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monopolio de poucos, é a vcg·n taçflo elas indusLrias, ó a res
!.ric(;üo a uma de nossas lihei'ciadcs, a libel:'dacle de commer
cio, sem a qual não poueecmos caminhar para o fuluro coin 
essa confi.an()a a que nos dão clireito os nossos gloriosos des
tinos, 

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

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

Vêm :.í Mesa as seguintes 

Declarações de voto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ao m eio-rlia faz-se a cüamacla, :i qual i·es])ondem os Srs.: 
Pruden te de Moraes, MatLa lWacli.aclo, Paes el e Carvalho, João 
Neiva, ReLumlx1, !"i'rancisco iVIacllaclu, Leoveg·i.I clo Coelho, Joa
quim Sarmento, Manoe l Barata, Antonio Baena, João P edro, 
Cu nha Junio l',José Scgundino, .Toaquim ela Cruz Thcocloro Pa
cl1 eco Ely;;c u _Martins, J oaki 111 J\aLuncla, Bezerra ele Alb uqu cr 
q11 e Juniu1:, '.l.'licodurct.o Snulo, Josó Bcrna1:clo,Olivcira Galvrw, 
Arnal'o Cava lvanLi, Alme ida Jla.1:1·c:to, F .irmino ela Si lveira, Sosé 
Hygino, J'osé S imeão" F lm·iano Pei xo lo, Pedro Paulino,_ T ava-
1·os BasLus, rtosa Jm1wr, Tllomaz Cruz, V1rg1ho Damas10, Ituy 
Barbosa Domingos Vivc:nlo, G il Gou larl, iVlonLeiro de Bal.'ros, 
Quintino Bocayuva, Lapér, Bl'az Carneil'O, Eduardo Wamlcn
kolk Jo5.o Sevel'iano, Salcltml1a Marinho, Joaquim Felicio, Ce
sariÓ Alvim, A:nc1: ico Lo1Ju. Campos Sall e:;, Joaquim ele Souza, 
Si lva Caneclo, Si lva Paranhos, Joaquim Murbnl10, Pi.nheiro 
Guedes, Ubalclino cio Amaral, Santos Andrade, Generoso Mar~ 
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qües, EsLe.ves JuuiOl', Luiz Delfina, H.an1il'o Barc,ellos, P inhei
ro Machado, Jul io FroLa, BelfOl'L Vieira, Ucl1ôa Rodrigues, In
clio elo Bra:;j ), Laui:o Sodl'é, lnnocenciu Scrzeclell o, Ni11a Rl-
beiro Cantão, P ec\1·0 Cherrnont, MaLla Bacellm", CosLa; Hoclri
gues,' Casem.iro Juniul', Henric1ue ele Ca1·vallw, Anfrisio Fiallw, 
Nog ueira Pa1·anagu ú, Ne l:;on, Pirn:; .L<'erreil'a, Bai:bosa Lima, 
Beze1Ti l, J ufio Lope:;, J usli niano ele :::ler pa, Freclel'icu Bo1·g·es, 
Josó Avelino, José J-{evi laqua, Gon(;alo ele Lagos, Nasüirne 11 Lu, 
A lrnin o AfI01 1 ~0, Pec\1·0 Velh o, JVLiguel ele Castl·u, 1\mol'ün Gai·-

. eia, Evilacio Pessôa, Pedro Amer ieu, Couto Cm.·laxo, :::Jú An
drade, Tulc11tino ele Carva ll.10, Hosa e :::J il va, J uão Bal'bal li u, 
Gonçalves Jl'rneil'a, .José Ma1'Ü1rn1n, Ahnei rl a Peenamlrneo, .J Ll
venciu cl'Agui:u., :\rnJ1:6 Cavalcanti, RaymunC!o Bandeira, An
nibal Falcfw, Pereira ele Lyra, Meii:a ele Vascoucellos, Joãu 
de Siqueira, Joã\) Vieira, Luiz de Andrade, Espirito SlulLu, 
Bell arrni no Carnei eo, T lrnop 1t i 1 o dos Sanl.os, Ponle de M il'an
cla . Oiticic,c1, GabiJ.10 Besoueo, Lvo do Prado, Oliveira Vall acllLo, 
Felisbello .Freire, Augus l.o ele Freitas, Paula Argolo, Tosta, 
Seabra, .Anlón iu .J:<;uz8biu, Zama, ArLhur Ili us, Garcia Pirns, 
Nrareolinu J\11. oura, Sanlos Pel'eil'a, Custodio ele l\1ello, Paula 
Gui.ma.rã.es, Mill~un, Amphilopl1io, Franüisco Sodré, Dionisiu 
Cerqueü·n, Leoveg1 Ido l<'i lgueiras, Barilo ele S . lVlal'cus, JVIo
draclo, Barrw ele Vi lla Vir;,osa, Prisco Paraíso, Moniz Freire, 
Athaycle Junim', BaptisLa ria Mo LI a,Fróes ela Cruz , Alcindo Gua 
nabar·a, Erico Coelho, Sampaio Ferl.'az , Lopes '.l'L'Ovào, Jacques 
Ourique, Ar isliclcs Lobo, Mayrink, .Purquim W'crncek, Do
mingos J esu in o. Vinl1aes, Tlwrnaz Delfino, Antonio OlynlJ10, 
Badaró, João Pinl1 e iro, Pacii'ico · Masea renlias, Gabriel ele Ma
galh ães, Leonel Filho, Chagas Lobato, Jacub da Pai x fo , Alc
xandl'e Slocklel', Francisco Veiga, Costa Senna, Lamou11 io1., 
Alvaro BoLel lrn, Go nçalves Cl1aves, Arn er ic o Luz, Feliciano 
Penna, VioLl.i, Dul;ra Nicaeio, Corr&)a Rabell o, Manoel Ful
gencio, Astolp h o Pio, ArisL icles Maia, Gonçalves Harnos, Car 
los Chagas, Fra·11 cisco Amaral, Domingos Rocl1a, Cosi.a Ma
chrido, Palnl. I a. .Toií.o rl e A rn ll ar, Ft<rrni ea H.abnllo, Ferreira 
P:ir es, Jnfio Luiz, Hc)l'Jm1' clin o el e Campos, F 1·nncisco Glicür io, 
Moraes Barros, J,opes Ohavr•s, norn ingos ele Mn1·ans, Aclolp lrn 
Gordo, Carvri.lhal, c\ngcln P inlw i1 ·n, Mm:sa, lloclolplw Mirrmrla, 
Paulino Carlos, Cnf;la .Ju11ir11', Horl1: igurs Alvus, Carlos Ga1·
cia, Moreira ela S il va, Rubifí.o Junior, l!'leury CurnrJo, Leo
poldo de Bulhões, Guimarães Natal, Antonio Azcrcclo, Cae
tano c.fo Alhuqu erquc;, B()llarmino Cl e Men íl onça, J\'Iai:cia\10 el e 
l\fag11lhã.es, Ecluarclo Gonçalves, Fernanclo S irna.s, L·aurn 
Müller, Carlos ele Campos, Sc l1miLlt, Lnt~enl a ConLinl)(), Vt
clorino Munl.airo, Vereir a lia Cosi.a, An luu clu J:1'al'in, .Ju.liu el e 
CasLilhos, F_unsnca r~ Si lva, Fon seca l-Ie1:rnes, Nilo Pec<rnlia, 
Urbano Mareondes_, Man lt ües Ba1'1·clu, Cyrillo ele Leu.los, Al
ber to B1·ancl::í.o, 01 1vc 11·a P111lo, Virialo de Medeiros, Joaquim 
Bl'Cves, Vil·gilio Pessoa, Fl'am;a Ca1·vall1u . Luiz Murnl , Bo1·
gus do M.ecluit·os, Alcidcs Lima, Ass is Bra.s il. Tl10JJJaz F lores, 
Alweu, Homer o BapLisLa, lloclla Ozurin, Cassiano do Na:;ci
monto, Fernando Abott, Deme!r io Hiheiro e Mefnna Bal'rolo. 

Abre- se a sessão. 

De.ixam ele comparec.r:1\ com causa os Srs. : .Jl'rer]()l'ieo 
Serrano, Ooelho o Campus, ~>ara-iva, ll:iulino Horn, HoL11·i
gnes Fernandes,_ J\Ja1• Linho Rodrigues Leandrn Maciel Cundu 
d() Figueiredo, F erreira Bl'anclão, Brn.:no clu p aiva, 'c~s n. 1 · i (J 

Motta Junwr, Alfredo Ell:i s, Ernesto de Oliveira, e, sem 
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causa, os Srs. : nangel Pes lana, Aquilino rlo A'maral, Santos 
Vieira, Bel'narrJn de Mendon ça, Barã.o ele Sanl.a Hrlrn '.l, Do
ming·os Porlo, MarLrn ho Prarlo .Turn or, !\nLon10 Prado, Lrnz 
Brtrrefo e Alm 'Jcla Nogw~ira . 

E' J ida, posta em rli scussfto e, srrn el e bn 1 e, ap.provacla 
rt acl.o. ela snssão anLececlenl e. 

O S1'. Anlân ele Fm·i.ri - Sr. Pr·rs irlrnl c, .Srs. rn r mllrns 
rln Congec~sn , aprnveil:o a lib<·rrlarlr, q1H~ o Hcg irncnln iwr
rni.l l c ú.s rli scu s:s flrs na l'Jorn cln rxpncl 11• 11lr', pan1 , ainrla 11m:J 
vrz, orcupar- .me com o convc ni n arluanrirn. crlcbrarlo rn l re 
o nosso Governo e os cios Estaclos Unirlos ria Am erica rlo · 
Norl.r.. 

E aproveito e.> la oppórtunirlacle. pr inci nalrnrnle .porqu:e 
nfío qu r.eo,, na parte ela 01·rlrrn rlo clia que tem s ido flpslinacla 
;'t rli scussfw 1ias moçôês a111·rsrnlarla. solwc es lc ass umpln, imi 
tar os di vrrsos ol'arloens que l f!rn occupado es l a 1 l' ibu na , d<'slo
canclo a qucs lão e vinclo , não di sc ut ir essas moções, mas o [ll'0-
11rio lralaclo cornmr,rcial. · 

Nilo posso, Sr . Prcs idenLe, nem elevo, deixar rlr fa7.rr 
al1n 1mns co ns irl era<;õcs corn rela(;ão a clivr 1·sos a1·gurnrn l os 
rx.llih'ir'!os pelos cl d rnsores dn ac Lo govocnarncnlal. 

Com nç: arrii pda defesa ap1'esenfacla pelo Din1•in 0(('iciol 
r.m nome elo Governo, - clefosa que, na m inlrn. opinii'ío , rnaís 
enrnp1·nrnr l l.r ainrla c·ssc Gnvr·rno . 

Ass im 0 qu fl o Sr. Mini si ro rla s Relações Ex l cr inrrs, ou 
o Si:. Ministro <la Fazenda (eu niio sn i lwm a qual rlos rl om; 
devo tocnar rcsponsave l. porque, além ele sr1 ·ein Ps las tllla s 
funcções exercidas p elo mesmo indi vid uo, o Congrrsso ignora. 
(' 111 v isla ci o s igill o que gTiaerla o Governo sobrr a clata e. os 
tcrmo.s elo Ira.Lado. si foi ela Secretaria <:lo Exter ior que pa1'
iiu a iniciativa, si ela Secretari a ela Fazend a), -- assim 6 
que S. Ex., ing·cnuam enl e, nos cliz que: o conve ni o Lraz r e
su ltados vantajosos, porqu e. em ·primeiro Jogar, nós expor
tamos para os Rstados Un idos urn val OL' mnito maior elo que 
aquellc que importamos, e, cm segu ndo Jo gar , procm·a de
monstrar que a sna influencia sobre os preços cios g·eiie. 1~ n8 
:nns m cTcaclos rl o Rio de Janefro , nu.o t om o alcanee q1rn se llrn 
lem attrihu irlo. Com os oulros n11;1'c a<'los nfí11 se prnoccupa 
S , Ex.,.. · 

Na rlrfesa nrfi ci al a qur rn n rr>fi1·0 encnnlra-sr o se
guin le : 

"Cons irlrrrmos. por rxrrnpln, 11111a nwrca<lor ia cujo cus lo 
rlr faclma sf' ja dr: urna lilwa 0s lr.1 ·linn. e qun es lrja suj<lil a 
a rli1•e il.os el e iJnporlaçfi.o n a razão <l P JO a 15 o/o - suppn
nllarnos com a l.axFt de ·1 $200 . O iwoço cl r. Lal gencro no mer
cado braz il c iro será, com ·os cl il'ciLos cm omo. c1uanclo. de 
Ol'igern européa , ao camb io ' 

Par 21 18 3/4 
r:usto 8$890 10$000 12$800 
Direitos 1$200 1$500 :l $728 

10$090 11$500 :1 '1$5 28 
e cio p1°11 cer1rneia nmrri cana. ilr or·a nm rlr.anl n 
Custo 8$890 10$000 12$000 
Direi los - ~moo 1 $125 1$296 

9$790 'l:l~ 1 25 'ilt$09ô 
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. Isto é, menos 3 .%, apenas, do preço de egual productc• 
importado da Europa. No gaso ma1.s commurn, porém, o de 
sei; mais elevada a proporçao cios cl!rei tos, a percentagem ela 
dlfferença elos IJl'eços n&o excede ele 9 % . 

. . Tomemos um gone r.'O elo mesmo custo el e foctura, mas 
su,Jeito a clll'oltos ele L.10 a GO .%, digamos - a média de 5$. 
Vmclo ela Europa, ao cambi.o 

par 21 18 3/4 
Custo 8$89 0 10$000 12$800 
D.i reiLos 5$000 5$625 7$200 

13$890 15$925 20$000 
Sendo rlo proclucção rímori cana., p elo tratado, ao cambio 

par 21.1 18 3/ /1 
Custo 8,"890 10$000 12$800 
Direitos :3$7tí0 4$21!J 5.·400 

12$640 11$21!') :18$200 

Por tanto 9 o/o menos elo que os valores proceelontes." 
Depois di sto, S. Ex. afl'irrna que esta vantagem do 3 011 

el o 9 % em :favor cio rrns[.o dos generos americanos no nosso 
mol.'caclo, não é suf'ficiente para afastar cloll e o similar en
ropeu, rrn,jo preço do rnanufactur a ó muil.o baixo . 

O i llust.re Ministro esquece que a sua proposição nilo ó 
vcrclacleira cm 1 oclos os casos, pois que e se preço, clcnon-
1frnclo elo custo ela mfí.o elo obra, que 11a Emopa ó inferior a.b 
rlos E stados Un idos, cleponclr, iambcm, ela rnaLet ia p1:ima, cm 
regra ma.is ba l' al.a na J\m c1·ica el o qu e no ve lho Con /, i ncnl.e~ 
A tl.cnd endo-.'3e a es l a cons·i rlomç<'í.o, cla t'O fica q ur. ·~qucll:rn 
cliffcr.-ençns do preço podem subsistir, sem reclu cção, em 
mui/ os casos, com grave pre,iuizo elo consurn iclol.' lJL'ar.i leira. 

lVfas não é tudo, Sr . Presi çlcnle . 
O csturlo fo i lo e pul1l icaclo no Dia1'in Of/"icial niio esL:í 

complelo. A compnraçfio é nstn.b clec jcJa sórnmlte onfro o 
i1 roço, no nosso rne1·caclo, dos grneros ame1:icanos cujos rli 
rci/"os forain r ecl u7. iclos elo 25 o/o e os s imila1 ·es om·opcus ; o 
caso ela isnn(;ão dn cl il.' r ilo s fo i esquecid o . Entretant1_J, Lêm 
rntrad n. l.i vl.'e . no Brazil - a far inhas e os ol eo amr,r1c:rnos, 
gAnoros es tes qu r, pl'flcrrlr.nl.r•s rln Europa, imgam, nas i1nssas 
alfand egas, rlr, 1:5 a 48 <1o rlr sru valot' . O consn mirlor, ])o i ~ . 
com1wará osle!> generos, quanrl o imriortnrlos elos Eslarl os Uni 
dos, J)Or 15, 20, :w r, .:\8 o/o me nos ri o qu r os conwrar1a 
quando de proecrl enci a curopóa . 

Esta differ O"nç:a dr prr~~os r" de ordem lal , qu e os gcncros 
europeus serilo i nev i 1 uvolmon/ e !expelli elos elo nosso. mer
cado, que se constil.nid1. rnnnopo li o uxclu siYo dos am01·1canos. 
E. dos /o macio, ao nassu qu r• vamos f'rrir de rnMle as nossaB 
indnstr ias, provor,arnns, [amhorn, as jus/as rc])resalrns adua
ne iras elos povos elo vcll1 0 ConLincnte. 

Alóll'l el os /a clefor.a ele ern·a.cLnr off iccial, ou Lra pl.' elcndcu 
Junclarn enl.ar, ele s la / 1'itrnna, n digno i·cprcsenl a11 /e poin Es-
i a'clo elo Rio de .Tancfro, Sr . Lapér . . 

S . Ex. julgou com quarl 1·os cs lati sLi0os, e formulou cl1-
vr rsos :irgu menl os, no ' quaes cu rlese,i aria. rcsponrl er, o que. 
nfl o posso fnzrr agora, pol' nií o / r,r ,: iclo nmrla puhl 1ca tlo cm 
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integra o _seu discurso , cujo resumo foi muiLo incompleLo. En
Lre tan tn , es tou convenc ido ri o que ess r s argume ntos podem, 
um pot• um, -ser l.ocl us rnves Lidos con Lra o J1 l'Oj)l'J O Lral.ndu que 
s. Ex. p1·ocur·o u cl ci'cnclee. 

'J.'orn anrln po1.· pon lo el e par Lirl a a fal sa suppos içu.o rlo qu e 
o café serú sern prn a grand e e J1L' i1 ic i pal font e el e r iqu e:-:a do 
nosso pai:-:, o i l lu sLru rc proson i·.u.nl. o mos l1·a-w sat.isfo il o !' Om 
o convcni o, p or que nós exp ü1.·tarnos par a os Es l.acl os Urndos 
dous 1 ecços rio ca:l'é procl uzi ri o an1m alrncn l 1;, rcprosen La cio poi: 
um val or muiLn mai or do qnc o ela irn])or l.açl\.o rlaquella ri ro -
coclencia . . 

Mas estP argumento , dopo is l' oproclLJ ziclo no Di.ar'io Of
ffr'ia l, só t eria val01: si S . Ex . demonstrasse que, sem o oon
vcui o, a nossa expodaçfau diminuiria . 

0 1:a, islo nfw so clú, é o l1onr acl o reproscn l. ant 1J llU Om n 
aff irnn qu ando cl oc lan1. que u consumo el o café lwaz ileiro 
1.om al1gmonl aClo semprr, quer na Euro1 a, quer nos Esl.arlos 
Unitlos, t enrln apen as llavírl n uma rlirnin u·içi:í.o, por occnsii:ío 
rlo synrli caío aqui 1•s l abDl c•c icl o o p m.· cn usa rl r•sso mesmo sy n
riic al o. 

D1:rnais, o Bra?.il n ã.o p órlo ser, n em elevo ser, sim11l cs
rn enl. r, um prorluclor íl D :1 ss Lrnar e cl0 café (1Wv.i l.o apoirrrlos); 
e, si n ós ín sis lirmos nesse rnau sys lema rl n peo l:cger exd us i
vamcnle es las rlu as ind ustr ias co m pre,jcrizo elo lorb s as ou 
t rns, clcn l.r n do p oucos a nnos ior cm 11 s ele aLt·nvossae urna e1·i so 
er,onomi ca elas mais rieplo eave is . 

Os S1is. V IN H AE S g BAP'rT R'rA DA MO'M'A - ,rn oslamos 
al. r avessanclo . 

O Sn.. AwrÃo DE FATti A - Ha, ainda, uma consideração, 
que vem refoeça1.· os me u.s argumenl.os, e é que a culL ura do 
cnfó n i'í o se pórlo locali zar rle rn nrlo defi nit ivo nn mesmo sólo, 
im mesma r rgiüo (Apofoclos) ; el e lempos em t.ernp os ella se 
rlr sloca. e a znna que er a grande l)rocl ucLora -de café p assa a 
peocluzir pollcn, ass im como oulra que 11ouco prncluzia vem a 
pr oduzir mui 1 n. (A 1rnúidos) . 

Por cs lr, lado aq u r, ll es que, ho j e, defendem o t r atado rior
qu o têm i11l c r r~sc; o em augrnrnl ar a ox11 orl. a~'. fiO clô cafó que os 
sons r si adns pr o1.h 1zcm, parl em, rlen lxo de 1.fí ou 20 annos, 
passar por n nm profun da r amarga cl ccrp1)ío quanclo r' ssa 
proclucr;i'ío J'or mui ln rr dmi cla nu null a. (A.1?oiados) . 

O Sn . V1m-rxcs - Como eslá accmlccrmlo aqui no Rio ele 
.faneiro . 

O SH . AN'r Ão DF. Ji'A HTA - E' verd ad e . 
Corn rolaçlí.o ao asst1ca1-, cl t•vn 1·osLa beleccr o meu a1·g·u

mc1ilo, qu e n f!.o fo i con l.es 1 ado. 

O Srt . VJN HA 1~s - Nem pn-rle ser. 

O SR. _ AN T ÃO 1rn Ji'Anu - Kn rl.i sse que p1•1·miLI il' a cnLra 
cl a l ivre ri o ri ir ei l us nos E sLaclos Unid os ao nosso assu car ele 
inferior q11ali cl acle, un icu 9u n sosa rlcs le Iavnr, C'm yr;z ele 
~cr n ma prn lr.cç:1.o a osla i11rlusl'.e1 a, era 11o lo con li:aeio, 1we
Jll cl 1cnl- a., obslanrlo o s1~u aporfoiçoarncn lo . 

O SR. . GAnc1A P mEs - lll ucl e- sc V . Ex . 
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O SR . . ANTÃO DE FARIA -. O illustrc aparLista sabe que no 
seu proprio Estaclo, na Bah ta, ha mclusLriaes que fabrwam 
assucar ele tão boa qualidade, que póde entrar, victoriosa
menLe, cm cru alquer dos mercados conl1 ec idos ; e esle facto é 
urna domonsL1·a ção categ·.;rica da poss ibil iclacle de nporfe i
çoar-sc a nossa incluLria assucare ira . 

A esses industriacs, defonsores cio convenio, cu diria, si. 
me fosse desculpada a franqu eza, que, si SS. Exs . se co llo
cassem em um ponto de vista mais elcyado, esqrn•cirlos ele 
seus interesses pessoaes e preoccu paclos, exclusivamen te, com 
os interesses ela Patr .ia, havel'iam de reconhecer que o Lra-
1.aclo é inconvenientissirno ... 

'O SJt. V1NHAES - 1~poiaclo . 

O SR. AN'J.'ÃO DE FARIA - ... porquanLo, s i por um laclo 
elle vem abrir um mercado ao nosso assu car de inferior· qua
lidade, por ou tro, es ta industria deixará de aperfeiçoar-se . 
]:<; s i aquell cs que conseguiram já este desidenil.·1;,m defonclen1 
o acto governamental, é, exactamente, porqu e nell e encontram 
urna garantia crn Javor do monopo li o que querem .1nanter, 
fabr icando só elles o assucar el e boa qualidade . (AjJO 'ilaclos e 
apartes.) 

Além disto, ha uma consideração ele ordem capital, que 
nfLo deve ser posta de parte n es la questão, e que é a segTdn/.r, : 
- o Governo não pócle celebrar tratados, não pôde legi slar, 
clesde esses LraLarlos, ou !ois, que venh am proj u Jieai' , cle
tr:n'ir1inadamont e, o EsLado A ou o Estado B .· 

Quem legisla cm um paiz corno este eleve fazel-o l.enclo 
em v ista os inloresses geraes (Apoiados; muito bem ) ; quern 
:faz convcni os ou t r a t ados inLernacionaes deve Ler em vi.s i.a e 
desenvovimonl.o das industrias da Republi ca, e não, exclusi
vamente, os desl.o ou daquello Estado. (Mudos apoiados.) E 
si os illu stres r epre sentantes. qL1 e querem ver protegida pelo 
Governo federal a sua inclus l:r:ia assucare ira ou a sua cultura 
ele caf é entenderem que por isto mesmo o tratado eleve ser 
mantido, cumpre-lhes . respeitados o.s preceitos da coiherencia, 
pronu11ciar-se fr ancamente p elo desmembramento elo pai z, 
propondo a sua divisão em duas p atrias, uma, co mLitui nilo fl 
:F'od ernç iio Brazileira, ouLra. a F eclcraçào Jo Assu car r. rln 
Ca ff\. Tslo 1~ que é log ico. Senhores ! (Apartes.) 

Atacaria a questfto por este laclo, devo ir ao encontro cla
qucll es qu e a rmcara1:a.m sob p onto ele vista menos pra/ico. 

Aqui se disse que, si protegesscmos com o auxilio rlc 
m odiclas prnl1ibil ivas a nossa agricu ltura e as nossas indus
trias, teriam os, futurarnen Le, 11ma cr ise eco.norn ica por ex-· 
cesso el e p 1·uc111 cr;fto , como aconteceu :nos EsLados Unidos . Mas 
essa crisr• Tllll' r•xcosso ll e p roclu cç.ilo cru er clize 1· crise por ex
cesso de 1·i4111•:r.fi r p:tl'a essa, Sm1 Jrnres, h a sempre remedia. 

Devo, l ambf~rn, i·espondm · á quelles que aqui vérn, Jazen
do a apologia elo li.vre .crirnbio e pretendendo condemnar em 
ahsolu lo o prcilecciouismo, justificar osso tratado po r qu e on-
1.rmcl ern qu e 0 1! 0 con sagi:a os principios que rl cfcncl em. (Não 
apoiados.) 

Senhores, r sse t1"alaclo ó a ltam en te prnteccionisLa para os 
anw 1· ican ns, r n1•rn pod ia de ixar dr, ser, porqur, aque ll c J)OVO, 
closcl e sua ·inrlop enrl encia, só l.om riroellJ:arln prol 1•ge !' as é~ uas 
inr:lu s lria s . :E Yai li\ri longr n rrspr il o a es la prnoccupaçiio, 
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que ell es até agora pr ohibern? ele rnorlo abso luto, a rnlracla 
do procl uclos que ten ham , a ll 1, s11111lal' rs. . .. 

Quando, cles la. Lr ilrnna, se d isse que rleviae:io.s .1m1 l ae~ 
granclc J1epub li ca, eu, C'lll apar le, conL>sl.r 1, affnmanrlo . . que 
tl nviamos imi Lal-a, Jazcmlo o peo lccc 1u111 s1110 como cll n lez, o 
app li cando u livre cambio .como 1ll a app llcuu ._ ( A11<~wrl1~ ~) . 

O segredo rlo clese11vov1mcnLo rtn. J!,s iarlos Unidos, nns n 
vamos encontrar cm sua lüsL01: ia . . 

Bm ·1808 n SeceeLu,rio ele Es l acln nallat1n,. apreson 1 a 1;rln 
ao Congresso o plano geral ele v.ia<.;ii.n parn a H.epulJl 1c.a, 1 n
sisl ia pela s·ua accciLa\!ãn, e lembrava a converncncm ele ser 
oll e executaclo de prornpLo, crnborn 1ossen 1 as drvcesa: vrn s 
ele communicação realizadas sein ns ape rfP1çoarnenlos lia ai:Le 
r:nLão m oderna . 

O que ell e tinh a cm vis La era facil itar, com a maxima 
presteza, o clescnvolvimenLo Lias l·elaçõcs comn.10rciaes, n pro
vocar o povoamento cio so lo am ericano . 

E ·se p lano foi pouco a p o11co ori rl o r ealizado sabi:L e pru
clcn.temcnte . Assim . abriu-se a cs l 1:acla el o rodagem, me lho
raram-se as concliÇõ es rJ c nav eg·alJi li clacl e do r io, es labelc
cru-se o canal tL p1·oporç5.o qu e o aug·mcnlo rla po 11ulaç:fíu e rlfl 
l ro ei uc<1ão ia exigindo ossos mc ll101·am en 1 os, e só mais 1 al'Cle, 
c1 uanrl o o rnovimcnlo commcrcial se !or nou gr anclr\ quando 
es l:a ou aqucll a região iwocluz ia basl:an le, ou , ainda, quando 
lacs pr oductos sob nm · p equeno volume eram rio gTanclo 
va lor o podiam, por tanLo, supporl.a1: al lo!:i frr,L es, - só então 
foi lançada a estrada ele ferro. 

Além ri issLo, o Go·,1e1:no am ol'i cano protegeu a industria 
nac iona l, csLabclecenrlo el evados clii: eilos sobre producLos cx
f rang·eir os que Unham similares no paiz, e essa. medida trouxe 
para a 11.cpubli ca urna cnncnte irmnigrato1· ia de agri-cultores, 
inclustriacs e operari a~, qu e na joven Conf ederação viam se
guras garantias para sua subsisl' en cia prese nte e seu bem 
o. tar futuro . 

Assim se exp lica 0ssa immigmção cx traorcliinaria, até 
pa·nt a Pensyl varr ia, em cuja Constitu ição se estipulava uma 
taxa de entrada para o cx Lrangeiro, q110 procu rava o paiz . PoLt; 
hem, apesar. desse imposto , a ])opu la()ão ela Ponsylvania au
grncnl.ou rap 1. cla e ospantosarnonl10, sua industria clesonvolvcu
sc, o que, aliú. ·. era natural. po1·quc o immigrante que ell a 
r ccrl1ia ní:in llir. tTazia s(1mn11 tc o hra~o, ! razia-l he Lambem ca
pital, o que rl ern ons lr ;:n: ~1 s 11 .ieila1•-s t• a11 i1agamenln lia Laxa 
a qu e allud i . , 

E, si mais alguma cou sa fosse n ecessa.rio r eferir para 
~orn.a<t' i2aLonle o empe nl10 dos am ericanos cm pro tegei' as s uas 
mclu?t1:ias, bas Laria •recordar . essa l.ei pela qual o Congresso 
prohibrn o Lransportc de mercadorias p elo canal Erié · obri
gando o comrn crcio ":_ u li lizar-sc da via-forr ea nacional, que 
SCl'VJa a me.-; rna reg•1ao. 

O Srt. GAHCIA PmEs - Si uma lei 1dcnl.ica fosse aqui aprre
sontacla, os nob1: rs reprnsonLanLcs Lc1 ·iarn razào ele lnvasl::\l.' a 
voz combatendo-a . 

_ O SR. Ar:<T.fo DE J! AIUA - Abordo, agora, Senh ores a ques-
1.ao de doutrma. ' · 

.A v~eda rl c r ~ m ~c tcn c ia <'conomica nã.u rs lá nr.m com os 
parl.IclarJOf; do. l!vrr, cambio n em com os proleccion isLas em 
absolu to (Avoiad os )! a verdade es Lú com acgwlles qu e sus-
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tentam que cada um desses systemas póde ter applicação eon
veniu11te, conformo as condiç;Cíe.· do p1 ·oblema a resolver. 

'.\los pa izes novos, c0mo o Beazil, on de as ind 'cis Lrias niio 
esLã.o ai.n ela desenvo lvidas, onclo a popu la·ção é pouco densa, 
onde lrn. necessidade do imporl.ar op erar ios e arl.islas h abeis, 
onde as Jontes ele riqueza publica nã.o estão devidamente ex
p loraclas, d ove- se ser f.ranca rnenLe protcccionista; naquolles 
em CJ l lC h a sufficionte clescnvolvirnonLo indus trial, operarios 
inLelligenles , abund ancia de capitaes e grande população, cum
pre esta·belecer o livre cambio, a mais ampla concurrencia, 
p orque, garantida a indu stria, essa competencia vem, po•r um 
lado, aperfe içoai-a a inda mais e, por outro, trazer vantagens 
ao consumidor. 

Mas qncrer r:stabelocer o li.vrc cambio em un:.: p:ür, como o 
nosso, sem inclustria.s, som girancles capiLaes, sem braços, com 
os salari.os elevados que temos, é, Senhores, um verdadeiro 
absurdo. 

Não podemos, nas cond ições em cru e nos achamos, entrar 
cm lncki. com a. industria americana, for l:e e robusLecicla pela 
riqueza claquellA povo, e tã.o a.cleanLacla como a do Velh o 
Mundo. 

O Sn . VINI-IAES - V. Ex. esquece-se de dizer - cm nrn 
}Jaiz onde as indu strias ost5.o nascentes, acloptar urna .mcclida 
clesl.ns é matar a iniciativa . 

O Sn . AN'rÃo DE FAHIA - Outro illusLre representante da 
Bahia apresentou aqui um argumento, que prova, exactamente, 
o contrario daqnillo quo pretendeu demonstrar. 

Disse S. Ex.: 

"Qu ando dá-se a abunda.ncia, quando o numero de pro
ductores ó i:g.ferior ao ele consumidores, havendo - pouca of
:l'crla' e nrnHa procura, o preço, necessariamente, sóbe, ao con
trario elo que acontece (f1lanclo ha m.1lilo quern produza.' 

En~relanto, esse .illustre representante, que reconhece a 
rJBcessidacle rJe at1gmcnl.ar-se o num ero ele j)rocluc Lores, vem 
defender um tratarlo que :foro ele rnorLe a nossa agricultura o 
as nossas industrias em geral, e qu e por isso mesmo, Jar~ di
minuir, consiclerave·ln1enle, o numoro elo procluctores b:raz..i.
loiros 

n'em vê o Congresso quão fraca tem sido a defezrr aqui 
produzada pelos am igos da si tuaçft.o . Niio temos, pois, nós, ·J3 
impugnadores do tratado, moLivos para desalento , pri.ncipal
mente depois que em nosso auxi lio vein o illusLrc r epeesen
tante p olo Ceará, i:3r . J osé Avelino. S, Ex., crue, na minha 
opinião, é o mais l1abil o inLransigentc elos opposicionil3tas, 
.simulanClo defender o Governo, fez-nos urna revel.ação ele cara
cter grave e que rnuiLo comprometi.e a respeitabili dade dos 
ulLos 1:êprescnLante.s do Pod er Jl ublico. E en lame11 l.o que, 
·senh or dessa arma poderosa, não qu izesse i1 sar' clcll a o lTIBU 
illu st rc collcga, abmJCln nan rJ o es la Jr:ilrnna ao orador, o mais 
obscuro membro do Congresso . (111.nitos na.o apo'i'(;ulos · ) 

O Sn . VJNHMlS - Fez como os Parlh os : alfrou a scUa e 
clesappareccu. 

O Srt. AN'rÃo D1' FAruA -- S. Ex. nos d isse que esse tra
tado fôra cele'bruclo em v irlurfo da anctorização Jegi slaLiva, 
constante ela lei de 24 de novembro de J.8818. (Apa?'les.) 
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No art. 2,o, § 4º, dessa lei, eu encontro, entre as anctoriza
ções ·dadas ao Governo, a seguinte: 

"A m::mtm·,, relativamente á irnporLaçfto elos generos para 
cu ja producção já existem, e funccionando no paiz, J'abricas 
q1rn empregam nas respectivas i.nclusLri.as mate:ria JWima Ha
cional; tarifa n10vel cl a Alfandega, acompanhando a e lrwação 
do cambio acima ela 2 112 por '1$000. 

Isto quer dizer ·que o Poder Legislativo acon selhava o 
Governo .a .cuidar ida nossa industria, p.r0i~eg•enclo-a . Maiis 
acleante, encontro, ainda: 

"Bem como a elevar os direitos éie importação sobre ar
tefactos de algodão e de juta, para o fim de .não soffrerem 
com a coneurrencia eguaes productos de rabricas nacionaes ." 

Como se vê, esta auctorização é de uma clareza perfeiLa. 
No § 5º está a autorização para a celebração do tratado 

com o fim de se obterem vantagens, 1J elo menos reciprocas. 
B, como si o Pode,r Legislaüvo não quizosse dnixar cluviclas 
sobro os seus intuitos ele protecção á agTicultura do paiz, polo 
8 '7º ficava o Governo auctorizaclo: 

"A rever as tarifas com o fim de abaixar as taxas cnbradas 
sobre productos chimicos ou outras mercadorias applic::tvcis 
como adubo ou correctivos na industria agricola, ficando dis
pensados elos direitos alfanclcgacs e cios 5 % acldicionaes as 
seguintes, :ferLilisantcs ou adubos chimicos, destinados rí la
voura." 

E vem em seguida a lista desses proclnctos chimicos . 
Corno V . Ex. vê, Sr. ·Presidente, Bra tão grande o om

ponho do Poder Legislativo da defonLa Monarchia em pro
teger a nossa industria agricola, que até o adubo , de que cruasi 
Dtto carecem os, elle qu eria que entrasse livremente . 

Veiu a Republica, surge o imprevi sto o inesperudo Go 
verno dos Lucenas e Araripes, e em vez ele se observar a clis-
posi~1ão legi1slativa, faz-se exactamcnte o .oontratio. · 

Do duas uma : ou o Governo queria cumpT:ir a lei, <0, nesse 
caso . clevi·a fazei - o com ficlelidacle, ou não queria e, nesta hy
po l,hese, devia ter evitado a celebração ele semelhante traLatlo . 

• (Apoiados . ) 
Alguns. i!lustres representantes da Baihia ::tffirrnam, 

hontem, que nós combatemos o convenio por causa da banha 
que se fabrica no Rio Grande elo Sul. 

Posso garantir a SS. EExas. que não é só por causa ela 
banha, . nem. tão pouco pelos interesses exclusivos elo Ri.o 
Grande elo Sul ; affirmo- lhes, ainda, C)Ue, no di a om crue fo sso 
preciso, para garantia de uma industria só n oss a, rnatm as 
outra.s inclustr i.as da Republica, nós teri amos o patriotismo e 
o desprendimento necessarios para sacrificar essa inclusbria 
em proveito do bem geral . · 

Mas, no Rio Grande do Sul, cm Santa CatJ-1:nina e em 
Minas, além ela banha, fabricam-se outros preparados ele porco, 
o a nsLe respeito el evo dizer que ainc1a hoje, nas J'ollrns ela 
manhã, li uma noticia, vinda da Europa e crnc vem revelar a 
falta de criteric elo nosso Governo. 

No parlamento allemão, a 21 elo mez passado, o deputado 
Burth, inquirindo dos motivos por que se prohibia a enLraclü 
rlos preparados el o porco procedentes elos E stados Unidos, ob
tinha de um elos ministr os esta resposta: 

«Não se trata el e protcccíonismo, e sim ele urn a qu estão 
de hyg'iene, porque esses preparados são nocivos.» 
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O SR .. VrNHAES -- A França já ti.nh a feito a mesma cousa. 

O SH. Awr.\o DE FAHIA - O Mi.nistro accrescentou, ainda, 
rp10 70 % elos porcos croaclos nos Estaclns Uni.elos soJfrem de 
lrjchinose . 

O Srt. 1\ M.\nn CAv.1r.r:.1N'l'J - .\ .\ .l kmanha não re1wbe r,sse~ 
pi·cparaclos em r;ertos rnozes do il nno. 

O 8 11 . AwL\o DE FARIA - Pois bem, o nosso governo, pcl o 
LraLarlo, fac ili ta a onLracla llo1! 0s no Brazil. Por ahi se pócl e 
vor corno somos governac!os. 

Mas. Sr. P resid ente. no Rio Grande elo Sul, além dos La in
clusLri a, ha outras, como a elo Jabrico cie farinhas o cultura 
.rle ecr eaes, q11 e não são um privi legio exclusivo sou, e Joi po1• 
isto que,. quando p ola primeira vez cliscuLi o convenio, ou 
d.isso que protestava contra oll e em nome do meu E stado -e 
cm nome elos inl eresses elo paiz . 

São, pois, inju stos aquellos que nos accusarn do exclusi
vistas e exig0ntcs co1n relação aos negocios econornicos cio 
Hin Grnncle cio Sul, qu e, a liás, é o EsLarlo que mais tem sof
Jri cio rlepois que foi proclamada a HepuJJ li'ca . 

E . si fossemos ju lgar pe las apparcnc i. a.'-', seria mos lovaclos 
a rt lJ iJ'mar quo o Govel'no procur a, dia ricw ·dia, amüqu ilar a 
i ncl u.sLria rio-3rancl ense . 

J\ indrr na ultima revisão de tarifas, o illustrc ex- rpirüs
Le.n 'Cia Hazencla, que l ogo dep ois ·ele 15 -rl r novomb1'0 Ji1 ·u11wL
tcra enLracla livre para o srrl e para o arame, elevou, espanto
.sarnente, os rlireiLod sobre estas mercaclorias ·C taxou, tambcm 
exLl'a01·dina1·iarnenLo, as aniagons e a rolha ele FlnnclTAs, ge
ncros inclispensaveis ao clesen vo lvimen lo .cto nossas indus
tr ias . O povo r io-granclense, entrelan Lo, l'eccbcm este acto 
resignado e lranqui l lu. 

O Sn. P rrnSIDEl\"J'E - Lembro ao nobre represen lante CJL18 
está fm da a h ora do expeclienLe. 

O S1L 1\ NTÃo DE F.1mA - ;./ão foi LambC'm com i 11 i. Llilos cl r:i ' 
Jazer oppns ição sy.slemalica que im p11gne i o lraLaclo; nãu sou, 
nem sr 1· e1, .iúrnais, oppos i::ion i"l::i pol' sys lerna . . . 

O Sn . BAHÃO 1DE V 1LJA Vrr;osA - Prurido rle oppos içi'io 
foi o cr u e eu rhssc . · 

O Sn. AN'l'ÃO DE FAHIA - ... mas cfovn confess::ir ao Con
gresso que, na minha opinião, o actua l Governo não presta. 
.. CornbaLenclo o convenio, cu estava certo ele ser interprete 
hei elo pensamento ela maioria ela Nação e, esp ec ia lmente, do 
Ri o Granel e do Sul. E não enganei-me. Os Lelegrammas re
ceb i elos ela praça do cornrnerni o cl0 Po.rLo Alegre e cios inclus
t1·iae.s ele S. Leopoldo já são conl1cciclos elo GcH1gresso. Ou
tras reclamações es tão ch,eganclo. 

De Santa Cruz, uma das mais prosp eras colonias elo Rio 
Gran de, recebemos, o Dr . Demetrio e ou, o segc1.inte tele
gramma : 

«A 1\ ssociação Cornmercial de Sanl.a Cruz . em nome elo 
:-::Dmmercio e industrias clcstr-J Eslarlo, appcll a para o patrio
Ll s1no ela imprénsa ela Capilal Feclera l, a:l'im ele auxiliar vossos 
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esforços n9 sent.ido da,, annull aoüo elo convenio americano, tão 
ioiquu quao rn rnoso . 

E ·! e ll'h"'T LLlll Dl :t c:; Lá a::;s ig11a1l11 pe los ,.;cgu intcs e irn11u~
tanLes"' iL1clu sl~· i al':-i. -· l•'e liv1w Ti uus1·1· & Comp. - rl. br_r~hr~u 
Tal:sr; h. -- Nictlf" (ÍIJ '/.ullwr . - r\ dol)Jhu l} vc 1·s .. :-:- F . :'; t'. oü
~e hon. - G . .l n! .. - Eú: lt.cn /J eru . -:- .J o~io Sch il~·c11u . ·~ C. -
João Pc:ilru Houlze1·. - l''. lk Hul".Jll ll'l.tche 1·: - Jj~L'lZ l:J e1·
nha:rr.l . _ Juü11 l!Uu Zcochr!l. -- Jlonf ::, Re1·11?em. - f1, crnanlo 
Pr·ischc . - Ja co b Dàm . - 11 1•1 1.nc-iscu D11i·1·mg. - 'J. heocloro 
Sc li:ill·ó11u .,, 

.\ p1:a\;Lt do vnnTrnci·c iu da ç itl arle cl n. Rio GTa n.clc, cl iri g tn
clo-sc ao C~ c11 cra1 Osc·rio , ao De. Dr.11H~ l ,r 1 0 e a mnn , d1 1, : . _ 

«Em nome elo com mcrcio de si o E staclo , esta A ssoc1 u1;<W 
Commcr ci.a l p <'de vos rtin·nei scr .o.in l erprele d~ sc 11 s en r:r
gioo. protcs l.os conL;a a odi osa e Hlll p1 a co~Ycnçao a c1 :1a n e1ra 
üelebrLicla. com os E s tado Un1rlo · da Arncr:oa do N01te . -
Arnaulo J osé Perei.ra, prcsiclcn Le . - Francisco Canivello, se-
cretario.» · 

E não ·é só o Rio Granel e rio Sul que p r otes la, S . Pa1tlo 
vai Jall ar 1.am'bem. 

E' Santo s, a torra da liberdade ... 

o S11.. l'vion.A1is DAnnos -- Da l iberdarle comnrnr cial e da 
lib erdad e h umana, porque foi o fóco do abo licionismo . 

O SH. AwrÃo DE FARIA - . : . que, p or intermecliü de s 1ia 
classe operari a , se dirige ao n osso companh eiro Dr . Dcmct1·i11, 
J1es tes L rmo ::; : 

«Cidadão - A União Operaria rle , 'antas vem, rr.spei 1 osa
m enl;e, agradecer- vos os vossos esfol'ÇOS no Gongresso Naciona l 
conira o clecreLo n . 1. 338. ele 5 de fevereiro deste anno, que 
isenta ele dir e itos el e imp or tação algun artigos ela Amer ica 
cio Norle . Semelhante decreto é o cl esealabro elas fi nança.· elo 
nosso paiz, é a morte i·neYi 1 ave! ela in clu sLr ia nacional , unico 
arr imo da classe oprraria e rl n proletariado brar- il oiro. Por 
isso, Ciclaclão, a União Op era ria ri o Santos, resp ei tosamente, 
vem pmlir-vos qu e nüo abanclnnr.is essa caus;i,, afim el e não 
ser consu rnmarl o sem e lhallLe cmw e n\o, r1ue (\ a maior elas af
frontas el e um gover no anormal. l;i,n çarfa ú face ele 11111 povo 
que tem representantes no Congrc. so. . · 

Ciclaêlão, a União Op erari a rlc San los torna. aincla, a li
berdad e ele p ed i:r- vos que scj acs o seu in terpretc ju nlo el e 
vossos rl ignos co llegas cruc lêm comb atido e combalem Lão 
vcxaLorio cl ccrc Lo . 

Uiclaclúo , a Un ião Operar ia rl e Santos vos s:u1da co 111n vci·
Liade iro n ·1H"csr n tanle tia rl omocrac ia brn 7,i lc i1·a. - L cunn.l'llo 
Anto11.io rln. Coo l a, prcsiclen lo . - B cn erliclu de p. Jfamos, 
secretario .» 

. T c le'•T;u11ma lJO u :esmo sr.rnLidu r eceb emos elo Ce11[1 ·n Opc
J' <U' IO ele P1il' L1J Alugee . R. pa:rn q1w .~e cornprehencla o i ntcr e~.~ e 
q1 1n o cornrn crcio elo Hi n Grand e do Sul tem nesta qu es tão . 
pa·l'a qu e . e sa ibrc crllr o povn r io-gr an d en sr! vê no tra Lacln 
co mm cr cial a ru .i 11a imm inc 11Lc ela inclusteia claqu ell e l!;s Lallo, 
l) ara que tod os se cnnvrnr;arn do :iu s lo clamor qu e c ll n lcni 
l<'.'1an.1.arln, pa ,;:-;n a 1 .. 1· 11111 tt•Jr.g rarn 111 n, l>as l·an,i e :-; ig-ni ricaLivo, 
rl1 1·ig1do pr la pra1:;a do C(J 1nm crcio d o Pol'lo Alegre ao ch ufo du 
Governo (lê) : 



«A Associação Commercial, em nomB do comnrnrcici e da 
industria cio Rio Grande elo Sul, protesta contrà a convenção 
fciLa com os Estados Unidos, por iniqua e altamente preju
dicilü aos interesses mais, irnp-or tanLos d este Estado. E spera 
que o patr:ioLismo do .Governo, m elhor inspirado, consiga adiarr 
tão odiosa convenção .» 

O Sn. PEDRO A~rnmco - Isso é muito significativo. 
o sn . AN1'ÃO DE F 1\RIA - Sr . Presidente, o discurso que 

acabo el e prominci:u é lÚna r esposta úquelles que pretenderam 
defoncl or o convenio aduaneiro, e, ao mesmo tempo, uma rr'e
clamação que faço ao Congresso e que dirijo tambem a esse 
Poder que ahi estú e que se diz - Governo da Republica. 
(Muito bwm; rrmito bem. O 01·ador é f elic'itado e abra12_ado por 
alguns S(·s. i·ep?' esentantes.) 

O SH. MAHCil>N O DE . MAGALHÃES, oJJLc,ndo a palavra pel::i 
or dem, requer que se prorogue por 1 O minutos a hora do ·expe
diente, afim de -lhe ser clada a palavra . 

Con suH.ado, o Congresso concede a prorogação pedida. 
O Sr. Marciano de Magalhães - Sr. Presidente, Srs. re

prcscutanLes ria Nação. Não po~so dissümilar a emoção que 
sinlu ncs k rnotrwnto , .iú p o1:quc inc punge ainda a dor agllCla. el a 
perda i1Teparavc l el o 11m compim lrniro da Revolução de 15 ele 
novemb.r-o, o General Benjamin Constant, meu venerando ir
mão, já porqu e 1né não reconh eço com for ças sufficientes para, 
cornpcl i;n tcm enl o cl esompcnhar-me elo objectivo que Lenho em 
vista. · 
· Senhorr,s, portcnço ,t.o numero dos amigos do Governo, 
p ela classificação clu c\.i stincLo cearense, Sr. Barbosa Lima, e 
amigo elo Governo porque entend.o que a. segu.rança ela Repu
blica cl cpencl e ela j usLiça e do respcilo á ::tLllori-clacle, sem ::i 
qual niio lia E s tad o o niio ha Pai.ria, na opinião do notavel de
rnocr:.ita , o grand e americano Hamilton. 

Sinto- me, por isso, na obrigação ele man ter constante
mente o meu. idéal. 

Sou co1i servaclor na Ilcpubli.ca, roas comprehendo os gran~ 
eles inconvenientes e os grandes p erigos dessas mutações con
tinuas ele govei:no, 'POJ:que com iss o soffrem, conCinuamenLe, não 
só o trabalho, corno o eapüal e a propria liberdade . 

Eu, portanto , não pertenço ao g.r upo dos espiritos irre
qui etos, cruc exploram, constantemente, as pllantasias popu
lares em busca cl:.ts glorias e elo heroismo. Entendo que no 
actual r êg'im en precisamos mais ele virtude elo que ·de he
r oisrn o . (Mu.ilo bern. ) A virtude na Republica é tudo; o he
roisrno na cl a vale . 

Sei . Lambem, que toda a sciencia politica repousa, segura
mente, na branclura e moderação elos grandes patriotas C]Hr. 
s ab em ceder a tempo cm prol elas grancles icléas, ela paz e elo 
congrnçamenLo g·eral. (Mni!to bem.) 

Não mo c s lJ.lt CC·O urn só instanlo de que purL0111}0 a uma. so
ciedade poliLica (]11 e o mundo civilizado aclmil'ou, p elo immor
r eclouro co111m el.tim onto ele 15 de n ovembro el e 1818D; faço, 
p ortanto, Locl o poss i've l para manter a correcçã.o necessaria, 
a:l'i1ll el e que a l.lepublica elos E s tados Unidos elo- Brasil se im
ponha ú consicl.cração, á estima dos brazileiros e á confiai1c'.a 
dDs es trangeiros, que n os observam. (Muito bem.) 

Sei qu e a vi r tude elo po vo amer.icano, na sua granfüosa 
obra cousti tucio.nal, consisliu no sac.ri'ficio reciproco ele iclóas 
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.8 principias por parte elos seus grandes pa.lriotas, que tudo 
empenha~vam por seu devotado amor á orclem, á liberdade e á 
esLabi lidacle d·a Republica. 

Que se traduzam em facLo s os exemplos ele lealdade e ele 
civi smo, para que a moral clemocratica p.resicla a todos os 
ados, não sü elos governantes, 1como elos governaclos . 

EsLarnos, portanto, no começo ela grande obra, nu qual os 
republicanos lJrazileiros têm a unica responsabihclade: a edi
ficação ela Hcvublica é cios rcpubli 0n.Jt0S. 

O Sn. S1mrnDELLO - i\tluiLo bem. 

O Sn. MAncBNo .m: MAC: .\T,.11Ã1~ s - De accàrclo 00111 estas 
icléas, aLé ha poucos dias procurei ma.nter-me com o maior 
criter io e com o maior devotamento. 

Eu trabalhava ínsLantemente, eu combatia, mesmo. aquel-
· i os CILle entendiam que o General Dcocloro não estava ém con
clições ele clirigír os eles Li nos deste paiz . 

Não se i. si. fui J.raco , si fui patriota. A verda:de é que pro
eurei j 11.stificar todos os .se us erros e fraquezas·, l)Qrque via 
acima ·cio seu nome o 110111,l: cio nose·o paíz. 

Eu esperava o conectivo a todo o tempo e, ainda hoje que 
estamos com a lei e com o JJjreil:o,, · ' 

O Sn . SERZEDELLO - A situação, hoje, é ouLra. 

O Srt. M11ncrANO DE i\IAGALI-IÃES - Mas, Senhores, fui 
clo lorosarnento surprchoncliclo com a publi.ciclacle de um decreto 
que clava honras m ilitares aos sanLos elo Catholicismo, 

O Sn. LAUHo MüLLEn - Não existe. 

O Sr\· B .>vrrs'l'A DA MoT'l'A - .Foi publicado no D'iarLo Of
ficiul; es tá assig·nado pe lo Sr . Ministro ela Guerra. 

O Sn. lVlAHCJ ANO DE MAGALHÃES - Necessariamente, o Go
Vflrno 1,ern ern vista a demolição do maior monumento de 
gloria ela Ilepublica: a liberdade de cultos . 

UM SR . IlEPRESEN'l'ANTE - Não ha nada no Dia1'io O/'
fic'ial. (Tfo outros apartes.) 

O 81.L M:AnCIANo m: MAGALIL'i.ES Senho1'es, dizei que 
sou militar; elevo ser franco: não ha duvida alguma; mas af
fi rrno qu (~ esse cl ecret.o ex iste na reclacção do Dia1'io O f/''icial, 
e CJ ue espera o relem ele p u]Jliciclacle. 

Vozus -- Essa cl eclal'aGão ú irnporla.ntissima. 

O Sn. L:umo l\'lüLLElt - E cu a.ffirmo que nifo exisLe tal 
clecruto. (Ha rnnilos 011,trns ll1JCU'tes . ) 

O Sn. 1\1.IHC.li\NO nE: i\L\GAJ',ITÃES - Senhmes, eu cle jxaria 
de Sllt' paldota, vinclo abalar o esp ·irito ck~ste Congresso e, por
~auto , ela nossa Nação com este prococlimcnto, que é todo legal, 
Jusl.icei1.·o 8 ve1'ciacleiro. (Avo fados e apartes.) · 

're nho l'esponsaliilidacle, tenho consci.encia de crue devo 
n1aHLcr-rno de acconlo co 1n o ob,jecl.ivo que rne trouxe aqui. 
B LanLo ·ó verdade que se prntencle demolir o maior padrão ele 
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glorias da Hepubl ica, ·a incl epenclencia ela Egreja elo E stado, 
a lib erdad e ele cullos. qu e o C:ovcr n11 a l<~ agora 11 fto desmentiu 
esse decr eto . (Apoiados e mnilus u.pal'f e:; . ) Não posso u.clmit
Lir RepulJl ii.;a .-;ern l ib cn lacle; e o re i11 ad1 1 ela Jibercl acle é o re i
nado elas le i::> o ela j"11sti«}a. 

A c>ubini st:ilu ú.~ leis 6 ,, 1 il eV L'l' ma is clr.mc nlar d1:1 luclos 01:> 
]Jraz il u.i .1:os, e 11111iLu ]Jl' irícipal111cn Lc do ch cfr, cio E slaclo .. a LJ1J01n 
não 1;u 11 Jian: 11 ~ o s l.nu1q11i ll us a lei elas l eis - a Gons litu ição 
poh tica clu paiz , s i a sita uuica vonlaclc es Liver acima el a vun
taclc naciuna l. O decr eLo cl 0 conl.i n.cncias aos roantus "~· por
talllu , 1111 1 cle .~rn; alo , ]J IJJ:(]uc 11ão fo i cl nrngaclo o cleerclu de sr,
paração ela Egreja do E;;l.ado , LJUc o Generalí ssimo Lts~ignuu, 
0 só a ~ 1 ii1c1·a u ia clu p ovo vocl1mi r evogai-o, pu1· S l'U ::i logiLi 11 10-; 
1·ep r cscutu1 1 Los . 

Gon Li'rnío a ai'l'i·n nai: que esse Llccl'e to ex.i s Lo no D 'ia'l'io U/'
/icial, pura sel' p1J'l1lic:ado. 

UM ::3 1t. 1-l JL P J~ t~SliNTi.N T Ji - ~nLão o Dira'iu O/'/ic'ial uão 
cumpre u c;cu dev el' . 

Ü U'rl\A voz -- Hecclrnu unlens . (H a miii tus O'Ul'rus apar
tes.) 

O Sn. · :\:hH,UIANO ug MAGALHÃ.LCS - Qu o parece isto, ::l()
nbores? Quanclo a responsab ilidade é elos repub licanos, por 
que é que não havemos ele cont inuar o trabalho progressivu 
ela Hepub lica? Por que b avornos ele vo lt.ar para traz? Como? 
Corn CILlO direito ? Que quer diz er, Senhotes, a nomea ção elo 'Lws 
cidadãos que, dizem, estão ,;orno secretarios elo Generali ss irn o 
e que não represe ntam senão · .um roLr·ocesso no regirn en elas 
iclóas '! (A pa:rtes . ) 

Diz is to o jornal . Eu r1ão sei . Mas, do onclo vêm? Para 
oncle v ã o? Mas, por que carni11 ho passaram, para v ir tomar a 
cl eante in1 aos rep u bliuanos 'I ( T1·ocurn-se rnn'itus úpar t es .) 

A questão nâo é de moções a o Governo, po is a Lodas cles
approvei. P:rn l.end o s ignil' icar ao governo que este Congresso 
s,aberá cu t11'[1 1·i1· l1 se1 1 11ev 1'l '. (M.u it:os upuiculus ) ; q u e este Crrn
gresso nãu wiltarú rrnl'a l.rar, (Muitos apo'iculos ) ; que caminh ará 
sempre para s1fü 1fo sLi1rn pai r·ioLieo . (Muitu,s apoiarloii .) 

Dirn.i q 11 c o Ui;aeea liss imo só SCl'VC :i sua vontade ; s i o 
Gene1·aliss ilnu úãu S·e iuspi.ra 11a coniifüJQa do povo braz .i ldro, 
clecla,ro desci e já que re t il·o-ll1c a minha confi ança e nego-lh e: 
o ni eu voto. Sou tun amigo severo cl e S. Ex. ; curupro o meu 
clove1·. ( Ci·uznm-lic diffenmtcs apart es . ) O Sr. Presidente 'l'e
clarrw a aUeução. ) 

iE0Lamos a i m ia e111 Lc mpo cio cumpril· u nusso .dever. O Ge
n cralis:;in10 deve ·Lla1· jH'o vas de re::;veiLo Cts leis d o pa.iz, irn1· :w r" 
o sou pi:imeü·o mag is trado. 

Os nusws émLovassadu .~ conquis taram l)ara nós a liber
da,cle, eonquisLaran1 a grnrnle summa elo b em esta i· elo q ue go
zamos 110,ie, e o cli roi lu em n o1J10 do qual eslou aq ui invoeanclu 
o pnLrioti::i 11 11i ·Lki:; meu~ co11 c i Llaclãn s . 

'J'rªballwmos nós em f aval' elos nos so.~ s ueccssm·es, IazenLlu 
p1·op,agancla cln cl e\'C~ 1· c i v ico. Si o.~ 1:epub l iicano::; i·esponsaveiG 
f oram alij ados cio Governo para darem se u log·ar a tuna junta 
demolidora ela:; liberdade;; publiea~, enLãu é preciso chamar de 
n ovo a po:;lo 'i u~ a n tigm; tl'aballiallu l' es, po 1:qLw é chegado u 
1n01pm1Lo de bradar·: - Aler ta, rcpul1licanos ! A PaLria usLá Dlll 
pengo ! 
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:Mas, Senhores, não posso allmillir csLe goveeno, que nem 
sei de onde sahiu e que pretende dirigrr os destinos do paiz 
em Lransfor1naoão radical . Isto é, simpfosmentc, iniquidade e 
incompal:.ive l com os brios ela Hepublica nascente . . 

Desc.onheoo esse Governo . ·Pois, então, os nossos inimi
gos do hontem são os enca.rrogados de nos traçar o caminho cio 
futuro'! Nego meu voto, nego meu apoio, porque desconheoo 
semelhante Governo . Hei de combaLel-o em toda a parLe, 
pois que é um · Governo que não se impfJo ao respe.ito e á con
fianca dos amigos da liberdade o do Direito. 

Senhores, eu bem quero o paiz constitu iclo, focamos a 
nossa Constituição . 

O g.rande :Franklin, no Congrrsso americano, pedia, em 
uma oraoão religiosa, que SL' appellasse para o Congresso, afim 
el e que este se inspirasse na bondaclo, no civismo e na Jelici
clade da Patria. Eu, Senhores, i1woco os mar lyres da li'ber
clalle, e em nome dell es fa !l n an Congross-o brazi) eiro . Eu tenho, 
no Norte, memoria de Nunes Machado . . . 

O Sn . Tr;rxETRA DE c .. 1.lWALHO - Não era republicano. 

o SH. MAHCIANO DE MAGALI-IAL"8 - • .• ele :Frei Caneca. 
Temos no Su l J3ento Gonc;alvns e n grando 'l'iradenl:es . Pois 
bem, é em 11m1w clclles qlle fa ll n. :1!3, :fitando aque lla estatua 
que repri;sent.a a Rep·ublica , pc(!o-lho que inspire muito e 
muito o animo deste Con:1:1-resso, quo lhe dê fon;as, valor e ci
v ismo, para bem cumprir. com o seu dev11r . (M'uito bem; muita 
beT11. O 0N1do1' é c'limv1'hnentuclo 1701' v.ar·ios Srs. 1·evresentan
tcs. ) 

PRIMEIRA PARTE DA OHDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS EiWENDAS AO Pno;rBC'l'O DE CONS'l'l'l'U!ÇÃO 

O SR. PrtESIDEN'l'E annuncia rru e vai. co ntinuar a votação 
elas emendas a-o projecto de Constituição, approvacl as em 2" clis
cL1ssão. 

O Sa . N IL O .PEt;ANHA (pe la ai·clem ) ·1'.t·.crue1' a inversão da 
ordem elo dia. 

Consu ltado, o Congresso r e,jcita o l'equirmen to . 
O SR . LAu110 lVIÜJ.LEli - Prço a palavea pela ordem. 

O SR . Pn·ESJDEN'J'E - T em a palavra o nobre represen
tante. 

O Sr . Lauro Müller - Peco a V. Ex. que consulLe o Con
gresso si me concC'do 1.0 minutos de prorogw1ão ela honi ·do cx-
11 ecliente. 

O Sn . .Pn.ESIDENTE-0 expediente está findo; j;í, rdarnos 
na ordem do dia. 

O f:iH. . LArn10 NT.ii t.LErt -·- '.\fio L.inl1 :l 011v[du V. J1:-". ::11111utt
t:i.i t· a flJ:cil'JH do •día; foi IJUI.' i::;~ u que lJt•ili a p;tla1Ta . 

O SH. PRESlDJlK'l'E - Amrnrwiei a onlern du dia (. i-µo iadus ) , 
dizendo que ::i. Ct'Q a continuação Lia -vot.a1;Jo das. ernend.a i:l 
a.pprovadas. ern ·2• discussão, e, por isso, o S . N.i lo Pecau IJ;.L 

Vol. rrr 51) 
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requereu a inversão, afim de se encerrarem as _moções sobre 
o tratado norte-americano. 

O SR. LAURO MüLLER - Neste caso, no correr da d.is-
cussão, explirac8i a.lguns apartes que dei. 

Posta a votos .• é approvada a seguinte emenda: 
8ubstitua-se o § 21 do art. 33 pelo seguinte: · 

l\lub.ilizar e utilizar a Guarda Nacional ou milicia civ .ica 
dos e-staaos, nos casos taxados na Gonstituicão. - A. Gordo. 
- B. ae Uampoi;. - A. M. o r eira da ::Jüva. - ii.odí"igues Alves., 
- Lopes Giiaves . - Dom·ingos de Moraes. - H·u/J"ião Jm-iior .. 
- Aluicú.la Nogue·ir a. (Approvada, salva a reuacçãb .) 

h:', egualmente, posta a .votos e approvaua a 6;eguinte 
em~nda: 

SubsLitua-sc o n. 24 pelo seguinte: 
Legislar sollre o Direito Civil, Criminal, Gommercial e 

Processual da Reoublica. - Leov'igildo Püg·ueúas . 

· 'º Sn. PRESJDENTE diz que nã.o submetterá á deliberação 
do Congresso o requerimento 110ntem apresentado pelü 
:::ir. Leovigildo Filgueiras, por que, propriamente, o seu as
surnpto prende-se á reoaeçao, a cuja Commissão vai ser elle 
enviado, para tomal-o em consideração ao ter de redigir u 
n. 24 do art. 33. 

Segundo o seu auctor, deve ser assim redigido o refo1·ido 
n. 24: - Legislar sobre o Direito Civil, Criminal e Cornmer
cial da Hepublioa e o processo da Justiça Federal. 

Posta a votos, é rejeitada a seguinte emenda:. 
Accrcscente--1S:e ao n. 26 do art. 33 ( in firJ,e ) : ,_._. e os de 

contr:abando. 
Sala das sessões, 28 de janeiro de 1891. o-- L .. Murat. -

L . de B'Ulhões . . · , 

Em seguida são, success,ivamente, approvadas as seguintes 
emendas: 

Ao art. 33, n. 17: 

Supprima-se o n. 27, cuja disposição está comprehen
dida na do n. 28. - José Hygino. 

Ao art. 33, n. 33 - As palavrais - sobre terras - aecres
cente-se - minas de propriedade da União. - M. V allarlüo ., 

O SR. PRESIDENTE - Vai se votar a emenda do 9r. Arthur: 
Rios. 

O SR. NASCIMENTO entende que esta emenda está preju
dicada pela disposição do art. 14. 

O SR. PRESIDENTE observa que a emenda tem por fim 
harmonizar ess,a disposição, e, portanto, não está prejudicaida. 

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda: 
Art. 33, paragrapho - Pro rogar: suas sessões. - Arthur, 

-füos .. 
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O Sn. PnEsTDEN'rE - Ao n. 4 do art , 34, como já informei 
uo Congresso, fo i approvacla uma em enda. que niio figura i 10 
impresso distrilmiclo, emenda otferor,ida pelo Sr. SchmidL, na 
2" discm:são; vai se vo Lar, agora, essa emenda. 

1Posta a votos, é approvada a seguinte emenda: 

Ao n. 4 do art. 34 

Supl)rimarn-se as palavras - primaria e. - Schmidt e 
oulrOfJ. 

E' posto a voto,s: e r ejeita.do o scguinLe acldiLivo: 
Art . 36, depois do § 3° - accrescentc-se : 

§ LLº Si na outra Gamara o projocto não fôr approvado 
pelos dois terços dos membros presentes, reunir-se-ão as duas 
carnaras em Congresso Nacigna.J, e ahi ser:i siubmetticlo a uma 
~ó discussão. 

Si Iôr approvado p ela maioria elo dois terço~, será con
:•idera.clo corno lei, e de novo enviado ao Poder Exectutivo, 
para promulgal-o. 

Si, [lorérn, não obtiver aquella maioria, entender- se-á que 
f oi rejeitado. 

§ 5." Ainda quando na Gamara iniciadora o projccto não 
seja apl)rovaclo pelos dois terços dO' seus membros presentes, 
se l'á r rm1ettido á outra Gamara. 

Si ne~sa tambem não tôr aprJrovado por aquelle nu mero 
de votos será julgado rejeitado; mas, si o fôr, reunir- se- ão 
as duas camaras em Congresso Kacional, para proceder- se na 
fórrna elo paragrapho antecedente. 

§ 6.° A reunião das duas cam aras em Con gresso Na,cional 
será solicitada por aquella em que fôr iniciado o projecto. 

O § 4º do artigo do projecto passará a ter a numeração 
de 7º. ,;t! 

S. H. Sala das sessões, 26 de janeiro ele 1891. - Cantão. 

Sfto, success,ivamente, postas a votos e approvada.s as se
guintes emendas: 

l\'Fodifique- se o art. 37, elo modo seguinte: 

Nfto sendo a lei promulgada pelo PresidenLe ela Republica 
nos casos cios 9§ 2º e 3º do art. 36, dentro ele 48 hora1S, o 
Presidente do Senado, e si este não o fizer em egual prazo 
o Vice- Presidente a promulgará, usando ela seguinte fórmula: 
F., Presidente (ou 1'ice-Presiâente) elo Senado, faço saber 
aos que a presente virem, que o Congresso Nacional decretou 
e eu promulgo a lei (o u resolução) seguinte) . 

Sala das sessões, 26 de j anefro de 1891. - Fmnêisr.:o 
Veiga. 

Ao art. 41 

Em vez -de dois terços - diga-se : metade . 

Sala. das sessões, 26 de Janeiro de 1891. -José Hygin.o_.; 
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Ao art. 43 

Depois elas palavras - em sessão -- diga-se: do Congresso 
e si eslc não nstivcr reun_ido. O mais como estú no projecto. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 189.1. - Francisco 
Veiga. 

Ao art. 46 

Substitua-se o § 2º pelo seguinte : 
Si nenhum cios votados houver alcancaclo rnaioria abso

luta, ·O •Congre.o;so elegerá, por maiona .c1Üs voLus preseme·;, 
um, dentre os que tiverem alcançado as duas votações mai8 
e levadas, na eleição clirecta. 

Sala das sc:~sões, 2G ele janeiro de 1891 .- B. de Campus 
e outros. 

Em caso ele empate, considerar-se-<i eleito o mais vell10. 
Sala das sessões, 2G ele janeiro ele 1891. - Augusto ele 

Fr'e·itas. 

J\o art. 117, n, 3 

Hedij a-se as'sirn: 

Exercer ou des ignar cruern eleva exercer o cummando su
premo elas forças de terra e mar dos Es tados 1Jnidos do Bmsil, 
qu:mdo cliarnaiclas ás armas em defesa interna, ou externa, ela 
Uniiio. 

S . H. -Sala. elas sessões, ·2G de janeiro de 1891. -Jono 
Vic'ira. -Dr. Vallaclão. - G. Besouro. 

E' posta a voto.-::. e reje itada a seguinte emenda: 

Ao art. 47, n. 4 

Ao n. /1 elo al'l. 47, accresccnte-se : O exerno10 destas 
altribuioões fica sujeito ás seguinks restricç.ões: 

a ) O Prei5idente não conservará qualquer contingente ele 
forç;as foclm~aes nos es'i.ados, cl csclc que contra isto representcrn 
os respccl.ivos governos; 

b) rernoverú, mecliante repre:=:cnLaoilo elos mesmos PD·· 
deres, os conmianclantes ele taes :forças. 

Sala elas sessões, 2G c1c janeiro ele 189L - Francisco 
yeiga. 

Rfi.o, success ivarncntc, nostas a Yotos e apptova·das o.r. 
sesuintcs emendas : . 

Ao ai.·t. !i7, 11. 10 

~11ppri1na1 1t Uoi palavras - e prui·ugar-11.w a :;. ;:;es~õc J u1·
d ; mu·ia~. 

Sala da:;; sessões, 26 de .ianeirn de 1891. -Ar·thUJ'. Rios. 



- 789 -

Substitua- se, no n. 11 do art. 4 7, a palavra - appro
vaçiio - por - proposta. -Augusto de F?'e'itas. 

Posta a voLos, é rejeitada a seguinte emenda: 

Ao art. 4.9 

Substitua- se pelo seguinte: 

Os mi.nistros de :Estado não poderão accurnular ouLro em
prego ou fm:wção publica, nem ser ele itos Presidente ou 
Vicc-Presiclcnte, DepuLarlo nH i:\cnaclor ela Uniãfl. (:E' rcpro
clucção do projecto prirniLivo.) 

Sala das sessões, 30 de janeiro ele 1891. - Campos Salles 
e outros. 

São, successjvamen te, posl:as a votos e approyaclas as 
seguintes emendas: 

Ao art. 50 

Substitua- se a ultima parte: 

Os r elatorios annuaes elos minisLros· serào clil'igidos· ao 
Presidente ela Republica e distribui·dos por todos os rnernbros 
cio Congresso. - Julio, ele Castilhos e outros. 

Ao arL. 59 

Substitua-se a expressão -- deciclie - por esta(' - iwo
cessar e julgar. - Adolpho Gordo e outros. 

Ao art. 59 

AccrescenLe-se á clif;posiçiio ela letlra a, elo art. 59: 

t. Julgar todas as ·causas propostas contra o Governo eh 
União ou Fazenda Nacional, fundadas cm disposições ela 
Cons.tituiçào, leis, reg·ulamentos do Pncler Executico, cm co 11-
tractos celebrados com aQuelle Governo. 

II. Julgar as causas provenientes de compensações, 
reivindicação, indemnizaçiio de pre.i u izos, ou quaesqucr o Llteas, 
propostais pelo Governo da União e.outra purticulares, ou 
vice-versa . 

Sala elas sessões, 20 ele janeiro ele '1891. 
Bulhões. ' 

Na secção III - Do Poder Judiciario. 

Accrcscente- se oncle convier: 
Arl. Será mantida a instituição elo jury. 

Leopoldo de 

Sala cla.s; sessões, 27 de janeiro ele 180'1. - F'roncn COI'·· 
valho e outros. 

Ao art. G3 
Substitua-se: 

Pertencetn aos estados as minas e terra8 devolutas si
Luadas no:'i seuc; respectivos territorios, cabendo á União, 5Ó· 
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mente, a porção el e territorio que fôr incli spensavel para a 
defesa ela fronteira, para fortificação, constrt1cç;i1.o militae () 
estradas de ferro federaes. 

Conserve-se o paragrapho unico. - .folio de Casi'ilhos e 
outros1. 

E' anmmciada a votação da seguinte emenda : 

Ao art. 63 

Redija-se deste modo: 
As terras devolutas e as minas nestas exis,tentes são elo 

dorninio dos estados: 
(O mais corno está no artig·o. )' 
Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Feliciano 

Penna. - Chaves. 
O Sn . . PRESIDENTE - Chamo a attenção do Congresso parn 

confrontar esta emenda com uma outra, do Sr . .José Hygino, 
que está na pagina 23. 

A emenda do Sr. Castilhos bem como a elo Sr. Feliciano 
Penna devem ser redigidas for:r:hamdo um todo, porque ellas 
se completam. 

Po,sta a votos, é approvacla a emenda· do Sr. Feliciano 
Penna. 

E' annunciada a votação da emenda do .sr . Epitacio 
Pessôa. 

O SR. JosÉ MARTANNO (pela ordem) esperava que o 
Sr. Presidente submettesse a votação a emenda elo Sr. José 
Hygino; por isso não apresentou requerimento, o que vai 
fazer agora. Jú uma vez teve océasião de pedir ao CongreEiSo 
prefercncia para uma emenda, que se referia aos 15 % acldi
cionaes. 

Tratando-se elo TiLulo 2º, que se refere aos estados, pensa 
'O orador que n§o é fóra de proposito pedir ao Congres1~10 pro
:ferencia para esfa emenda, sem prejuizo da strn collocaçã.o 
nas Disposições transitarias. foc:-0 para obedecer a um certo 
methodo. Estú persuadido de que o Congresso não julgará 
inopportuno o seu requerimento. 

Pede. portanto, ao Sr. Pres·identé que consulte o Con
gresso sobre, se convém 11a preferencia para ser votada neste 
Titulo a emenda do Sr. Deputa•io por Santa. Catharina. Lauro 
Müller, que manda app!icar 15 % aos estados. 

O SR. MoRAES E BARnos - Não ha razão ali:;uma para essa . 
preferenci a. 

VozEs - Apoiado. 

O SR. PRESIDENTE - Vai se votar o requerimento do 
Sr. .José Marianno, para que se vole ele preferenci a a dis
posição dos 15 %, que é de natureza transitaria, antes de 
continuar a votação elo Titulo 4º. 

o SR. RAMIRO BARCELLOS (pela ordem) diz que o Ti
tulo 4º, que se está votando, trata elas qualidades do cidadiío 
brasileiro, e não comprehende como nesta occasião se po·s•sa 
votar a emenda referente q,os 15 % . (Muitos apoiadas.) 
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Entende que o requerimento é contra o Regimento, e, 
como tal, deve ser rejeitado. 

Posto a votos o requerimento de preferencia, é rejeitado. 
O SR. EPITACIO PESSÔA - Peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem ª· palavra o nobre Deputado. · 

O SR. EPITACro PESSÔA- Sr. Presidente, não pude El6'1'.-
plicar o pensamento desta emenda quando foi apresentada, 
e, por isso, peço a V. Ex . para fazel-o agora, em breves pa-
lavras. · 

VozES - Votos ! Votos ! 

'Ü SR. PRESIDENTE - A discussão está encerra-da; agora, 
trata-se .cte votar. 

O SR. EPITAC IO PEsSôA - Não vou discutir a emenda .. . 

Vo:;ms - Votos ! Votos ! 

O SR. PRERIDENTE - A discussão está encerrada. 

O SR. EPTTACTO PEssôA - Não vou dis·cutir a emenda ... 

O SR . PRESIDENTE - Não posso consentir ... 

VOZES - Votos ! Votos ! 

O SR . EPITACIO PESSÔA - ... quero dizer, apenas, qual o 
meu intuito a.o apresenta1l-a. 

VOZES - Votos ! Votos ! 

O SR. LAURO Mür ... LEn. - Tem-se feito isto tantas vezes. 

O SR . PRn:srnENTE - Mas é um abuso (Muitos apoiados), 
contra o qual tenho protestado sempre. (Muitos apoiados.). 

O SR. EPITACIO PESSÔA - Eu queria dizer .. . 

VozEs -·Votos ! Votos! 

O SR. EPITACio PESSÔA - Não ia disci11: ir a: emenda .. . 

VozEs - Votos ! Votof" ' 

. (o orador senta-u.) 

·São. successiva.mente. postas a votos e re:jeifadas as duas 
partes da . seguinte emenda: 

«Alterem-se os §~ 4.º e 5º do art. .68, d O seguinte modo: 

«Os extrangeiros q1w, a,chando-c:e no Brasil no dia Hí 
ele novembro de 1.889, declararem, dentro de seis mezes depois 
de entrar em vigor a Constituição, o ani.mo de adaptar a na
cionalidade brasileira. 

«Os_ extrangeiros que possufrem bens immoveis no Brasil 
e forem caP1ados com brasileiras, ou tiver em Jilbos hrasi
leiros. comtanto que residam no Brasil , si manifestarem a in
ten0ão ele adquirir nacionalicla,cle brasileira, 

«S. R. -Epi:tacfo Pessôa.» 
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Posl::t a votos, é approvada a seguinte emenda: 

Ao art. 68, 11aragrapl10 un.ico 

811pprirna- so, por rnr a rcpeti.çilo rlo que oslú consignado 
em o n. 25 do af'L :33. -·A. Milton . 

.Piil); la ;i nifo>;, é rn,ir.ilacla a srg11i 11l c rmnnrlrt: 

Ao arL. 69 

Dcl)ois das palavras - na fôrma das leis -, accrcs
cente-se: o os estudantes {]as academias superiores, maiores 
de 18 annos. -A, Aze1'edo. · 

·Sfío, sur.crssivamenlc, posl as a Ynlos e approvf\llas as 
srguintr.s rmenclas : 

Ao arL. '70, § 2º, b 

Supprimam-6e as palavras - condecorações ou titulo 
extrangeiro. - Bnlhões e outros. 

Ao § 3º 

Supprimam-·se as palavras - observados os limites pestas 
pelas leis de mão morta-, .que f<Orão substituídas pelas se
guintes: observadas as disposições do Direito commum. 

Supprirnam-se, egualmente, as palavras - guardadas as 
leis crimínaes. - Zama. 

Em seguida é rejeitada a seguinte emenda: 

Ao art . 71, § o• 

Depois de - leig·o -, accrescente- sc 
sino -, etc. - Julio de Castilhos. 

e livre o cn-

São, successivamcnte, postas a votos e approvada-s as 
seguinte·s: emendas: 

Ao § 13 do art. 71 

Substitua- se pelo seguinte: 

A' cxcepção do flagrante delieto, a prisão não poderá exe
cutar-se senão depois de pronuncia do indiciado, salvo os 
casos determinados em lei, e mediante ordem e.,r.1cripta da au
etoridacle competente. - Chaves e outros. 

Additivo ao art. 71, para ser collocado depois do n. 17 : 
As minas pertencem aos proprietarios do sólo, salvas1 as 

l imitaç.ões que forem estabelecida's por lei a. bem da expln
raçií.o deste ramo de industria . - José Hyuino e ouf.ros. 

Ao art. 71, § 18 

Eliminem-s.e as palavras - posta l e telegraphica. -
A. Milton. 
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- Ao art. 71 '(para serem collocados depois do § 25). 

§ Aos auctores de obras litterarias e artisticas é ga-
rant.iclo o direito de reprodu:úl-as pela ·imprensa ou qualquel' 
outro prncesso rnecanico. Os herdeiros deis auctorcs goz::irão 
desse direito pelo tempo que a lei cle termin::tr. 

§ A. lei assegnrarú, ta1nbem, a ])l'O[Jricclnrlo elas m:wrms 
rln ffl,llrica. -- .! os(J li11ui:no e outro. 

Ao art. 71, § 2'7 

Accroscente-se: assim corno os• que accei tarem conde
corações ou titulas nobiliarios, ou extrang-eiros. 

Sala ela;:; sessões, 26 de janeiro de 189 ·1. - Lr:oiwldo de 
Bnlhi)cs. -- C. R c::.oiii·o . 

. Ao arL. 75 

Suppríma-sc. - llr:lumua. 

Ao art. '7G 
Susti tua-se: 

Art. 76. Os miiita1~es ele terra e mar torão fôro especial, 
ronstituirlo por tribunacs rnilila rcf; , pur a clcli.ctos militares. 
-- Retumba. 

Ao aN. 76 
Accre:ocenLe-se: 

§ 1.º Este fôro 00rnpor-se-á de um Sup1'emo T'ribunal 
Militar, cujos membros serão vitalicios, e dos conselhos ne
cessarios para a :formaoão da culpa e julgarri enLo dos crimes . 

~ 2.º O Congresso, por lei ordinaria, regulará a compo-
sição elo Supremo Tribunal Militar , suas aLtribu içõcs e outras 
circumstancias inlrnren tcs ao fôro de que se trata. 

Sala das sessões, 27 de janeiro- ele 1.8\J1. - 111. Valladão. 
,.--G . Besouro. 

Ao art. 78 
Substitua-se: 

O cidadão invesl.iclo em func ções de qualc1uer elos lres 
l)Oderes foderaes não poderá exercer as ele ouLro. 

Sala das sessões, 27 do janeiro do 1891. .. - Campos Srillcs 
o outros. 

Ao o.ri:. 82 

Supprima-sc csLe arLigo, por cnvolwr matcrin adrnrnis-
1,ra t iYa. - Lcavi(fi/do Pilrrndrns. 

Ao art. 86 
Substitua-se: 
Ar"t. St"\. O Exernito f llcl eral compor-se-á de contingentes 

que os est.ados e o Dil"tricto Federal são obrigndos a fornecer, 
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constituídos de conformidade com a lei annua d9 fixn.ção de 
forr;as. 

~ 1." Uma lei :federal determinará a organização gorai 
do Exercito, ele ::wcôrdo com o § 19 do art. 33 . 

§ 2.º A União se encarregará da instrucção mi!Har dos 
corpos e armas e da instrucçã.o m.ilitar suporiot'. 

~ 3.º Fica abolido o recrutamento mili.tar forçado. 
§ 4.º As patentes, os postos e os cargos inamoviveis si'ío 

garantidos em to ela a sua plenitude. 

Sala das sessões, 27 do janeiro de 1891. - lktwnba .. 

Substitutiva ao art. 86 

O Exercito e Armada compor-se-ão pelo voluntariado 
sem premio, e em falta disso pelo sorteio, préviamente or
ganizado. 

Concorrem para o pessoal da Armada as escolas Naval, 
11.prendizes Marinheiros, e o sorteio ela rnai:inriagern mercantil. 
- htlio Frota. 

E' posto a votos e roj f:' iLaclo o seguinte additivo: 
Accrescente-se, eomo penultimo artigo das Disposições 

geraes: 
Art. São constitucionaes tão .sómente as disposições ·que 

.se referem a attribuições e limites dos poderes p,olilicos e 
aos direiLos indiv1duaes e politicos dos cidadãos. 

Paragrapho. As dísposições desta ConsW.uição que não 
estiverem nestas incluidas, poderão ser alteradus, ou refor
madas, pelos tramites o com .as formalidades da,; leis orcli
nal'ias. - Vfrgilio Damasio. 

Fica prejudicada a seguinte emenda: 

No arL. 88, modifique-se o principio, do seguinte modo: 
Art. Nas disposições do ordem constitucional, sómente 

poderá ser ref'orrnaria a Constitui"ção mediante-, etc . 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Virgílio Da
masio_. 

São, successivamente, postas a votos e approvadas as 
seguintes emendas: 

Ao art. 89 

Supprima-se, '])Or não tratar de materia constitucional . 
. 1lrneida Barreto e outros. 

Ao art . 1" das disposições transitarias:· 
Supprimam-se a 1 n parte e o § 1 º deste artigo, porque 

estão prejudicados. - J. Hi;gino. 

Modifique-se o § 2º, do seguinte modo : 
Promulgada esta Constituição, o Congresso, reunido em 

Assembléa Geral, elegerá (o mais como está). -J. J{ygino. 
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~o art. 1~, § 6º 

Accrescente-se o seguinte, ao l'inal: 

No dia 15 do junhc do oorrento anno . 
Sala elas sessões, 26 ele janeiro ele 1891. - B. ele Campos. 

- Carvalhal. --· Nlilrsa e outros. 
Ao art. 1 º das Disposições transHorias: 
Accrescente, ,ao § 6º: 

Não podendo em h:)'pothese alguma ser dissolvido. - . 
Barbosa Lima. 

Art. 2· 

Supprima-se. - .B. Campos e outros. 
Ao arl. 3º das Disposições transitarias: 
Supprima- se. 
Sala. da$ sessões, 27 de janeiro ele 1891. -Aitgusío de 

Frritas. - Virgílio Damasio. 

O Srt. Nu,o PEÇAN~-IA (pela ordem) diz que, havendo du
vidas sobre a votação desta ultima emenda, requer co'lltra
prova de votação. 

O Sn. PRESIDENTE diz que os Srs. Secretarias, com todo 
o escrupulo, verificaram que tinham vol:ado 95 Srs. congres
sistas a favor o 91 conlra; mas que, cm todo o caso, proce
derá como om oul:ras occasiões tem foito, desde que a votação 
se decidiu por pequeno numero, e, portanto, consultará o 
Congresso sobre si concede a verificação pedida pelo Sr. Nilo 
Peçanha. 

O Sn . Ar,MmDA BARI\ETO (pela O?'clem) diz que acabam de 
·entrar o Sr. Pedro Americo e outros Srs. representantes, .que 
não tomaram parte na votação, e, por isso, pede ao Sr. Pre
sidente ,que, no caso el e proceder-se á voLação, os convido a 
retirarem-se do recinto. 

O SR. PRESIDEN'l'E - Como disse, a votação foi feita e 
verificada, mas, tendo a Mesa estabelecido como precedente 
consu!Lar o Congresso sobre si aclrnitte uma segunda votação, 
consnltal-o-ei, mas declaro que a verificação foi feitá pela 
Mesa. O Congresso, porém, cleci.dirá se quer urna nova votação 
sobre o mesmo assurnpto. 

O Sn. N1Lo PEÇANHA não duvida, absolutamente, da sin
ceridade dos Srs. SecreLarios, e cl ella clá testemunho;· si faz 
o seu r equerimento é porque a emenda está assignacla por 
mais ele 100 representanles. 

ConsulLaclo, o Congresso rejeita o requerimento do 
Sr. Nilo Peçanha. 

E', em seguida, nosta ·a votos e appÍ~ovacla a seguinte 
emenda: 
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Ao art . 11 
Substifua-se: 

Anprovada que seja a Constituição, será assignacla pelos 
r cp resr'nlan /. os e p romu lgada p ela i\1esa do Congresso. 

Sa la elas sessões. 28 de jane iro elo 1891. - Thom((,z Dcl-
fíno. -· - :1. A.zercdo. 

E ' p r.s lo a vo tos e approvaclo o seguin Le adclitivo: 

Accrescentem-se : 

1\ ;L. Será adqui rida a casa em que fall eceu o Dr. Ben
jamin Conslant, na qual se coll ocará urna lapide em 1101rn1-
nagern ú rnern oria elo grande patricio - o fundador da Repu
]Jliea . 

· Pfl.rngrapho unico. A' v iuva será concedido o usufruclo 
rlnranf·r-\ sua v.idn , passanclo, cleIJois, para .a Nação, como pro~ 
prieclaclo nacional. 

Sala elas sessões, 2ô de janeiro de 1891. -Nelson de 
Yasconc ellos .. 

E' annunciada a votação do segu inte aclditivo: 
A União cobrará, cluranLe cinco annos, em beneficio cios 

estados, 15 % acldicionaes aos impostos de importaçã.o que 
em cada um clell es fôr cobrado. 
; ... . .. ... ... ........ ........ .. .. ... .... . ......... .... . ... , 
. ~ 2.º O Pod er E xecutivo disporá em regulamento sobre 
::t 'Ciuota 1qu e el eve pertencer a cada um dos estados ele Minas 
Geraüs, Goyaz e IÚo de Janeiro, do que i'ôr arrecadado na 
Alfa ndega ela Capital Federal, em v irtu dc <l estas disposições. 
- L. il1üller e ou l.ros . 

O Sn. . CHAGAS LOBA110 (p ela or·clem.) requer votaç\ão no
minal. 

ConsulLaclo, o Congresrn approva que a votação cio r efe
rido adcliLivo seja n ominal. 

Proccclendo- se á votação nominal, respondem si11i os 
Srs . . Fcancisco Machado, Joaquim Sarmento, .José Segundino, 
J oacruim da Cruz. Elyseu Martins, Bezerra ele Albuquerque 
Junior, Theoclurnto Souto, Almeida BarreLo, José Hygino, José 
Sirneão, Pedro P aulino, Virgí lio Damasio, Ruy Barbosa, Braz 
Carn eiro, João Severiano, Cesario AI vim, Santos Anclracle, 
Estev es .Junior, Uchôa Rodrigues, Costa Rodrigues, Henrique 
rio Carvalho, Anfr isio Fialho, Nogueira P aranaguá, Nelson, 
J oão Lopes, Justiniano de Serpa, Freder ico ·Borges, José Ave-
1 ino. José Bevi laqua. Gonçalo ele L agos, Nascimento, Almino 
Affonso. P edro Velho, Migu el de Castro, Amor im Garcia, 
P ec! ro Americo, TolenLino clB Carvalho, Rosa e Si lva, João 
Bar balho, Gonçalves Ferreira, José Marianno, Alm eida P er
nambuco, .T.uvencio cl 'Aguiar, André Cavalcante, Raymundo 
Bandeira, A.1mibai Falcão, Pereira de Lyra, Meira ele Vascon
cello~. J oã o de Siane ira. J oão Vieira. Luiz ele Anclracl e, Bel
larnYin o Carneiro, Trrnopl"Jilo ci os Santos, Augusto ele FreHas, 
Pau la Argo l lo, Tos La. Seabra, Antonio Euzebio, Zama, Arthu r 
Rios, Garcia Pires, Marcolino Mo ura, Santos P ere ira, Paula 
ctuimarães, Milton. Amnhi lophi o, Francisco Sodré, Dionís io 
Cerqueira, Leovigi ldo Filg·u ciras, Medrado, Barão ele Villa 
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Viçosa, Prisco Paraisa, Albedo Brandão, Oliveira PinLo, Vi
riato de Medeiros, Luiz MllraL, Alcindo Guanabara, J oão Pi
nheiro, Pacifico Mascarenhas, Frnncisco Veiga, Mat(a Ma
chado, Costa Senna, Gonçnlves Chaves, Feliciano P enna, 
Manoe l Pu lg2ncio, Francisco ,\ maral, Domingos Hocha, Costa 
Machado, Ferreira Habello, João Luiz, · Laueo Müller, Lacerda 
Coutinho (92) . 

l\cspond om não os Srs. : Lcov igilclo Coelho, Paes de Car·
vall1o, l\fo.noc l Banda, Antonio Baena, João Pedro, Cunh<t 
Junior, José Benrnri:lo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanli, 
Firrn.ino da S.ilv r; irn., Floriano Pe ixoto, Tavares Bastos, 
Thnrnaz Cruz , Domingos Vicontr; , Gi l Go ulart, Monteiro ele 
Bar;.·os, Quintino Bocayuva, Lupé1.·, Saldan ha Marinho, Joa..:1uim 
Felicio, Americo Lobo, Prudente de Moraes, Campos Salles, 
Si.lva Cancel o, Silva Paranhos, Pinh eiro Guedes, Hamiro Bal'
t:cllos. Pinheiro i\'fochaclo, Julio Frota, Beli'ort Vieira, Indio do 
llra:>i 1, frnocr-mt:i o Se1·zecloll o, N i.na Ril)cü·o, Cantão, Peclro 
Chcrrnont, Bal'bosa Lirna, Bczcrri l, Couto Cartaxo, Rctun1l"ia, 
Espirito Sanlo, O it ic ica, Gabino Bczouro, Ivo elo Pl'ado, Oli
veira Vallaclão, Fclisboll o l<' rcfre, Muniz Freire, Athaycl e Ju
nior, Grbano Marcomles, Cyri ll o de L emos, Virgi lio P ess üa, 
Fra11r;a Carva ll10, Bapti .st::t ela Motta, Fróos da Cruz, Erico 
Coelho, Sarnpaio I<'erraz, Arisl: irJes Lobo, Fur.quim \Verneck, 
Vinhae;;, A1ilon io Olynl:ho, Baclaró, Chagas Lobato, Alexandre 
StocklP.r, Alvaro Botelho, Violli, Dutra Nicacio, Astolpho Pio, 
Ari.stille:3 Maia, Conçalves narnos, Car los das Chagas, Paletta, 
João de Avcll ar, Ferreira Pi res, Bernard ino d o c ·ampos, 
Francisco Gli ccrio, Moracs Barros, Loprs Chaves, Domingo::. 
do Mor<ios, 1\dolphíJ Gordo, Cn1.·val l1al, Ange lo Pinheiro, Mursa, 
H.odolpho Mira:nda, Paulino Carlos, CosLf1 Junior, Ro cll'igues 
Alves, Carlos Garc. i::t, Moreira ela Si lva, Rubião Junior, Fleury 
Cuntdo, Lcopo!clo rlc Bulhões, Guimarães Natal, Antonio Azc-
1·c do , Caetano de Albuquerque, Marciano ele Magalhães, :Fer
nando Simas, Schm idl:, VieLorino Monteiro, Pereira ela Costa, 
Antão de :Faria, .Julio rJc Ca'JLilh os, Bm:·g0s ele Med eiros, Al
cidc~s Lima, Assis Bra':>il, T lrnmai Fl0rrs. Abreu, Homero 
BaptiPta, Rocha Osorio. Cassiuno do Na:ocimonto, :Fernando 
Abbott, l\1cnna, e Barreto !110). 

E' rr.j eitaclo 1i1Jr HO va los wntra !l2 o aclclitivo Cio 
Sr. Laur o:-> iVJ.ü ller e ou~rus. 

O Sn. P1ms1DE NTE -- J<;sL:"t terminaria a vo lação elas 
emcmlas rio pro,jr;rJo d o Constituição em 3" di qcussão. 

I'~::t forma rfo nc·gi rnon!.o, o prn,i ec!.o e as ernr,ndas .amwo
vada~. vãn á Commissãn Especial de llodacção Final, de ae- 
c(rrdo com o venc ido. Como nat1Jralrnent e a cornmissão de
pendo;·:\ de dous ou Lres dias, no minimo, para organizar o 
t rabalho definitivo do projeclo ele aecôrdo com o v encido, nfío 
poclrre i. rnm·car o clia de sessão para discussão da reclat:ção, 
v isto qne ciepcnclP cio IPmpo ele qn e n eccss rl'a ptwa esse t.ra 
balho o pub licaçi:i0 clrt r1~clacçiãn final . Conseguinl e111enLr, Ri 
i1ito J1r1uver clelibc1·ac;fí.11 c111 contrririu t.111 Crrng1·1'sso. s<.í e.01·;
V'Jl'arci :~ scss5.u dq1ui:0 qm; ulJlc rllia tlu c. 0 11r111i s s ~i u o pru
jer~ lo n:digiclu clu JCCrJL'rlO C'Ul!J u YCllC ldli . ' 

Pus8nrnos á 2'· varLo da Ol'dem du dia, 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DAS MOÇÕES SOBRE O TRATADO DE OOMMEHCIO COM 
IOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA DO NORTE 

Continúa a discussão elas moções dos Srs. Assis Brasil, 
Demetrio Ribeiro e José Avelino sobre o tratado. de commercio 
americano. 

O Sr. Oiticica (Movimento de attenção) - Parecerá a 
muitos uma imp ertinencia, Sr. Presiclente, crue o Congresso 
Constituinte so esteja disLrahindo da sua tarefa constitucional 
para oc;cupar-se com os actos praticados pelo Governo; pare
oerâ uma impertinencia que a missão na crua! está empenhado 
o Congresso seja. urna e muitas vezes, interrompida com a 
arntlyse de decreto s expe~üdos pelo Governo Provisorio, no 
exorni.c io pleno dr; Poclor· Legislativo, de que foi investido por 
esta Asse.ir bléa. 

Del eganclo ao Pode:~ enLão existente a attribuição de le
gi 9Jar', so licit :rndo elo Govorno Provisnrio a continuação do 
exercício de Lodo~ os pocleres em cuja posse o encontrou, o 
Congresso Nacional q1Jfü'ia, e o manifestou por um acto pu
J1lico, ficar ern uma espher.a de acção completamente livre das 
perturbações occas.ionadas pelas necess idades do Governo do 
paiz, tranquillo nc desempenho elas funcções constituintes, li
berl:aclo das p::Uxõ e,s pol it icas, pairando em plano elevado, 
onde a sua unica :ôi;:~occup ação fosse - dotar a Republica, 
apenas proclamada, de uma Constituição 1que firmasse as 
novas in stituições, enl.regando o paiz a um Governo legal, ex
press~fo da vonLacl e nacional manifestada com a Revolução de 

· 15 de nov embro de 1889. 
Era de esperar ,que, reconhecendo a legitimidade do Poder 

que fez a delegação, acceitanclo a investidura do unico Poder 
emanado ela soberania nacional, o Governo comprehendesse 
como llavia mudado, desde então, a plenitude de funcções dada 
pela Revolução, C[uão restricta, moralmente, fôra a clictadura 
de que a Assernbléa Nacional o investira, exercendo o Pqdcr, 
do qual era apenas o depositaria, por estar o seu legitimo dono 
em face do proprio Governo, simples delegado de outro Poder, 
que representa a Nação soberana. 

E, ass}rn; mudasse ele plano, agindo livremente sobre 
assumpbos administrativos, mas abstendo-se de decretar sobre 
rnater ia da compel:encia do Poder Legisaltiv-o, guardando a 
plenitude das funcções, un icam ente, para os casos excepcio
naes de sãlvação publica, mesmo para quando necessidades 
urgentes, gravissirnas, não permittissem o adiamento das pro
videncias exigildas para a c·onsulta ao Congresso ordinario . 

Isso mesmo para não perturbar a Assemb léa Constituinte, 
cuja attenção estava seriamente occupada com a elaboração 
da Carta constitucional, a lei das lei s, que deve crear e regula
rizar o proprio Poder Executivü, nas m·ãos do Governo revolu
cionario. 

Feita a delegação por esta Assembléa, acceita a delega
ção, e, portanto, reconhecida a legitimidade do mandante, o 
Congress-o entrou, francamente, no estudo do projecto de . Cons
tituição; e, V. Ex. t Eim visto, manifestou-se, da parte de todos 
o maior empenho, o maximo interesse na dis·cussão dos pro
blemas diversos .offerecidos a sua apTeciação, sem intentar, 
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uma vez só, exceder o limite das funcçõ es que a si proprio 
se traçou; disse-se lá fóra, que o CongTesso tivera a vellei
dade de se convert'er em Convenção; mas, V. Ex . sabe como 
é fal sa essa accusação, como é infundado esse boato, levan
tado de proposito, para ser thema de accusação á correcção do· 
noss o procedimento ! (Apoiados . ) 

· Nem uma só vez o Congr éss o Nacional manifesl:ou a re-
solução de exercer funcções legislativas ordinarias, nem mesmo 
quando, assoberbado pela ·p erda irrr:m ccliavel do grande cidadão 
Benjamin Constant, se conservava indeciso no modo de paten
t ear á Nação a co-parLicipação na rJôr immensa que a loclos as
saltava; nessas occasiões de indecisão, no modo de parecer, o 
Congresso acceiLou SCIDP'l' e a opinião ma is avisada, que lhe 
deu a orientação para agir , sem reassumir a funcção legisla
tiva delegada ao Governo Provisor io. 

Para corresponder a esse procedim ento all,arnente .conve
niente, da maior co:rreccão possivel, que t em feito o Governo 
P:rovisorio, qu anto aos poderes delegados ? 

Podemos dizei-o com os factos trazidos á di scussão neste 
recinto e a perturbar, cons tanternrmte, a missão a que restrin
gimos as nossas funccões: o Governo usou e abusou larga
mente elo Poder dei egado, expedindo clecrclos, v erdadeiras leis, 
que alter am p.rofundarnente a viela da Nação, legislando como 
si fo sse elle o uni.co Poder ainda existente, ou, digo mais, 
ainda, como si a Nação fo sse propriedade sua, de que pudesse 
elle clis1Jor como lhe aqJ1'0L1vesse, sem. p eias, desordena-elamente, 
cm manifesta conLradi~\ãO com os interesses da communhão 
mwional e, até, ás vezes, em contraclicão comsigo mesmo em 
actos anteriores. 

Será necessario éitar factos para prova desta verdade? 
Não temos a verdade destas proposições na série de actos 

dos actuaes secretar.ias el e Estado, nomeados e. investidos das 
funcções sem qu e, ao menos, se dignassem de trazei-os ao 
nosso conhecimento, actos em contraposição aos elo gabin ete 
anterior, a revogal-os, a inutilizai-os, a constituir n ovos di
reitos, como si foss em u m poder legal, emanando ele uma lei 
constitucional, que os fizesse os arb i tras supremos dos des
tinos da <Nação? 

Emquan to o Congresso dá o exemplo da maior calma, 
provas elo çiese,io, cruo o possue, ele dotar o paiz .com a sua 
lei fm1damental, o Governo abu sa elo Poder Legislativo, per
turbando todas as re lacões exislontes no paiz, dando e tirando 
direitos, nem respeitanclo, mesmo, as del iberações do Con
gresso, confiado na sua omnipoLencia. 

Podemos nós, representantes da Nação, os depositarias 
dessa soberania que nos reune aqui para a elaboração ·da le~ 
constitucional, e nos reunirá, amanhã, para as leis crue hão de 
reger os cidadãos brazil eiros, poden1os nós assistir, mudos, 
impassíveis, a esse descalabro em que vai o paiz, quando a 
opinião nacional se levanta para condernnar a leviandade ·o 
desaso com que se expedem, todos os dias, decretos contra os 
interesses da Nacão, sem consultar as necessidades publicas? 

!Não se deve ·condernnar, portanto, o Congresso Consti
tuinte, Sr. Presidente. por estas interrupções constantes ao 
assumpto que, unico, deveria occupar a sua attenção; culpa 
é elo Governo, que, de posse de um deposito confiado ·em con
dicções excepcionaes e para se:r usado em pass iveis occasiões 
tambem ex.cepcionaes, abusa; largam ente, das circumsía:ricias, .e 
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dispõ e llo paiz como senhor absoluto, a bem ele inleresses 
do uns ou cio outros, mas sernpré contra os interesses publicas. 

Teremos ele entrar, quando em sessão o.rdinaria, na apre
ciação desses acl.os do Governo, e será essa a occasião ele dis
m1til - os todo s, demonstrando o nenhurn cuidado na distribui-
ção larga cio cofre das graças. . 

Façamos, porém, clc:sde Jogo, sentir que o proprio Go
verno se tem incumbido de provar a inconvcniencia de mui
tos desses actos ; pod emos ver no bojudo corpo ela legislação da 
Republica, enfrc os innnm e:ros decretos expedidos 1 cio Go
verno Provi sorio em H , rn czes, muitos revogatorios e modifi
cativos ele outrns anter iores, rdguns synLhetizando . theorias B 
systernas com.pletam ente oppos tos ; e mais ,é de admirar CJLl e 
não houvesse rnuclnclo o l'esponsavel unico por esses cliversos 
ac: tos, que t enham s.iclo toclos ell es, antagonicos entre si, embora 
expedidos pe lo m esm o chefe elo Gvverno sempre cm bem do 
inter esse publico . 

Nutrimos a esperanca de que mudasse osLa situação corn a 
mudanca el e 111inisL1' os ou dos si mpJ.es secretarios cl e E stado; 
mas ahi t ernos novos dec:reLos, novas cl eli.berações, novo s sys-
1.cm as e thcorias, exploradas até duas fontes de graças que já 
suppunhamos gastas desde o tempo ela Monarchia: as .remo
-0ões dos ;juizes ele D.ireito e as reformas· e nomeações para a 
Guarda Naci onal. :E isto se faz c fft nome da pureza da dou
trina r epublicana, em consequencia de uma Revolução que 
teve co rno causa e para justificativa a corrupção estabelecida 
na rnais""Targa escala pelo regímen deüahiclo. 

Nós uão pocl ornos conservar-nos silenciosos perante tudo 
quanto se l.om fciLo , a não querermos ser accusados d e nern 
haver lavrado aciui o nosso protesto contra esses erros, das 
mais graves e elas mais funestas consequencias para o fu Luro 
do nosso paiz. 

Surgi11-nos u ltimamente, este convenio, Sr . P.residentc, 
feito ás pressas, sem o estudo e sem o exame exigidos por as
sumpto ele tanta magnitude, .sem ser ouvida a opinião do 
Poder Legislativo, facil de ser consultado si havia tanta ur
gencia, sendo ma is conveniente de esperar a consulLa por tres 
rnezes apenas, na sessão ordinaria proxima. (Apoi'O.dos. ) 

1\To dia em que esse convenio foi publicado, antes ele ouvir 
a opinião ela imprensa sobre elle, após apenas .uma leitura 
rapida das clausul as ahi estatuidas, ou levantei-me nesta Casa 
e ciumei cl osta tr ibuna conLra urna el s consequencias desas
trosa;:;, trãzOiiclas por esse novo acto el o Governei dictatorial -
a .diminuição ,da r ecnita r esorva:da á União pa.ra pod er acudir 
aos innum eros encargos elo seL1 orçani ento ele despesa. 

Não cliscuh o tratado em si, porque não houvera tempo 
elo es tudar essas clausulas e conhecer quanto de prejudi
cial el las trariam para a economia nacional, com a protec-0ão 
dacla ás industrias elo paiz favorecido, cm gravame ás indus-· 

'• trias elo nosso pai z . 

V. Ex. e o Congresso t êm vi s to, Sr. Presid orite, como a 
opinião riub li üa tr•m eonclcrnnadu, quasi unanimr,rn ontc, csc.;o 
c.onve11 :i" t'1 11 qui:. c11J11u 'º''· v1_\ dr~ lodos u.':i u1 ·g it1 1c: da 11pin1ii.u 
Hacional, ct:la tl'ib uua, a i1Djll'et1sa , a 1JJanifos iar;ãu tlu pün .~a
rn c11Ln das cla::;ses pJ ·ucludoras da l'iq11eza pu!J lica, o Hrazil, em
J irn, foi cornpletarn enl_e enganado. clei:rnnclu-se u seu Gow1rno 
Jascina1· p e[a5 vantagen s de ocea:; ifí.u , pnstas ,JO ]) os se us olho ~ 
pelo.': interessados na assignatrn·a cio i.; onvenio, 
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Lcgilaclores cio presente, os mem.bros elo Gov·crno :!Jro
visuri.u não aLLendrwarn au J11Lui:D dD paiz e jLLig·ararn o con
ven.10 bom, porque, clesclc logo, o Braz il auferia lucros maiol'es 
Que a Republica Arncr ir;ana .. com quem contractava. E' uo 
Diar'io 0/fícúll os La .ai'J'irmação. que eu apreü .iar .i a ü'a,qu i a · 
vour;o: "O c.:onvenio faz-: nos perder 4. 000 e Lantos conLos, ao 
passo CJ ue os Estados Un i elos pel'dem, desde logo, i 1. 000 e 
Luntos." 

Eu co1tieço a censm·ai' o trntado, Sr . PresiclenLe, logo ao 
dcsCJ011l1er;er a lr:~gilim i dacle para r;onLractar .. elas duas parLeíi 
que JiguTa1n 110 convenio . De um lado figrn·a o Governo pro
'IJ'isoriu de um paiz que se está reorganizando, que já eleg·eu 
a s ita rcpl'esern•ação, que Lem o se11 P ocler Legislativo an:da 
uccupaclo com a ~uu cal'ta constilucionul.; o t raLaclo Çle con1-
murcio ·0 Jeito iior um Governo ele revolução de::;te naiz, com 
o sou periodo dictatorial já finclo, e u::;ando ele at tribLli ções 
deleg,tclas, si.rn, mas ele que elle só deveria usar para a u rgon
cia cl.a salvação publ íca,, em mediei as inadiaveis. 

Devia esse governo apressar-se ern celebrar convenio que 
lanLo vai affoctar as relações er;onornicas do seu paiz, mesmo 
com o extrangeiro, Dom as nações excluiclas ela prcfc1·encia, 
na protocção dada aos generos de uma só? 

n evia esse gov·C·t·no Sfü' tão pressu1·fJSO cm an.null ar a 
con~ulta ao parlam ento , ao Poder Legis lativo, quando, consti
iuicio r;omo estava, ell e se pocleria manifestar e m menos do 
Ll'es rnezcs, estudando, eluciclando a questão, co1nparl.iudo con1 
o Gove1·no legal a responsabilidad e elas consequenr;ias r esul-
1.an L e~ do convenio? 

Do uc1tro lad o, ternos a Nação Amer ircana, a Reimblica por 
.cxcollencia, aquella que temos procuTado para nos servir de 
modelo, digna de ser irnitacl a •co rno o exemplo da li berdade e 
da soberania nacional; alli SD deve saber que o G·overno so
berano da Nação é o Congresso Nacional e sómente este é o 
comp elent e p::ixa a celebração {/e tratados de commercio . En
L1.'ebnto, o seu governo a1n·cssa-se a vir tratar com um poder 
ela Rev·olução, nas vesperas cfo· entrar a Nação no tegirnen lega l, 
contra as disposições ela sua propria Carta constituciona l, syn~ 
Lh c.s·0 elo systema repub licnno, em wrn a soberania ros ilcle no 
povo, l'C})rcsentado nos seus eleitos . 

Vê V. E x . , Sr. P·resiclentc, cprn falta a ioste tratado a le
giLimiclade elos con:tractanles, o elemento moral para a legali
clacle do acLo qu e não tem a sancção elo povo, ela representação 
elo ]Ja iz, uni.cu competen te para acceitar essas ·clausulas, que 
yfio rr,ger as relações da sua v iela economica. 

UM S1l . fiEPR lfSENTAN'l'E - :b;ra preciso a clausula ad-re 
/ e·1'cnclmn. 

O SH. 0 1'1'1c:w.1. - Censuro, jus bimente, o tratado," por 
lbe faltar .esta clausula, ckwr:ncJ.o Ler elle execução a 1 de abril. 
antes da reunião do Poder Legislativo; cl isvensou-se, portanto, 
a sua approvação., nullificou- se o Poder legi1timo, como tem 
tern siclo nulificado es t e Congresso, nas deliberações elo Go:-
verno Provisorio. 

Verific,acla, a ssim, a primeira falha que Lern esse traLado, 
estudando as sua~ clausulas cm relação aos dous paizes, reco
nhece-se, faci lrnenLc .. Sr . ·Presiclrmt.e, que é u ma vei:clacle, tris
tissima para o BraziJ, o que di sse desta tribuna o nobre r epre
sentante do Hio Granel e elo Sul : O Brazil foi iJerfciL::tmente en
ganado nesse convenio; cli.rei mais: o governo deixou-se se-

Vol. III 51 
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duz.ir pelas van Lagens de momento, encarecída;:; pelos interes
sados na assignatura cio convenio. 

Os paizes, Sr . Presidente, fazem tratados de oommercio 
em circumstancias excepcionaes para ambos os contractantes: 
quando rnn delles é grande e ás vezes unico productor de um 
genero de consumo, fa!Lando-lhe outro genero que outro paiz 
produz em crrnrntidade e talvez como productor unico; dá-se 
entre esses paizes contractantes a troca do superfluo de um 
pelo supcrfluo do outro.. accudincl'o ao necessario, .sentido 
por ambos elles para o seu consumo. 

Essa troca subordina.-se sempre, entretanto, á condição 
essencial da não proclucção elos generos, objecto da protecção 
ele um convenio, pelas duas partes contractantes, uma em re
lação ao proclucto ela outra. 

Um paiz que produza vinhos cm quanlidade superior ao 
seu co11sumo, mas não possa produzir o trigo,, ou o produza em 
quantidade mínima, faz um trata:do de commercio com outro 
paiz cm circumstancias oppostas ás suas, o 1CJlrnl produza Leigo 
em excesso, rn.as não possa produzir a uva, ou produza-a orn 
quantidade insufficiente ás necessidades da sua população. 
Assim para outros generos. 

Dessa troca de productos resu!La que o gene1·0 entrado 
como necessario em troca do superfluo exportado, gosa ela 
i.senção de impostos,, 'ºu ele reducção consideravel, qL1e o 
torne accessi vcl aos consumidores, como esse superfluo entra 
no paiz conLracLante proLegido por isenção de ·direitos equi
valente. 

Da isenção, ou augmento, dos impostos para os generos 
trocados pelos diversos paizes entre si, proveem dous systG
mas - proteccionisLa 011 livre camb ista: o primeiro entendo 
que devem ser JJrotegiclas as industrias elos paizes procluctoros 
que a importação elevo ser grandemente taxada, a.fim ele dar 
consurn.o,, valorizando aos generos produzidos pelas industrias 
naciouaes, ele modo a só poderem ter entracla os generos ex
trangeiros quando produzidos a pre.ço ínfimo, ou para serem 
adquiridos a ]!lreço elevado, por parle diminuta da população : 
a classe rica; o segundo julga injusta essa protecção á in
dustria, seja qual fôr, e sonha a Humanidade inteira trocando 
livremente os seus proc1ucLos, sem Laxas de importaç.ão OLl elo 
expmtação, sem obstaculos ao liv.re cani,bio das mercadorias, 
sonho difficil de realizar entre todos os paizes do Mundo, o 
:fonte de rui.na para aquell e que o quizesse acceitar isolada
mente, orn concurrencia com as tarifas aduaneiros de todas 
as outras nações. . 

AtLendamos, porém, meus Senhores, que essa maior ou 
menor applicação do systema proteccionista visa, sempre .. pro
teger as inclusLri as exi,stentes em um p::tiz contra a invasão das 
dos outros productos ele generos similares, sempre com o 
.fim, ·de concitar a p~'oducção indigena, para não vel--a morta 
.pe)a concurrcncia dos generos exLrangeiros. 

Não h a, por.é'rn, em Jllconomia .P.olitica s,ysLoma algum LI Lt1; 
admitta proLec.ção aos procluctos ele industrias extrangeiras 
que tenham similares ou possam ser alcançadas no paiz pro
tector. levando o cumulo ela protecção a restringil-a a cerLu 
e cletarminaclo paiz, matando a concurroncia de toclos os ou
tros tambem proclucLores e exportadores . 

Esse systoa original, quo r·eunc lindo quanto os dou s 
systemas têm de mais prejudicial na sua extrema applicação, 
foi o adaptado pelo Governo Provisorio em relação aos Es-
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Lados Unidos da America. Esse tnttado, que dá protecção ao s 
productos da terra, a cereaes, a manufacturas de algodão .. a 
industrílas ge1rnralizadas em todos os paizes e nas0entes, cm pé 
de flores·cirnento, no Brazi l, é Jeito pelo 'Goyurno clest.c 11aiz, de 
solo immenso e uberrimo,, capaz ele produzir todos os gcme
rs alcançados pela prote0ção, deste paiz en:1inentemenLe pro
ductor, crue começa a tornar - se industrial, - paiz já cha
mado, ao tempo ela m onarchia, - ele essencialmente agricola. 
E o tratado clá proteoção, nãü a bodas os paizes, não accesso a 
todas as manifestações da activi.dacle procluctora ele todos os 
povos, de modo a que todos elles venham dar a grande ba
talha da concurrencia com a barateza elos prnductos of'fere
oidos ao mercado consumidor,- não : dá protecção, isentando 
de impostos a uns e redu.zindo-os consideravelmente para ou
tros, aos gencros imp ortado s ele um só paiz, cstabe·locendo o 
rnonopolio para esse.. exclu indo todos os outros de trazer o 
proclucto extrangeiro para os porLos do paiz pro tector e mo 
nopolizado . 

ELt ouvi, <ld'mi.raclo, Sr. Presi.clente, ·OS poucos orwdorcs 
CJ ue defend-eram o convoni .. o, desta tribuna, e que sinto não 
estejam presentes ouvindo -me com a aLtenção que eu lhes 
prestei.. . . (Apoiados. ) 

O Sn. Assrs BHASJL ..:_ Fui orador, e pro Lesto. 

O Sa . ÜJ'l'ICJCA - Mas S. Ex. não defendeu o tratado. 
e eu rne refiro aos defensores. Ouvi delles que nós, aqu elles 
que atacavam o cortvenio commercial, não Linhamos rnzão do 
fazol-o, porque a isenção dos impostos quanto aos Estados 
Unidos, traria a ::tbundancia, e dahi a barateza consequente 
para os generos vindos ao mercado, lucrando com isto o povo, 
as classes menos favorecidos da for tuna. 

Este argumen Lo, Sr. PresidenLe, é inleiramente fal so, 
porc1uc a protecção dada a um paiz traz comsigo o monopolio 
rp ara os generos desse ·oa.i.z, prolli'binclo a concurrenci.a, que é 
a grande determinadora da barateza el os gcncrns. (A1)oiwJos . ) 
(Apoiados.) 

Desde qu e a Nação Americana fie.a em melhores condições 
de mercado sobre todos os outros paizcs do Mundo, quanto a 
essa enorme tabe<ll a d e generos que constituem a quasi tota
lidade ela nossa importação, ac.ontecerá que, desapparecendo a 
concurrencia elos outros paizes hoje senhores do nosso mer
cado, por não poderem comoel.ir no preço ela venria com a 
naç.ão favorecida, esta tornar-se-á senhora, por sua yez, do 
memaclo, excluindo a importa(;ão de generos europeus e ame
ricanos do Sul, tal como, actualrnenbe, se. acha a Nação Ame
ricana, em infer ioridade de condiçõ es nos mercados .brazi
leiros. 

Essa exclusão de lodo~ os outros, essa preponderancia 
sobre as demais nações, produzirá o phe,nomeno ecortómico 
fatalrnentE1 decorrido de to~o o mono.polio, da existencia dos 
g·eneros de uma só proceclencia: o augmento elo preço da mer
cadoria para dar maior lucro ao productor, ao e'xportador, ao 
importador e aos inLerrnediar•ios, até ao consumidor, o unico 
que não terá up1·ovcitaclo .cousa altjurna .rJus favol'Cs ou lur.µ: LlclO ."i 
á na cão pro te.gicl R. 

Do modo que, Sr. Presidcnl.c. a lleg'.tndo vantas0 11 s a au
ferir do convenio aduane0iro pela grande classe dos proletarios, 
do povo que · menos ganha e sobre o qual pesa a maior pa.rte 
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dos impostos, a encarecer o genero, os defensores do tratado 
de comn.rn·rcio com os Estados Unidos da America defendem, 
de facLo, o monopolio ele quasi toclas as mercadorias neces
sarias ú Eu bsis tenc ia dessa classe, esquecidos de que o mono
poli0 traz o arbitrio do l!l'eço, e o vendedor não tem condes
C(:' ud encia, não aHende a movimc.ntos de piedade, não se 
lembra das desvantagens da usura .quando póde auferrir mais 
lucro ela revenda por peeço, mesmo, exhorbitante, ela merca
doria imporLacla a preço infirno. 

O SR. Assrs BRASIL -- O rnonopolio mata as industrias, (}, 
faltando estas, o povo não terá meios com que comprar . 

O Sn. . OI'l'ICICA - - E' outra fac o da questão e que eu terni 
de encarar . 'Temos, actualmente, exemplo do que acabo de 
enunciar, no facto cmfirncido de aproveitarem-s·e os • vende·
do1~es ele qualquer circumsLancia, por menos justificavel, para 
elevar o preço dos generos, neste momento mesmo, nesta ca
pital, aug-rnentaclos do .100 %, a pretexto do .pagamento de 
mais 4 O % dos direi tos em ouro, por causa ela baixa do cambio. 
· Demais, Sr. Presidente, a lei universal da riqueza ele um 
paiz não é outra senão o augmento constante, progr.e.ssivo, 
da sua '!}roducção; esse augrnento nãb se clá, não se dará senão 
subordinado á necessidade que tenha esse povo de produzir 
para viver. Não se acreeliLe que o augmento da importação, 
uuicarnenLc, consLHua para um paiz a sua riqueza; isto é 
principio ttbsurdo em Economia. 

A riqueza ele mn paiz está em produzir tanto quanto 
baste para .que a st:a população viva á farta e sobrem-lhe, 
ainda, gcneros prtra ser permutados por aquelles Que e~sa v0-
PL1laf;fto não possa f.ll'Ocluzir; quanto maior o excesso da pro
ducção, mais permiLte a troca dos productos nacionaes pefo 
cxtr::mgeiro; é essa maior ou menor permnta que de termina 
a riqueza do paiz crue a entretem . 

J;;' claro , Sr. Pr esiclenLe, que a faci l idacJ.e ele obLer os .pro
clucCos nrnessarios á v iã.a , o baixo, o infimo preço desses gc
r.wros imprescincliveis ao consumo; ,quer por habito contra
h'lrlo, cruer por serem r:'.-i uni.co.o conhe;;ido . .; da popülaçã0, 
levarão es La a procurar o trabalho remuneracloc, i.anlo .quanto 
lhe baste para haver as mercaclorias a prt:Jr;o baixo, sempre 
nas industrias diHercnté1s das mercadorias irnporl.adas, e que 
não podem ser remuneradoras d e Lrabalho mai:· caro do que 
o valor ínfimo destas. 

E, então, as industrias 'Lencl ern a deiinha:' no paiz im
por!ador, começarn a ser abandonadas pelos cru0 podiam 
clesenvolvel-as e começaram a fazei-o; porque, ninguem con
testará, ma.is vale haver o genero barato elo ql.rn proclu:r,il-o 
mais 0aro, de modo a não compensar as despesas da producção. 

Ei.s a razão, Sr . Presidente, porque os paizes que se 
const itueim, os pa izes chanmdos novos, antes de serem ricos, 
antes do poderem apresentar-se . como emporios ele com
mercio, centros ele prosperidade e grandeza, são todos pro
icccionbtas, taxando granclomente as industrias extrangeiras 
e qu e podem ser desenvolvidas simi larmente no pr oprio paiz, 

· obrigando o povo, a nação, a produzir quanto seja necess ario 
ao consumo, sobrando-lhe, ·ainda, -o necessario para ser ex
porLaclo em troca ele rnercadorias que não possa ou não lhe 
convenha produzir. 
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UM SH . REPHESEN'rANTE ~ E lles só admittiram o livre 
cambio depois de se conhecerem em condições favoravei.s. 

O Sn . ÜI'l'ICICA-Nenlrnma elas actuaes nações charnaLlas 
riens chegou á prosp0ricladc sem auferir as vantagens eco
nornicas do proteccionisrno talvez da .quasi prohibição aclna
neira: a Inglat.erra, a França e, mesmo, os Estado·s Uniclo.s da 
America assi.m fizeram, e :fazem , ainda ho je . 

I-la, Sr. Presidente, no propr io ponto a que che1garam as 
grandes nações do anL igo e do novo Con LinenLe, um phenomeno 
cconomico rnsu!Lanle da protecção dada por essas nações ás 
suas industrias: a e>xcessiva proclucção, enormemenLe su
verim· ás lrncessidades do consumo, a exigir mercados novos 
onde tenha extrac()ão esse excesso que deve ser e:x,porlado . 

Si. estudarmos como puderam os Estados Unidos e os 
outros paizes ch egae a ess('.j grande resultado , reconheceremos, 
fac'1 l rnentc, que a cl rl'ficuldarJ.e do l.ran sp nrle, anl es ria in
vençfio elos dous approximadore·s das distancias - o vapor e 
n telegrapho -, obrigaram-nas, pela grande lei ela lucta pela 
vida, a tirar elo proprio sólo os recursos ela existenc ia, sem 
poder irnporlal-os de ou Lras procedencias, cari sim os corno 
vir:lam a chegar a essas po.pulações aggremiadas em centros 
Jong;intprns uns dos ouLros; todas as industrias dcsenvolveram·
se de tal modo que, ao chcg·arem os dous maiores promotores 
da riqueza universal, quando o barco a vapor :fez a união dos 
continente:::, quando a locomotiva invadiu os sertões, suppri
rninclo as -distancias, as riquezas j:i adquiridas por essas po
pulações p ermittiu-lhes augmentar ele muito mais ainda a 
proclucc)ão, com a Jacilieladc ela permuta universal elo excesso 
ele iwoclucção ele uma nação pelo superfino obtido em outra. 

Um factor ainda mais pode:roso ve.iu concorrer pa,ra esse 
progredir exLraordinario elas nações em nossos clias: a união 
das pecrueninas quantias, avolul'nanclo-se pela reunião dos 
rmlitos poucos e fo rmando o grande capital pa1·a a organiza.ção 
das sociedades anonymas. V. .Ex . sabe, Sr. Presidente, .que 
'"sta descoberta é c1 0 muito poucos annos, e como a substi
tu ição elas sociedades em commandiLa pelas sociedades ano
nymas pm:mittiu mull.iplicarem-se os capitaes na cxploraçã.o 
de Lodas as industrias. lá no Velho Mundn, all i no Estado 
Amnr icano elo Norte, para onde a corrente ele immigração se 
estabeleceu desde logo, augmentada a pnpulação, e com esta. 
a prnducção imprescindível ú sua viela . 

F.xploraclns torlas as inclusLrias, augmcntacla enorrncrnrmLc 
a producç;ão, multiplicados os eapitaes, sem acharem mais a 
que: se appliquem, n Vr,lho Mundo e os Estados Unidos da 
America dn Norte olham para os puizes novos qur, possam of
forecer campo ao cmpreg·o desses eapitaes e dessa;; mcrca
c~n r ir,s em excesso : t\ o Brazil, paiz novo, imrncnso, dosp.ovoaclo, 
uberrimo, inexplorado, é llill elos pontos que todos têm cm 
mi1·a para 8. collocação elas suas sobras. vo lumosas demais 
par a serc:rn g-riarcladas, rnas muito capazes de fomentar a ri
quiza dos paizes incxploracl os . augmcntanclo a dos seus 
possuid0rcs . 

Nús haviamfls sido acostumados pela ex-metropole a ser 
Hpenas êultivadores ela ca1rna el e assucar e elo alg·oclão, forúc
ceclores das madeiras abunclanLes no l ittoral, havendo alcan
çado a mais, em meio sBCulo de vida inclepenclentc, produzir 
o café, e cxlrahir a borr·aeha, no extremo Norte. A extensa 
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costa de mar facilitava a remessa desses limitadissimos ge
neros e o recebimento de todos os cereaes, de todos os mais 
generos precisos, desde o alpista pal'a os passaras captivos em 
nossas casas, até a batata chamada ainda hoje ingleza e que 
se pócle alcançar no Brazil superior á que importamos. 

Que bellissimo e vasto campo para o emprego de capitaes 
existentes na Eur0pa apeirns com a retribuição minima de 
1/2 % ! E ni'í.o faltaram bôa vontade e espirita commercial, 
patriotismo e interesse pessoal que, alliados, fizessem des
cobrir a bôa applicação para esses oapitaes no fomento de 
todas as industrias em um paiz de tanto futuro. 

Surgiram as companhias incluslriaos, montaram-se r s talv• 
leci mentos fabris de diversos generos, organizaram-se bancos 
innumeros a fornecer dinheiro a preço commodo a todos os 
producLores, inaugurou-se, emfim, éra nova para esta Patria 
rica rn:rn in exp lorada, grande, mas despovoada, cln irnm e11,-.o 
futuro mas desdeixada no presente pela falta do grande, do 
enorme, do poderosíssimo fertilizador: o capital. 

Ninguem acreditará, Sr. Presidente, que os capitaes com 
,que se tem organizado toda essa •aluvião de companhias e 
j1ancos, sejam capitaes nacionaes •e não, muitos clelles, extran
ge irrJs, os quaes procuram applicação proveitosa cm um paiz 
cio horizontes claros e abertos ao futuro. 

O Brazil estava, portanto, a esperar os resultados prodi
giosos dessa concurrenci1a ele capitaes, todos a affluir pres
sm'osos em bem dos interesses dos seus .possuidores, que 
viriam, de todos os lados, clar a batalha do melhor lucro em 
Lodos os ramos ela activicl ade industrial. 

E o convenio, restringindo essa concurrencia, apparece, 
Sr. Presidente, justamente nesta occasião, apanhando nas 

· malhas da sua rêde proteccionista e m favor de um extrian
geiro unico, todas as fontes ele producção que poderiam ser 
cibeT'/·.as á riqueza nacional. 

J~xclue os paizes ela I1iuropia, de salto, eom o limitadissimo 
prazo de mez e meio, da possibilidade ele concorrerem ao con
sumo, não para incitar o desenvolvimento das nossas in
dusLri as, mas para que os Estados Unidos ela America se 
·possam tornar senhores unicos, absolutos, cio nosso mercado, 
de modo a nüo ser permitticlo ás no·ssas industrias viver_ 

E seremos eternamente os productores, sómente, do as
eucar até o n. 16 do padrão hollandez, elo eafé, elo couro e da 
hornacha 1 

Cortamos as relações com a Europa, e limitamos as nossas 
relações aos Estados Unidos da America, é verdade; mas per·
t?;unto: 'De "quem é, a quem perLen,ce 'ª grande maioria dos c::i
pitaes exist entes neste paiz e que são os fomentadores da 
nossa r_iqueza ? l\ão são outr os senão os capitaes europeus; e 
não julgo ele fórrna a lguma acec itavel a política que tend'a a 
desprezar capitaes de iCJUe precisamos, para restringir-nos aos 
do um paiz que nol-c;:; offerece com a condição de lhe drarmos 
urna prefe.roncia favorec.ida. 

Vê V. Ex., Sr. Presiclen/·.e, cruo o traLftclO do cornrnercio, 
quanto ás condições eeonomicas dos dous paizes contractantes, 
não re.3ú:to á analyse. Preciso abrnvi.ar as consirJrrações que 
estou fazendo, porque abuso da benevolencia dos collegas, 
poucos, que me ouvem (Não apoiaclos), e não quero prolongar 
es ta hora adeantada ela sessão. 
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Disse-se aqui, Sr. Presidente, .que o tratado era muito 
bom porque favoreci a a industria assucareira, digrua d e pro
tocção; allegou-·se .qne o assucar subira dA preco nos osl~ados 
do Norte. sómente com a noticia da celebração do co.nvenio 
aduane iro. · 

Sr. Presidente, é profundamente lastimavel que, quando 
se trata de estudar assumpto como este, que entende corn a 
economia de l.odn o paiz, haja quem o defenda, encarando-o, 
não em :face cios interesses geraes a:ffectados, mas pelo lado 
11[1,rLirrnlar dos in teresses do uma ou de outra classe. 

Ainda quando 0u reconhecesse, como productor de as:.. 
sucar, crno sou, que o tratado era immensamente proveitoso á 
inclustria r1ue eu exerc ito, nã.o tenho o direito, como repre
sentante ela :fiação, de subordinar os interesses geraes a esse 
provei lo )Jurticul::u~ ela classe a que pertenço; o meu dever é 
verifi car si ba a mesma vantagem para as outnas classes, e 
conclernnar, como condemno, o acto do Gove.rno elo rneu paiz, 
.que favorece urn::t orclcrn 1i8 'intr.resses, sacrificando todas as 
outras. (Apoiaclns.) 

Sou procluctor de assucar no meu Estado, tenho acom
panhado com o maximo interesse o desenvolvimento desta 
indusl.r .ia e as causas da clrcs.clencia cm que ella sr, acha .. 

Não entendo que seja esse meio, o ela isenção ele im
postos para certa qual ida.de ele assucar, o favor de que a in
dustria a~rncareira precisa. para sahir elo triste estado em que 
se acha; lastimo que o Governo do meu paiz não tenha estu
dado co-nvenienternente esLe assurn:pto, para vir dizer, como o 
declarou pelo Dial'io Officiaol, em clofeza ao tratado, que essa 
industria é favorecida com o accôrclo celebrado. 

No principio da vida deste paiz, Sr. Presidente, havia na 
Europa e nos Estados Unidos rnuiLo pequena quantidade de as
snr.ar; a grande pros1Jeridacle .ela canna de assucar no Brazil 
:fez com que começasse a exploração da preciosa gramínea, 
fabricando-se assucar ele superior qualidade, branco, crysta
lizaclo, em):lora por processos rudimentares. A carestia do 
proclucto no rnemaclo importador facultava aos procluctores a 
proclncção, .sustentando preços compensadores do fabrico, caro 
embora, mas vantajosamente remunerado. Era então , e o foi 
por muiLo tempo, a jnclustria do assucar, uma das mais pros
peras no paiz, senão a mais prospera, fazendo ricos os centros 
popuJ03os que a desenvolviam, nem deixando pesar a qualquer 
outra cujos lucros fossem mais fartos. 

O bom assucar achava preço remunerador bastantG piara 
n5o rlar proJeroncia ao fabrico do assucàr máo, do bruto, cujo 
mnxirn'.:J cl·e perfeição é o classifioado no n. Hi do typo hol
lanclez, fixado no tJ•,llado como limite para a isençã.o elos 
direitos. , 

Os resiclurs do bom assu car eram convertidos em assu0ar 
htui.o, digamos prlo nomc, o qual achava mercado próprio na 
manufactura de outras industrias .que exigem o seu emprego. 
Esl13 esl>tclo de cousas continuou, nada tendo a lamentar os 
producto res ele assucar rl e canna, cu.ia industria os animava ii 
continuaçã.o ela profi~são vanl.a.iosa por clles aclopt acla. 

De. alguns annos para cá principiou a ser rej eitado nos 
mer:iados extrangeiro~ o <:tssucar branco do Brazil, ou a obter 
preços tã.ó bai xos que não compensavam, .ao menos, as cle3-
pp,sas ela proclucção; ao mesmo tempo só podiam ohter preço 
possivel de acceitar os assucareis inferiores. Consecruencia 
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faLal desse phenomeno é que :foi, pouco 'ª pouco, sendo des
curado o fabrico elo bom assucar, augmentando o do inferior, 
com urna imprevidencia sem nome, com um descuido in
qualií'icavr:>l pela il1vesligação das causas que nos levavam a 
ser máos procluctoros ele genero outr'ora remunerador. Tanto 
mais era abandonado o lJom assucar, mais e mais procurava 
tornar máo o bruto, já ruim, porque mais e mais decrescia o 
preço, mc~rno para esse, q11 e lJ<.lixárn. de 3$500 a 1$20 0 e 1~000 
•POl' 1 5 kilos. 

Não era possível á indusLri1a saccba1·.ina permanecer assim 
e indagaram - se as causas desse cl epreciam enLo elo gerw.ro; 
reconllecou- se, on tão. que nos rnercad os consum i.cloros appa
recera urr:í a competidora para a canna: a beterraba, que, em
bora produzisse em menos .quantidade, tinha melhores con
<li(!ões el e ser transformada em assucar, com a ex tracção JT1a1s 
facil, menos dispendiosa, ela parte saccharina nclla contida. 
Reconlrnceu-se, t ambem, que, ao passo que a nossa clesiclia 
abandonava o bom assucar pelo de •qualidade inferior, a in
dustria da beterraba approveitava as bôas condições elo meio 
em que ella se desenvolvia, aperfe içoava os machinismos ox
tracLivos, augmrmtava as vantagens ela proclucção e tornava
se, pouco a pouco, senhora elos mercados abanclonaclos por nós. 
Não csc1ueçrrn1os que as possessões ingl ezas, Cuba, o Egypto, 
aperfe içoavam os m.achinisrnos para a produc\;ão mesmo, do 
asirncar clE\ carrna, ao mesmo tempo crue nós desleixavamos a 
cultura, rnanLonclo o regímen do útbeico pr irniLivo . 

Despertamos cnt ão e convnrgimos os · 11nssos · es f111: ços ]1 f1.ra 
aperfeiçoar, tamb em, o assucar elo canna, r eformando os ma
chi.nismos, diminuindo as despesas, de modo a poder ir rJar 
batalha á beterraba, reconqu isl.amlo os morcaclos que ella nos 
havia tomado; foi esta a nosrn r e0solução depois qu e analyscs 
chimicas provaram não poder a beLorraba supportar a con
currencia ela canna, muito mais rica, ele muito mais facil cul
tivo, não ostraganclo tanto os terrenos como acruclla grarnini::a. 

Dalü os favores c!o Governo aos engonll os centraes, as 
giarant,ias de juros e a convicção em que es Uio, hoje, os prn
rluctores el e assucar de .que é muito melhor produzir bom as
sucar rlo que o .prorlucl o infimo de agora. 

Dah i taml1e11). ela !nela travada entre as duas inimigas, .:1 
sér.ie ·de favor rs, el e pre1rlio~, que os governos rlos pai:!: e.s pro
ductores de lwl.rrraba concedem aos cultivadores dellia, auxi
linn rJo-a para não pr,rccor, e.orno está conrlemnacla, om futuro 
niío muito r ernol.o . 

O nosso empenho ;qual eleve ser, Sr. Pr.es idcntr, '? Favo
recer a producção do bom as.sncar, augmm1 tiando este até 
rioder ir pr ocurar os mercaclos, obrigando-os a prefer irem-no 
á sua morlal inimiga. Quando isso .sncccder, a industria r.(~
rnunflrai:á todos os sac.r.ifieios Jeitos para este resultado. 

Um Govrrno que s.a interessasse ser i.amonLe pela prospe
ridade do paiz, nada mais tinha a fazer qur, co ll oear os pro
dudores de assucar em conr:lições de produzir melhor e. mais 
barato, auxiliar a producção. elo modo a vencer, nesla grande 
campanrrn ela eoncmTencia, v ibal para a canna. 

Que fez o convenio ? 
Favorece a intrnclucçi'ío do assucai' brazileiro em um mer

cado muitissimo favoravel ao consumo, limi tando, porém, 
esse favor ao assucar até 0 n . 16 cio typo hollandez, o que quer 
dizer: favorece o assucar bruto, ruim, •esquecendo o assucar 



- 809 -

braneo, o hom, o unico que tem neecssidade clB combater a 
invasã.o da beterraba nos mercados do Mundo . 

Essa proteeção , as melhores condiçõc.s daquelle assucar 
sobre este, arrastarão P. prefcrencia para o fabrico elo mau as
sucar; dar-se - á o facto d enunciado por m im , h1a pouco: r1~
trogTadaremos ao abandono elo aperfoiçoamenLo elo genero, 
deixando ql1e, pela necess iclaclc do consumo, a .beterraba ~e 
aposse do5 1poucos rncrcaclos restantes aind a á eanna. inn.
dindo, até, ao proprio 1)aiz, e conclemn:anclo as nossas fabricas 
a produ zir sórn1.t;nte o· assucar bru to. 

Já não qu oro lembrar a que ficarn reduzidas as uzinas e 
engenbos cenLraes exisLcntes no ]1aiz, nem as gar1anLias de 
jm:os concedidas pek Governo para auxiliar o al)erfeiçoa
rnnnl.o da i11dusl.ria sacch:ir üw,, nesse p l1a110 p erfeitamente. con
cebido, i raçado apoz ç1 estudo acura-elo das causas concrn:renLcs 
ú d(êcaclencia de industria, tão rcmunc11adora outr'ora. 

Quet0 apreciar, Sr. Presiden l e, as con soq1in11cias rios 
faeíos rosullanLes do LraLaclo : quando a .beterraba houver in 
vrrcliclo Lodo o Mundo. al1xi liada :pelos premias e favores con
'jCclidos p13los govern os elos paizes que a produ zem, augmen
t.ados com a impreviclcnei a nossa que conclcmna as nossas fo.
bricas a prnd11zir mau g;onero, sem comprc. lrnmler que a sal
vação da inclush·ia está Da bôa producção, melhor qu e a ela. 
beterraba; quanclo a ne.publica Americana h ouver enchido os 
nossos mercados corn os productos de Lodas as suas fabricas, 
as~enhore<ml1o-sc cio bom merc1ado cm que ella cleposita as 
esperanças para a sahida dos seus exc0ss ivos procluctos, não 
precisando mais de prntecção 1;i ara impôr- se, como acontece 
ac l.ua lmGD!B aos producLos europeus, a inclusLria riqui~sima 
elo assucar brar, ileiro, lima elas mais importantes prtra a ri
queza dest e pa iz colossal , ond e ella s,e J)óde desenvo lver 1até 
um maximo que possa garanLir-lhe a prefercncia em toclo o 
Mundo , com a ub erdad e exLraord i.naria da grande zona ria 
Naf;5.o Beazik ira, esbrá reduzida a proclucl.ora de genero ele 
infirna º"' JJec ic, morta, incapaz el e erguer-se, cm eo11cli.ções 
muito ma is desoladoras elo que está hoje, no momento em crue 
'fCn: denuncia lo esse trat ado de commercio, e r ei. irarem-: e os 
fo.vnr0s do que as inclusLrias ameri.canias não. lWecisarem mais. 

O Sn .. ,Tos1t MMUANxo - - Pelo que vejo, o nobre rcrircs1' n-
1·an f..r, ·CJll el.' qno fiquem os sem compr,tirJores na Europa. 

O S1t . Ül'L'!ClCA - Aclrn ira-mc ·csl.e aparte do nobre re·pre
senl.ante. Quizera ql11>, fo sse este o noss o unico ob.}ec tivo, e 
rlisse que o Gove.rno dcv·r ria nro eecl1:ir rl e mnclo a auxili.a1· a 
industria da can:na, para ser obtido melhor assucar, c0;m cles
pc:sas reduzidas, e, ass im, ganharmos os merc<aclos europc.us El 

ilo Mundo i.nleiro. 
E' esta a aspiraçfin de todos os ·fabricantes, para salvar 

a principal inclusleia cios nossos eslados . 

O S1t. JosÉ 1\i!:ARHNNO - V. Ex. ü que csLá fazendo é ílo
fencler os inLe1·osscs rlo toucinho e da banha ele porco. 

O SH.. OT'rlC LC:A - E acrecli la V . Ex. qlrn está clcl'enrlcnclo 
os inLeresses cio assucar ? 

O Sn.. Josit lYIARJANNO - Fique V. Ex. cerlo de que n1'l~ 
{lo Norte clamo-nos por muiLü fe lizes com este :.ratado. 
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O SR. ÜI'r1araA - Naturalmente; porque V. Ex. pensa 
como o Governo, e deixa- se levar pelas vantagens ficticias e 
de occasiilo, esquecendo o futuro. 

Sr. Presidente, a proLecção ao assucar até o n. 16 do 
padrão hollandez, que é o melhor do assucar bruto, fará com 
que os agricultores prefiram fabricar esse, deixando de cul
tivar o melhor, dispensados elo trabalhe e da despesa que a 
clarificaçifo r eclama. 

Para obter preço compensador, já os actuaes agricultores 
preferem o proclucto infimo, muiLo mais facil de obter, es
tando bem desenvolvido nos estados exportadores ele -assucar 
o pr9ccsso ela mistura dos peores com os melh ores especi
mens, para obLer o assucar regular, typo que constitue a 
quasi totalidade da exportaçã.o para os E'3'tados Unidos e para 
a Inglater ra. 

Recursos ele industria decadente, Sr. Presidente, que não 
acleanl:am á riqueza de paiz algum, porque, oonvençam-se os 
legisladores ele occasiã.o, o aperfeiçoamento das industrias, a 
obtcnçã.o das melhores quali dades ele pr-oduoto·s é qu e consti-
tue a r.í crueza elos povos. · 

E leio no tratado, ainda numa clausula a mais para o com
plel,o abatimento ela industr ia saccharina no Brazil, para o 
dtc~pr,reci.rncnto, cm futuro proxirno, clessa bella fonte de vida 
no no13so paiz: o convcnio isenta ele impostos o nielaço, que 
rleve ser exporLado para o Brasil sob fórrna de aguardente 
e de alcool, não cornprehendiclos na isenção, porém fabri
cados lá em condições vantajosas su:fficientemente, para extin
guir a proclucção entre nós . 

. Lnvaidos pe la seducção do bom preço elas vantagens da ven
da elo melaço, livre de impostos, podendo augmentar de valor 
na compra, porque clle será remunerado na venda ela aguarden
te e elo alcool importados, os fabricantes brazileiros não dei
x2,rão ele reduzi r a essa especie, facílima el e obter, toda a sua 
proclucç:lo, deixando que f iquemos reduzidos a procluctores 
da materia prin1a para a manufactu ra das industri.as do.s Es
Lados Unidos. 

E são estas as vantagens elo tratado para o assucar: reduzil-
o á sua peor qualidade, emquanto os productos americano3 
se tornam senhores cl este paiz, matando todas as nossas in
dusirias nascentes e possíveis de se desenvo lver. 

Dos nossos generos :foram 1protegidos mais: o café, 
o Rei café, que se impõe lá com ou sem impostos, que 
não precisa da proLBCção de quem quer que seja para entrar 
naquelle paiz, onde, já hoje, nã.o soffre impostos, e os couros 
crl'1s; nem sei como nos deixaram es.te producto ! 

Em compensação a esses pequenos favores, quasi nullo nos 
sells resull.aclos, org·anizámos ll ma !is.ta ele todos os procluctos 
possiveis de obter no paiz, alguns já em via rl e grande flores
cimento, 11avendo o cuidado de excluir, ou de inclu ir, aquelles 
que entendem com o melhor cltt riqueza ela outra parte con
lractante. 

Por que não foi incluido no convenio o kerozene, a luz 
elo · pobre, como é vulgarmente chamada, e que representa 
para nós tanto como o nosso cafó para os Estados Unidos ? 

Comprehencle-se que o convenio consagrasse a permuta 
livre elos dous generos ele que as duas nações sã.o quasi as 
unicas procluctoras, não tendo o Brazil n kerozene .. M Estados 
Unidos n:fo produzindo o café. 
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Seria isto perfeitamente explicavel e acceito pela scien
cia economica . 

Como foi incluido no convenio o oleo de caroço de algo
dão, a industria nascente nos estados algodoeiros, fonte ele 
renda já com o aproveitamento do caroço que era anliga
mente inaproveitaclo ? 

Nem escapou a manufacLura do algodão, de que não tra
tarei, porque teve nes ta tribuna oradores que demonstraram 
quanto foram descu rados os interesses das fabricas innu
rneras existentes em quasi todos os estados do Brazil. 
(Apo iados.) 

Vejo na cle.fesa prublicacla pelo Governo no Diario Of['i~ 
ciai, ha poucos dias, nessa palavra official que acudiu em 
defe.sa do acto elo Governo Provisorio, a fascinação de que 
elle foi victima, quando assignou esse wnvoni.o: "Nós per
demos apenas '-". 000 contos, ao passo que a Republica Ame-. 
ri cana perde 11 . 000 e tantos contos. 

Digamos desde logo ao Governo que não ha paridade 
entre a perda de 11. üOO conlos em um areamento de 900 e 
tantos mil, liquidado com saldo enorme, e a de 4. 000 em 
areamento ap enas de 168. 000: Oü0 $, liquidado sempre com 
clef'icit e,norme, segundo as melhores previsões par a o nosso 
t1ltimo; relativamenLo perdcrnos miJito mais, desa])parecondo 
a unica vantagem achada pelo Governo para o seu acto. 

Lembremo-nos, tambem, Senhores, do que , acceitam do 
esse convenio com es.sa disparidade apparente de vantagens, 
o Governo americano consiclerou, e muito bem, que, a datar 
do começo de execuçfto do trataclo , os papei s iam ser inver
tidos: a cifra da sua perda tenderia a diminuir, o a nossa a 
augmentar. 

A Nação Americana é composta de homens induslriae:> 
e industriosos, que pensam no futuro, cousa que não se faz 
neste paiz; nós t emos o defeito de pensar unicaimente no pre
sen te, nas considerações e vantagens ele momento, esqu e
cenclo o futuro, a situação em que ficaremos aclea:nte. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - As despesas de transporte, a 
que esLão sujeitos os producto.s elos Estados Unidos, fazem 
com que os pr oducLos privilegiados no Brazil sejam mais 
baratos . 

O Sn. O rTICICA - V. Ex. é, justamente, um dos mais ade
antaclos discipulos deste erro econ.omico de qüe estou fal
lando. 

Falla nas grandes despesas do transporte dos Estados 
Unidos para o Brazil, agora, quando são poucas· as relações 
commerciaes, em pequeno numero os ge·ncros a transportar, 
e não se lembra de que o tr ansporte encarece com a falta de 
generos . 

No momento em que se estabelecer a corrente da impor
tação, a navegaeão ha ele augmenLar, surgindo logo depois a 
concurrcncià, que ha de trazer a bar ateza, sua immediata 
consequencia. 

E·sLá V. Ex. · laborando no mesmo erro de que eu accuso 
o Governo do meu paiz; a imprevidencia, o descuido ele es
Luílar as questões economicas, para acceiLar vantagens appa
rentes, ele momento, esquecido de que essas nfw devem ele-
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crescer n a proporoão directa da execu ção do tratado assi
gnado . 

O SR. J oAo 01~ S1Qu81Ft.\ - O tratado não l;cm prazo; pódo 
ser annul iaclo om qu a lquer época. · 

O S1t. 0 1·r rc 1c;1 - E', .irrsLamcmLe, o que cn receio, meu 
cai·o cu ll rga . Cnmn()a a ·te r r.xecu1;ão o conveni o e a ser in
vad id o o nosso mercado com procluctos ela .i ndustria ameri
cana: a nossa rrn sccnLo industria não poderá s usLenLar~ a 
lucta e v irá a dofinh at ai.ó mo1:r er ; morta ell a, passado o 
perigo de se ÜJt'nar es Le p aiz grand e producLol' da ma.leri a 
prima. qu e a tom Ioda para todas as industrias, e de manu
:faclure iro. com o desonvolvimenlo, que .i á começa, da fabr· i
cação ele Lodos os obj ecLos necessarios ao con sumo, o tratado 
.será denunciad o pe la Nnção a quem a prol.ecção i1ão se.i a 
nrni s necessar ia ; ao con trari o, proj udicará com a p roh ibição 
ri os i mposl o;; !'.nhre os gcnero S" imp or tados li. 

TT avcrú va ntagem , Sr. Presidente, em pôl' em execução 
tm1 eonvc nio .iit cnndern naclo, sómente para denunciai-o rle
pni::; '? Si í'll r• n il o presta. s i llUS prnjucl icaeá 110 ful.u ro, nft0 
r~s p1 J crmos JJOr 1'sse }Jl'ejui zo para · inutil iza i-o; far;amol-o 
(/ es rl e logo . 

Quer S. Ex. ver aLé onclo vai a ingenuidad e elo Governo 
na doJusa r.lo sou acLo ? Diz-no s pela imprensa ol'ficial que la! 
prct'ereneia não ha para os generos americanos sobre os 
europeus, porqu e as mercaôol'ias 1d' alli impor tadas, teruo 
apenas a redLrnç5o de 3 a i é 9 o/o sobr e os ela Em·opa. 

Para o Governo clesl.e paiz a pel'cenlagem de 3 até 9 % 
parn o commercio ele importação, no valor de cen l·,enas el e 
mi lllarr.s clr contos dr réis, nada vale, cm n ada influe, cousa 
alg uma f\. 

B norrobora os seus argumentos com urna diffcren ca el e 
cambi o, facto acc ir.lenta l, qu e n ão tem v alor para o futuro das 
t 1.·ansacr;.õc:s reguladas p elo convrnio. Argum ent a-sr com o 
pagam ento dos rli rei los em ouro, justamen te q1 1anclo se Leala 
de isrnçã.o rio rli re itos, que nii.o Lerão ele ser pagos, em pap el, 
ou 1'rn ouro . 

. P oranl e a si Luação corno aquella a que es,l.á reduzido o 
paiz, 8 1'. Presiclont o, qi.mndo o Governo perLurba as nossas 
cnncl i(;ões 1;cunomicas corn um conv enio como este, em q11 0 
Ludo temos a 11erdcl'; quando o Ministro da Faze·nda atira a 
p r·aça novo decreto r etocando a j.á 1·etocada loi das soc ieda
des nnonymas, ca beria el e re t.a lbos, que seevem sómente para 
p erl.m·bar as 1·ela1;ões co-rnrnerciaes elo paiz , produz.imln o 
pan ico e fa zendo n m ercar.lo ass ustar- se com as ase i Ilações rl c 
i)l?.n amon to do Governo; qua-ndo o Governo en tra como agiota 
na praça, rxig'imlo rni1 barnto cl rspro porcio·nal de todas a~ 
operaçôos elo j ogo, r·epresen Lancl o o papel dos .ini ciadores da 
jogatina. comlant n quo !Ir e paguem. isto com o fim d e im
pedii · o vici.o .que arnt)ar{a levar-n os á bancarrota, a um desas
l1:e finance iro : rní s. mem bros rlo Congresso Cons.LiLuinl e, nfio 
podemo;:; ficar mudos au la facL os que ·provam esse desconh e
ci:mmllo comp! é; I o da sciencia ecnnomi ca, lá p elas regiõ es 
offic.iacs, por parlo dos h omens a quem est.5.o ontre 0 ·ues os 
dest inos ela Nação. 

Não oompreh encl o como. fl ese,ianclo malar o j ogo na praça, 
entro o Governo por ell a, animo os j ogadores a continuar a 
sua fa ina Yiciosa, nomtan lo qur lh e rl ccm o lJararo {!e 3 %, 
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não do valor real das transacçõ es effecLuadas, mas, ainda, rlo 
valor nominal das acções, tenham estas '10, 20 ou 30 %, 
1micarnenle, de entrada . . _ 

Não se p 1·ocm·am os m eios de ev1taL' a esp oculaçao QL18 
vi sa o lucro immediato, e1nbora com a r uma ele quBm COL1-
Jiou no passador dos titulas; nã_o se quil~ eviLar a rriorte do 
cr edito , dtõixando v iver as boas rndustr1as, as qu e, tcnclem ao 
desenvolvim ento, Lão neccssar io ao paiz. . 

Bom ou m:io, ruinoso ou de vantagens, todo. podem es
pecular, arl'·Lünar-se, enriquecei·, sobro os desLroços _das eco
nomias alheias; ganh o o Gov er·no os seus 3_ %, aui_oridos com 
a·tte, e siga adeanLc a vedigem ele g·~nancia , do Jog·o auda
cioso. 

E' ,j ustifica vel, SI'. P res i d cm te, qlll\ .· lLSp enclarnoa lJOl' al
gurn tempo o oxercicio da riossa missão constituinte, p ara 
pedir ao Governo que nos deixe Ltaballrnr com calma, trnn
quillamrml.e, não abusa ndo los p ocl etes que não são seu s, 
para levar este paiz a esse cloplocavel esl.ado financeiro cm 
que se acha, eom o camb io cm ba ixa a1·1·u inadora para o corn
morcio , c om a pr ovisão ele um dej'ic-i.t collossal, ainda nào se11-
Liclo polo paiz e que irú affoc la1· o nosso c recl ito, principal
m ente quando os actos do Govm·no 1wovam á ovidon ci a que 
oJle anda ús a.palpaclellas, som ori entação, vordacleiros appr en
dizos e.rn malor ia 'f inanceü0 a. 

Vultúmos já, infelizmente, aos anLig·os temp os, a t odos os 
unos condemnados ao Lernpq do r egimen extinclo. Con ten
te-se o Governo com as nom eações elo ol'ficiaes pal'a u ma 
Guarda Naci.onal llypoLlielica ·o do que eslão cheias as co lu 
mnas dos jormws; 0ra veso anLigo alJLrna1· dessa arma ci o co1·
l'Upção olei.loral. 

I~nLrcLenl1a-se com isso, sc-rn ab usar Llas fouei,;ões lcgis
lalivas, que nos l) crtencem, elo tJU C é arwnas dcposi Lario, -
funcções que não clispensarn o concurso ele muüos, a di s
cussão e o csLucl o acuraria de lrnrnens alheios á influencia 
ela poliLica. 

Coronolize mais o paiz, mas não arrnino-ll1 e o c_r eclj Lo, 
é o nosso voto . E revogue, ou suspenda, esse Lra taclo Imws
Lissimo para a sua Pai.ria. 

E u conc luo , Sr _ Presidente, agradecendo aos m eus co l
legas a ben evolrmci.a com que me perm ittú·arn abusa i: ela sua 
lJornJade em hora Lão acleanLacla, e p eclinclo purmi ssão pa1:a 
ler ou dous tolegrammas que mo 'foram 011L1· egues pulus seus 
clcslinaLarios. Um 6 dir igido ao Sr . IDr 1\ ss is Bl'asil r1ela 
Associaçào Comnwr cial do Por!. o Alegre, e ó co nculJ ir.lo . nos 
seguin tes termos . (Lê) : 

· "Associação Con:imercial, nome comrnc1·ciu, iminsl.rias 
Rio Grnncl. c~, applau cl inclo vossa atl.ituclo rclac:u1 uo 1wenio 
ameL'icano, es[lera cio vat rioLi smo V. Ex. o demais l' f ~ l'Jl'csen
tanLes Estados esJ'o1·Gos (leranle Congresso, (-i:overno, ann11 lla
t;fio odiosa, ini r1ua convoncüo. - Jo ão Arelz, lHosiden Le. ;, 

O ou tro, Lamb em ele P nrlo Alegt'e, é dirig id o aos nossos 
illustrcs co llcgas Assis J3rasil, DemoLrio, AnLão e Osol'io, o ú 
assim redigido (lê) : 

"Co1mmissifo norneacla habiLan tcs municipio, r eunidos 
r epresentar Congresso contra tratado ai11cr icano , roga-vos 
apreRenLar Congresso p r otest o agTicultorns inclusl.rialistàs 
S . Leopoldo, enormemente prejudicados, is enção, chrninuição 
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irnposLos, impor Lação todos pl'ocluctos mumc1p10. - Carlos 
Frederico Bie1' . - Jacob Sperb. - il!liguel Beclce1·. - Hen
rique Brietzlce. - Valent'im Kieling. ~ Henrique Guilhe1"m,e 
Panitz. - Franz Von Heimburg. --:-- João Dutra .Mathia;; 
Dauclt'i. - Ji'ernanclo Felipve Presser. - Guilhei'.me flo/
/'mann. - Franz Luiz TVeinrnann - Nicolâo Schiriner. -
Felipve Jaco b Spe1·b. - João Hem•ique F'ischer. - Aurrusto 
Schal11." 

Fica adiada a discussão, pela hora. 

Vêm á lVI esa as .seguinLes 

Declamções 

Accompanhando os meus illus·Lres collegas do lVIinis/,01.·io 
que se clemi.Ltiu na declaração de que nenhuma parte Li.vemos 
na orgarnzacão do que nos succecleu, devo, entretanto, ac
crescenLar, ã bem ela verdade, que, conversando por vezes 
com o digno Sr. Barão ele Lucena sobre a possibilidade de 
nos retirnrmas antes de conc luicla a obra. da organização 
legal ela Jtepublica, apl)cllei sempre para o seu patrioLismo, 
afim ele induzil-o a não recusar o seu concurso ao nobro 
chefe elo Governo, caso·, como a bqdos :nós parecia, dcllc 
carecesse e o exigisse no Governo. 

Sala das sessões, 17 ele fevereiro de 1891 - Uesario 
Alvim. 

Declaro ter votado em favor da emencla, do Sr . Carnpos 
Salles e outros, substitutiva do art. 49, por p arecor·-mB 
illicil:o e imrnoral que ministros e secret.arios do P1:osidenl o 
da Republica preLendam accumular as funcções de juizcs desta 
auct.oriclade, quando é cerLo que aquelles serventuarios par
t.icipam sempre da responsabilidade dos actos porvonL11 ra 
dolictuosos sobre que hajam ele decidir quando trasladados 
do gabmote minislerial para o Tribunal Federal. 

Sala elas sessões. 19 de Jevereiro de 1891. - Barbosa 
Lima. - Mai·ciano de Magalhâes. 

Declaramos que votámos a favor da eme1nda, elo Se
nhor A .. Azeredo, ao arl:. 69, e que concede o direito de voto 
aos estudantes maiores ele 18 annos, das aca;demias sup eriores, 
por acrecfüarmos que na mocidade elas escolas ha cornpe
tencia bastante para o excnic io desse direito, e corno nrnu 
homenagem aos seus grandes setviços á .causa da libnrclade. 

Sala das sessões, 18 do fevereiro ele 1891. - Serzeclellu 
Corréa. - José Augusto Vinhaes. 1- .FleUT'U Curaclv. -
Alexandre Stochlei·. - A1·istides Lobo. - Furqic~m ·wernech . 
- Lopes Trovâo. - Pol11car·po Viotl'o. - C. Paletla. -
Pedro Chermonl . - Alberto Brandcío. .----; Dutra Nicac1fo .. 
, __ .Fe1'1'eira Pires. - J. A.vellm" . - G. Ramos. - Ai"isticles 
Maia. - Moniz Freii'e . - Alvaro Botelho. - Thoniaz Flores . 
~ Home1·0 Baptista. - Ramiro BarceUos. - Guimm·ães 
Natal. - Leopoldo de Bulhões. - Victorino Monteiro. ,----
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Rocha Osorio. - Anl:onio Olyntho. - Schirn:içU . - Es.teves 
Junior. - Pinhe'iro Guedes . - Lacenla Coutmho. - jl!f.aUa 
73ac ellar. - Cesai· Zcima. - José Beviiaqua. - Antao de 
Fm·fo. - P. Pei.wto. - G. Besoui0 0. - A. Azei•eclo. -
Manoel Valladão. - Casimiro Junior. - B.uy Barbosa . 
A. Gnanabara . - B.ayriwndo Bnndeii'a. - Ponseca H ermes. 

Lniz 111ni·a t . - D'ion'isio Ce1•queii'a . -:-- Cantão. - Paes 
de Carvalho . 

Declaro qu e vo.Lei wntra a emenda s11ppr·essiva elo 
art. 82 do projecto. constiLucional, approvado em 2" discussão. 

Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - A. Gm·cia. 

!Declaro que votei contra a emenda, do Sr . Lauro Müller, 
estabelecendo a taxa addicional de '15 'fo sobre os direitos 
de importação, porque convenc.i-rne que a medida consi
gnada nessa. emenda .a tacava ·.de frente os interesses da 
maioria dos estados do Norte, em log1w de favoreccl-os, como 
suppuz quando subscrevi a reforida emenda. 

Sala das ses•sões, 19 de fever·eiro de 1891. - P. Sch
ni..idt. 

Declaramos haver votado contra a emenda, do Sr. Bulhões 
e outros, ao art . 70, § 26, porque e11a favor ece aos brazileiros 
perderem sua qualidade clCl cidadãos brazi leir os para liberta
rem elo serviço militar obriga l.orio e ele outros deveres ci vioos. 
- Gil Goidart. - Domingos V·icente. - Alha,ude Junior. -
Thomaz Cruz. 

Declaramos ter votado a favor · da omencla que concede o 
direito ·de voto aos estudantes elas academias sup eriores, 
maiores de 18 annos. 

Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - Aristides 
Maia . - Homero Bapti:sta. - 'l'h omaz Flor·es. - B.anuiro 
Barcellos. -- Antonio Olyntho. - .T. kvella:t . - Alvaro 
Botelho. - Gonçalves Ramos. - Viclorino iJionteiro. 

Votámos contra a emenda, elo .Sr . J_, covi gil do l!'ilgueiras, 
supprimindo o art. 82 . 

Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - Ant on·io 
Baena. - iJfoUa Bacellar. - Cantão . 

Declaramos que votámos a favor ela 
Srs. Campos Salles e outros, ao art. 49 cio 
ConstituiÇão, estabelecendo a inco.mpatibil iclaclc 
ministros -com quaesquer outros e contl'a, .a 
mesmo Senhor ao art. 78. 

Sala das sessões, '17 de fevereiro ele 18\H. 
Pfo . - Ferre·ira Rabello. 

emcncht dos 
proj ccbo ela 
cio carg·o de 
omenda, do 

Declaramos ter votado pela emenda, do ::Jr . A. Azoreclo, 
dando aos alumnos das academias supe.r .iorns., maiores de 
18 annos, o direito de voto. 

Sala das sessões,, '18 ele fevereiro el e 1891. - Luiz 1le 
Andrade_. - João de Siquefra·. 
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Declaro que valei conLra os 15 %, por ter a emenda 
Ncncliclo a cobranoa deste irnposl:o, no praz:o do cinco annos. 

Sala das sessões, :1.8 ele fevereiro de 1881. - Ai·'istüles 
Lobo . 

Declaro que voLci pela emenda, cio Sr. Azereclo, que 
rocou.lrnce o cli.rcifo ele voto aos esLudanLes das acaclcmias 
superioros, maiores ele 18 annos. 

Sa la das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - jjfrfra 
ele Vasconc ellos . 

Declar o, ainda urna vez:, que votei contra a emenda do 
Sr. Vi1·gilio Damas.ia, pela qual se disLinguem cm comLi ·· 
tucionaes e não constitucionaes as clisl)osiçõos ela ConsLituição, 
pa1·a o effeito de serem as ul timas r eformadas l)elos Lra-
rniLes orcli narios . · 

Saia ela~ sessões, 1.8 elo feYel'eiro ele 1891. - Mei?'a 
de Vasconcellos. 

D11clararnos !Javc1· volado contra a emenda ao art. :1. 3, 
po1· atlcndonnos que não era mateeia consLitucional, nem 
lihcral. 

Sala das sessões, 18 de fevereiro el e 1891. -'l'lw11w:, 
C1"ur.. -·- Gil Gonlu:r/, . - Dorninuos Vicent e . - Montc'i1·0 
de Ba1'ros. 

Declaro qm}, lo ncl o voLado, na 1" discussão, conLra. a 
emomla. qu o concedia aos ostaclo.s 15 % acldic i.o·naes aus 
impostos de i·mportação, vote i, agora, a favor da emenda 
elos ~~rs . Lauro Müller e oulros, por não so ter conseguido 
clar á qu estão outra so lução mais vantajosa e ser essa el os 
15 %, ainda que clGfeituosa, a unica que restava aos estados 
de Norte. 

Sala das sessões, 18 ele feverei ro de '1891. - ll:lefr·a 
de Va.s concellos . 

DBcla ru CJGO vo Lci conlra as cnrnndas suppressivas elos 
arLs. 2º e 3º elas D1spos1c.:õos transi Lorias, J}Or Ler si cio 
s jgnalario dos add i Livos approvaclos om 1" discussão . 

Sala elas sessões, 18 el o fovere 'rn d·c 1891 . - Frederico 
JJ01'ges . 

Declaramos ter voLaclo a favor ela emenda, dos Srs. Campos 
Salles e outros, apresentada ao art. 49 . 

Sala das sessões, 18 rlc fevereiro do 1891. - Baptisla 
lÜl Malta. - Próes ela Cruz . 

Declaro que votei pela emencla crue c!oou o direito cio 
voto aos esl:uclanLes das acaclemias superiores, rnc:iorc.s el e 
18 annos. 

Sala elas sessões, 18 de fevereiro ele 1891 . -- F?'edei'ÍCo 
Bo1'aes. 



.-- Si'.7. ,__ 

Declaramos ter votado a favor da emenda do ·Sr. A. Aze
redo, dando direito de voto aos estudantes de curi!O ,supe:rior .. 
maiores de 18 annos. 

Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - Baptista da 
Motta. - Urbano Marcondes. - Erico Coelho . 

O .SR. PRESIDENTE observa que só marcaxá sessão pelo 
Diarilo Official quando a Cornmissão Especial tiver concluido 
o seu trabalho. 

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

59ª SESSÃO, EM 23 DE FEVEREIRO DE 189'1 
iresidencia do Sr . Prudente de Momes 

Ao m..eio dia, faz-se a chamada ·á qual Tespondem os Srs.: 
•Prudente de Moraes, Matta Machado, Paes de Carvalho, João 
Neiva. Retumba, Francisco Machado, Leovigildo Coelho, J.oa
quim Sarmento, Manoel Barata, Antonio Baena, João Pedro, 
Cunha Junior, José Segundino, Joaquim ·Cruz, Theodoro Pa
checo., Elyseu MaTtins, Joaquim Katunda, Bezerra de Albu
querque Junior, Theodureto Souto,, José Bernardo, Oliveira 
Galvã.o, Amaro Cavalcanti, Almei.da Barreto, Firmino da Sil
veira, José Hygino, José Simeão, Floriano Peixoto, Pedro Pau
~ino, Tavares Baslos, Ro2a Junior, Coelho e Campos, Thornaz 
Cruz, Yirgilio Damasio, Ruy Barbosa, Domingos Vicente, Gil 
Goulart, Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva, Lapér, Braz 
Carneiro, Eduardo Wandenkolk, Saldanha Marinho, Joaquim 
Felicio, Cesario Alvim, Americo Lobo, Campos Salles, Joaquim 
de Souza, Silva Canedo, Silva ,Paranhos, Aquilino do Amaral, 
.Joaquim Mu1rtinho, Pinheiro Guedes, Ubaldino do Amairal, 
Santos Andrade, Esteves Junior. Luiz Delfina, Ramiro Barcel
los, Pinheiro Machado, Julio Frota, Belfort Vieira, Uchôa RQ
dl'igues, Indio do Brasil, Lauro Sodré, Innocencio Serzedello, 
Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, Matta Baoellar, Costa 
Rodrigues, Casem iro Junior, Henrique de Cairvalho, Anfrisio 
Fialho, 1Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira., Barbosa 
Lirila, Bezeirril, João Lopes, Justiniano de Serpa, J.osé Bevi
laqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Almino Affonso, •Pedro 
Velho, .Miguel de Castro, Amorim Garcia, Epitacio Pessôa, Pe
dro Americo, Coulo Cartaxo,: Sá Andrade, Tolentino de Carva
lho, Rosa e · Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferrreira, José 
Marianno, Almeida Pernambuco, Juvoocio d'Aguliar, André 
Cavalcant.i, Haymundo Bandeira, Annibal Falcão, Pereira Lyra ~ 
MeÍlra de Vasconcellos, João de Siqueira, J.oão Vieira, Luiz de 
Andrade, Espirita Santo, Bellarrnino Carneiro,\ Theophilo dos 
Santos, Pontes de Miranda, Oiticica, Gabino Besourn, Ivo do 
:Prado, Oliveira Valladão, F elisbello Freire, Augusto de Firei
tas, . Pai.Jla Argol!o, Tosta, Antonio Euzebio, Seabra, Zama, 
Arthur Rios, Garcia Pir.13s, 1Marcolino Moura, Santos P.ereíra, 
Custodio de M8llo, Paula Guimarães, Milton, Amphilophio, 
Francisco Sodré, Dionisio Cerqueira, Leovi:gildo Filgueiras, 
Brurão de S. Marcos, Medrado, Barão de Villa Viçosa, Prisco 
Paraíso , Moniz Freire, Athayde Junior, Fonse-ca e Silva . Fon
seca Hermes, Nilo Peçanha, Urbano Marcondes, Manhães Brur
r eto, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, Virgílio Pessoa. 
Franta Carvalho, Baptista da Motta, Fró-es da CTuz, Alcindo : 
[Juanabara, Eurico Coelho., Sampaio Ferraz, Lope.~ Trovão,1 

:voa. Ili ~ 
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