Dsse de proporcion.ar a a lguns esLallos J:ccut:ws 
pam sn ]JIJdm·c.tn nmn.Le t: soja um Tllal para os que não Lüttt 
JU)CI'SSi<iarle della; porQue, scnhorns. anles ele Lur.lo devemos 
Ler em vis ta a F ederação, 0 clla n ã.n cxistirú si daqui sa
ltirmus com t tma Const.ituiç.ão qun eolloque alg·uns estados 
um condições Jnais precarias elo qtw como antigas prov íncias, 
que erarn. O senLirnento da propria conservação não encon-
1 t'a limit es. e a insurrei\)ão é um direito. (A11n'iados. ) 

Si , poLs, rur renovada a emenda de Jfí o/o adcliciotlttcs 
rm 2" di sen ssüo ; si nfio t'ôe possivel en eontmr outro meio qtlO 
pt'II [Jr'lt:cirrtte a alguns estados, a um que seja, r ecursos pal'a 
podt•.t· supprir a toclos os encargos da grande F ederação, tal 
comn Queremos, declaro, Sr s., que voLarci. por elles, mesmo 
lllll'CJU O, s i rll es nüo forem lançados jú em favor elos estados, 
aman llii, a Uniüo os lançar <i em provei lo proprio. (A11oiados .) 

Sr. Presid ente, rne]J intuito inj'icr ev rm clo-me na discussão 
dos L i Lu los zo r 3" ela secção 3" do proj ccto el e Constituição, 
foi apenas justi1'i ca1· as· emendas que a representação elo 
Pará aprcsentnt t aos ari;igos cl esl'.es cap:i tu los . 

Nola-sr; r~ tn l.ofln n proj ectn elo Governo um certo mçclo 
''ttt ctti't'l'trlar a Hc \]JLtlJl ica [nci craliva na sua mais vasta 
rn ttr; f']JI; ilrr. Nas rliffcrc~tt Le s lli s rJns iç:.õm; dn nrojecl.o relativas 
á aulrrJwJnia !111~ ,• ::; lados ~ ~ :í. rlr•ser·trl.mliz~e<. :ãcr gov nenamrmlal, 

· \ - (\ -· ~ ; r·. t'IJll c.c•t'lr• CIJllslr attgitnc• ttL", n ttt amut· ao pl'<~lintnittio da 
l'Jii:},r, uma,; crrJt c c·~ ti 'lr \ s J<•ila~ a nwrlll arr.s c\sl.aduti, cl eixanLlo-::;c 
~ <·ni pt·r· !l"l'ia alwrla ú ittlt't'\'l'ttr;fít• dr1 IJnrlnt· Cl'lll.t·a l . 

~t:. Jlt·r·úclc\11[1' , ltu,ir• n:í." JllldCtJtllS mai 'i r ec uar. (ltl l.e
t'l'tttct s a lli \IJUIJliea f cdc u.·aLi va lal enttJO a pt:c\gat·anJ os ::> t \ tt~ 
aposl11l11s, I a i t;<>JtHr a v ettJOi:i .ÍLIIIJlanl.ada ttlt. .1\. mut.·i ca L!u Nol'Lu : 
"'s c•. ,;[ .ado~ co til attl otwtnia arnpla n vm·rr~il.a dc;seenLralizaçf'w 
·g<JVI\t'tlattwttLal, ltLt a r uvoluc,;fiu cauJinltar:'t.. (ifl'nUo UC'IIi.) 

O at'l .. l\2 !lu JrL'(l,iecLo, <lá manuira por CJIW es Lú retligiclo, 
nãu pódu figumr na Constituição de um vovo que ou julgou 
aplo para viver sob 1 o regimen republicano Jederativo. 



Estabelecem-se nesse arligo condições e regras para a 
constituição elos esLaclos, que, além el e superfluas o dosnecos
sarias, importam uma ros lricçfío ú ;;oberania que nuo llll; f:: 
pôde soe contesta ela o . 

A emenda subslituLiv~ quo temos a honra el e submetLcr 
{t consiclentc,:.:w elo Congresso, con sagra n pr incip io ria so ll n
rallia dm; rs!.arlos, reco nltecr' nd o- llr r)s u dire ito el e :;r, J't'.'gnrem 
p ela C:nrrsl i Luir;flo c J.iÜias lr•i s qu e arlop lal't\lll, sc.nt (l U l.r·a 
1'(\Sirict;ií.u qL·rn ni"to o l'PSJH )i[u ftll S pt·i rlc,ip iu ::; eortsLil tLr:iortat :::J· 
ria lJ n iflo o , , 

Diz a cmnncla: «Cada EsLalln J'ngr•t·-se-ú pela C: onsL iLu ir;flo 
c pelas leis quc adopLar , respoil.aclos os J)l'inc ipios conslil.u
cionaes da Un ião » o 

Assim, flca perfcilanten(.e acccnLuacla a auLonomia e a 
soberania elos est~tdOf\o J33 lles poclerfw constituir- se como en
tender em, uma Yez que respe item os princip ias cons liLu cio
naes da Uniiioo Alérn elo mais, a emenda que apresentamos 
Le.m a gl'anclc virtude gnc el eve caeacterizar uma bõa lf·i , a 
cnncisií,o o · 

Sl' o PersirlcmLe, o a1·Lo ü:l elo peo,jecln é urn ::üLon l.arln 
c.on i.J'a I mim; os princip i os Jccleralist.a~ o (A p oiados o) 

Eu ni'io e.nmptr"lwnrl<l cnmo Jlns.sam <'xistir esl.arlos anln
~1urnos S < ~ tr 1 clir'e liu a" S<'ll U•.JTil or' ill, E~Lad " sr·1n I<'LTii" J' i" t) 
uma Pn liitl ::u lr· itllll f<Ss iyr· l ri r• r·.nJw.r·pcilo : ·prtt'fiLJt• " E~~ l arl11 (· n 
govornn da SrtciPclarlf• cl·n um eret o lrrril'rtl:iu o E ' 1.1 dn minio 
deste ([Lll' ,ju.qJ·iJ' ira n govr•n1 o rios JlflVfls qur\ IJ ltahil.n.JTl. NrHin , 
po is, jLJ SI.iiiea 11 lii spns lo no arl. o Gél rl11 pi;o,iecltlo 

A Commis:-;úrl Iins 21 prn]1r'1z um subs Lil .u tivo, no qual 
consagra pe.inc ip io opposLo ao do projecLo, reconllecenclo o 
direito rios cslaclos ás terras devolutas situadas nos respe
ctivos tcrriLori.os o Essa emenda r estringe por demais, entre
tanto, o direito ela Uniào, pois scí lhe concede cinco leguas 
ele terras nas fl·onteiras e as que forem necessarias para a 
construcçào el e estradas ele Jerro o Não- se pôde determinar 
com 11recisfto qÜaes sejam, no corrce elos tempos, as necess i
dades rla Urri:'íu , os srrvi t.;ns que, pornmLur:a, ü•nha de sa
ti:,;J'azPL' u qw· rlrJpanrl cm rle rr rna cc:r la pn r· oií.n ' rle len cuno 
Te tl rlu rm eonsirl m·aeftn Pssns nr• cr•ssir larlc::; , l'r1i ([lll\ rndig·imns 
o SLÜisLiiLllivo CjUf) ::tll t'rsr:ttl :hn<IS no ar[., liél , drt srg· rti nle 
mucl< l: 

« 0fío ili'OJHointladc rios t)slarl os as torras cl ovnl LlLas siLuarla.s 
clnnLJ'O fins seus toesped.ivns limiti)S, cabendo :í lJni~o , s t'1m ont e, 
as que i'o rcrn neecssarias para sceviços J'cclcraes o» 

Sr o Presidente, além dr.ssas emcnrlas, apresenta a r e
nrescnl ação paraense um aclcli.l i.vo l'OJ'orcnl c aos proprios na
ci. nnaes o 

Puss1w a Nar,Cw em. Lodos ns csLaclos bons quo eram cles
Linados ao scrv .ic;o do seu Governo centralizado o Esses sm·
v iços cessamm para a Un iflo c passaram para os cstarlos o 
}<j' justo que os acompanhem os bens a ell cs clesti.naclos o Os 
J)alacios dos presiden tes ele provinc ia, as casas dos tribunaes, 
rcsidnnc ias rio s clinfcs rl n po l'i c ia, as Lnrrn.::> .; l'aw nrlas, que 
rn ns li!.ui am lmns nacionaos, passam a pcrLeneol', pelo adfl i
Livn qtrr ) apl'eSt)nLatnus, ao ilu min iu .!o.s c:-;L::tclo3o 

Diz r1 atfcl iLivo: «0'3 ]1I'Opt·ins naciona:•s, qut' niín fot'l'm 
nflcessn l'ios pal'a sl'rvir;os ela Uniào, passat'iío ao dominiu do ;~ 
es Lados em cujo tecritor io e.s l ivut·ent .s iLuarl u; "o I~ Dela ma i,s 



jüsto e mais consentaneo com o regimel'l federalista, pro
clamado pela Revolução e consagrado no pacto constitucional 
que elaboramos. (Apoiados.) 

Não cogita o additivo dos bens que por sua natureza 
estarão ao serviço da Egreja official; porque, Sr. Presidente, 
me parece fóra elo qualquer contestação que, eom a sepa
ração ela Egroja elo Estado, esses bens acompanhara a Egreja, 
a cujo serviço se destinaram . Os templos, os palacios elos 
bispos, os seminarios; s5.o bens Que elevem, pela sua propria 
natureza. continuar sob o clominio dos ministros dessa Egrcja, 
para cujo serviço se constituíram. 

0 Srt. CHAGAS LOBATO - Mas, OS que já estavam 110 do
minio do Estado ? Os bens ela extincta Companhia de Jesus, 
por exemplo ? 

O Sn. NINA Rmmno - Esses, hoje, são proprios nacionaes, 
completamente clesligaclos elo serviço ela Egrej a, da adminis
tração. uso e .gozo elos seus ministros. 

Não creio, Sr. Presidente, Que haja quem possa con
testar esse direito ela EgTeja aos bens que lhe eram desti
nados; mesmo entre ãcruelles que lhe movem maior guerra 
c que procuram por todos os meios exterminai-a. 

VozES- Exterminai-a, não apoiado. 

O Sn. CHAGAS LO BATO - Não ha quem pense nisso . 
O Sn . NINA Rmmno ____; Si ha! 
O Sn. CoELHO CAMPOS- Exterminar, não; coagir. 
O Sn. CANTÃo- Os factos tendem a isso. (H a nume

?'osos apartes em um e outro sentido.) 

O Sn. NINA R.IBEIRO- Senhores, esta má vontade contra 
a Egreja manifesta-se palpavel, mesmo na Constituição que 
cli.~cutimos. 

O Sn. COELHO m: CAMPOS - Manifesta-se, s im, Senhores. 
O Sn. NTNA R.mEmo - Som se lembra-rem de que a re

ligii:io catholica é a ela grande maioria da Nação, sem se lem
brarem el e que o principal dogma ela R.epublica é o respeito 
:\. opinião elo maior mm1ero, os r cclactores elo projActo con
s titucional , clcpois el o proclamarem o principio ela liberdade 
el o consci oncia . impõeri1 r estri cções, que v i'í.o feril" a crença 
ela maior elos !Jrazileiros . 

A determinação de SOl' sempre o casame11to religioso 
posterior ao casam cnlo civil , é ou nã.o uma restJ;i c:ç ilo á li
berdade ele consc iencia '! 

O Sn. ilAMm.o BAnGCLLos - Mas o Congresso já se ma
nifes tou a r espei I o pela emenda ela Com missão, que foi vo
tada. 

O Sn. NTNA R.mmno- Ainda não foi votada. Será,. ou 
não, uma restricção á liber.clade ele conscioncia a expulsão 
elos jesuiLas elo territorio bl'asileiro? 

O Sn. CAN'ri\o - Apoiado. E' mais que rcstricção, é uma 
viol cncia. (Ha mür·os apm·tcs.) 

O Sn. NINA RIBEIRO - Si essa lei pucl esse ser invocada, 
era uni.camente para se mostrar o seu nullo valor, porque,' 
apesar della, existem jesuítas no Brazil, e entregues a ser-
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viço da ri1aior imporlancia na sociedade, qual o da educação 
da infancia o Foi um recurso infeliz o ele ir-se apadrinhar 
a pcloscgüiçCw a uma ordem rcspeitavcl e digna el e toda a 
cons ielcraçCto elos brasileiros , com a legislação o obsoleta elo 
reino ele PorLt1gaJO (Apoiados o) 

Que é essa legislaçüo ele mão mo1'ta, em face ela sepa
ra(;ão ·ela Egrej a elo Estado, senüo uma restricç[w ainda :i li-
benlacle ele conscicncia ? -

O Sno CAN'l'l\o- A inegibiliclade dos padres o 
O Sno NINA Rmmno- A inegibiliclacle elos padres nüo só 

é uma restricção ú liberdade de ·coiisciencia, como 11m atten
taclo aos direitos ele ciclaclão brazileiro o (A11oiaclos o) 

A secularização elos cem~terios, instituição que, em toda 
a parte e em todos os tempos, sempre esteve a cargo das 
dii'ferentes confissões religiosas, é outra restricção aberta á 
liberdade ele consciencia o (Apa1'tes o) 

Ul\1 Sn o REPRESENTANTp;- As camaras são obrigadas a 
zelar pelos cemiterios o 

UM Sn o REPRESEN'rANTE- Isso é outra questão. 
·· O Sn o NiNA RIBEIRO- E' outra questão, por certo . A's 

camaras, deve competir a policia e a lzygiene dos cemiterios. 
Ellas elevem prescrever o Jogar omle elles devem ser feitos, 
e o modo pelo qual se elevem fazer os enCerramentos; ma3 
privar as confissões religiosas do direito ele velar pelos seus 
mortos, ou forçar a todas ellas a funccionarem em um mesmo 
cemiLerio, é uma violencia :i consciencia ele cada um, a ne
gação completa da liberdade ele consciencia. (Apoiados.) 

Sr o Presidente, proseguinclo na justificação das emendas 
que apresentamos aos titulas ela Constituição em discussão, 
troaLarei da que se refere á extincção da Guarda Nacional. . 

Não ha nada que justifique a pcrmanencia dessa insti
tuição, tal como a temos, sob o regimen republicano que 
abraçámos o E' uma instituição morta, que só tem servido de 
pasLo á poliLica, como elemento ele corrupção e compressão .. 

J ú no Imperio cogiLava-se ela sua extincção (Apoiados) 
como medida ele alto alcance político o A Guarda Nacional 
Joi sempre um elos poderosos factores elo falseamento ela 
opinião o E lia deve dcsapparecer. Tavares Bastos matou-a 
nas bellas paginas elo seu livro inestimavel; e si já nesse 
tompo era uma instituição incompativel com as bôas pra
ticas ele um governo lib Gral, que diremos hoje, como repu
bli canos. l'ecleralisLas? (Apartes.) 

Em substituição ú Guarda Nacional, propomos a creação 
de uma mllicia nos estados, qu~ como parte da força pu
blica a secuílcle na defesa interna ou externa ela Nação. 

A emenda que apresentámos esLú concebida nos seguintes 
Lermos: «Para prover a sua segurança, cada Estado organi
zarú, além ela sua policia, uma milícia». A organização dessa 
milicia será feita ele accôrdo com regras uniformes, que 
serão estatuídas em l ei onlinaria do Cong1'esso, e, como parte 
ela força publica, 1Joclerá ella ser mobilizada pela União, emi 
co._so · de de{'esa inte?"JW on externa. 

_ I>árece-mc. Sr o Presidente, que essa milicia, assim or
gan.izacla, satisfaz melhor os i'ins a que se destina a Guarda 
Nacional, c melhor se coaduna com o regimcn da Federação. 
(Apoiaclos . ) 
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UM Sn. REPRESENTANTE- E' a substil:uiçã.o da Guallda 
Nacional. 

O Sn. NINA RmEmo - Sim, mas com uma organização 
difforente, que fica a cargo, exclusivamente, dos estados, como 
existe nos Estados Unidos da America elo Norte. 

Além ela grande vantagem ele poder substituir a Guarda 
Nacional, que não pócle mais continuar; além de ser uma 
garantia para os esLaj:lÓs, o uma das manif.estaQõcs ele sua 
autonom·ia, essa milicia traz como consoquencia : climinuir;ão 
dn nffectivo elo nosso JJ;xcrc i Lo, r eduzindo-o ao m illi mo pos
s i.vcl. 

Quando a União precisar de forças para a defesa interna 
ou externa ela Nação, terá na mi.licia dos estados as precisas, 
cessando, assim, os ii1convenientes ela manutenção de um 
grande exercito, que, além ele elispendiosissimo, é, muitas 
vezes, um perigo, pois não deixará ele influir na política in
terna e externa, fazonclo elas minimas penclencias entre as 
nações questão ele honra a i'esolver pelas armas. 

E, senhores, por maiores que sejam . as glorias que 
possam provir a uma nar;ão nos resultados ele uma guerra, 
niln enmpensat·ü.o nunca os grandes sacrifícios feitos para a 
manLm.·, nem a grande somrna de hens r!e que se privarão 
os pnvos nmpenlw.rlns nella; porque só a pa~. pórle propor
rionar a verdadeil'a e s::í. Je l iciclacl e . (Apoip.dos.) 

81' . Prclsiclenl.e, a cJi.qpo,qit;ã.o do n. 2 do art.. 65 do pro.
.i eeto leva-mA fi levanLar uma questãõ, que desejava ver re
.solv icla, para nYi I ar gravrs r.mnpli catyins ·futuras. 

Di~. " n. 2: «E' dRfmw a11s estados rP.ieit.ar a moecra, 
on a L'missfío .llauca1·ia cn1 e i1·culaçfí.u J>Ol' acto do Governo 
Federal.» 

Um decreto do Governo Provisorio mandou que :fossem 
cobrados em ouro os ·impostos ele importaçã.o. 

O Srt. GABINO BEZOURO- Foi medida salutar, um dos 
melh ores actos que praticou o Ministro da Fazenda; só assim 
Ln1·nmos cambi.o ao par . 

O 811. Nm,\ H1m<:mo - Si r\ uma rnorl.i.cla salutar para o 
f+nvr.rnn rla Un ifín , nlla pórln Lamhr.m ser consi rl eracla r·.nmn 
lnl pnln GnYnrnn rlos ustarlos. 

E os!P::; , en JT\O a Un iiio, podem rlnereLar que seus im
pnsl.n::; sn.iam pagos ('.rn ouro. Nla::;, peeguuLn, si. assim acon
Leen, si os esLw los, il. semn! !J rUl({a rio <Jnv1;rnn Provism:io, cln
m·eLarr.m a cohranr:.a rios SP1JS impostos em ou eo, sem el!J anl.n 
nwrlicla imporLar(i ou n::í.o em uma repulsa :í. moeda legal ? 
(Mw:to bem . . ) 

Si a moeda nac ional, os bi.lbcles dos hancos, nüo podem 
ser recr~bidos nas cslacões Jiscaes onrle só se 0xige ouro, a 
que ficmr:í. r eduzido o rll~ cce ilo constitucional elo n. 2 do 
ar ! .. 65 '! 

En Luci, obriga- se os estados a receber aquillo quo a 
Unifio, apesar· ele ter emiU.ido, ou auctorizaclo a emiLLir, n5.o 
qncr receber ? ! 

Si, por ontrn lado, o recebimento rios impostos em puro 
nfí.n impnrLa a ro.ieiçfí.n ria moPcla leg·al, elos hilh eles banca-. 
rios, :fore.nsn t'\ eonvir que cnnr.nlTC!'(i poclerosame~11 e para a 
clcprrcial:ü.o rio papel. 

E' uma duvida qué suscito . 
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0 Sn. RAMIRO BARCELLOS- E suscita muito bem. (Apoia
dos.) 

O Sn. NJNA ItmEtRo - ... c que desejava ver reso lvida 
11elos competentes. 

Sobre a org·anizaçiio elo. município a reprcsenLaçi\.<J pa
racnse su hmeLLc á cons i cloração elo CongTcsso um subsLi L•il i v o 
~lii.S arLs. G7 c GS. 

A sua d isl)o.siçiio é concisa c precisa. 
Ccm::mgTa-sf\ o principio da autonomia dos m11nicipiuf> c 

rlei xa -~'> e aos esLaclos plena Jibcnlade para os organizar como 
melhor julg·arem conveniente aos seus peculiares interesses. 
(A1:oiados.) 

A r edacção do art. 67 do projecto, além de consagrar 
superf.luiclades, repete disposições já determinadas em ar
tigos anLeriores, como esta: Os estados m·ganizar-sc-ão po1· 
leis suas- disposição que vemos no al't. 62. 

Cada Estado reger-se-ú iJelas leis que adoptar. (A1JOÜL
dos.) 

A cmenrla que aprcscnLCtmos está concebida nos seguintes 
lrmnos: «Os estados organizar-se-il.o por Jórma cru e fique 
asscg·111' ~Hla a aulonnmia elos munieipios em tn rlo quanl'' rrs
peita a (I seu pccnl iat· :interesse.» 

Mandamos snpprimil· o art. 68, JlO!' estar a sua cl ispo
ç.isiio in1plicitamenl.e conl.iL~a na emnnda . 

Comprln aos mtmicipios .iulga1· a quem dtw~m clrn· o cli 
rr•iln de vnln, riPni.l'll doR sr.ns limil.es. (A.wrirulns.) 

0 811 . CHM:AS Lt111A'L'0 - 0 cap itulo 3" t) (lU.ü r.J eve SO l' 
supiJrimiclo. 

O Sn. NINA ItmEIRO- Sr. Presidente, tenho terminado a 
tarefa que me trouxe a esta tribuna, que foi motivar e jus
tificar as emendas apresentadas pela r~presentação paraense 
aos capitulas em discussão elo projecto dç_ Constituição. 

Trabalho pela Federação antes mesmo da proclarnaçiio 
rla llepubliea; P lodos os meus votos, todos os meus esfor()os 
silo para que 101la se opere ampla, uc modo a poder propot·
c. ionar aos estado;::; Lodos os meios para poderem li.vrement.e 
eura1 · ilo seu bem esl.nr c eng'l'atldqcjmenLo . (AJJOÜtdos.) 

Pa1"a wís, a pr·incipal quesLrw federalista consiste na mais 
plrna 1 iherdaclu, para nos governarmos como entender-mos. 

]<'oi pm· isso quu vQLúmos nela cluali.cladc ela magistra
tura o, consequenLemente, pela clivcrsiclade ele legislações 
civis, criminacs c comirwrciaes, podendo cada Esl:aclo esta
llolccer os seus difi'erentes codigos . 

Vivemos sempre sob um regimen ele compressõ es, que 
impnssivel nos tornara a exislencia na unidade elo Imporia. 

O Slt. CAN'l'l\o - 'Fomos sempre ,esquecidos. 

O SR . NINA RTm~rno- O qur somos, o que sabemos a n<\s 
o clrvcmos, á g·rancle<~a elas nossas Jlor;esl.as, ú ulJerrlarle elo 
nosso só lo e :'t immensidacle elos nossos rios. 

O S1l. 1\ N'l'ON TO BAJ~NA- E no trahalllo ele nossos con
r.irlrt.cliíos. 

O Sn .. NINA Rmmnn- Do Impel'io nacla r.onsegTtimos. 
As obras. mesmo, rlr. carac l.cr geral eram :feitas a nossa 

eus la; os melh oramentos elo nosso porto, c:ics, etc. 



-= 330 

Não temos uma estrada ele ferro, uni O]}genho . central 
com garantia do Governo. 

Nenhum favor as nossas inclustrias, nenhuma prova,. em
fim, ele que faziamos parte desse grande Imporia, a cujo 
Governo centralizado cumpria prover as provincias com os · 
melhoramentos inelispensaveis para o seu progresso. 

Entretanto, Senhores, ouvistes ela bocca auctorizada do 
Sr. Ministro ela Fazcncla que o Pará e S. Paulo são os unicos 
estados que deixam grandes saldos em favor ela União. 

Todos os mais pesm'l! gravemente na União. 
UM SR. REPRESEN'rAN'rE- Por aquelle quadro apresen

tado pelo Sr. Ministro ela Fazenda, póele-se provar que ou
tros estados deixam, tambem, saldos. 

O SR. AN'romo BAÊNA- E' o que resta provar. 
O .SR. NINA Rmmno- Ainda ag·ora, com que narcimonia 

procedeu o Governo em r_elaoão ao Pará ! - · 
Que representação temos nós neste Congresso ? 
Só sete representantes tem o Pará, ao passo que outros 

estados foram prodigamente aquinhoados. (Apoiados.) 
Estou cedo, Senhores, ele que quando o Sr. Ministro elo 

Interior conhecer a estatistica ela população a que se est:'í 
procedendo no meu Estado, reconhecerá a injustiça com que 
nos tratou. 

Todo o nosso empenho, hoje, é para que nos deixem 
viver. 
, . Queremos plena liberdade para agir, para promover o 

nosso engrandecimento. 
Mas, si nos sentimos fortes, si c.ontamos com recursos 

proiJrios para podermos rios manter na mais plena autonomia, 
nem por isso nos furtaremos a quaesquer sacrificios em be- . 
neficio elos estados que se sentõm fracos. 

O Sr.. AN'~'ONIO BAfENA - Muito bem. (Apoiados.) 

O Sr.. NTNA RIBEIRO - Mais um, menos um sacrifício, ao 
sacrificado ele todos os tempO$, não nos impedirá de attingir 
n: nosso fim. 

Si este addicional de 15 o/a, ou outra qualquer medida 
rlc caracter provisorio, ,fôr indispensavel para manter auto
nomo c inclcpcndenle qualquer elos estados elo Norte ou Sul, 
nós o acccilarcmos, e bem sattsfeitos nos consideraremos si 
rlo s:wrificio que fizermos resultar o summo bem ele po
rlcemos. continuar a abraçar-nos, elo Amazonas ao Prata, como 
irmfí.os, filhos ela mesma Patr.ia. (Apoiados; nwito bem.) 

O Sn.. ANTONIO RAl~NA- Esses são sentimenl.os ele todos . 
os paraenses. ( () oradm' é cnmm·n:mentaâo por m1titos Srs. 
?'C}wesenlanles.) -

São lidas, apoiaclas c entram con.innctamente em dis:.. 
cussi:io as scguinLes 

Emenclas. 

Adclilivo rw art. ri2 

§ Os governadores elos estados silo agentes naturacs 
elo Governo Fcclcral para Jazer CU)11prir a Constituição e as 
leis ela Nação . ..L J. L. Coelho e Campos. 



Ao art . 64 

Seja subsLituido pelos seguintes: 
Art. 64. E' facultado aos estados: 
§ 1.° Celebrar entre si ajustes e convenções sem caracter 

politico, respeitadas as disposições desta Constituição; 
§ 2. 0 Hegular o processo da eleição tanto de seus repre

sentantes nas assembléas legislativas locaes e no Congresso 
Nacional, como de seus governadores e de quaesquer outros 
de seus funccionarios ·electivcis, ficando salvo ao CongTesso 
mencionado o cli.reüo ele a!Lerar o processo estabelecido no 
que disser respeito ú . eleição de seus membros. 

Art. 65. Os poderes ou direitos que pela presehte Con
stituição não são deleg·aclos á União, ou negados aos estados, 
se consideram reservados a estes, ou ao povo; não podendo ' 
ser dada á mesma Constituição interpretação alguma que 
m:ejucliqne os direitos e p'ocleres dos mesmos ;estados. 

Em 9 de Janeiro de 1891. -J. Meira de Vasconcellos. 

Ao art. 67 

Substitua-se pelo seguinte: 
Art . Os municípios prganizar-se-ão de accôrdo com 

as coni;itiLuições elos estados respecj,ivos, observadas as , se
guintes bases : 

1.° Completa autm~comia em tudo quanto respeite ao seu 
peculiar interesse. 

2. 0 Electividacle de admini;stração local. 
3.° Faculdade ele celebrarem com um ou mais municípios 

elo mesmo Estado os ajustes necessarios para a realização de 
obras ou serviços ela restricta competencia ele cada um em 
seu respectivo territorio. 

Em 9 de janeiro ele 1$9,1. - .J. Meira de Vasconcellos. 

Ao art . 65 

Subsl.iLua-se n § :1" desse artigo pelo seguinte: 
§ 3." Fazer nu declarar guerra a. outro Estado ou po

tcncias exLrangeit·ns, r;xceptuaclo n casn ele invasfío ou de 
perigo Ulo imm in ente que n1í.o admitta demora . 

Accreeente ao mesmo artigo o seguinte: 
§ 5." Alterar as elausulas ele seus contracLos sem accordo 

ele outra parte conLraetanLe. 
Em !l ele janeiro ele 1891. - .T. Me'im de Vasconcellos. 

Ao art . 68 
Supprima-se. 
Sala elas sessões, 9 rlc .iane1ro ele 1891. -Boraes ele !He

cleiros . - Homero Brtpl'isla . - Julio de Castilhos . - B .. 
Cam.pos. - V·iclon:nn Monteiro. - P·inheiro Machado. - .Tul'io 
Frota. - Abrc1t. ,- Pereira da Costa. - Alcicles Virna. ___. 
Thomaz Flores.-:- Angelo Pinhei1'o.- Cassiano rjo Nascimento. 
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O Sr. R a miro Barcellos - Sr. Presidente, Srs. membros 
do Congresso. Confesso-vos que subo commovido a esta Lri
Jmna, e cornmovido, Senhores, porque, neste momento, em 
que tratamos elo org·anizar os osLaclos, se me af'figura como 
que urna scena de J:amilia, em que, chegados gs :filhos ela 
casa á maiol'it.lade, deixam o tecto 11:1Lerno para constituirem 
um separado suas :l'ami.lias: é o crue parece passar-se neste 
moment.o. 

0:-: nsl.arlos, antigas PI'Ovineias, tul.ellarlas pot.· unm nü 
organizaeii.o pol iLi ca, (jLle cou.he em so1'Lo ao nosso paiz, viiu, 
:nesl o momenl.o, depois ela sua indopenclencia, aclopLar um nov!l 
rogimen, que deve produzir sua grandeza o felicidade :l'utm·a. 

Com ·esta maLeria, Sr. Presidente, implicam todas as 
outras que Lemos acmi cli.sculiclõ e que teremos- ele discutir 
para o cleante. Tratando da organização elos os~aclos, não po
dem os oradores .que vêm á tribuna, deixar ele fazer refe
nmcias a todos os pontos elo pr.ojecto. 

V. J~x., pois, porcloar-me-á si eu divagar, por alguns 
momentos, do quo está propriamente em cliscussii.o. 

Se . Presidente, a este proposito julgo convonienLe repeLi e 
nqni um ('.nnvoncimr.nLn, que tenho, não só pessoal. mas de 
1 orlos n.~ nwus cmnp[~n li r~iros na J'npros t:nlnGão Cio Su I, Rí'JlJ 
rxc.ep\:.ÜO: ~~ n sr>nLimenL11 ria lJtJil'!acle nac [nual (J\p(Jiudos ), o 
srnLinwnto brazileiru. qur. acnh o"Lt dn srr aft'irmaclo aqui pelo 
nosso 'irmão cru e fi.en rol i or;aclo 1111 ''ul.r·u cxtL•emo elo paiz. u 
Paní., - prla voz ck ·um srn illlrsLJ·e repr>esrnl.ani .P. c~ qun 
Lr.nhu '' rlei' C: J' 0. n J)J.'aZOJ.' Ll e acuenl.tlfi.J' Lan1hurn, c·m nom e 
claquellrs qut~ ucl;u pam u cxl.r('Jl10 sul. 

VozEs- Sentimento geral. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Si alguns dos monos olJser
vadores tên). encontrado no procedimento da deputação do Jlio 
Grande visos ou inclicios rle um sentimento separatisLa, cn
ga n.am~so redondamente . (Apo'iaclos.) 

O que ai'J'i.rmúmos c coutinuarnos a aLl'irmar (• CJ11C ti
nharnns ut·ganizadll urna lucl.a pelos princip[us ferlcrativns. r, 
cp 11 ~ JWOctn·amos nos ::JJ1proximat elo ideal da JH'opagan ila; 
J11'11C.ln'amos r>~nmlmen I o, con1o t·epnhl icanns ria pL·upaga Jul a 
ruJI.r.1·ior :'t llovn luetw, salvar cornpi.·omissos lmnalio.~ porantr a 
''.Jliniií.o nacional o dos nossos ennc[daclilos Cio Hio Cir:cnrln. 

Si aqtwlles, collocanrlo-su, no seu modo de v er, ern um 
l.mTenu qúe clizem pmtico, ;julgam que as nossas mccliclas vilo 
além elo quo é possive l fazer . no momento actual, isso ni:í.n 
pódo ele maneira alguma infirmar o procedimento correcto 
ela deputação rio-grandense, que tom aqui revelado, nniJormc
mente, que nã.o quer ontra cousa alóm· da mais ]1 erfo ita or
ganizavii.o tia Hepubliqa forloml. 

RcniJOJ.'eS, tem-se aqui Jal laclo varias vezes do Norte c 
Sul. 

Perante os interesses elo patriotismo, pr..eante a soliclario
clade que indica a nossa união politica, não ha Norte nem Su l 
(AJIOútclos ) ; mas peranJe intoJ·csses ele ordem material pc
rmliarns :í.s rlivnrsas I;e.giões Liio varias no J3ràzil, qno d[ver·
s iJ'i cam r>m Lurlo, ·no clima, nos prndu cl.os n nns coslxuJw.s, :Jltí.~ 
nilo pnflmnos rl r, ixar de roconhecm~ que l1a iniPl"rssos rio Nor·Lt! 
e (]tW lia interesses elo Sul, rliversos. 

Senlloms, si eu pudesse rloscofihr o x ela qnestiio que 
re.solvesso egualm enle bem para o Noetc c para o Sul o 



1.h:sülcmtum -recloraLivcí, eu o apresentaria neste Congresso', 
para congraçar os interesses, - não os interesses ,politicos, 
óorquo estes, para mim, estiveram sempre harmonicos c con
tinuam consagrados. 

O Braz.il, em men modo de entender, é um elos paizes do 
nnu1do em que o sentimento nacional está mais arraigado. 
(Mn'ito úe ·m . ) 

~enlwl· es, a or·ganização elos estados implica, pl'incipal
rneuLu, como está na vossa consciencia, com a organização de 
suas finanças. J ~t discutimos aqui, largamente, este assumpto, 
c nüo ~~ os i a a uecasiüo para voltarmos a clle, si bem que 
uiiu deixasse ele ser a proposito. 

Do facto, veios acontecimentos ele ordem cconomica, nos 
ltll iJJ IOS annos, tem cliffercnciaclü em muito a prosperidade elo 
~ui , da pt·osperidade elo Norte. Porque? Este facto provém 
ele I et·cul clcsappareciclo elo B1·azil os escravos . No Sul tem 
sido JJOSsivcl aLLrahil· uma corruntc irnmigraLoria para substi
tuir· u Lra!Jal lw escravo; para o Norte, devido ao clima rn·irl
eipalnwn l c, ainda niio nos Joi claclo encaminlmr uma t;OlTcnLc 
el'Iit;az ele t;U lorlizar:;,iio. 

U SH . S l, llzi~VELLO - Nào é esse o rnoLivn. 

O - ~H. HAI\:UHO 13MlC:l~LLos -Si niio é este o moLi1·o, ó l lm 
d"~' ]J I.'.i lw ipacs . Estou, porúm. convencido ·ele que no mnnwnto 
l'll l 1111r o Snl tivne absorvido o necossario ela acL1Ht l iHillli 
g'l' al_:fí " u fl l'~~'· nüo l1~nha meios para wccommnclar em 1na ior 
llUIIIPI'll wr sou Lcr-rilorio rlo quo o necossario para o seu dos
I)JlVO lvimcnLo, os immigranLos ter~o do procurar onde melhor 
possam emprc.gar a sua aclivi.claclo. 

E' preeiso reconhecermos que no governo da Monarchla, 
Lts.'iim co•mo no govemo el a Rcpuh lica, tem - se dado liberclacle 
aus immigrantos para se> localizarem como melhor lhes 
<IJH'<ruveJ'; num podia ser du outro modo, quando precisamos 
al..tJ·allir o immigr:mtc. Qualcruor imposição ou vexame o ara~-· 
Lar i a fi o nosso paiz. 

Mas, seja por esLa ou por acruel la causa, ha uma di:ffe
l'<\nciação de interesses na aclualiclade, o que, ele certo modo 
Len1 ele pceturbar a organização elo Governo federativo . Pre 
cisamos, portanto, col locar-nos em um ponto ele vista com
m u.m; porque, na realiclaclc, as Jantes ele renda elo No r te têm 
climinu ido, ao passo CJLlC as elo Sul têm crescido. As medidas 
CfLW podem servir para o Sul, podem deixar do servir para u 
Nol'i.e . Mas, si ncís aclopl.assemos a medida cru o a deputação 
rio Hio nranclc do Sul propoz. tcriamos, a meu ver, encontrado 
ll nl a snll lCiio conscnt-anea eom intcres~c rle todos; porque clci 
x:íll liJ!:i ]Jlcna lille J·dadu, .um mataria de Jinanças, aos estados, 
.~: 1 ! Yas as d ispo;:; iç:.ões rio a ri; . Ci", limi !:anelo o que pertence ú 
l fnifí< l . Jksl1\ modo us esladus Leriam rucursos o vocleriam 
1 ivc1· inclnllcndnnl.ns; e estes recursos esti'ín c.ons ignado::; na 
cnwncla flUI \ nl'l'r J'rcumns. 

ü izr•IJ1 que os t:8Ladu::; ilo Norte sé1 potli)Hl v iver si lhus J6e 
Ci>l l ~t·r:iclo nm imposl.o aclclicional na importação. Mas, quem 
Jragal'<'t o arldicional lançado sobro a imporl.agão? Sorú a po
Jlii•Jlll ial;ã.n dos nslarlos. Porl.anto, a questão reduz-se a calcular 
utn íJilan lo póllr: níonlar o rrmrhmento elos Hí o/o addicionncs, 
n lar]l;a l' · 11or ouLro mo elo o imposto, v isto como a questüo, no 
Junclo, ó a ·mesma: 6 o mesmo contribuinte quem paga. 



Si é ô mesmo ·contribuinte quem paga, não têm razão os 
que· teimam para estabelecer-se uma coni'usão no assumpto 
ele discriminação ele rendas, tal como o ::tclclicional dos 15 o/o. 
A qtJestão se reduz, pois, em seus ultimas termos, a um ex
·pedientc ele recepção de renda, que, na realidade, é m::tis com
modo pela Alfanclega, mas que pócle ser perfeitamente trans
formado por uma transfiguração do imposto e consecutivo re-
,gulrumen to el e sua cobrança. , 

A questüo, repilo, só é ele mudar o .systema tributaria; c 
não vejo ni sso uma grande difficulclacle; porquanto poder-se-ia 
até mesmo acabar com os impostos de importação em todo o 
paiz, substituindo-os pe la contribuição directa. 

,i\%s não é este o ponto da discussão; subi á tribuna para 
tratar de uma ma teria que é gravíssima. Si me fosse per
mittido ex ternar uma opinião particular, que pódc ser par 
ticularíssima mosm.o, cu diria que é a materia mai.s grave 
que está conhda nesta Constituição. 

Senhores, tra ta-se da emenda ela iCommissuo ao art. 65, 
emenda referente ao meio circulante. 

Pelo pr oj ec to ele Cons tituição se diz (lê) : «E' defeso aos 
estados. 

§ 2.0 Rejeitar a moeda, ·ou a cm:issão banca'J"ia em cir-
culw;ão por acto elo Governo F ederal.» 

A Commissão propõe a scgLlintc emenda (lê) : 
«Hojcilttr a moeda legal.» 
Senhores, não se i si perdurarão as mcrJidas el e orderi1 

financeira estabelecidas pelo Governo Provisorio a respeiLo da 
emissão bancaria; mas o que vos posso dizer, plenamen te con
vencido, é que, infall ivelmentc, fatalm en te, obrigados pelas 
leis economicas reconhociclas em todo o mundo, o Brazil, den
tro em muiLo breve tempo, ba ele abrir mão elo curso Jor 
çado. 

O l!u r so Jorçaclo ó uma causa hoje anachronica, c não só 
amwlu'onicn, corno por i!;osa, porC]ll C não ha nacla mais sim
ples elo que imprimir obrigações ele credito sobre um papel. 

Mas o que é mui Lo clifficil é Jazer com que es te papel 
seja accc ito como rcpresentar,ií.o ele um valor cxacto e r eal, 
qne seja I' c•conhec iclo e aclmilLiclo pelas Juncçõcs elo compra 
c venda s i cllc n ão tem atrnz ele si a real garanLia elo sou 
credito para valer o que elle diz representar. , 

Ora, n inguem é capaz ele aifirmar cruc crcdilo .seja uma 
eo u.sa dependente elo lei, que se possa impôr credito por meio 
el e decretos, ,quer sejam el e um governo prov isorio, quer ele 
um governo normal ; o credito é sempre r epresentado po1· 
dous factores essenciaes: o principal, que é o valor mater ial 
correspondente, e o factor moral, que é um addicional cleri-
1vaclo do .equilibrio social e ela bôa fé que preside {t harmonia 
elos sentimentos humanos. 

)Este valor por si só não póde crear em absoluto o cre
dito; c si não fos se assim, não haveria homem honrado pobre. 

Meus Senhores, o curso forçado é o peor mal que se ,p6de 
impor a qualquer paiz; 6 uma calamidade, é uma calamidade 
ele tal natureza, que, em nenhum paiz onde o curso tenh a 

·sido forçado systematicam ento, se haja observado o clesen
;volvimento ele um real . 

Têm-se visto prosperidades fictícias, que dentro de pou-
cos annos são seguidas de crises, e ,ele crises tremendas . 1... • .. ! 



Eu não preciso, Senhores, apontar-vos o exemplo de. nos
sos vizinhos; o que vos posso dizer é o seg;uintc. . . (Fia wn 
apcwte.) 

Alt.endamos ás circumslancias, diz o nobre Depu Lado; ma~;, 
que é altcnde1· ás circumstancias senão isto: que cada um 
gaste conforme aquillo que póde? 

p_\lão nttenclem, 'ás cil~cumstancias aquellcs q\_1e gasl~m1 
abusanclo do credito c lançam o papel represenlaLivo da moccl::t 
~s em terem as garantias sufficienles, confiantes na lei ela in
•\',Onvortibiliclacle. 

Senhores, si no tempo elo Imperio eu já me manifestava 
contm o papel-moeda ... 

UM Sn. HJWHESEN'rAN'rE - As condições eram ouLras . 
O !::H. HAMlHO BAHCELLos - As condições eram outras, 

mas não eram peoros elo que as actuaes, ao contrario. 
O papel que, aliús, representa a somma ele 180 o tantos 

mil ()ünlos, o papel inconvortivcl elo Imporia, mas CJLlO tinlm 
atraz ele si, como· garantia, o credito, a riqueza de todo o ter
ritorio nacional, si esse papel era urna elas causas, em nosso 
pah, de uma extraordinaria variabilidade do cambio, que 
não será daqui a alguns annos (Apar-teis) o papel emiLtido 
em pl'oporções cinco e seis vozes maiores, sem ter, na roa.:. 
liclacle, conversão nem esperança do conversão ? 

Senhores, consultai, lêcle, procurai em todos os que têm 
escripto sobro Economia Politica, o si encontrardes opiniã·':J 
que defenda o papel inconvertivel, dou por não dito o que 
.tenho dito. 

O Sn . iS:EnzEDELLO - Mas ha de se provar que -o ·papel 
que temos não é inconvertivel. 

O SR. HA:rvnno BARCELLos - Nunca o provaria; porque a 
disposição do clccreLo é um puro sophisma, é illusoria o vã. 

Sr . P:l'esidentc, no proj c c to que nos offcrece, o Governo 
C]Liür obriga1· os estados ao curso forçado, C\IO recebimento 
obrigatorio elo papel honcario; mas o proprio Governo recusa 
ecso papel a que quer subordinar os estados quando obriga a 
pagat· os d.iro!Los aduaneiros en1 ouro á União. E' uma ano 
malia e uma injustiça. (Apoiados. Muito bem.) 

Então, ha dois .systemas para o curso do papel: ha um 
que reg·e exclusivamente para União, que não recebe este papel 
üm suas alfande.gas, c ha outro mandando que os estados não 
possam recusal-o ? 

O nobre representante que tantos apartes me dá .. . 
O Sn. SEH.ZEDELLO __:_ Por cru e V. Ex. m' o p ermi tte. 
O Sn. HAlYIIRO BAHCELLos ~ . . . concilie isto com o CJUC 

está na .Constituição . 
Senhores, ainda é tempo ele remediar estes males; e o 

Congresso, ou o espero, o fará . 
O Congresso votarú, eu creio, .segundo os interesses na

cinnaes, disposições constitucionaes eguaes áquellas que estão 
consignadas na lei fundamental da Suissa: isto é, a legislação 
sobro bancos de e-missão pertencerá a·o .Congresso Federal, ma5 
não será permitticlo nunca o privilegio ou o monopolio, nem 
tambem o papel inconvertivel . · 



O Srt. SEnzEDELLO - Mas a Suissa es~á cni condições cs~ 
peciaes. Os encaixes meLallicos excedem sempre á emissão. 
]<;' preciso altencler · a isLo. 

0 Srt. RAMIHO BARCELLOS - Eu noto que no espírito de 
alguns, e especialmente no elo illustre representante do Pará, 
lia .uma e.onfusão enorme a respeito ela questão ele credito o 
ela r epresentação e ga1·auLia de papeis ele credito . 

Vara. S. J~x . 1üí.-o ha mal algum em cmittitrem-se 80ü Ini l 
ele papel baneario sem que a este corresponda o encaixe mc
tallico correspondente. 

o en. . ARIS'l'IDES LOBO - Diz que não ini'lu c no carnbio . 

.O Sn . ~~}l!lHZEDELLO - Não disse tal. 

0 SH . HAiviiHO BAHCELLOS - Mas o perigo é facil elo 
]!1-evcr. Emqnanto perdurar a, situação actm1l, c.m que esUio 
ecntenas c centenas de em prezas em via de forma(iãCJ; em CJUD 
u~ cmissõ·cs bancarias estão scrvinc)o, especialmente, para .iogu 
ela Bolsa de uma grande oraça como a elo Hio ele Janeiro, 
niln ha a menor duvida que, como os im:: orporaclores ele com·
pallLtias têm interesse de passar adeantc os seus papeis, qumll~n 
lll aior fôr a emissão, mais Jacilidadc se encontrarCt na eollo
c<u;ão dessas cmprezas . (AJ)1'les.) 

Nãn ha Lluvicla que essas grandes CIIÜssõcs 'lmneat·ias · 
siío Javoravcis para ·o desenvolvimento ela febre de actividadc 
que se nota aqui na praça elo lho ele Janeiro; mas no mo
mento em crne essas companhias ·forem ·obrigadas a integralizar 
tts suas acçõcs, que estão apenas rc,prcscntaclas por 10, 20 c 
::JO %, as causas hão ele mudar, infallivelmcntc, a crise se clc
clararé:, c ·o naiz ha de sentir a falta de um avultado capital, 
(]LLC cstarú., então, i mmobilizaclo nos pa.pcis que por :t'a!La üe 
t;mlfiança não puderem mais entrar na circulação c jogo ela 
prar;a. 

As hoas cmprezas hão de sentir, então, o mal, c terão ele 
Íl' procurar no extrangciro o m1pital neccssario ú integrali
zação de suas acçõcs. Como a moeda é uma mcrcadori.a, c 
eomo toda mercadoria a,ugmcnta ele valor quando augmcnLa :. 
lll'Oema. certo será que chegaremos, fatalmente, a uma grande 
depressão elo ca•mbio. 

:Senhores, não ha dLlvicla alguma que essa crise se ha ·de 
dar. Para a realização ele tanta causa promcttida c engen
drada, nós havemos de ir procurar ·o capital,. que não temos 
real. 

O S1: ... SEHZEJJE.LLU c!Ct um apal'Lc. 

O 811.. llA:M.II\U HAtteELLOS- No nwnJ CliLÚ cm1 q-tw su rp10r 
n•g 11larir.ar (tudu ai vida p\uhlieaA duve-'sc rngu.lari,;m: ~~ utn 
.IJJll i lu cuidado a 11ussa vida r.:c oHumica; porque 11iln !ta p11Vn 
f el i~, r.. J'I :SfJI'Ítatl ll ~t\DUII ':li]Ur•]ll: IJIII; 011CU'dar llOlll HLLlif.o ~elo 
,, Dllidado n suu pr·oprin ct·edi.tu; nã.o vamos rr·dn:r.it· u Hrazil 
a uma IJOSiç::io lrumilltar1Lu, :'tquella dos que são nbl'io;ados a 
ta ler a tullas as portas nm busca ele dinheiro mnprcs Lado. 

O maior aeLu de patriotismo que púdc praticar este Cun-
1-!Tt:s:;o é Jü·mar· as· bases crn que se Lcm ele descnvolvce o 
ered,i Lo, para cvitat· a crise . 

O Su .. S J~HZEDE.LLn- E' preeiso que V. Ex. :seja MinisLru 
ela Fazenda. 
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0 St~. HANUH.O BAHCELLOS - :'-i fio Lcnbo pr l? l 8ri\; Õt' S :.l i .'i~ ;J , 
c nem me recorül ef.\O t:-otn haiJi.lilaGõe~ ncc- e ssaria~ vara• ~cr flli 
ui~lro ela l<'a:tcncla. 

O SH. SERL\I!JDELLO- V. Ex . ClLtct· J cgi~ l ar e111 aiJsLt·aeLu. 

O -sn.. , :HANurto BAacE,IJLo~ -- V. l!;x. Llcseon lwüe Ud clados 
que são C01Tlll1lms a Luclos us povo-s; V. jE~x . cleixa de ·p et·
ceber que não ha ·decretos nem exposi{\Ões ele motivo:; q1w 
possam fazm· al'lil'ie ialm ente ·o i·mposs iYl' l, blu ,_:., o et·cd i lo 
sem gcuantia real. 

O papel inconvertivel é um perigo, que nmwa desejaria 
ver no meu paiz. (Apco·tes clive-?-.sos.) 

A emenda d iz: moeda legal . 
A moeda legal é aquclla ·CJU e t i. ver -o Cllllho Lia soLcrani.a 

nac ional ; .sem isso não .será moeda legal . 

,UM SR. HEPHESEN'l'AN'IIE - 0 papel-moeda mesmo não é 
moeda legal ? 

O !Sia. HAMmo BARCELLOS -A moeda ele um banco é uma 
nota promissoria, que eleve ser conver-tida no momento em 
que fôr apresentada . 

Não é moeda l egal, p orque ningTwm é obrigado a l'ocelJcr 
forçadamente uma promessa ele pagarnenLo como moeda legal; 
só é moecla legal a moeda que tem o cunho ela sob erania 
nacional, rep ito . 

O SR. SEH.ZEDELLO - E' mais facil dizm· isso elo que 
Jabricar ouro . 

0 Sn. HAMUW BAHOELLOS - Sr. Presidente, a l'I :Spc i lo de. 
cirr·.culação fiduciaria não queira entender o Congresso CJ ue cLt, 
manifes tando- me contra o curso J.u r çaclo no meu paiz, s~ejcc ao 
mesmo tempo cm!ltrario aos grandes meios ele cinulaoão, q ue 
o:l'ferece o t:rocli lo - o credi to, qu::mdo ó devidamente I'e
presentado por garanlias ele or·clem matcriaes r' rnoral . 

Não ha duvida alguma que o nosso paiz resenlia- sc gran
demente ela fa!La ele me i.o circu.lantc; lJOl'que para um paiz 
vasto e extenso C()Jmo o nosso, .cou1 uma popula(jão talvez do 
mai.s ele H mi !IJões, nós tinhamus, apenas, con1o Jll c io cü· 
culante, a quantia ele 1.80 mi l couLos. 

ü Sa . SmtZEDlLLLO - E crue m:a absolutamente inconver
tivel ; essa quantia não representava valor nenhum. 

O :SR . CHAGAS LoB \TO - ReprcsenLava o credito elo .Es
tado. 

O Stl. H.ANl!HO BARCELLOS - Senhores, a J'uuda~\ão 1le 
~ .c;laüA i ccimcntos que aLi.rem notas banuar ias ú 'L'Ü'üiil;,u;:"íu 
para Jacilitar a.s ·operaoões ele üompr·.a, de vencia e d o pcrlll ttLa, 
é uma necess idade c é uma necessidade que jci pocle1·ü1 e~tar 
attendida, c attcnclida pelo modo por Que eleve ser; porque não 
faltaram no Brazil es tab elecimentos bancarias quo v ropu 
zessem ao Governo , mesmo ao Governo da '.\1,onar.c hia, ao Sr . 
AJfonso •C'elso. fazer a emissão bancaria com o funclo mcLa l. 
l ico correspoÍlclente. Em rela~. ão ú minha provincia, ho j e 
Estado elo lho Grande elo Su l, posso dizer a V. Ex. cruc o 
velh o e antigo banco da Pl'OV.inc ia , logo cruo Jo i ptiiJl icacla a 
iei, propoz ao Ministro ela Fa:tencla (ela :Monarchia) o Sr . Af
:l'onsu ·Celso, fazer a emissão com a respectiva garantia de 
ouro. 
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. O Sn. SEH~GUELLu - Nas concliç;ões que V. Ex. determina : 
200,000': 000 $ em OUl'O c 200.000:000 $ em papel ? Sempre 
queria ver isso. 

O Stt. RAMmo BAH.Gl!:LLOS - Mas, V. Ex. está "fazendo 
uma confusão h onorosa. 

O SR. SEHZEDELLu - V. Ex. foi quem disse isso: que&. 
emissão só lhe convinha assim - 200 mil contos em ouro e 
20QI mil contos em, papel. 

O Sn. ., RAM!l'IJO BAHC:ELLOS - Ou de foi que eu o disse ? 
O Sn.. SEHZE:OELLO - N Ltm dos seus discursos anterior es. 

0 :SR. RAMIHO BARCELLOS - Não disse tal, nem podia 
dizer semelhante absurdo . 

O SR. SEHzmD1ELLO - Então não comprehendo a sua con
vertibilidade immediata em um paiz que não tem circulaçã<J 
metallica. 

0 SR . RAMIRO BARCELLOS - Pois eu VOU explicar, e 
V. Ex . verá; eu suppunha que não tinha necessidade de dar 
lições a este respeito, porque é co usa comesinha. 

O SR. SERZEDELLO -)V amos . sempre ouvir a lição . 
O Sn . RAMrn.o BARCELLOS- Senhores, está adaptado como 

typo em todas as nações civilizadas e no espírito de todos 
aquelles que têm estudado esta materia, que basta a metade, 
e, em certas circumstancias, menos da garantia em fundo me
tallico, para que a emissão seja acceitavel e acceita; porque ? 
O porque é cousa mui.lo simples : os bancos têm uma infini
dade de operações em sua acLividade commercial; têm car
teira hypothecaria, têm carteira commercial, têm descontos, 
depositas, contas corrent es, cauções, etc. 

O SR. SERZEDELLO- Eu direi que V. Ex . não é feliz nem 
na sua propmcionalidacle, que não é essa. 

O Sn. HAMmo BARCELLos- Senhores, estou citando um 
facto: isto não me pertence, pertence a todo mundo que es-
tuda esta ma teria. · 

Pergunta-se: Como garantem os bancos, apenas com me
tade do fundo meLalrico das notàs que lançam? Garantem 
com os outros papeis ele credito ; garantem com iodo o seu 
activo; garantem com os valores de ·suas carteiras . 

E ~Lú es tabelecido, e sabe-se que, na corrente das opi
niões, todas as vezes que o publico está informado sobre o 
cr edito 1·espectivo dos ]Jancos, em g·eral não procura fazer a 
conversão , em geral a confianç;a mantém a circulação. 

E vemos (isto n~to 6 cousa nova, é corrente em todo o 
Munclo ) CJUe quamlJ, pot·vcu tm·a, a desconfiança se quer es
t abel ecer, os h<mcos, ger alnt!c1il e. complctanJ o que; ó neces
sario para sustcnL;u· a corrida, depositando os títulos que têm 
em carteira em outro banco, a troco ele moeda para resistir 
aos apur os ela desconfiança . (Apoiados. ) 

Isto está se vendo todos os clias, em todas as praças. 
O SR. BELLARMlNo CAFtNEtrto- Perfeitamente; muito bem 

demonstrado. 
O SR. HAMlRO BAitCELLOS - Senhores, eu votarei, e si 

duzentos voLos tivesse, votaria sempre contra o papel incon-
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vertivel. Ni'io ficarei Lranquillo sobre a sorte do meu paiz 
em matcria Jinanceira, emquanLo não vir partir do seio do 
seu Governo, do seio do seu Parlamento, uma medida que 
acabe para todo o sempre c-om o papel inconvertivel. ~\fãu 
poder:i ser de prompto, mas seja-o gradualmente. 
· Já que cahimos neste mal e não podemos desarraigai-o 
de momento, vamos estabelecer, e podemos fazel-o, uma 
série de medidas que vão gradualmente tornando convertivel 
o papel inconvertivel. · 

Em qualquer hypothese, será ele um alcance enorme 
P<>ra o futuro de nossa Patria que a sua lei fundam(lntal 
t;onsigue o unico principio verdadeiro em rel'ação a esta ma
teria . Esse principio ó o que está, sabi_a c• pat1·iolicamente, 
l'irmado na Constituição ua S_uissa: nada de monopolio ban
caria, nada de curso forçado. 

E' por isso-qul') me .esforçarei, e direi majs a V. Ex., 
Sr. Presidente, que, em quanto eu puger concorrer no Par
lamento, j:i que fui honrado com um Jogar de senador pelo 
meu Estado, h a de ser esta a. minha ele lenda Carthago : em
quanto houver papel inconvertivel, bradarei para que tome
mos o verdadeiro caminho . 

UM SR. HEPRESEN'l'AN'l'E- Presta grande serviço ao paiz. 
0 SR . HAMIRO BARCELLOS- Votarei, pois, pela sabia, 

prudente e patriotica emenda da Commissão, que declara que 
os estados rião poderão rejeitar moeda legal; e assim vo
tarei, porque, no meu modo de entender, moeda legal é só 
aquella que traz o cunho da soberania nacional. 

Em materia bancaria, votarei para que se estabeleçam 
os bancos necessarios, mas com garántia real e conversibili-
dade. · -

UM SR. HEPRESEN'l'AN'rE - O que V. Ex. quer é um 
banco do Governo. 

0 SR. HAMIRO BARCELLOS- Não digo tal, mas digo que 
não admitto emissões particulares sem garantia real. Votarei, 
pois, por esta emenda, Sr. Presidente. 

· Antes de abandonar a tribuna, para não fatigar mais a at
tenção dos meus illustres co !legas (Não apoiados), cabe-me 
dizer que eu e meus companheiros da representação do Hio 
Grande do Sul desejaríamos muito que de uma vez por todas 
se nos fizesse j us~iça. 

Nós defendemos princípios que julgamos ser os da Hepu
blica federativa; e, si na defesa d,esses princípios podermos 
de qualquer modo ferir interesses de um Estado, ou de es
tados do Sul ou do Norte, se nos porclôe isso, pela intenção 
com que levantamos as questões. 

Nós não temos, absolutamente, outro fim senão o in
teresse geral, Q da llepublica, o da Patria. 

UM Sn. llEPHESENTAN'l'E- Acreditamos na sinceridade. 
O SR. HAMmo BARCELLOS - Si fôr preciso abandonar um 

ponLo ou outro -de nossos desígnios, para o congraçamento 
geral elo paiz, nos prestaremos a isso . Sustentando nossas 
idéas, não queremos, entretanto, impôr nossa vontade ao Con
gresso; porque seria insensato aquelle que julgasse impôr-se 
aqui, ou pela força de pulmões ou pela força de argumentos, 
_a um Congresso tão respeitavel como es~e. 
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Nus as clefendcnws cuu1 o fogo natural ela mocidade e 
uom a convicção al'l'aigacla de lwntull~ que dedicaram largos 
armas ele sua exislencia a uma propaganda c defendem uom
promissos tomados. Nestas. condições, pois, pe\!O que nfw se 
veja nas manifestações da 1·epresentação rio-grandense, nem 
mú vontade ao Congrusso, nem má vontade ao Governo. nen1 
mú vontade a quem quer que seja, mas a expressão fiel e 
real de compromissos tomados perante o povo rio-grandense 
e perante a opinião nacional. 

UM SR. REPHESEN'l'AN'l'E- Tu elo isso é theol'ico, e não 
pratico. 

0 SH . RANIIHO BARCELLOS- Bem, é vma outra objecção, 
a que eu poderia responder; entretanto, quero ser cohm·ente 
com o que disse. A opinião elo nobre representante é que 
nós somos só theoricos; haverá outros que nos julguem cal
locados sob o ponto ele vista pratico . Em que int'irmei eu 
aqui o ponto ele vista pratíco dizendo que não queria papel 
inconvertivel em meu paiz ? Para mim, o que é pratico é 
procurar que o papel represente, ou eleva representar, o valor 
real; porque o papel não é moeda, é representativp ela moeda, 
não clev,e re,pousar sobre um valor J'iclicio, arbitraria, 'de quem 
decreta a emissão; o pap el eleve representar uma realidade, 
um valor. Ora, si isto é sur theorico ... 

O MESMO SH . HEPltESEN'l'AN'rE- Não é no terreno finan
ceiro. 

O SH. HAMmo BAHCELLO s - Si não é no terreno finan
ceiro, não sei em que t erreno é. 

0 MESMO SH. HEPHESEN'I'AN'l'E- NO de diversidade de le
gislação. 

O SR. RAMmo BAilCRLLOS- Não estou aqui tratando de 
diversidade de legi slação. 

llesta-m e, pois, desfazer no esp irito do illuslrc repre
sentante elo Parú _um juizo mal formado a nosso respeito. 

O SR . SmtzEDELLO- Mas, c um a maior consideração. 

O S1t. lü.Mmo BAnCELLOS- Disse V. Ex. que queriam os 
ser mestr~s. 

Não tenho a preLençiio ele ser mestre de ningucm, e muito 
n.tenos ele S. Ex.; mas, venci o S. Ex . divergir em um ponto 
que é geralmculc al\cei Lo, poço-lhe quo nã,o queira ver na 
resposta quo dei, nma lição, qucin< ver a espontaneidade de 
un1 pensamento quê está muilo l'adicaclo, não só na minlm 
opiniã,o, con:w na opin ião de meus companheiros ele bancada. 

Vou terminar, agradecendo ao Congresso a bondosa aL
tenção com qu e ouviu as minhas observações, e pedindo que 
salve os fll'incipi.os, par3c facilitm.· a acção elos governos vin
douros, que têm de assumir a responsabilidade, a grande L'es
ponsabilidade dos destinos nacionaes. (Mtâto bem ! 1J!Iuilo 
bem ! O omclor é cumprimentado pm· clivrTsns S1·s. repre
sentantes.) 

O Sr. Demetrio Ribeiro - Senhores do Congresso, não 
rn·esumia l.el' hoj e occasião ele fallat'; r1ão esperava ter op
portuniclade de discutir agora nma elas partes da Gonsti-
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tuição, que esle Cnngrrssn deve _:ynlar r, esLá claboranrlo ou 
estudando. 

l'das esla c[rcumslancia, que, sem duvida alguma, vai 
tornar mais obscura a minlm pl1rase, mais eli.Hicil a ex
pressão ele meu pensam ento, csl ou cerl.o, não será molivo 
para que ru não tenl1a a linguagern mais Jranca, mais sin
cera, mais ind epencl enlo c mais precisa. 

Senhores, l'epresentamos aqui um poder publico, ou, 
antes, n Congress11 ·c~ever;), ser consider;:tdo o verdadeiro Poder 
1mblico, em Jaco ela logica cln ]H'oprio Governo Provisorio. 

Eis o que me será J'aci l cl ernnnsLrar, si me permittirem 
uma refercnC:ia rclrospecliva ao facLo memorando ele 15 de 
novembro, quo in sl.iluiu o Governo rlicl.atorial em nome da 
Hepublica, _:____a icléa triumplmn I c em CJLlC se apoiava, princi
palmente, o prestigio moral rla auclm·iclacl e surgida ela He
Yoluç;ão. (Apoiados. ) 

lnstituiclo, assim, em n ome ela l=tepublica, immediatamente 
acceila pela Nação inLeil·a, este góverno ag·iu legitimamente, 
clecretanclo c rlcc icli.nelo ele accôrclo com o pensamento repu
blicano. 

Po.t· [sto nos seus primeiros dias recebia applausos e 
man ifesLavões ele solidariecladc, que emergiam, inclistincta
mnnlc, de Loclos os pontos elo paiz . (Apoiados. ) 

Pal'C!cia disposto a l'unrlm.· a Hcpublica. 
Comprchenclcu depois, talvez bem, talvez erradamente, a 

meu ver crraclamenl.e, que devia transferir para outros dias 
a orgauizavilo ela Patria. 

Declinou cnLão ele si esLa compeLencia para a Consti-· 
tuinte, qLw convocon, !iCgunrln ficou manifesto no primeiro 
clocumenLo em que apnellou para a Nação, e outros actos 
succcssivos confirmaram. 

Clarissüno era, pois, o ponto ele v ista em que se collo
cara o Goyorno ProvisÓrio. (Apo'ictclos.) 

Ainda ultimmnenLc, quando nos r eunimos em 15 ele no
vembro ultimo, era o propl'i.o Governo que vinha declarar, 
em mensagem trazida a csLc Congresso por um emissario elo 
chefe provisorio do EsLado, que entregava os poderes de que 
estava invest,ido ao Congresso ConsLituinte . 

Sempre a mesma logica. 
Era nalul'al que o Congresso acceil:asse a mensag·em como 

ella vod ia sO L' in.Let·preLacla, isto é, como um acLo ele sincem 
lwmcnagem a esla Asscmbléa. a quem cumpria reso lver sobre 
a c.unlirtuidailu lia acvão aclnÍiiJisl.rativa e governamental. 

Fui. ]Jut' isLu que nos primeiros dias ele sessão aqui so 
v oi ou a rnovilo em que se invocava o patrioLismo elo Governo 
Provisorio, afim de que este conl,jnuasse a fazer o sacrificio, 
aLó a m·ganizaçilo cor1stil.ucional, ele proseguir ú frente elos 
ncgoci os p rrblicos, c, ao mesmo I cmpo, se llr c faz i f\ perceber 
que elas Iuncçõns Jegislal.lvas il cveL'ia usar com o mais me
l iculoso eSC.L'Ltp ulo . 

, Pm·a um C:ove.t· no que é clelcgaçãu ela llcpublica c que 
se deve avoia1· na upiniilo nacional; para 1.1111 Governo que, 
solJr·clucl(), dr• vr\ ter em Yisl.a o ma im' r ospciLo aos cofres pu
blicus; vara um U() vern.n C[UI \ se• rlil'igiea respeitosameutc a 
csla J\ ssernhlr:\a r que bem rlevr•r·a compr:·Altenrl ce a sitnaçi\o 
mrll':11 ern quf' sr• nchava - ·dl' SN' um Jn·ovisor io a i·rrminar: 
n~o rra ncerssario eonseHrn mni s rlar·n, Ilnm qun se limi-
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Lasse a legislar sobre o absolutamente indispensavel, não o 
fazendo nunca, som fi ocali:&ação, sobre :finanças. (Apoiados. ) 

Uma outra 1110(/ãO, porém, explicativa da primeira,• foi 
aqui aprosonLacla o YOLacla, roslituinclo ao Governo todos os 
poderes nocossarios. Foi em virLucle closto acto do Congresso 
que o Governo contin.uou, ina!Leravel, a resolver como antes, 
:11iío I h o sendo vedado, ,ao monos, o terreno financeiro, eles
conhecendo, assim, o cl esLino primordial elas assombléas re
gnlaros. senão a nLtrilmiç.ão inalienavol ele uma assomblóa 
nacional, como é esla . 

O Sn. ZAJ\•rA- Deram-lho rssa faculdade. 

O Sn. DEMT<:TIUO R mE mo- ExactamenLe, é o que estou 
aHirmanclo. Nem osLou fazendo censuras em nome elo Con
gresso; ap enas :faço reparos em nome ela moral publica. 
(Apoiados.) 

E, al.ó, exLranho quo dnquelles que votaram a segunda 
mnç:ão . nn a eon Lra-mnç.il.o, que a deJenrloram e do sen vnto 
fiwram nrnn. nrnva do eon:fianç:.a ao Governo, alguem se lo
YanLr. srm prrr.rhnr n inenl1orrncia q1w prati ea, para crm
snrnr o Sr . Ministro ela Fa7.r.ncla. pnr haver S. Ex. rlocre
lnr.ln a [usiin rias rlnaR insl.il.ui çõr.s rle cred ito - O Bancn 
Nnrinnal o n .Ranrn rlns Eslarlos Unirlos elo Brasil. (Apoiados.) 

8 . Ex. oxr.rC'r.n al.l.rilmiçil.n eonforida pela mainria elo 
r.nng·r'Pssn .. (A 11niarlns ) : ;;il.n I ardias n;:; censuras qur. lhe fazem 
ns mesmos que o auc.lorizaram a assim JWOcecler. (Apoiados.) 

Nilo rlisciJI.irei agora a questão :financeira, nem o Con
gTossn .inlga opnortuno tratar deste assumpto; mas o paiz 
inteiro ouviu dizer, e sahe que cliverg'i profundamente da 
apreciação rlos m ellS collegás ele Governo relativamente á 
nrlminisl.raç:fío :Financeira seguida pela Dictadura. 

Pareceu-me que commet.l..ia gravíssimo erro o Governo 
rm arlopl.ar a emissão baseada em apolices, monopolizada, de 
]1apel in convcrtivel. · 

Parrrcu-me não ser leg itima a cl ecretaçã.o de medidas fi
nanceiras. ])Or 50 annos. sem nm 1mico motivo justificativo 
rln mn nr,lo rlr pr.opolenr.ia em materia financeira. 

li;n l.cnrl i. onccri'ar' gTaviss imo erro em seu eon,iunr.to e 
r•m sr ns do in lhos o clocroto ele :1.7 ele janeiro . 

. Foi onlií.n quo l.iYo a uHima nrova de que nã.o mo era 
pn.~sivd rnnl.immr a rollallürar clieocla e solidariamente eom 
11 r:ovnr·nn Provis~rio. 

lVIas niin pt·ociso rlizcr l1 oje an 11aiz que on Linha toda 
n. l'aziín; pnL'qur. an los rle mim, dislo r.ncarrogon-so o prnprio 
Sr·. NLin i.slrn ria Fn7.omlri. 

Nnm virei n<Jll i. criminal-o (Mnito bern). coclenrlo an nr
rasl.nmr:ml.o elo caprichos c odios, que não tenho, quando Sl9 
I rala elos destinos elo naiz. (kfuiilo , bem.) 

Ao contrari o, rlovo dizer desta tribuna que, si · S. Ex. 
nincla nrra l1oj e. é, comLuclo, Jórn rlo duvida que acerta mais 
rln CJllO a 17 ele janeiro, pois jú se mostra disposto a con
fossnr os seus erros. . . (Trocam-se apa1'ies.) 

Sr. PresiclenLc, quando i' oi suj oito ao exame desta 
;\ ~som hl éa o capitnlo 1o rlo projecto constitucional, capitulo 
qne lrnz nn ]1ojn o assumpto quo mais a:ffeeta, ou diz res
pr.iln :'t. anlnnnmia do.~ ·cR I·aclns, on. qnc_sou novo nas praxes 
parJammtlaees (o osLa Casa se Lom transformado em um 
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parlamento), não tive pericia ]l:tra mo insr.rever erri tempo. 
afim de poder logo no começo elo debate exprimir algumas 
opiniões. _ 

Fui, assim, impedido de defender ou justificar algumas 
emendas sobro matm·ia tão importante, em consequencia do 
inesperado encorramenl.o ela discussão, atropelladamente feito 
(Apo-iaclos ), como o clomo:nsLra o facto el e voltarem, invaria
velmente, os oradores quo vêm occupar a tribuna a sua at
tenção para o ponto capil.al rla auLo11omia elos estad os, que é 
a quesLi\o ela closcentralizac.ã.o das rondas. (Apoiados .) 

:E, por isso quo todos se 10m referido ao capitulo 1 •, 
esporo quo V. Ex., benevolenl.o como tem sido, me permit
tirá, não que apresente lll11 sysLorna novo, mas que trate, 
rapiclamonLe, ele algumas emendas, já por mim e outros col
leg·as apresentadas, e dos seus comp \ementas necessarios. 

Não insistirei, coml.uclo, sobro o assumpLo, porque na 
segunda cliscussu,o elo projecLo ela Constituição teremos oppor
tuniclade de funclamenL~r nossas indicações, que, é possível, 
conciliarão todos os intuil.os :federalistas do Congresso com 
as circumsl.anci.as peculiares á manutençi"w elo credito federal, 
sem pre.iuizo da instituição o desenvolvimento do credito dos 
estados . 

No projecto de Constituiç1io do Governo o systema que 
dispõe sobre a discriminação elas rendas está perfeitamente 
definido nos arLs. 6°, s•, 11 e 12 . 

No art. 6° se estabelece que o Governo da União poderá 
taxar a imporLaçã,o, c são instH.uiclas outras fontes de renda 
para occorrer· aos serviços fecleraes . 

No art. 8" se estabelecem os recursos priv~ativos dos es
tados, e se lhes atlribue a faculdade de taxar tambern a 
importação, revertendo, por6m, o resultado elo imposto para 
o Thesouro geral. 

No a~rt. H, aliás supprimiclo por indicação á já aqui 
acceita, se dispõe em relação ao facto da União e estados 
se encontrarem legislando . concurrentemente sobre objecto 
que fique dentro dos limi Les elas attribuições communs ás 
duas auctoriclades·. 

A solução do projecto elo Governo nã,o satisfaz ás justas 
exigencias cl os federalistas. 

Mas aqtli foram apresentadas a lgumas emendas, pela 
maioria ela deputação rio-grandense (pa1lsaclamente), que não 
sei si melhor que eu representa o Hio Grande ... 

Essas emendas, a que os nobres representantes chama
ram seu systema, consistem em substitutivos ao art. 8" e 
ao art. 12. 

No primeiro dizem os Srs. l'opresentantes que aos es
tados :fica a attribuiç'ã:o de I axar todas as fonLes de renda, 
respeitadas as resLricções elo ar L. 6". 

No segundo elos substiLuL'ivos, quo os l~ ou considerando, bem 
comprehenclendo o ponsamenl o oncorrarl o no arL. 12 elo pro
jecto,- qual é o ele garantir a Uniã.o com os meios indis
pensaveis a vencer di:fficnlclaclos em quo, . forçosamente, se 
terá el e encontrar, por falta elo rocürsos para occorrer ás 
despesas elos serviços que lhe comrJOL}çem; bem comprehen
clenclo os intuitos dos legisladores, repiLo: os nobres 1·epre
sentanLes procuram, patrioticamente, indicar a so lução que 
lhos parece acceitavel, e, ele Jacto, a suggerem nas duas 
par Les componentes do substitutivo que offerecem ao art. :1. 2. 
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Ora, vejo nesse substitui ivo, que dentro em pouco dis
cutirei, manifestação i'ranca c categorica de que os collegas 
rlo Rio Grande têm aspirações federalistas, elas quaes nin
guem cluv.icla, c posso dar disso testemunho, pelo conhecimento 
que tenho elo modo por que agiam nos tempos ela propaganda 
republicana. 

Mas tambem vejo (SS. EEx. me permittirão que lhes 
i'allo desta tribuna) que esta aspiração federalista não está 
rraJiz.ar'las no systema que offereçam . (Apoi'Codos) ; ao oon-
1 rn.rio, rsl/1, aiAl. sncrificacla . (.4.pO?:ados.) 

Todos queremos a autonomia dos estados; neste Con
gresso nilo se levantou ainda uma só pessôa para protestar 
conlra a autonon1ia delles. (Apoiados.) 

.Apenas um obstaculo se tem pretendido erguer no in
tuito rle impossibilitar a solução radical ela autonomia dos 
estorlos : o argumento unico, que, em contrn.rio á legitima 
aspiração .ferlernlisLa. aqui se tem mlclllZido f\ relativo ás 
clifficulclaclcs :financeiras em que se encontra actualmente o 
nosso paiz. Mas esta circumstancia, .i á o disse em outra 
occasião, não pócle a:f:fectar substancialmente a solução do 
problema que aqui vimos resolver e que não deve ser pre
.iurlicaclo ou abandonado por consiclerar,.ões claquella ordem. 
(Apoiados. ) 

Entretanto, o Governo já devera ter trazido aqui infor
mações completas sobre a situação real dos compromissos 
nacionars, não para satisfazer ~implesmente as exigencias 
rlos l'eeleralist.as que dellas dizem precisar, mas para atteneler 
ú opinião elo paiz, que quer :franqueza e lealdade, e inteira 
rrsponsalJ ilielaele nos actos elo Governo. (Apoiados gemes.) 

Acompanhando asp irações que se têm revelado neste re
cinto, apresentei com oútros co llegas diversas emendas; entre 
estas se aclla um substitutivo ao ar L 6°. e outro ao art. go . 
No primeiro ç.onferimos ú Unii'í,o o direito, mas não a attri
bni r;ilo r;xclusi.va, de impôr sobre a :importação. 

Ncs le ponlo estamos de accôrclo com o nrojecto official ; 
porque. como todos sabem, foi. o proprio Governo quem, no 
nrL . 18 ela Constituiçã.o, figurou a hypothese dos estados ta
xarrm a imporl.ação, com a condição iniqua, é certo, de re
YrrLrr para o Thrsouro federal o producto arrecadado. 

E por isso que, no nosso substitutivo ao art. 6°, não 
rlcixúmos como al.lribuioão exclusiva da União o tributar a 
impnrl.ncilo. nos feri possivel conceder, em um substitutivo ao 
nrl.. R". aos c si aclos. a attrilmi ç.ão facultativa de instituir 
taxas sobrr; a imporlaç.i'í.o ele mercadorias destinadas ao seu 
consnmo. inclcpenclentcmcnte ela acção :federal. 

Tratando elo arl. 12. ao qual offcreceriamos uma emenda, 
l.eriamns necasiiln clr demonstrar que o credito da União póçle 
subsistir srm pnejuizo rla autonomia dos csl.aelos, e ela insti
luiç.ão n rlcscrrvolvimmil.o elo credito destes. 

GreclHo clns estados ! Onde estú elle ? 
Nem ao menos comeoaram a instituil-o. (Apoiados.) 

.Acredito, mesmo, que, si, cedendo ao arrastamento elas aspi
raoões :federalistas mal comprehenclidas, operassemos hoje 
llma completa separação entre os creditas dos estados e rla 
lTnifí.o. nem os estados nem a União teriam credito . (Apoiadns.) 

"'frslr ponto houw~ graviss·imo PITn rlo Gov.rrno Pro\·i
sorio. qu e nfín sonbo 8!JJ110W~ilar, .comoi cle1\ ' 0ra , t}S seus :1 2 
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mezes de aclminislrar,i'ío , p'fHa rncaminhar a descenf r ali zar,.i'ío 
·dos serviços. 

Não ,se i por CJtlr motivos n meu iHnslrr, sncccs;;or e 
omig·,a, o •Sr . Francisco Gliccrio, .ailxmdonou essa aspiraç.i'ío, 
que e.ra eoimJnum, cru c •ba.mb c:m ell c Hl li;ri•G; nãü .se i p or .c) i tO 
•S . Ex. , om log·HI: rl c cl esc·entr alizar o· ~·eTviço ela colünização , 
cl eixou conl.inua!' ~ob sua responsabilidade este systema que ahi 
esLú, :que CL' rt ria . ~ol·onarc.IJ·ia, que ni'í.o púcle ser da Hepubli2a, 
porque, sim iln clü' .antigo t rarl'ico ·rlo s negTOtS, ell e equivale· ú 
i mpol'L;cção elo rn·oJ.etcuia.do Pxlrangeiro a tanto por c:.1h eça. 
(;lJftdio8 a]JO'iodos; nw:ito li c?n c apm·tes .) 

O .SH .. FHANcrsoo GLIGJ, I\.Jü (M'inist1·o rela Am·'i c'IIJtm·a) -
T·enbo proced ido como' .o nobre Dcpu:l.fl.do, qu e em cl-ois me·z1es 
el e arlnviinstraç.ã.o não reJ'·orm011J o s-crviç.o . 

O .SH. D l~iYTE'rHuo lliBEIFI0 - 0 ill u·s Lre r.c,prcsentante ·que 
ost.á gerinclo n ·TJ::tEla ela A1g1riculoLura Lenha p•ac ic;ncia para 
ouvir a vorrla:cle, q·ue não é cxaclamenLe •csl!a. 

O Sn . J<'HANG IS CO G LlCE!lloü-E' csLa mesma .. 

O !SJl. D '"ME' I'Hlü HIBETJlo - ~.I:,s\;i iV'e nacla mais cru e quarenb 
o tanlos rlias no M.inistcrio , :e naque'll D pel'ioclo o que fiz sobre 
.r.si .D rmno do servir;o pubh cn eonsüt elo relal.o·ri.o por mim 
u pros rn I mio a V . :Ex . , e pnr nrclrm ele V . Ex. publiouclo no 
D im·io O fj'ici.al. 

E' um d or:umcn Lo publico, e nell D estú patente o moclo 
pOl' que ·c·n Dnc·arava o .pr.oblema da eolonizaçã.o . 1 

Af.firm ei, convic.ho c •sob a m in'ha I'·0Sponsabil idacle , que 
não comprehenclia como o Governo ·do .meu 1J ::tiz havia do 
manter cliflerrnças injustas e od iosas ·entre 'CI co!tono extran
gei ro .r o colono n::H~iona.l ; :qur· não co·mpreh enclia a razão por 
·que não dariamos collocação e Lr:thal'lw aos nossos patrícios 
que não tinham con1o exel' ci.Lar 0. sn a acl.iv iclade, para cui
darmos cxclusi·vame.nlc ela imm·igraoão elo proh;tariado ex
tranog'eiro, viclima, ·a:liús, elos ·colonizadores ·qu e· exploram as 
conrliçyõ'e:3 precaria:s em que eHe se encontra . (Apoiados .) 

O SH. FnA NGWOO Gr, lcEmo - F.oi só a preooc'Upação . 

O 1Sir;. Dm\'IETf\TtO HmmmiJo - F o1 mais que prcoc,cu})::tÇfí.o . 
/\ h i e.s.l.:í. o clr'crrlo fJ U{\ :1\l.ciDI' isnon a :funrlação flas colonis,s na
r.in·nacs no Par:í. c!FJY•end'n os r.oolonos alli instal'1 aclns gow1·, no 
mi n imo . do ~ ra<·m·r·s c.o-ncF·cli clrJ '\ :10s exlrangriros. - · 

O .Sn . Fr.INCIS OO Gr.JCgHTü-F.oi srí n -crcaçã.o rla eolonia: 
ni'í.o hou ve, a·c\.n. 

O Sn .. DIEviE'I'H.TtO RIBE IH'O - Ap e:n.as :fa·!Lava norne.ar a Gorn-· 
nüssão, ·f: formulai' ins lrclCGÕirs . oC\LlC ,' aliás, ·CSI.cwam contidas 
nos • •)rrm~ id crnnrl ns elo ·clr'C I'l'ln; mas V . :Ex. vai ouvir, par~ 
pôrmos \:l;rmo a r·sl;r; iil ê iclcmLe .. . 

O S11. FH:\ NC JSOO GLlGEHin rlú nm apariA'. 

O SH . D1"~.1. KI''Hiü RmETHIO - Diz ia cu: rto r·eL iral'-lllR elo 
Oovr• l'll o, so~J!'r o .f;f' r v iço rl o colnn i zar,ã.11 : 

« Qrwncl.o alguns ramns .elo srl"\ ir, o rpubl icn nã.o cl cvosscm 
8rr .i :í. elrsecn l.ral izn elos, ,por ·Gss im o .rnl rnrlr r o Govrrno Peo
v ·i ~orio . Cíll1'drlr·r·n 8['111 ap:ni•o lr•g·ilimn 11:1 8 e.oncl ir,tlílr R rr:1,r~ rlo 
r s lnrlo oClo sr• rviç o clr co l n l riz n l~ 5 o CJ li:JlCplr'l' opin'iil.n cl i\'f'J'grn l.r• 



da de ser ell e r eorgi.tniza·do r<trlicalmonte, no sent ido de as
gurar a au tonomia dos os Lados sobr·e a materia. 

As·s im pensando, Joi mon primeiro empenho collig·ir to elos 
os dados posilivos o indispcnsavois ;t Tcf.ar:ma, que julgava 
opporLuna .e bcil ima. 

O Sn. F'HAl\'Cisco GLJCiEIIHO :___ E como é que V. Ex. queria 
JWOT'Oig·ar o ore ame nLo ? 

O 811.. DEMWl'mo HIBEJI\O (Cont:inúrr. a la) -«Deixando 
ele lado o ·r.onc/.emrwdo a lvitre elas subs l:.iLu iç,:õcs ele pessoal na 
aclminis/.ração sem '])l'éll in o! ·cabal t:onhecimenl.o da condu c la 
rios qnc clev::tm <SCJ' punidos, r.csolvi •nomear p ar.a o ele s~ 
'!:'mpm1ho de f uncções cxLraürcVinarin s c ~wovisori as ele su.pm·
inLenelentes elo serviço em qucslúo no·s es,Laclos elo Hio Granrl.o 
elo ,sul, Paraná D Esp·irito S::tnl o, os ciclaclãns clr. Antão Gon
calves ele Faria, Mano.e.J Corrt:~ ele F'rei lns e d.e. I..iban io cl::t 
Silva Lima, ·pessoas ele inl.eira con:fi;mça, capazes .de inquerir 
com Locla isenção ele animo ·rlo proceder rios :l'unocionarios 
&C'luaDs, fornecendo, desL'arJ.r: , r'Jaclos seguros ao Gov·e·rno, para 
ulleriores clecisõJcs. » 

Vê V . Ex. o CJJle para tanLo Bra preciso tempo, e n ã.o 
podia bastar o c.urto cspar,o em rc1ue t ni Ministro; demais, 
V. J~x. sabe perJeiLamentD ,com qu e d iffi.cu'lcladc-s tive de 
onfr.ent ar, e o esforço quB ·Bmrpr.eg<vv'a, p ara, dia por d ia, 
vencer mais uma, CJTIQ surgia. 

O SH. F'HANCISOO ÔLTCEmo - E ll as sã.o communs. (H a 
out?'Os apa?'lcs .) 

UM Sn. HBPRESENTAN'l'E- ·v. Ex . nã,o póde negar que os 
seus oollegas Lambem tiveram dit'J' icul rl ades a v01ncer . 

O Sn.. DEME'fR·lO TlmiETHO- GerLamDnte. NDm o eston 
fazendo. A]mnas a1luclo ás circ.urm:s./.ancias em que me achei, 
·e rebato a increpação que me fez o Sr. i\'J:ini.stro. (Apoiados.) 

Mas, V. Ex. p orgunt.ou-mD: 'Gomo é CJUD V . Ex. p ro
rogou o orçamento ? 

Interromperei a lei tu ra que cs .. tou fazendo, para r espond er 
immediatament.e ao meu i<Uu'8.tre inLerpüHante. J<á em 
S. Paulo, quando elo Ri.·O Grande DU vinha pina assum ir 11m 
lagar no Governo Provisori o, V. ]~x. ele mim onv iu pronm1-
c i:nncnlo conl.r·ario :'t resolu ção, cuja nn /,icia. propalavrt-se, elo 
estar a Di.ctaclum organ izando orçamBnto s . 

Ef.fectivament.B, aqui chegando, veriJicrue'i que alguns col
·1 e~1a-s ebboravam orçam·DnLo. Dis·so cl iscorde·i, <pür·quo, bom ou 
rn:áo, o orçamento deixado rpela Monarchia trazi a o ·cmiha. ela 
üscn lização de nma assembléa n~eionrt l , (Apo'iaclos) o que n1ío 
se VRrificaria com o orcammüo dicrLalnrial. (Apoiaclos .) 

Nosso ·clcvm: era, p'ois, •prorogar o rruB h avíamos encon
trnclo, ·cabendo a cacln Mini stro ·cortar, na resp.ccLiva past~. 
as despesas cru e considerasse supor:Jluas, bDm como auctor'isar 
as cru e juJg·nssD necess::trias, ngindo ·com in elep enckncia .e sob 
sua responsabilidade, sem .. comlxrclo, .exocclor o gTosso, o total 
ela ver]Ja el o orQnmento corrcs pnnclen l;e. (Apoiados; nmüo 
bem.) 

Foi ele accôrclo ·Com -e.ste ponto de 'V loS La que respondi, em 
aviso, um documento publiüo, •que foi inserido no DiaTio Of
ficial, no Sr. M.inistro ·ela Faz,enela, cru anel o rS. E x. pedia qu c 
llle rnmeL/;Icssc o orçn.mento ela AgT'i1CII'Hura para o exercic io 
de 1890 . 
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Agora (d·iri(rindn-ú ao Sr. Lllúâsh·o da Auriettltw;a)" mwa 
e me permiti.:< lermii1ar a leitura que enoeLei. 

«Assim t.ambem, e1n face clast inlfmmacõ·e•S fidedignas 
c,olh.iclas por nslcs represenLanLes auctori.sa:dos elo p'ensamento 
tio Go\'Ct.·no, esperava ou hahilitar-rne para attender, equita
Livamon·l,r; , os verdadeiros interesses desses e dos outros es
ln clos, na· reforma crue projcc·Lava. 

Subsidio essencial para os estudos a C[llCI procedia sobre 
n assnmplo, a inda esperava cu obLcr os ü·abalhos da Com
mis·são, c! ir igicla pdo Dr . Aar~ta Hsis, 11or mim nomsMa para 
o fim ele -co llig'ir todos· os ·elementos ncc,essarios :i boa exe
Ct tção elas medidas descenlralizadoras e urgentes, segundo en
lcnclo, ncs l,e ramo cls ssrviço a 1\"IOSso .car~gn. 

Após estes l.raballJOs p1·eliminares, indi.s,pensaveis, não 
pnra ~ugscrir soluções :10 ]J'Bnsamento novo ela reorganizaçã.o 
rc•·p'ubl i•cann, m::ts para bem ponderar c respeitar as condições 
matcriaos el o~· funcciun:wiüs qu.e fos·sem a<llingiclos por uma 
nova o inevitave'l -classificação de fuirC<)ÕieS, 'lJ'em como os com
promissos assumidos pelo Estado, era proposito meu sxo
<o nl.a r promp I nm onLe a reJorma cujo esboço assim posso re
sumir: - annullaclos os .contr::wtos dB intr·oducção ele 'COlonos 
oxlr:mgoiros, cr::t cleliheração minha recorrer a novos meios 
!LJ'flll rl rsa.l'.iasssm a corrents sspontanoa ele immigrantss, sem, 
0orn Ludo, propeuclor p'ara o 'POnto ele visCa ela rocolonizac,ão clQ. 
J)nLria, nem pormiltir a •conCinuaç.ão, elo merc::tJclo indecoroso 
(Jllü so cnracLerisa peJa sxploraçã.o 'Clas condições 1)rse,arias el o 
prolol.arinclo extr.angeiro. 

Para esse cHBi Lo, alC:m elos meios indirsc,l:os a que teria 
elo recoJTer, snhsicliaria. com uma parto elas dssrpssas da pas
sagem, sempt·c .quo fosse neces·sario, OIS immigrantss que, BS
ponl. ::rnoéwnenl e OLL a chamaclo ele famílias ,iá aqllli estabele-· 
delas, l)rocut·asseJTt, sem o lDBnor constrangirnsnto, o nosso 
paiz . 

Comprc'lJCtlclc-se :c grande 1v1antagem que adviria a este 
serviço -ela cxel usiva introclucção ds immigrantes crue1 bem 
c laro cl oixass.em o desejo elo insbHar-so no nos•so tsrritorio, 
rpol:t ap·plicar;ã.n ele srtas proprias economias ao rpa,glamento de 
uma Dado, pelo menos, elas despesas ele seu transpm'le. Ssria. 
isso nma mf!ni rest.aç.ão irrecnsavol da vontaclis1 nests caso, 
ai Lcn(iivcl, do immi gmnLo, .qus dm;era ser clospsrtacla psln. 
in l.ervenção B·fficaz de sens :proprios patrícios, aqui collocaclos, 
.hem comn 110r nma pro;pa·gancla .critorio.sa, honesta e patrio
Li c a nos paizcs ourop0os. 'SubsLiLuinclo o processo gTosssiro 
cio re.crul.amculo incl scoroso, qus a titnlo clB inJJp'ortação ele 
braços se faz com grancls onu s para o Thesouro publico, 
rpeosLar ieis rolc1vm1Lc serviço aos intsresses nacimmes, clB 
áecôrclo e,om o momento actual ele nossa civilização, e com 
vantagens -para diversos estados, crue .constitusm a Hepublica 
Brnz.i'leira, aos cruaos era msu proposito •consagrar, por uma 
snhcli vi.si1o ccrn iLaLi.va. elo ,grosso ela venba destinada no orça
mmil'o a osl.o sorvir;o, as 1quol.as que Jrhes corresponclessem, 
J:oitns próviamonto as reclucÇiõles possirv•ois no tot:al ela vsrba. 

Aq tlinl1oaclos os estados, n d les ficaria, BlGClus iva:ments, a 
:1 llrihu i1,1ão elo dirigir, ,como mB'llhor julgas-sem, o ser1niço do 
pnvoamcnl.o elos tcrritorios co!.oniaes, Ji.cando-lhes intsira
rnoH[,o 1 ivrc oscoll1Br entre os BlrellDentos nacionaes e extran
goiros. Ao Governo fscleral seria rsservacla a ·superinton
dencia ela. recepçi'í.o no porto ela Capita:l elo paiz ·B da distr:i-
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bniçã.o el e in1mi gr:mtcs, clr accôrclo com as so Ji.citaçlõ1e·s dos 
{] iversos .estados.» 

O S 1~ . FIHNCJRCO ·CurmRio- O que clesc.io ouvir ú a cr i
tica elo meu sys lema do i·mmigr:.ar.:f\.o c rln 6l'.ll sys l.cma mn 
eon l.rari o. 

O 811. DEMETlUO .Rmmno - Não seria rli fficil crit icar n 
eLo V . Ex., mas não Jll'J obrig·uo ao sacrii'icio doloroso elo 
rlizor que em ma/.cria rlc colonizar;ão V. lll;x. lc·m [ ()i lo con
.rr·-,o-sõcs qu o assombra m a Lo rio Jnru mio que rpC'ns.a . (Apo'iarlos.) 

O S1L FHANcrsco GLIC:Enro- .. 1\•h! Vr•n!J a pnr a'h.i; quero 
nuvil-n. ( T 1·.ocmn-s c apaJ'ics . ) 

'0 Sn . DKMETJllO RLBEIHO - V . Ex. não tem motivos par ::~ 
azccl ar- s-c. 

Não o aggricio, -o V . Ex. esUt iJrovoe:mclo co•l.ie·.ios. Asse
guro-lhe que, po1 · cJisposi c;.ã.n na lu l'al, mo inchnnri a mais a 
clcl' r.ncl el-o qu-e a ac0usal-o . 

Por que mo arrastar a esl o ir' ri.'C llO. . . . 

O SR .. J<'ljANC:rsoo GucEHIO- Não. senhor deixemos as ne-
gaças: :l':1ça a criLica . · 

O SH. DI':ME'rnlo HrBEliHIO- ... a mim, que s6 desejo ter 
-occas i:'ío r'lr manifcs/ .ar a mi·nha pro.J'uHd a ve;01eração o o meu 
nês-poiLo -pelo passado\ inolviCiavol elo g1·an r:Jio sorvido!' da .Re
pu:blica, -elo lu claclor c;ujo nome .er-a urn a bandeira ele .corn
brll e nos lempo." cliHi c ei s ela aggremiação -re.p uh Li mma ? 

Nã.o CJl ll'.ro sacri-ficai-o, nem r'losojo moles.LaJ-o. 
O SR. Ji'rnNc rsco GLIC:E IUO - Eu o· d1amo fra.nca o nomi

nalmente ao terreno ela cüs-cussão ti os rmeu s actos, no quo 
respeita á organi zaç.ã.o do servi-ço im migTal.orio. Faça a cri
lic:.l, a mais complol a, c! esses ac Los . 

O SH . DE '\TE'I'IUO llJBEJHO- V. Ex . insisGc . .Si V . Ex. 
qu er a cr iLiea Clr seus actos; si rxige nos;t.o as·s·ump to larga 
.arprecia(;-ã.o el o s1 1a concincla como -m embro elo Governo; si 
realnl>cn tc qu c·r ter opporLtHlillacle para prestar ao paiz .conlas 
-ri o quo fez c élo qu o fez o Grworno Provisor io, eonJvi'Clo V. :ILx . 
a CJ IIO venlha aqu i e pro 01 1ha, ama-nhã, uma moçflo, á qual 
rlm~oi meu voto , afim ele' CJUC' o .Cnngre-s-so su-spenda o .exame 
ria mal:r:'ia -const.itucio-naL para r\nminar :.1 aclmini sLraçã.o rio 
pa iz. Jr: la 'JWlo GoY1:rno Pruvisoriu, ,como rl-cvn -r: /Pm o rli
J'Ci I r, ri r~ faze r· . (M'll:ito bem; UJJOia,dos r conl cs to.eues .) 

O .sn . FFL\;'<C:Is r:.o GLlC:EH JO-.\'ão f·uja ú rru os lfw pela 
{]'ll::tl cs l<í nc curlanclo a l·.r·ibrrna. Js./o nã.o ú assr.mlll,\1. o i·cli
Jl:.ll'ia , mns Conslit.uin l:o . 

O SH . D":tviiT'I 'Jtlü Rn31 1.1 11,ro - J<;' jns l.anw-nto V . Ex. Quem 
me eslú c i ~ .sv i an elo do ·&s·;;1J 1 n·p l11 consLil uci o11al. 

O Sn . Fr1ANC ISIX> GLIC:1•:1uo- ·Faca a ceiL ica ri o meu sys
Lema, a'hi mesm o . (Apoioclus .) 

O Sa. DEMETRlO .Rm1,;1H-O - Ah ! N5.o, qu e não 6 possi:vel, 
V. Ex . bem o sa-be , sem qu e lr.vanl.r.mos o inl:erclicto, em qu-e 
se acüa o Cong-Pesso, el e rii sc ul i 1· n arimi ni slr::t (iã.o cln Glo-verno 
Prnv isnrio . 

}[as, .i :'i o rlisso rm um a ·pal·:J'ii':J.: :'tcrrra •ilf'sd r T' :1'mo rln 
sr1·vir:n puhliro, \ ' . JLx. m:1.n/I'Y r n o:;ys i Pllirt. ir•g·r1rlo pr l:1 lilO
nmThi n, rirsrnyohrnrln-li1c n_c; in co nl\''r' ni c•nl es. 
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O SI~ - Ji'lHNcrsoo GL l CI~l\1 !<0 ~ Não 0s lamos e m assemiJléa 
onl i nar ic(, 

Ahi nJ e:3m o CJLWI' O -uudr 'a ür iLi·ea üu m eu o>y::;Lema, c ahi 
me::;mo Il ei cl r~ do['.J•wl ol-11. ~ã.o hn::;La Jawr liJg]O il'as .in ::;nwa
\)Õ c ::;, nã.u . A::;::;im e::;L:t p u1:dt.mdu" seu Lü liiJlO. 

Faoa a üri t ica elo m eu ·::;ys'i enm cl ci in1nn.igraçãu , que llei 
t.lu dci'eml e.t·-me . ('i''l'Ocmn-:> e 1nuüos apm·t c:>. ) 

O 811 .. .D!c l\l l~' l'JU'U Hm!Dmm- V. Ex. não I enJ 1·azão pam 
exacm·bm·- se. Obrigado pe la Loinwsa inJLerp e'llaoã.o ·ele V. E x . 
é 'CJlW t: s Lou Jaz e.nclu ligeiras rl:!feren cias ao Jnodo por que 
V. Ex . . s·e tem ennt.fuzido no GovciTlO. 

·Nlfta era es-te o m e u ·pro.pnsito, mas po'Clerimnos di·s-culir , 
si V. E x ., ele fa-c Lo , quize·~so Ler o,p'J)udunic/ado par a j1us tifica·r
se p erante o paiz inteiro, que pas·n1a ante. as assombrosas con
cessões qu -e- o Gov.erno tmn feirto·. (Apoiados ; trocam-s e 
apartes.) 

O 811. l i' lBNClSOO GLIOEiH,JO- TS·Sü é v ago. (Apuiaclos . ) 

0: 'Srt. DE'ALliYPHio .ftmEmo - Pois h en1, saiamos do vago , 
I OJ.uando ao acaso o ·primeiro exem1)lo : V. E .x. , nas eon0es
SÕ1es de ·burgos agrícolas, 1Lem claclo, sem limita(!ão da extensã.o 
kilome t.r .i.ca, }) OrLant o, ~Sem co.nlhecime,nto cJ.os compromis sos 
r eaes assim contrahiclos p elo ri'hes.onro , garantia de juros 
sobre linhas C[l Je nunca foram ,cs t:u ela elas . (Apoiados. ) 

O SR. ESPIHI'l'O S.ANT'O- ·Mas noto que1 V·. Ex. cS ubiu ú 
tribuna dizendo que n este Congres-so tem couLinua.do o sys
t ema elo rJarlam entari smo , e não •se i si , ag·ora, está c/ iscutindo 
a ·Cons Utui (!ão, ou si clisc.uLe .os ae<los 'lla aclrnini s tra(!ãü. 
( T!'Occw'!-s e apartes.) 

ViOZES - - Tern s i elo pro;vocacl o . 

O S.n. . D.l~ME·emo RmEmo (chi"I:(Jindo-s e ao ST· . E spir"ito 
Santo) - Acceito p enhoraclissimo a ohserv a(!ã.o ele V. E x. 

O Sr, . E.sPllU'l'O S ANTO- V . Ex .1, ainda não ~r esp ondeu á 
per gunta que fiz : s i li .. nha infln.iclr> 1para a Sll:t rcl iracla do 
Governo a qn e.3tão Ewbank . 

O Stl . DIIc'NrE' I' f\.TO HT131ci'HO -Não in[,J:uiu . V . Ex ., por 
cel'Lo, foi n~::tl infm·maclo , está comple.lamen te eq uivocado. 

O Sn. AN·r.~o me F ARrA- <Gonvem tocar n es s-e ponrto, por
q u e agora m esmo ouvi n.lig;Lt ern aHudi r ao facto. 

01 Sn. DE~lYmTHIU Rmmruo - A·h! Sei crn e se tem pl'o
lJ L' l'tlclo explorar aquell e incidente, mas a v erdad e é (e nãu é u 
!JI ·inJc it·a Ycz qu e a a:ffi t'mn em publi co) CJUI ~ a q uos Uiu eslava 
r.c.so.Jvicla ant,es el e cu sahi r elo l\oJini s l.erio. 

Su,s/cnto-a sem r oce io de conl.es ta(:ãn , c Li aqui ilJI\ oco o 
Lcs lrmu nho elo .D1·. B:enjamin Consl Ct~nl , · ú 'cuja opiniã:o cl oixuu 
o .Gh of e elo Govern o, .p'o t· peop o;::t.a s 11a c minha accc it ar:ão, a 
cldinitiv a cJ.ccisão elo caso . 

.Effc.cl.i vam cnlr• , após o laud o v m·lJaimcu Le apr ese nücdo 
pel.o Dr. B enjamin Uon s l.ant ao cihe J'c do Governo , est.e o ac
ceitou, . G a quest ão ficou comp·lcLamen t.e l.enmi.narla. 

Não fui guiado p or n cn~huma preO'cc upa(!ão pessoal, n em 
cu seria ·capaz ele me deixar arr as-lar p eltl.! inspi r a(!ão. cr imi
n ülsa d t: cl-espl·cs l.i g iar a quurn qu er ;CJl lü l.'o·SS•c; l.t·atava-s·e clr· 
Ewbank. da ·camal'a, a quem só podia I)S ti 'lTtar, como rio
grandense ; tra-tass e- se de ofiUa.Jcru er oud;ro funccionario. E si 
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nestu. ·questão algum erro eommeLLi, foi o de Ler sido gene
roso, não manclauclo publiüar o resu!Lado das investig'a({Ões 
JciLas e o relaLorio que ao Governo fül'arn a,p•resenLados por 
uma commissão .presidida pelo Dr. JI:ugenio de Iviello, que 
acLua'lment.e está dirigindo a EsLrada CenLral. 

UM Sn. Rt;P'!IESEN'l'AN'l'E- Não de~v .ia tocar nisso, por.CJclC 
llilo es.lá aqui quem 1JOclia responder. 

VozES - Foi interpellado . 

O Sn. DKi\·JJE'l:R!lO 1iJBEIHJO- Não era necessaria a o.l.J sm·va
cilo elo no·b~·e representante, que me ülte.rrompe. 

O documento (dirigindo-se ao Sr. Esv·ir·'ito Santo) exist~ 
na Sccr·etaria da Agrkultura, lá esllá 1gruard.aclo. 

O ta, V. Ex . compre'bencle CJ'Ue eu poderia ter despachado 
- "Publique-s:e" -,e o ·r.elatorio .seria immediatamente pu
blicado; mas, sabe o qu e fiz ? Despachei (é este o erro que 
eommelti ) - "Arehive-se". ,Si V. Ex. quer outras expli<Da
ções, pro.cure-as no Diar io Off"icüd, onde ['oram regis-trados os 
meus primeiros actos a respeiLo do assumpto. E si essas ainda 
não bastarem, si V. Ex. ]Jl'ecisar de outras explicaçõ,es, 
1peça-a.s ao Go·verno; ene que mande. pubUcar o documento 
que lá e·stá arehivaclo . (Mu'ito bem.) 

O Sn. EsPl'lwro SAN'l'O- Estou satisf·eito. 

O SH. Dmvm1'RIO RIBBIHJO (diTig'indo-se ao Sr. Minist'I'O da 
AU1'1:cultm·u ) -- T.erminarei, agora, as observações a •que V. :Ex. 
1118 obrigou . 

O Sn. :b' RANcrsco GLICERIO -Isso não tem naJCla com a 
Constituinte . · 

O Sn. . DE:tviETH1JO RrBEIHJO - O h l V . lLx . me . increp:ou cl c 
:l'a.llar vagamente, e francamente me interpdlava quando Jui 
inL.errompiclo p elo nobre r epresentante a quem acaibo el e 
responder. JI: u .eome\(ava a lembrar o exemplo dos burgos 
agl'ico las, em cujas co.ncess.6,es V. Ex. aucto·risou garantias 
ele j uro.s a estradas cujos estudos não eústem e .. . 

· O .SR. :D'HANCISGO GLICEmo-.Como V. Ex. fez. 

O SP, . DH!VIE'l'HIO RIBEIHJO- Onde ? Quando, illustre ci
cla·clíio ? (Silencio.) 

O Sn. T<' IHNcrsoo GLICJmLO- Peço desculpa ao Congres.so 
si interrompo o orador . V. :Ex . seguiu o mesmo systema, 
pedindo-me que <;Once cless e garantias de juros para a es lrada· 
ele !Santa Maria ela Bocca elo Monte a Itararé. 

O SR. Dmvr.ETH:JO HmEmo - Eu j.á esperava isso . Vou 
rc;;poncl er cat.egmicamenle a V . :Ex. 

O .S 1~ . li'11ANCJS GO GLICEJUO- Espere, ten!h>a paciencia. 
O S1l . DEME'l'ino Rmmno- O que Ihe disse sobrp o caso 

eon,:Lu de documento publico. V. Ex. eleve antes declarar que 
:;p;iu con~c: i ontem ente. V. Ex. sabe que o Governo que pro
cl:tmou a H.ep•uhlica , proclamou tambem o r ecünhecimento de 
Loclns os direitos adquiridos, e a fl'i rmou qu·e respeitaria os 
con Lractos feitos . 

Ora, j:i era. contrado assignaclo na Secretaria ela Agricul-
1 ura a co uccss5.o a qu e se referiLl o Sr . M:inistro . A minha 
intervenção no sentido ele alterar as .condições ajustadas, o 
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q·ue, aliás, não se haJVIia ainda, de facLo, realizado até á minha 
retirada, foi benefica c vantajosa para o Thesouro, por isso 
que os concessionarios acceiLaram moclificaç'Õ'es mais onerosas 
elo t(jue o contracto primitivo. 

0 Sn. FRANCISCO GLICERIO - A questão é de systema; 
V. Ex. conclernnou a garantia ele jm>os. 

O SR. DEME!l'IUO HIBEIHIO --r:'l'l'as, si ainda não condemnei, 
nem condemno as garantias de juros; o que eu reprovo é que 
cllas sejam dadas sem o mais escrupuloso exame por parLe 
dos administradores. 

O ,Sn. l<'RANcrsco GLICERIO- V. iEx. condemnou a g·a
'l'antia de juros a estradas 'Cujos estudos não estão feitos; vá 
por ahi . 

O Sn. DEMET.RIIO HmmRJO- Na estrada de Itararé a Santa 
Maria ... 

O Sn. FRANCisco GLICERIO- Não havia estudos. 
O Sn. DKi\'fETR;IO RmEmo- V. Ex. esLá, assim, provo

cando mn coLe.io . (J1J O só pódo ser contrario á administração 
repubhcana presidida por V. Ex. O contra:cto estava feito . . . 

TJl';L'\ voz-- Düpenclente da a.pprav1ação do parlamento. 
O 811. DI~ M' T!:'l'Rlü Hmmrto - ... dependente da a,pprova

ção ... 
O Su. FrtA;-<Crsco Gucmuo- V. Ex. pediu-me garantia 

elo jur<Os para uma osLrada cnj os estu·clos não estavam feitos , 
c. cntroLanlo, increpou-me por assim ta•mlJem haver :feito. Mas 
não so lembra ele quo foi o sen systema, e que me deixou en
carregado ele continuar. 

0 SR. DEMETRIO RIBEIRO- Agracle!,)O-LÍle o esforço intel
lectual que está fazendo para aclduzir essas poderosas razões, 
que, realmente, são de esmagar! 

Mas nã.o confunda V. Ex. a idéa elo plano de viação, de 
cuja iniciativa sou responsavnl, com essa febre ele conceder 
garantias ele .iuros, ainda que baseada em um plano de viação 
que o paiz ainda nã.o conhece. (Apo'iaclos.) 

0 SR. FHANCISCO GLICEJUO ·- Não é plano de viação, é 
concessão de estradas com garantias ele · juros. Lembre-se da 
concessão ele Itararé a Santa Maria ela Bocca elo Monte, que 
foi feita sem estudos préviament.e a]1provados. de accorclo 
com V. Ex. JBstou, assim, p1·ovando a contraJdição elos actos 
ele V. Ex. com as suas palavras. 

O SR. DEMWrHro HIBE 1110 - Apezar do empenho que mos
f.ra em se convencer ele llaver obLido semelhante resultado, 
:não o conseguir:'t. Havia estudes; o nobre Ministro se equi
voca. 

UMA voz - Eram muito perfunctorios esses estudos. 
O SR. DEME'rmo RIBEIHO - O Congresso vai ouvir o que 

eu cli.ssc ao meu successo1· solJrc o assümpto. Eis o que se 
encontra no meu 1·elatorio, como todos podem verificar, no 
capitulo relativo á lig·ação ele diversas estradas situadas na 
região elo meio elo paiz. (lê) : 

"Entre os servioos reclamados, por convenientes, oppor
tunos e de facil execução, patenteou-se-me desde logo o da 
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ligação de vias ferreas do Hio Grande do Norle, Parahyba, 
Pernambuco c Alagôas, proposto pelo engenheiro Couttnho 
em 1885 . 

Por i::;::;o indiquei ao Governo e foi decl'elada a l'eali:.-;ariã.o 
dos estudos ncccssarios para a e:t'fcctividaclc desses melhora
mento, que, mediante a construcção {]c cerca ele 120 kilome
tros, clistribuiclos em Lres trechos, porá em communicação as 
estradas de Natal á Nova Cruz (l=tio Grande do Nort.c), Concle 
d'Eu (Parahyba) , HeciJe a Limoeiro (Pernambuco), com os 
seus ramaes ele Timbaúba, Hecií'e a Palmares, comprehendiclo 
o seu prolongamento (no me mo Estado), e Maceió a Impe
ratriz (Alagôas) . 

Acha-se incumbida de executar os referidos estudos a 
uommissão org·anizada sob proposta elo engenheiro Crockatt 
de Sá. 

Isto, porém, corTesponcle apenas ao inicio ele um economi
eo systema de communicações internas, cujo alcance politico 
üão póde escapar ao vosso esclarecido espírito, e cujo desenvol
vimento consistiria no seg1--ünte, ei'fectuacla a ligação elas es
tradas ele :l'erro elos referidos Estados, desde a Capital elo 
lho Granel e elo No r te até ao H.io S. Francisco: por intermeclio 
desta via Jluvial e elos caminhos ele ferro já em trafego, ou 
ainda em construcção, que deveria ser promptamente ulti
mada, por-se-iam em communicação directa os estados da 
Bahia, Minas, lho de Janeiro, Capital Federal e Estado de 
S. Paulo. 

Prolongando-se a estrada Sorocabana aLG á fronteira 
deste ultimo Estado, e construindo-se a ele Itararé a Santa 
Maria, elo H.io Grande do Sul, ficariam ligadas as duas gran
des regiõ es. de meio e do extremo sul do paiz. 

Conhecida a cleliberacão elo Governo sobre a ligação das 
estradas ·do Norte, foi -me apresentado o rnemorandum, que 
junto encontrareis, e elo qual se verifica poder effectuar-se 
a referida ligaç;ão sem clispendio para os cofres publicas, e, 
antes, entrando desde logo o Thesouro Nacional na posse da 
quantia ele 3. 555:000$, como reembolso ela divi.cla em que 
para com elle esL{t a estrada elo Hecit'c a Palmm·es . 

As indicaçóes do mcrnonmdum podem servir de base a 
uma resolucão no senti.clo de exonm·ar o Estado federal ela 
manutençã.o" e exploração elo prolongamento das estradas do 
Recife a Palmares e Hecii'e a Caruarú, bem como de reduzir as 
~arifas e, virtualmente, diminuir a importancia ela garantia 
ele juros. 

Como é claro, por esta forma COitsegu ir -se-á ligar, clnn
ü·o de um pmzo presumível de seis annos, os estados elo Hio 
G1·andc elo Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, NU
nas Geraes, H. i. o de Janeiro , Capital Fedc1·al, S . Paulo, Uoyaz, 
(pela Mogiana), Paraná, Sanla CaLllarina c Hiu Gnmclc elo 
Sul. 

:Q,uanclo houves~e- aLtenda o nobre Min istro- de· ef:fc
cLuar a garantia de juros da esLracla ele fel'l'O ele Itarm·é a 
Santa Maria, introduziria no conLracto, já firmado, algumas 
modificações, como as seguintes: ·!" As terras devolutas ao 
longo da linha, respeitada a m·ea 'já p1·ometticla na conces
são, seriam medidas e demarcadas pelos eoncessiona1·ios, ele 
sorte que um terço de cada territorio ficasse pertencendo ao 
Estado; 2". Log·o que o renclimenLo ela estrada ultrapassasse 
8 °/n elo capital cn:rpl·eg·acl o, 11 excesso seria clesl..inaüo a inclcm
nizar o Estado das sommas aeleanLaclas uomo garanLm de 
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juros: 3° Eliminm:ia l:oclos os auxilias nrom oLLirlos 110 eon~ 
traclo para a introclucçilo c localiza\;ão do imwigntlJI ~s , de i
xando á Companhia comp leta liberclacle par::t o povoauwnLD elas 
terras concedidas, eom cxL1·ang·e:iros ou nac i o na os ." 

E' claro que o nobre Ministro era li.vre rio proceder como 
melhor julgasse. S. Ex. não opinava el e accordo com as in
dicações por mim Jeitas; deveria praticm· ele ouLro moela. 

O SR. li'HANCISOO GLlCJLt{JO - Opinava e opino; não con
denmo o systema. 

O SH. DENiwt·ruo Hm1m10 - Não opina; c o cerLo é que, 
si. V. Ex. sempre se inspirasse naquelle primeü·o exemplo, 
não teriamos um g"ranclc numero Ll c concessões mal l)Oncle
r aclas . (Apoiados.) 

O nobre Ministro me rlcsviou rlu assi.unplo princ ipal da 
discussão, provocando esse inciclcnLe, elo qual saio com · pro
l'u nda magna; porque cu não quizera ter occasião ele confir
mar, por uma declaração expressa. o que, a li ás, todos scntel11, 
que sou so liclario com a ~Jclministra.vão rlo meu. successor 

Procu rarei, Sr. Presidente, reatar as observações que es
ta v a fazen do . 

Ao art . 6° elo proj ecto, di.sse eu. hav i amos proposto uma 
modificação no sentido de tirar ;í União a aLtribuiçã.o tlxclu
siva ele taxar a importação, para u Jirn i/c ser tamlJem eon
Jericla esla attribuiGão aos estados, como se inJere elo nosso 
substiLulivo ao arL . 8" . FinalmenLc, com o subsl i tu/ ivo que 
oJ'f'ereceriamos ao art. 12 ficaria pel'±'eitamente defi nida a 
soluçã.o que considennnos mais opportuna, rtã.t 1 só porque 
attenclemos ú Junr'lação gradua l elo credito !lo Eshiclo, cnnw, 
aürcla, porque, Loclas as vezes que a União prec isar ri o recursos 
pm·a as despesas, Jecleracs exLram:clinarias ou nãn. rnas consi
deradas iuclispensaveis pe lo Coug1·esso, a esLe eouferimos a 
attribuição rle resolve1· sobre o caso. 

A solução inclieacla pela deputação_ riograt1cl ense é defei
tuosa, a meus ollws. 

Na sçguncla parte do ::;ubstüuLivo que oHm·ecem ao 
art. 12, dizem os senhores l'OPI'I \SOntanlt \S : "Quarrclo Jorcm 
insufficienles as Jantes elas receitas d iscriminadas no art. G0 

para oecorrer ao serviço Lia d ivi.da nacional, puclerú Lambem o 
Governo da União lauGar uma taxa vermaneute sobre a renda 
elos estados, sem Li isLincç.õcs . 

Pois Jw.tu , euns iden'UIIIS a ([l lcslittl Jlt ll.' IIJI I::t fcwu qrw 
:ün.cla não Joi aqui esLmlacla. ::lupponhall llls que 11 c.omp l·o
rnisso geral da Uniil;u, l'tmJ[)L'U III iss<l eu.ia t't'SIJOilsabi lldade 
ve::>a. in/ eira, sulJ t't \ us lli:ilailu~. (.,, de,pn i;> d11 ,·ig·"r·n::;a.men l e 
aj)LJI'::tdu, 1'1)/)I'GSCH/adu l)l'l'Ci~ctll l i'JI[e 1'.1 11 Lll llê\ 1\C'I'ict .'iOlJI IJ.ta. 

Ji;ss::t :;omma uhrig::t u Tltesouru a um .~e,·v i (o dr ; juros ~~ 
am uJ·Llz::tt.;i:í.o. Ora, daL!u n casu da tlil'l' e . l'l'll<~ia1:üu cutllp le la, LJUe 
nôs O::i I ecl era li .s las t;ull itt1amos, en.lre a e~p/JcJ·a cl u ::tc1;ii.u clu~ 
estados e a da aclrnlnislntt;ilo fed eral, ('. ela1·o CJili\ 1>::1 eu rnJ)l'O
missos aetuae::~ :;criam J'upm ·L.iclos pulos 1':-;iac/os, [!IJclCil·du stw
eeelm· rrue a lguns cl cvesseuJ . ern v i.rl.ude tlu suas p l:ecat·ias 
cu tJclic;.Õuéi, :-;m· exc luidos ele lal uLn·igar,;fio, - 1\xe lusiliJ, fac il 
ele admi/JiJ· em 11 0mc ria fral.crnir laLle, LJLW ('. a alliacla itJsepa
ntvcl da Hepublica . (Apoiados.) 

Mas em todo o caso, os estados alcauvados por essa clis
'Ll'ilJJ.üç;ão do onus commum Le1·ilo de fazel' o sc1· vit;o ele jmos 
e ::tmortizacilo, que l!Je::J eu u1Jer. 
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Os collegas do Rio Grande aconselham: neste . caso o 
Governo federal creará uma taxa permanente sobre a renda 
dos estados. 

E' duplo o defeito que descubro uo alvitre suggerido por 
SS. EEx. 

Em primeiTo Jogar, trata-su de uma questão de quanti
dade, de dados posilivos, que, inqueslionavelmente, temos de 
respeitar. (apoiados). 

De facto, o compromisso da União, si a amortização for 
um serviço real, ou si tivermos um Governo sério, terá de 
se reduzir successivamente e, conseguintemente, terá, tam
bem, de se ruduzir a obrigação annual de juros e amorti-
zação. · 

Disto resu!La que a taxa permanente sobre a rimda dos 
e' Lados, mesmo admütindo que esta renda não augmente, que 
6 a peor das hypotheses, a l;tingirá uma quantia excessiva, 
superior ás quotas com LIUe t.leveri.am concorrer as adminis
trações locaes para o serviço ela divida nacional. (Apoiados.) 

UMÀ voz - Cessará a taxa. 
O SR. DEMETRIO RIBEIHO - Deve, pois, deixar de ser per

manente; mas está explicitamente declarado na emenda, que 
a taxa é permanente. 

A MESMA VOZ- Não é. 
0U'rHA voz - E' permanente, salvo casos extraordinarios. 
O SR. AMEnico LoBo - Pócle ser permanente, porque 

podemos Ler sempre ele pagar divida publica ... 
O Sn. DEMETRIO Rmmno - A.ssim, Sr. Presidente, a pre

valecer o processo indicado pelos representantes do Rio 
Grande, os estados serão obrig·ados a uma quota exaggerada 
que não é exigivel pela divida publica. 

Mas, por outro lado, a autonomia elos estados é sacrifi
cada em Jace de tal processo, porquanto o centro irá inter
vir na economia clelles. Feita a distribuição elos compromis
sos, como o podemos Jigurar, e figurei, os estados devem ser 
livres para LraLar com o seu credor e com elle accordar quanto 
ao processo a seguir no pagamento do seu debito, sem influ
encia elo Centro. (Apoiados.) 

UM SR. REPHESEN'rANTE - O Centro compõe-se dos es
tados. 

O SR . DEMETHio 'Rmr::mo - Estou de accôrdo com as as
pirações federalistas; mas a solução cru e acabo de considerar 
sacrificaria a autonomia elos estados e carece de correcção 
substancial. 

· Mas longe não posso agora levar este exame, que, sem 
duvida, Leria mais cabimento na 2• discussão, e não quero 
abusar ela bondade ele V. Ex., Sr. Presidente, a quem prometti 
Jazer apenas referellc,ias geraes ú solução que eu e outros 
c, o llcgas apresentaremos opportunamente. 

Creio mesmo, Sr. Presidente, que já vou excedendo da 
ltonc regimental, - eu que não sei si bem represento a Re
publica, mas que ainda não tive sequer a mais ligeira demon
stração ele ser um criminoso anle a Hepublica federativa. 
V. Ex. e o Congresso ouviram levaúlar-se aqui uma voz para 
ag·gredir-me, sem que esse representante, cujo nome não preciso 
declinar, porque vós o viste subir lívido a esta tribuna, se 
houvesse nominalmente dirigido a mim. (Apoiados.) 
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Inimigo da nepublica, eu não represento o clelLorado 
rio-grandense! 

O SR. HoMERO BAPTIS'rA- Foi cassado o mandato. 
O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Pois bem: repillo a intempes

tiva aggressão e asseguro ao Congresso que represento legi
timamente o eleitorado de minha terra (Apoiados), muito em
bora pretendam o Sr. Homero Baptista e os que o aoompa
nham negar esta verdade. Não receio ser increpado de inco
herente durante toda a minha vida publica, já como propa

,ganclista, já como membro do Governo Provisorio. Deste re
tirei-me por haver discm·dado ela política que a Dictaclum 
sustentava. Não lhe fiz carga de um opposicionisLa que a 
situação não comportava e que apeuas serviria ]Jara confundir 
as condi<,:,ões reaes ela politica nacional com as antigas subidas 
c descidas elos partidos monarcllicos; mas, <Jonfümte em que o 
regimen republicano é o regimen da publicidade c respon
sabilidade, assumi uma posição independente, não apaixonada, 
e proclamei a necessi·dade dos estados reagirem, pacifica e be
neficamente, sobre o Governo, para o fim de modificar-lhe 
a direcção e ensinar-lhe o caminho da verdadeira Republica. 
(Apoiados . ) 

De mim ouviram, em momento solenne, os Srs. Wan
denkolk e Benjamin Constant, os conceitos que a respeito 
externei antes de recolher-me ú minha província. Para SS. 
EEx. appellei, em nome da Ol'dem e da propria sustentação 
do Governo, e lhes disse: - Sois os responsaveis clirectos elo 
eexercicio da autoridade, porque sois os chefes das forças de 
mar e terra; cumpre-vos permiUir e assegurar a mais com
pleta liberdade ele pensamento, ele exame c apreciação dos 
actos do Governo. Sem isto nào se levantará a opiniào, unica 
JJase digna dos governos republicanos. (Apoiados.) 

Ao chegar ao Hio Grande fui acompanhado pelos mesmos 
companheiros que hoje me são hostis. 

Só mais tarde, por motivos supervenientes, como que 
fiquei em attitude singular e era olhado como conspirador que 
intentava abalar a Hepublica, Lão 'frequentemente confundida 
com os erros impercloaveis elo Governo Provisorio. (Mu·ito 
bem.) 

· Entretanto, as criticas c apreciações por mim feitas rea
lizaram-se á luz claríssima da publicidade. Agia publica
mente. 

Cumpria o meu dever. E si, infelizmente, não se modi-· 
i'icou em tempo a polilica do Governo Provisorio, o crimi
noso é elle, oomo culpado sào os que abandonaram a posição 
ti'io digna, que anLes acceiLaram. 

Mas, hoje, chegámvs a este Congl'esso, para o qual fomos 
convocados, e a questão, para mim, se apresenta dos La fónna: 
a Monarchia legou sérias clifficuldades á nossa Patria; o Go
verno Provisorio, a seu turno, nào as destruiu, ao conLl'aJ.'io, 
accumulou novos c extraordinarios olJstaculos . 

O quo agOl'a nos cumpre é encarar ele JrenLe Loclas estas 
difi'iculcla;des, e remove i-as; pol'que os erros ela Momu·cllia, 
porque os erros do Governo Provisorio, quer queiramos quer 
não queiramos, reflecLem-se, todos, fatalmente, sobre os des
tinos ela Patria. E' tempo ele corrigir esses erTos, e não ele 
vir aqui fazer accusações Larclias. (Apo'iaclos e apm·tes.) 

Discutamos os actos elo Governo Provisorio. Muitas vezes 
o Jiz; tornaria a fazel- o aqui no Congresso si, por deliberação 
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desta Assembléa, não nos fosse vedado analysar, agora, a con
ducta governamental. 

,Fal-o-oi com indeq)endencia, com francrueza c lealdade, 
direi bem alto ao paiz o meu pensamento, no dia em que me 
fôr permittido pela representação nacional e f'or provocado a 
uma discussão desta especie. 

Defenderei os meus acLos si :for accusado, e, com pro
vas cathegoricas, de que disponho, cleixm·ei evidentemente 
demonstrado que a minha altivez nada sofJreu durante os dias 
em que fui g'O"verno; que para elle entrei e delle sahi com 
honra e dignidade. (Muito ben~.) 

Pretende-se, hoje, que não represento legitimamente o 
Rio Grande elo Sul. .. 

VozES- Não a])oiaclo; V. Ex. representa muito digna·
n:wnte o Rio Grande. 

O SR. DEME'l'HIO RmEmo- ... mas este Sr. He])resentantc 
do Itio Grande, que l:i era, ao lado ele outros, auxiliar da admi
nistração, não conta o caso como o ca~o foi. 

VozEs - Não precisa justificar- se. 

O SR. DEME'l'IUO ItmErRo - Obrigado. Mas, si é certo que 
n em a tudo se deve responder, não é menos imperioso que os 
homens publicas cumpram o dever de explicar a sua conclucta 
quando sobre ella ])retendam jogar insinuações que lhes aHe
ctem a res])eilabi lidade . (Apoiados.) 

Alleg·a esse cidadão que me foi cassado o mandato! Pois 
bem: este mandato Joi cassado, sabe V. Ex. como? 

Por t clcgrammas ·arrancados a commissõcs executivas ele 
~ii.vcrsas rna .s não lodas as ·lncahdacles. E para conseguir Lac~ 
demo.ns[.l'<Wôes, foi n ecessal"i.o -crue se .llhles' afi'irmasse, não· sei 
.com c)ue coragem, que eu üavia declarado ter s·ido :fraudu
lenta a. 1:;,loi.ção da dep'Lttação rio-gTanclense, - inexwct id[w 
eontra a qual ].ogo protestei. Não tarclara·m demonstrações ele 
ap·oio ú min ha cor1ducLa, sendo cmto que nã,o a:s solicitei, nem 
pelo telegrapho nem p elo correio. 

Na imprensa 1woourei esclare:cc~w o. es~)ir!ito pulbllico e 
terminei reptanclo os srs. represe:ntanbes cru e me aggrediam 
da segTtinlo fórma: 

« Hculla-se o Cm1grcsso r cpublieano, convoque-o a Com
mi s~fln Ji:XI'Culha, c ossa <t SS011lihléa qtw clccicl<1 Cju.em ·es Lú clc
:l'eml ~ nÜII llô ~ ::ÍU::l lll(iHCLpÍOS LJa cioulrina ,pohti.Ca :1 Si IJlÓS, C[U'O 
·combalemuô de l:t'll.nle 8rgu ida o:; de ::;l\ '1ios 'LJUIJ' con1rn·omeLL1cm 
a IlepubliL~a l'oltkra Li ,-a, s i v ú~, ti u.ll a[JI'egoaes serviços re
levant es. \ las, Ú is::;11 n}.u i}LWJ' UL::i, ·unLão l~ l)ret, iSO (jUO, com 
·coragoru, rl cc!at·ei::; li:t·vcr sacriiicadu locla a ot·,g•ani~ação I'I ~~Jo!H 
bli:cana, {jU U f(Jt'a a 111Jra de nus::;os bbo1·es eomrnuns, em ÜWOJY 
da s prolrmçõus ]) P·~snaes a. f [Ur vn:-; ;nms l <tm 11 orgulho cle·s
rned iclo 011 o::; inLo1 ·esst•s )JIC.CJLWIIOô , 'LJHO -aiuda não con:l'ossasLes, 
rnas .CJU U Jacilmcnl ll ao vão inrlitzimlo üas Jil·iaçôes quo se en
tn~veem o1tl.rc as vu.:;sas ag·g'l'c~~õcs a utn de uós, D-a~ IJ'ajnlaçõlcs 
ao P·ocler. 

Não· at;ueiLaes assim o l'~:pLo '! 
P.ois bem: solicitemos ao cloilor:.<do rio - t)T andeiJSll a· ra

.til:icação elo ma·nclato. 
Roaffirnmremos JIÓS as opiniões qttc invariavelmente ha

V8mO-s duJ'endiclo e prati.tm·do. Sus l'cnktrei s vós, por outro •lado, 
as mc;;ma::; l'C::>eJwas ·c um CJUC ·v·el aes o vu~so vensamen t.o. 



- 357 

E o Hio Grande decidirá . 
Não quereis aqui o desenlace elo pleito ? 
A.ppeHem"Ots ·para o tribunal soberano da opiniã.o nacional: 

nós proclamando a opporLunidaclo ela Rcpubii:ca, digna. e in
clepr:ndente, vós apregoando a insuf:ficioncia dos r:sLaclos para 
s·e org·anizarem autonornos o .f orLes . 

E a. Nação decidirá si quer o· prol·onga.mcnto ela Monarchia. 
na Jle,p·uiblica, si quer a 'H.epubli ca republicana nn Brazil. 

Vmnos. 
'N'ós h v1emos hornbriclacle clura·nLe o ,p leito , para accenLuar, 

closrrssmnhrados, n nosso pen samento. 
Affi.rm::ti o vo-sso. 
EsLaes eleitos e l en clos a segurança cio quo transigisbes 

bastante rmra ler seguro o apoio elo Por.ler. .Por gratidão 
a esse, cleclara.i qu e o servi reis, succocla o qu o- succecler. · 

Em homcnagom ú -H. e:p uhli ca, juramos nr'1 s lu c lar para 
quo não a fraudem, clG no ·que dor.» 

Não ora J)'ossivol uma lin@tmgom mai.s fran ca . (AiJOiarlos.) i 
BiS. EEx. não respomleram. Vieram: occup ar as suas ca.doi:ms. 

O SP" JULT'O nE ·CASTJLHOS clú um aparte. 

O SrL D EMETHro ThrBEtHIO- .Justa·mr.nl o o quo quero é q>u:o 
rl ccrr.lr rnl'c; ou assPgurc•mns a li:brr-clarl·e rio suffragio; rmLre
ta utn, V. Ex. , qu e se cliz rnprrs>f~·nLa.nl o iln Jli·n Grand e, aqui 
so Lom rnanifos la•clo conl.r.·n. essa clig1n::t <l'SJ1iração. (A1let.TU's do 
S·!'. Jnl io de CasUlhos c !lu. dqn1Jaçúo élo Rio Gr·a.ncle, aos 
rru.a.f's j'('J!Url(./ll O'II.Í'I'OS S •J'S. ?'CjJT'I'S CnLanr:r:s. SnsS'/1.'1"1'0.) 

O Sr<•. i)rcNrETHTO Rmml\1!1 (Rcslrd!!:l eci.r]o u sil.r:ncin) - Pois 
hrm: 1'1 \pl.n o Sr. rcprcscn Lan I o o ns CJI!ll -11 :.wnmpa. rri mm , para 
fJI IO consnHcmos o c i e il ol'~<do llo Ri n Grn'rlflr rio Sul , o r i lo ... 1 

O 8•11. ZA!-L\- P erJeiLamcnl .r. 

0lJ'rRI R VOZES- Muito ·bem . 

O Sn . .JULT'O n rê CAsTn,noR- A1ccr'i I o o r o~} I o em nome ria 
lwnra do H.io Gmnde ·do Sul. (Apoiatlus c ajJm·tcs tia !lq m.tucúo 
'l"iu-ur·mtdensc. ) E asseguro quo V . Ex. ni'itl I r·rn ali i um voto .. 
Y . Ex. 11i1ri sabe nm qne se meLI.orr. 

O Sn .. JIJ •:' !\ JJ;'!'J~ln I\JJ3"Jno - .Ti;\ t•ra I rmpo rir se ir rlr scn
brincln. \ ' . T<:x. , (J•tle (A1JIJ'II.irr J.lCI 't'rl. n.l!f? /!Jls ."!1·s . 1'C1Jí'cswnl antes 
que n>rlcim!t. o Si' . .l1t.Zin de Cuslil/10s ) ra.pi!ani'•a r•c;so gru.po ... 
(Os S!'s . .lJ1iio t il' Cusl.ilhos, AI)/JI!ll r· mt.!To .~ rr·r lrrm.am. nn voz 
alio r: )JJ' !l'/.r'slu·m. lf'IW cn !J' I' eZf, ·s niin hn r: u.JJ 'iliies, rp tr níin lw 
ch,:{rs . Owvcrn-sr upaTi es rir• U'lll to .\· lrulos. ) 

Bem: nií n f:v:n c::tbrrl:l.l rlissn. Liqn irlrm pnr l:'t c.o;sn 
n ngocin . 

VOZ I~S DA HRPRES T<:N'J'A CÃiQ n:lO-GHANDENSE - Accei I ;nnns O 
rop'i.o. (Contúmmn os C/.1JéiT'i es .) 

O SH . Z,11vrA - Isso é .corn otrlro rngn ln rmmln eloilnral: 
oom este, ni'ío . 

VozEs- Vam os ouv .i r o nt·aclor . 
O Sn. B@VTL.·\QUA-Prcn ú. V . P:x. , Sr' . Pt·os irlrnlo . que 

ponha trTmo a essa gritaria. ( O ·S1· . Dernf'!Tio lUh c i·J'n cnnliJiúa 
II(J 'Jr.rrTrlan!lo ry71e sr restoiJrleça o si lenr·in.) 

O 811. Z.IM.\ - ls ltl t'• nrr lural . Qit nnrl tl o J1:1lllp r iro ru ge 
lá, é assim mesmo. (Risoâos. ) 
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O SR. PR1ESIDENT]!;- P·eço aos· nobres representantes que 
deixem pros~Jguir o O'rador . 

VOZllS - OcJÇam ! Ouçam ! 

O SH •. DEMWL'HIO RIBEnm- Senb orr:Jos, nã.o srl no o nclr 
vem , nem como e~plicar esta Ll'Oil·,oacla ! (fl ·i sru/ns.) 

U:e.1.1. voz-E' pampeiro l:í ela terra. 

O Sn. DEMETRIO Ru:Jmno-0 que posso· assegurnr 6 quo 
ella nJo foi acompanllmcla {\o l'aios o cori~-cos (Riso), salvo o 
caso rl :; novos Franklin s 'llavcrorn m:eobal.aclo as norigosas 
faiseas; porqnc, visivelmenLe, cl-las nl'Lo me alling·i.rarii , o COJl
Linú.o ca]Jno e sereno ncs>t.e Jogar. (j\hl'ito bem f) 

Os :;ollcgas elo Ilio Grande elo. Su l, JHOI:.os elo falenl.o. C\1 10 
con1 tanta fcliciclaclo poclúão clenronstrar m inha inca.pacicl::trlu 
r1nLc o Cungrcsso, porque me interrompem -com este aLropell o 
·e nf:\.o me permittem usar ela pa'lavra? (Apoiados.) 

(Cont-inuam os apa.Tlcs entre ns Tcp·J·csentant('s T"io-
U1'anrlenses e nnt1··os senho1·es TCp1'es cnlun.tes. OI m·u(lo·J• é, 
t/Ssim., 'Í11lCTJ'Ompiclo.) 

O Srt. PRgsmEN'rE- Attenção ! 

O SH. Assis !B.R.ASIL dá um aparte. 

O SH. ])gMm'RI:O Rmmn.o- Senhores, as · rman iJestar~'lliOs 
ela popular;ão rio-grandonsB si:ío sempre filhas cl~s nspirneõo~ 
livres claquella terra; essas manifestações serflo contra ellus; 
já o eram. 

Lá, a imprensa lhes é francamente contraria, por Locla a 
~J· arl:e (ContestaçÕ'es elos r- ep1'escntantes elo Rio Gmnde); apenas 
uma ou outra folha lhes é i'avoravel, ou porque cede ao im
pulso ele um mal enrtendido companheirismo, ou porque nl:li 
olla C'11ega a acção elo officialismo-. (A.pm·tes r:liversos, TCJJ('l'l:
dos _; intc1'1'npção .} 

Não tiremos a efjso i·nciclenLo, que é digno, a sua irnpnr
fancia. Não se exasp erem os nolJres representantes: :1 Qlt eslflo 
6 si m]Jl e~s , é a seguinte : . . . (Inte1'T1l1JÇâo 1)1'0lo11gaâa.) 

Sr. Presidente, não .podemos continuai· rlcsLa ft'n· rn8. 

O Sn. BEVILAQUA (cli1"ig ·inclo-se aos c/pa1'tislas rlo Rio 
Gnr11de) - - I s f.o é hma ,g1aúchada; é insuHar a um collt'l''~ com 
"1 111a gnúclwrla cl cssas . (A.pw·tcs d'iv c1'Sos:) · 

O S11. DI·~ NJ)Wl'nr.o Hnmmo - Não ó passivo! cliscuf.ir no 
meio cl os l.a vozeria . (D'ir'iginclo-sc' aos Teprcsenlantcs do n;o 
G1·anílc.) Appello p8ra a cligniclado elo eacla um. Dovorn 
-calar-se; clovr.m ouvir-mo. Nilo m o interrompa111, .qlle 11iín 
lhes estou ofi'onclenclo; esLou, sim, sujeif.anclo-me ú conL irr
gcncia ele tirar a limpo· clu1vriclns quu foram •creaclas por um 
representante ela vossa bancada quanio á logitimiclaclu com 
'C!U e aqui comparoç<o. 

VozEs- Não é necessario. 

O SH. Dmvm'rruo -RmEmo- Cumpro, assi·m; o cle1·er elo 
homem político que se pr·eza doi haver atravessado todas as 
~esp1lleras da acrLiviclade ·n·o!itica sem mac1tln. pam seu nome. 
(il1nito bem; apartes.) 

A clivergoncia entre os reprosontn.nl.c,s do Hio Gramle elo 
.Sul foi accenLuada pelas aJJ'irmaçúcs ela sua maioria . 



O Sn.. BEVILAQUA - Foi uma provocação. (Apm' l cs; in-
teTrnpção. O Sr . PTcsiclente aaila a carnpw:nha.) 

UM.." Voz -.Vnmos ouvir o orador. 

OUTHA VOZ -'- 'I<:s Lamos muito longe da Conslit.u ição . 

O SI' . . D ILivrETHIO RlBEJHo - S i proseguem esses apartes, 
essas frC([JJenl. es in terrupções. sere i obJ'i.!!·aiclO :t reLirar-me ela 
lribu.n a, sem Ler posLo lermo a es te incidente po·lilico, que, 
aliás, clm·ro ser encerrado com se t· ,~n iclarl c o resoluçi'io . (Con
ünuarn os apa1·tcs.) 

O Sn·. Pn.m'JIDENTE - ALlrnç~.n ! Quem Lcm a palavra é o 
Sr. DemeLrio (C'I'u.zam-se nwüos apm't es . O 81'. Pl'esiclente 
agita pTol ongaclamcnte as carnpa·inhas.) 

UMA voz - W preeiso manter a palavra ao orC~;dor. 

O SR. DEMETmo HIBE-rno - Sr. Presidente, o que disse 
nào devia provocar estas Lompcs lacles. Os nobres represen
tantes, depois elo rno ouvirem, poderiam provar a minha fra -
queza, aecoi I ando o appello ao ole i tora·clo elo Ri o Girando el o 
rSnl, j á que se )ocaliza a qi.:testão. 

D i}pois elo rosull:adn , aquoll e quo ficasse no Con;gresso Na
cional a I itulo cln ronresrmLante ela opinião rio-grandense, 
tendo sid o antes repclli do por es la opinião. não teria digni 
dade, não ter ia brio. não teria vergonha . (Mnito bem ; mnito 
bem. !) 

E' p'r eci so qu e o Hio Grande declare qual el e nós é o mais 
legitimo re·presenl.an I c ele suas aspiraoões ... 

VOZES - To•clos . 

0 8 11 . METHA DE V ASCONOELLIQS -Ou si ambos OS r~pre
sentam élignam onte . 

Voz JLS - Vamos ouvir. 

O Sl~. Dl~MILTHJü Rma~ mo - . . . mas, para ISS-O, traiba
lbemos l.oclns p ela mod ificação elo reg·ulamento eleitoral, ga
rantind o a l iberclacl c: elo snffragio . (Apoiados.) 

M<1 S n:lCI qtJ ero Lrabalh ar pelas modificaoõios do regu la
menl.o oleilm:a'l. como '\rOS pro]Jonho; não quer-eis asseg•urar o 
-suffrag- io li vn~ o moral izado: on lão, vos repto a que consul
temos o -Rio Gnmcl o elo Su l . 

O el oi Lorado o a opini~ o r io- geanclen se que decidam quac;:; 
os seus l eg·i Limo s r epl'cson I antes: si nós, que nos esforçamos 
c roclobnu·emos el o nsforoos para a conq u is ta ela liberclacle o 
:g-,aranl ia el o voto , si vós, que aqui vos haveis manifestad-o 
con l.ra , ost ns in tu i l..o s . (illnito úem; nwüo bem!) 

J<3 i s como rCSJ10nclo :1. vossa provocação. · 

O .sn. Ji'FI\'<!Al\Dn AlmO'I"L' - Fa_çamos :í. noni\'JOc,açR.o rl o nm 
congresso genuinam cnLc r e]1lll1li nano. 

TJNr Srt . llEPRESEN'L'i\N'J'F: -- neixemos essa p'ol)Lica de cam
pan nrio; l iqn icl em l{t no Hio Grand e essa CJt lcs li'í.o, C(t l e 6 torla 
elos senh ores. (H a O'lf.!1'os npm·tcs.) 

O S1~. PI~ 'ESIDlcNTE -1\ t l.en ção ! 

O Sr. . DE'ME1'H.JO Rmgm;O - AnLes ele terminar, .pormiU::t
mo V . Ex . .' Rr. Prosid en le. uma lig·cira. r ol'r.renc in ao n.narl c 
quo ouvi cln um rli gno no ll cga, í\1 1(' sempre. YO,io rws lJancaclas 
a o m eu lado . 
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Disse S. Ex. : «De ixemos essa poHtica de campanario .. . » 
.l\!Jias não se tral.a ele politica ele· campanariü . S. Ex. Hão 

me ouviu articular censuras, ouviu- me produzindo a min!ha 
defesa. Eu não havia c!uviclaclo ela legiLimiclacle ela. repre
senLação elos senhores ela banccucla rio-grandense; elles ne
garam a legüimiclacle do m eu mandato. 

Desde então, era inclis•p e.nsavel o cotejo. 

UM Sn.. HEPRESENTAN'rg - Creio .que, peranl.e o Congros.so, 
V. Jiix. esLá perfeiLamenl .. e justific::cclo. 

O SH . DEMJ;;TRLO HIBEIHü- Sei perfeiLamenLe disso, e pe
r::cnl,e a consciencia ele. todos enes (Aponta: pam a deputaçüo 
·,··io-(f?'mulcnsc), cl:owü ·estar completamente jus Lificaclo. Tenho 
prorvas, Lenho documentos, tenho, mesmo, manifestações pu
blic::cs, que deixam bem claro que, no animo dessüs antigos 
n:miigo~, cr1 •era digno o rospeitéwel, e, como e1les, só me in
spirava ,no pe-nsamento genuinamenLe republicano. 

VIOZE'S- E aincl::t ·O ·é. 
O 'SR . DmvrETRIO HIBIEfRO- H-oJe; estão ele mim diver

genLes . 
Niio inclagaroi, agora, elos m oLivos do seu afastamento, 

porque [lSsim .corriamos o perig:o ele fazer politica de 'cam
panar.io, contra a CJUQl proLesLo, como prova. ele consideraouo 
n rcspeiLu a csLo Oongress-o; l(t Jóra, aoceüarei cliscnssã;a 
:J.IHP'la, s i. o quizercm o s m e 11 s ag-grossm·.cs. 

En Lre l.::c•n Lo, eu rnão ;poclia consonl.ir que Jioasscm de pé 
sns·Jwil.as sührc a nünha a,c0ão pu:blica; não podia pair[lJ' elu
virlas solll'c 11ma r opuLaçã:o que se J•o.rmou ::cl:.r::tlvrés· rlo· s:wri
Ji•cins eguacs f10S .qu e dlt'S f izeram, cluv.iclas que aqui toniou 
c rem· o il't·cfl ecl..iclo r epresentante elo lti o Gramle elo Sul; ir
roflecl.iclo, s im, e l.i'io inconven ionl.c, que não domoraram aR 
ri(>.monstraç:ICíles elo Congress-o corntra a opporLuniclade escol'llida 
J1nt· S. Ex. para o cl •erran1a.m en~o d1~ sua bilis . (Apo'iaclos .) i 

Eu não trouxe 11ara a'qui oclios, nem oul.ras rr1ins paixões, 
Cfii O sei clominar, para que n5,o influam om meu juizo e p•ara 
([r1n ni'í.o sirwam fl e. C•SI.imulo a.os m eus acf,os. 

'J.'cni!t, ,, sem duv ida, cora0ã.o pa1·a amar (Applausuo) , e, 
JIO I' issn 111csmn, Lrn11n-o ·l.ambrm para odiar; maR n 'C!LlC é 
1':1 c!.n ,·, fJ IH' cslr tll crlllC.ad o mai s p elo amo1· {]n •(IIU'O ;polo ocliü . 
. l:t fui go1·crno. isto ó, .rl e posil .al 'in ria rorç.a social, e clolla não 
nw St' l"1i pena r•xr• r'r.PI' v.in·clicLas (Nonos applansos) ; tendo, 
ali:'ts, sPnFpno a Pllt)r.g i :l o. ctrnr..gc11n 11ar·a manler Hlcsa a pu-
1· uza. ria lk ·PIIlli iea . 

N11 nca Jui cabal is La el ü i Lnrnl na Hr''])'uJJJ·ica, ni:i.o fiz r.o
ro.ncis, nem Len cntcs-eoron eis ela G-IHtrrla Na-cional. c não rle
creLei. mecliclas C]UC não trouxessem a Sel:,j'UI'anria elo funccio
nalismo publico, quando ·O con trari.o: ele tudo isto se fez e se 
estA fazencló no H.io Grande elo Sul, o, closgraçl1!damenbe, em 
n ome da H.epublica ! (Sensação.) 

Fallo peranto o Qongresso; fa.Ho pa.ra o paiz; falto para 
o Eslaclo elo Hio Grande cln Sul. Po is b em , o Gongrosso o o 
iPaiz cruo se cleciclam s o·bre a minh a conducla, c O· Hio Granclü 
que rati:fique ou rectifiqu e o n wu mo{lüo de vor, isLo é, quem 
l'"·n·rr.scnl.a melhor as SllfllS aspirações libe r·a-es : si eu, que 
qr;-oro a liberdcuclo rlo suffragio , OLl s i os mens anLigos mnig·os, 
qn c q tll'rcm a rr.pressã.n elo vnl o. (Azlp[ansos; mu:iln be·m,; 
m ·u·il.n It em . O u't'rtrloT (; colm'nsa:mcnJe /'ei'i citado r: ab?' açaclo 
JJ01' gmnclc n:nmero (:l e ?'C1J1'Cscnlantcs elo CongTcsso.) 
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O Sr. Casimira Ju nior \V'ai fazer algumas cons idc.raç·õ'es 
para justificar urna emenda ao art . i6i / .. 

. Antes, porém , vai Gomar em cons ideração alg·umas pro
posiç;ões que foram emiUidas pelo .Sr . Hamiro BarceHos. 

D iz que l!lN-: •lJ'arece que acruelle·s que têm fa'llado em 
nome elos princ ipias clemocraticos estão cooperando para .que 
surja, não uma rivalidade ·enLro o Norte e o .Sul ,. '.mas para 
que se (Jiss61va o laç;o ,rJa na.cionalicl ade manLido eom tanj;o 
empenho pelos nosso·s maiores. 

J~ernbrará a meclicla da clualidacle da legi6laç;ão pela qual 
sã.o jogados por terra todos os hellos princ·ipios sustentados 
pel o'S p ublic.isl.as, o cada E'slaclo en.Lrarft a regular suas 
J\mc(]iõles ele f' amilia ele '.mo do ·cli.ffrronle, o constituirão outra.s 
tantas naciona!iclacles, extinguindo o mm'bo ele unida de ele 
todos os .braziJoei.ros. 

Passanclo a .iusLjficar, a emencla qno :vai manrlar ao ~ :l o 
elo arL. 67, diz 'que pareco- l·h e ·que, flescle que os interesses 
polilicos es l.ão como .que abandonados na concentraçã.o da 
aclminist raç;ão, não 6 fóra rlo tempo que se ,p•rocure dar ao 
mt1nicip io tocla a a ttLonomia .o inrlepenclencia ele quo carece . 

P arece que n ma 'Constitni.c;i1o nada mais ú elo qu e illm 
sysLema elo povo, o homem coi!ectivo, pela organizaoão do 
suas Juncc•õe·s c :pela organiza<,:ão ele seus poderes . 

Oea, a Gonstit,u i i,~ã;o os la,lJr' lrcru poderes elo maneira tal, 
fJnO on Lreg011 em· Las l'tmcções Ct União, ouLras aos rstaclos, 
rut l'as ao~ nwn icipios, declar:~nclo, rlA mo rlo formal, que: eNt 
]lBrJ' u i l.am onte inr.ons l.i tnci:onal quo os ·mmücip ios ·SI') oregani
zasst•.rn sem 1.orcrn sna üolnplr la fllii OTI Om ia. 

Si assitr: t\, diz o orador·, parece qne cJov ia.mos redigir o 
paragraph o elo art . ,57 rlo modo a não aoo·ntocer <Cfit O diversos 
ostaclos '))ossam organizar seus mu tücip•ios, como no tempo ·el a 

·Mon r~ech i a, om quo seus 10rça:men tos não ~Jassawanl' som ap
provaç;ão das assombléas provinciaes . O orarl or mandou 
Lamb em uma emenda sobto obritgtatoriedado elo' ensino . 

Essa em·encla n ão precisa sre jnsLificacla, ponque, em uma 
úp.oca {]e organização co.rn.o ·esla, todos clov-ern apprender parn. 
cnnlw cc t· as inst itu ições ropn JJIJi canas. 

O Sr. André Cavalcanti- E' , 1St'. Presi.clc·n l:e, posso assim 
rl izor, a p r imeira vrz •qru r; mr cahe 8 subi ria ·honra rir fallar 
em tãu ill usl.rarlo a ttcli lorin . r , sr• 1n os · lll.l l'lll.o~ ·rla ll'il11ma par
lamentar. n:'ío l.r•Hho a. vol lr.irbrl·P rle prenrlrr a 8Üen t.i::ÍO rlos 
f JlW me nuvem. (Nüo o.poiodos.) 

]~nl;rnlan l n, ll't'OC IIt'l.lrr i Jazer l igoirr~s r•onsirlrrar.i'í ofl snbrn 
alg-m 1s ponLos el o pro:incLo consLillW'ional : ·prtra o qno prr:o 
permissão a V. Ex. do 1consent.irr ·qnn, :í imilar,i'í.o de ontl'os 
oradores que mo .precederam n esta tr ibu n a. me occnpc dos 
quo rcpuLar ma is ci ignos flr, minhas otbserv3;çrõtes. 

Senhores , ;uma .qu e.stã.o cl e granel o alcance :na a c Lu alidaclo 
e .que ml1 ito nos elevo preo.ocupar, é, com certeza, a que se 
rcfero ú clisl.ribniç;ã.o elas ron das dos esLaclos; clell as dependo, 
;Cruanclo bem :tpplicada-s, oi 'fu tnro engranrkcirnenLn d os 
mesmos. 

Re-ceio , porém, · ·Ci'llr as medidas tomadas por este Con
gresso a. respeito do assump'lo ele tanl.a magnitude. f iquem 
aquem das necessiclacles rlos ·esLaclos; ·o si assim, infelizmen te, 
sncceclrr, .s:T:-mrlc.s m::1'les l.rremos a Jam enlar. sendo um doll As 
a con:v,ersi'ío elo ost::1'Clo.s r:m s imples l erril.orios por J'all.:) ele 
recu rsos. 
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Represento um Estado quo mais Lem contribuido para os 
cofres geraes . E' el e 12 a 14 . 000:000$ a r enda oom que todos 
os mmos contrHm e o Es t:ulo ele Pernamlmco; e, entretanto, 
nós não sabemos si, p ela distribuiçi'i.o da renda, rrue faz o 
proj ec l.o em di scussão, tpoclorá aqnelle .Estado vir a soffrer 
por tal fórma, rrue se forne, depois do .constitui-elo, em muito 
poores ccncliç.õcs elo quo aq11 el1:1 s em .que a,cLualmente se acha. 

Nem todos os m en s illu s /.res .eollogas elo Congresso co
nbecem o E si arlo rlo P.ern amhuco; mas posso asseg·tuar que. 
a ll i, com qnal cruer .:losvolo. com qufüqu er interesse patriotico 
rpJ e p ossa haver , como esporo, .i'á Tlor · parto rlos seus represen
tantes, .iá por par/ o rlos se us arlminisl.raclores, em pOLlC O tempo 
ch egará. 11 11m gr:io ele prostperirlad c <rlirgmo de apreco, snnão rl c 
inveja . (Apoiados da ?'CJJ?'Csentoção petnamlmcana. ) 

A sua LopogTnphia -é nma elas mais agradaveis; quem 
all.i chega, vi.'3ando sómcnl .; o porto e a ciclil,cle á bieira-mar, é 
tomado das melhores hDp'ressõles; c si p enetrar p elo interior. 
HJ.rr ele, necess:wiamonte. renetir eommigo que outr-os estados 
não se acham em .c onclir;·ões .snper iores ao de Pernambuco. 

U1w Sn·. REPHITIJSEN1'AN'.m -Apoiado; J1a ·nell e tod os os 
c limas. · 

0 ,SR •. ANIDHJÉ CAVALCANTI- Nós temos tido, infelizmente, 
{le certa época: nnra e:í. <elepois rle sutpprimielo o imposto elo 
10 o/o, um clescr escimento muifo sensível no E stado ele Per
nambuco. 

O SR. ;;_vrrmn n:u: VA SCONCELLos- Foi um11 das maiores 
vir:tima.s rla c.entr:cliznr,.5o imn crial . 

O Sn . ANDHJ~ CAVAT.r.ANTI- Como diz n meu nobr e col
leg·a r'lr, rcprcsr,n/:cçi'í:o. Foi uma das maiores •v•ictimas nos u l
tim o~ l.empos ela adminislracão finda. 

Nós temos direi In incont eslrrvel FI que, elas rendas com 
qne arrtwllR E s! aclo .concorre n:w:c os cofres publ icas, parte 
Ihe fiqr1 n ncr·l c·n r:r:ncl o: e. cf:fccLivamentc , si concorre com 1.2 
ou 14 mil confos annuaes, como tem acontecido, que muito ó 
Que, ~o m enos. os 'l''ocl crcs rmblic.os far;am c orn: crue rlous 011 
i.res mil eonlos :fiqnr.m p ara P ernambuco, crue. repito , tanto 
ha c.onr:orrirlo pnra n enchimenJo elas .arcas rlo ·Thesouro ? 

E' um EsL:1rlo agri col:c . ni'í.o lla rlrw irln.: mas a agricultura 
em .Pornnm'bt rco parrcn á ,primeira v ista .cruel não existe, tal 
ó a falia ele meios necessnrios Jlnra a sua manntenç:ão R des 
envo lvimento . Assim 1'· que no la-se ainda 1Jl11 ,certo atr azo 
em rcl8 çã.o ás :r~zPnelas rln s cn gr,nhos moviclós por ani.maes: 
todavia. al:QI\HlS me lihoramrnlos têm s irlo alli introd11ziclos, os 
quaes demonslram pnrfci!FJ.mcnlr. CJU C. si t'orem angmentaclos, 
o Est.::tdo de P ernambuco lenrl o a prosperar. Possue usinas, 
mas as prim eiras foram oneedirlas 11 indi.•vri-clnos cn j a pre
tencão nni c a era o monopol i o; c tanl:o assim, cru e não deram 
resulütclo, eomo, por ·exemplo, 8S elas comarcas elo Cabo, Es
cada e Palmares . 

Pos loriormente. ns q1w foram csLabeleciclas mediante o 
esforço parlicnl:lr ·c auxiliadas ]J'elol Governo elo Estado, têm 
dado os melihor cs resultados, .conforme me consta p or decla
rações ele pessoas anctorisaclas. 

Alguns estados poderão al! egar que não têm sido bene
fi.ciaclo s I]JOl' esse laclo; mas, responderei : são ell es os unieos 
culpados, visto que poderiam, do mesmo modo, su jeitarem-se 
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á ,consequencia de quaes{['uer resultado-s provenientes de uma 
tentativa no senUclo ela introducção ele ogual melhoramento. 

O que é cerLo é que a experiencia j 'l está demonstr:md':l 
que esse melhoram ento ha de ser, como disse, do grande fu
tur-o para o Es tado que tenho a honra de representar. 

Gomo quer que seja, não é isto sufficiente para que, 
neste momento, quando se trata ele uma viria nova parft 
aquelle Eslarlo, quando tem el.le ele supportar maior somma 
de despesa, deixemos ele concorrer para facilitar -lhe ·os meios 
de que absqlutamente não pócle prescindir. E' nesta ques tão 
de distribuição ele rendas que entendo que todos nós, quo 
interessamo-nos pela prosperi dade elos Estados e, conseguiu
temente, da União, elevemos crnpre.gar os maiores esfor·cos, 
afim ele que não sejam ellcs prejudicados e, ao contrario, 
entrem em caminho ele progresso e engrandecimento. 
(Apoiados.) 

Sr. Presidente, tratou-se, ha clous dias, nesta 'Üasa, ele um 
assumpto, a respeito do qual não me foi dado emittir o meu 
juizo; mas, j(t que est ou na tribuna e a hora se acha aclean-, 
tacla, permitta V. Ex. quo aproveite o tempo que me resta, 
para. dizer o que penso relativamente á organização elo Poder 
.Jucliciario. 

Sou daquelles que entendem que a organização do Pod er 
Jucliciario deveria merecer alguns retoques, mas não uma 
r eforma radical, estabelecendo-se, como quer o projecto, duas 
magistraturas . P:or mais atlcnção que tivesse prestado áqnel
lcs quo com tocla a proficiencia se occuparam ela maleria, n[w 
pude convencer-mo ele que ia ele encontro ao principio ela 
Federação o sys lema contrario ao estabelecido pela reJorma . 

Porque, como o Exercito, a magistratura não ha ele ser 
uma? Teve-se, porvenLura, em vista uma corrccção radical 
para a rnagistralura? Parece-me que não; pois. que, quando 
.se trata ele corri gir, nã.o são os que cumprem :fi elmente os 
seus deveres que ficam sujeitos á acção ela lei. . 

Si foi, pmLanto, esse ·o intuito, elle aUingiu a todos os 
magistrados, quando, aliás, (~ sabido que em todas as classes 
existem bons c máos; c, assim, parece que a rêclc ela reforma. 
em rela·ç.ão aos magistrados, apanhou a todos. 

Estabeleceu uma medida ele rigor , que acabou por des
considerar os magistrados, e que não temo9 o clesprazer de 
ver estabelecido entre todas as reformas até hoje clecreLaclas, 
em relação ás ontras classes rle que se compõe o funcciona-
1 i smo publico. 

O que sei é quo a magistratura é uma carreira que boj o 
mais ninguem qu er seguir: é nma carreira finda! 

Não rlevo, senhores , deixar ele relatar um facto: em che
gando lá. cidade cl0 Recife, encontrei todos ·os magiRtrados alar
mados, como que llma grande desgraça estava a cahi.r sohro 
elles. (Apartes.) 

Exprimindo-me assim, não estou fazendo opposiçã:o; não 
trmho mú· vontade; eng·m1am-sc os nobres !'e\presentantes: 
respeito a toclo.s, bem como áquellcs quo confecci·onaram o 
projecto ele Constitui.ção, os qua es -c ontra algumas das suas 
disposições, aliás, têm valado. 

O Srt. FrmnrmJCO BortoEs - V. Ex . falla como magis
trado muito digno, que ten~ sido . 



-364-

0 •13•R. ANDRÉ CAVALCANTI - Fiquei apprehensivo por 
ver qu e isso pócle trazer o anniquilamento ela magistratura; 
não é' outro o sentimento que me domina e que me trouxe á 
tribuna.; c sl me co lloquei nes La posioã.o, J"oi ,pomtue me pa
receu qu e neste momento posso servir ele interprete ela ma
gistratnra em geral. 

V. Ex. e ·o Congresso elevem ter notado essa Lendenci a 
r.onstanlo dos magistrados em procura elo suas aposentaclo·
r ias . 

O que islo quer dizer, senão que ell cs estão alarmados c 
receosos daquella eminente clesgra.çu a que me re:feri ? 

Não ouvi ele um só magistrado senão queixas amargas ela 
sorte dolorosa que os aguarela; e si não estivesse certo da sin
ceridade elo suas convicções, não estaria aqui manifestando
me deste modo. 

E seria para fazer votos que u nova. organização judi
cia.ria trouxesse maravilhas para a. magistratura; mas estou 
tão prevenido contra olla , qtw rne parece suas consequencws 
serã·o fataes. Poderi a, ai.ncla, entrar em detalhes a r espeito elas 
providencias quo meus collegas Amphilophio ele Carvalho e 
ontros têm aqui proposLn, muito principalmente mrt1 dig:no 
conLcrrnneo, srnaclor Jos (~ Hygi no Duarte P erei ra, que col
locou-sc ao lacln rla magistral.nra., clcJenclcmrlo-a na. altura de 
seus lalonLos... · 

O Sn. METnA DE V1ISGONCELU1s - Drfemlcu-a brilhante
mrml.e . 

O Sn. ANDHJ~ c ,wALCANTI - ... pn cl oria. cnl.rar em a.na
lyso c demonstrar certas faltas quo cntenrlo clcn•rom .ser re
paradas, para m elhor organização elo Pod er Judicial'io; mas 
oll es .iá se encarregaram elo :fazol-o, com tanta proficiencia, 
con1 tanto mr.rccimento, quo cu, ainda m esmo que fize sse um 
gnwrlo esJorr;o para rep etir aquillo qu o por ell es aqui foi 
rlito. com cli'I:fk.ultlado o cnnseguir in , o ainrla nss im , st'·m a 
per:fei·ção pect1liar o propria elo talr.nto cru e Lnclns c.llcs tê:m. 

O Sn. AL,JWETD!I PERNMmmco - 'li'ín ha Lnl; podia, Lam
bem, clism.ltir eom mnita IWnl'icirncia, porque R l.rm. 

O Srt. ~JF.TH 11 DE VASCONCEum; - V. Ex. pélcle cl izer al
g·umn cousa :1 rrsp r iLo dos cf:l'riLns pral.ic Ds rlcssa organizrt
t.:ii.n: lrm muil.a eompeiPncia para i~so. 

O Rn . J\ NDRÉ CAVALCAN'J'I - Um elos granrlc.s inconvc
niPnLrs quo encont ro rm tnrln. rssa organ izar,::ío t'• n J'altn elo 
typo rlo lmiclacl o. 

Alúm disso . estamos sob o domínio ela diversielaclo ele le
c;isla~. ão. Os accórclãos, os ultimos .i ulg·arlus, q u c sm·vt:m pari'· 
combi.narmos as nossas decisões, quo servem ele assento, ,j:í 
não têm mais razão ele ser; ficúmos com uma legislação in
forme, não podemos faz er citações, porque ell as se contra
clir5.o ele Estado a G!:staclo . (Apoiados . ) 

O magistrado tem necessic1aclo de estudar, para appli
cal-a em qualquer ponto em que esteja; porque, pela sua car
reira, tem direito a a.·ccesso. Ora, o magistrado qnc snhir ela 
comarca A para a comarca :B: irú encontrar uma lri que elle 
desconhece inteiram ente . Não (: isfo um prc.iuizo? NE\o r~ um 
inconveniente? Não el evemos nós. na qual[clade ele mng·is-
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trados. ter legisla:oão uniforme para applieal-a em toelo u 
paiz ? 'Entretanto, o Congresso, h ontem ... 

0 SR., GOMENSORO - Trouxe o cabos. 

O iSR. ANDRÉ CAVALCAN'rr - ... estabeleceu o contrario 
do que acabo do. dizer, voLOL1 a legislação se.m aquella urlit'or
rnidaclc; <CJU e sempre exi.stiu no Brazil. 

O SR. ALMEIDA PERNAlVIBUCo - Durante a cenlraliza1;üo; 
nós, agora, queremos a descentralizaoão. 

O SR. , GOMENSORo - A pratica é que o vai clcrnonstnw. 

O SR. ANDRÉ CAVALCANTI - Sr. Presidente, eu devia 
Jazer ainda outras considerações; mas, attendendo á hora, 
que já vai muito adeantada ... 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Nós O ouvimos com 
muito prazer . 

0 SR. ALMEIDA PERNAMBUCO - Tem f aliado proJicienLr;
mente. (Apoiados.) 

O SR. ANDRÉ CAVALCAN'rr -. . . c faltando poucos m i 
nutos para terminar o tempo, que me é destinado , sinto nfw 
poder faze l-o. Seja-me, entretanto, permittido, ainda, dizel' 
alguma causa com relação ao art. 72, § /1°. 

V cj o, :2:r . PtesidenLc, que neste artigo trata-se do casa
rnento civil. 

O SR. PHESIDEN'J'E - Mas não cst.á em cliscnssiln. 

O ·SR. i\NDFU~ CAVAL:GAN'l'I - Corno não espero vo llat· ;• 
Lribuna, porque são muitos ·os que desejam occupar a attcHc:\.n 
elo Congresso, consinta V. Ex. que cu aproveite· o ensejo, para 
emittir ligeiramente, o meu juizo a esse r espei to. O artigo 
diz que a Republica só reconhece o casamento civil; e um dos 
Srs. representantes apresentou uma emenda tirando a pala
vra- só . 

.Comprehcndo o casamento civil com relação aos ef'feitos; 
e, debaixo desse ponto de vista, entendo que ficarão por cnnta 
daquelles que não se acautelarem as consccruencias que pos
.sam resultar, desde que não celebrarem o acto civil. A. pena
lidade é resultante do acto elo individuo. que não qui:.:: cum
prü· a condic,ão estabelecida; e, portanto, · deve elle sujeilar-.on 
ús consequcncüt~; quem, por exemplo, niío l!lli zcr que ~01 1 ~ 
:l'ilbos fiquem prej uclicados. nfio rleix:u:t de celelJrêU' pet·an I e 
a aulor.id<~de culJ\l)ctenLe o cunlmvlo civil. 

·uJ\r SH. REPrmsENTAN'l'E - :E' urua i.ll'n\t~ll~it'J lJL'Iiefica. 

O SH. ANDilÉ C.\VALC:AN'n - U qttr' , pul'I~HI , .ittslatutônLe 
motivou ·u DWLL l'UJJ at·o· ú vm: QUO ficam ::;ujeil.r1s a ur11a [Jcma
licladc os padres que celebrarem o naRamenLu antes de l' i t·
maclo esse contracLo. Em uma Hepublica. li.vt·u, l]ue l[ttCr· a 
eonfraternizal)iío rlc toclos, nor quo razão lJ<tv emu::; de es b
bclecer esse limite ? 

Casem-se os nubentes comu 11 ui:-:cren1, l) O.Lll· Lo Lia I ilJ ul'
dacle, on fazendo o contraclo antes, on depois. 

0 SR . AMERICO LOBO - Não vê C[UC OS padres diziam C[IIO 
o c;asamento civil el'a um tonw l)oncuJJiua.Lo? l<'oi uma l'ci
vindica~~rw. 
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O SR., ANDHÉ CAVALCAN'l'I - Noto, ainda, que ha exaggerci 
na despesa a que está sujeito· o casamento civil. 

Grande é a dil'ferença que ha entre a deste e a do casa.
mento religioso; dá-se, até, o facto de muitos individuas não 
puderem supportal-a, e, por esta razão, deixam ele satisfazer 
o preceito da lei. 

O SR. MoHAES BARHOS- As despesas legaes não são exag
geraclas. 

O Sn. ANDHÉ GAVALCAN'l'I - O certo é que so exige das 
partes, em geral sem recursos, mais do que podem p:vg·ar, 
determinando o augmento conforme a localidade, se dentro 
·ou fóra da cidade em que se tenha de realizar o casamento. 
Ora, é justamente este um dns pontos sobre o qLlal, oppol'tu
namente, convém providenciar, afim de que não prosiga este 
flagello da htimanidade, que tanto a tem assustado, não, com'l 
se diz - pela intriga dos padres, mas pelo defeito proprio 
que camcteriza semelhante disposição-. 

Ao mt:mos, faça-se o que .se pratica na Hespanha, onde o 
padre vai á egreja, e já o Poder civil foi informado, tendo 
<mandado para lá um encarregado · elo registro civil. 

O Sa. TAVAREs BASTOS - O Registro· Civil mesmo, que 
antes havia . 

0 SR. ANDRÉ CAVALCANTI - 0 padre está sujeito a uma 
multa, caso transgrida as prescripções estatui das nas leis cla
quelle paiz. 

O 2:a. 1YioRAES BAHJtos - O casamento civil oheigatorio é 
a ,garantia das famílias: é preciso naturalizai-o no paiz, custe 
o que custar . 

O Sn. ANDHÉ CAVALCANTI - Não comprehendo a neces
sidade da obrigatoriedade. 

UMA voz - N ecessielaele para n direito do filho. 
O Sn. ANDRÉ CAVALCANTI - Quem mais interessado nisso 

elo que o pai? A proceclencia elo casamento >Civil : outro abysmo 
que se cavou em nosso paiz; e direi que foi a causa do appa
recimento elo partido denominado Catholico, para o qual con
üorre tambem o facto ele se retirar a-o clero o direito de ele
gibilidade, eonforme já tivo occasião de me manifestar nesta 
1C'asa. 

Não digo que não sejam discriminados os direitos ; o que 
não quero é que haja por paete da lei essas medidas de rigor 
e excepções odiosas. 

Queiramos para o clero o que queremos para nós. 
Para que tollwr ao clero o direito político ? Não vejo con

voniencia. 
Foram estas as consicleraçõos que Linha a fazer, com aà 

C('J aes occupei a attençã.o da Casa. 
Eslando a findar a hora, enEencli. que niio devia imprimir a 

essas considerações outra marcha, eliffm·ente ela que observei. 
Tenho, portanto, conclu iclo, e ainda daqui desta tribuna 

faço votos para que o paiz entre. quanto antes, no regimen 
da legalidade, e que façamos a maior somma ele beneficios ao.s 
estados que representamos, e. que saiamos deste Congresso. 
todos, amigos e confraternizados. (Muito bern; :m!Uito bern. O 
O'f'ado1· é cumprimentado.) 



São lidas, apoiadas e entram conj unctamente em ciis
cussão as seguintes 

Emendas 

Ao § 5° elo art. 62 

O ensino será sempre secular, gratuito c obri g·alorio no 
primeiro .gráo, e livre nos gráos superiores. 

tS. R. - Casem·iro Junior·. 

Ao § 7o elo art. 67 

Heclija-se assim: Autonomia elo município na or·gani
z a~.ão ele seus orçamentu.s, na gestã,o ele seus interesses, sem a 
a mini ma intervenção do governo elos estados. 

S. R. - Casemi1' o Junior. 
Vêm á Mesa as seguintes 

De'Claraçõe~S de voto 

Declaramos ter votado contra a emenda substitutiva d·o 
n. 24 do art. 33 elo projecto ele Constituição, apresentada pelo 
Dr. Leopoldo de Bulhões, por destruir a unidade da legislação 
da Republica, que desejamos manter como garantia da egual 
dade de direitos dos cidadãos e ela união nacional . 

Sala das sessões, 9 el o janeiro ele 1891.. - M'onteí1·o de 
lJar?'OS. - Gil Gov.lart. - Athayéle Jnníor . 

Votámos contra a emenda apresentada pelo Sr. Deputado 
~\ugusto de Freitas, que constiLuüt o n. 11 elo art. 4'i';. por isso 
quo não r>o clomos aclmitlir qu o se cl ê auctorização ou facul
dade, ao Su pr emo Teibunal Federal, qLt o é nomeado pelo· chefe 
do Estado, par a approvar actos desse mesmo chefe; salvo s e 
a expr essão - 1ned'iante approvação - eleve ser entendida -
tmediante prop os ta claquoll e Tribunal . 

Sala das sessões, 9 ele jan eiro elo 1.891 . . - Alme-ida Bm·
reto. - João Vie'im. - Fú'n1'ino da Silve·ira. - Couto Car
tax o. - Ped?"o Ame·J"ico. - J. Relt[mba . 

Declaro que votei pela unidade de legislação. 
S. R. - 9 de janeiro de '1891.. - J. Retumba . 
Declaro quo teria votado pela segunda parto ela emencl a 

el o Sr. Amphilophio o ontros ao arl. 58 do pl'oj c c to de ConstL 
· Lu.i (;ã-o, si elle tisosse sido posto á votaçã.o, como meio ele ass i
gnalar a uniformidade ele jurisprudoncia no regimen da uni
dade de legislação. - J . L . Coelho e Campos. 

Fioe a adiada a discuss iío, pela hora. 
O SH. PHESIDENTE designa pal'a amanhã a scguin Lc ordem 

elo dia: 
CmtLinuaçiJ.o ela 1" cli.su nss iín dos Litu los H c lii do Pl' O

jecto de Constituição - Dos estados P do município, dis
cussão elo titulo IV - Dos cidadãos bta.z'ile'i?·os. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas ela ta c el e . 
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