
29" SESSÃO, EM 10 DE JANEIH!O DE 1891 

P'res'iclenda do S1·. P·nulente ele ilio'J'a es 

Ao m eio-dia, faz- se a cllmnacla, ú qual respunclum os 
Srs.: Prudente el e i\for aes, .Paes ele Carvalho, João Neiva, 
Eduardo Gonr,.alves, Francisco Machado, •Leovegilclo Caolho, 
Joaquim Sar mento, João Pedro, Cunha Junior, José SogTm-
clino, -J.\1anoel Barata, Antonio Baêna, Joaquim Cruz, Theodoro 
Pacheco, Elyseu Mar tins, ,Bezerra ele Albuquerque Junior, 
Theoclureto Souto, José iBJernarclo, Oliveira Galvão, Amaro Ca
valcanti, Almeida Barreto , Firmino ela Silveira, José HyginJ, 
José 1Siimeão, Frederico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bas
tos, Rosa Junior, C:oelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgílio Da
masio, Domingos Vicente, Gil Goulart, Monteiro ele Barros, 
Quintino Bocayuva, Lapér , Braz Carneiro, Campos Salles, 
Ubaldino do Amaral, Santos Andrade, Generoso IVJarque.s, Hau
!ino Horn, [Esteves Junior, Ramiro Barcellos, Pi.nheiro Ma
chado, Julio' ela F r ota, rC:esario Alvim, Am erico !Lobo, Ecl uarclo 
\V:anclenkolk, João Severiano, Saldanha Marinho, Joaquim ele 
•Souza, Silva Canedo , ·Silva Paranhos, Aquilino elo Amaral, 
Joaquim Murtinho, BelforL Vieira, Uchôa Rodrigues, Inclio elo 
Brasil, Lauro Sodré, Nina Hibeiro, Cantão, Pedr o C'hermont, 
i!\I•atta Bacellar, Co.oLa Rodr igu es, Caser.niro Junior, Anfrisio Fia
lbo, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferr eir a, Barbosa 
Lima, Bezerril, J llStiniano el e Serpa, José Avelino, José Bevi.·
laqua, GuuçahJ el e Lagos, Nascimento, Pedro Velho, Amorlm 
Garcia, Epitacio, P edro Amcr ico, Couto CarLaxo, Sú Andrade, 
Retumba, Tole.ntino ele Carvalho, Rosa e Silva, João Barbaltw, 
Gonçalves .F' erreira, José Mar ianno, Almeida Pernambu co, 
André Cavalcanti, Hay:munclo Bandeira, Meira ele Vasconcellos, 
Pereira ele Lyra, João ele Siqueira, João Vieira, Luiz ele An
drade, E spír ito Santo, Bellarmino Carneiro, Th eophilo clo.s San
tos, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Felisbello Freir e, Augusto 
de Freitas, Paula Argollo, Tosta, Seabra, Antonio Eusebio, 
Zama, Arthur Rios, Garcia Pires, Santos .Pereira, Custodio 'de 
Mello, Paula Guimarães, Milton, Dionisio Cerqueira, Leovi
gildo Filgueir as, Barão de IS . Marcos, Medrado, Barão de 
Villa Viçosa, Pri.sco Paraiso, Moniz Freire, Al:hayde Jun·wr, 
Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, 'Urbano Mar·
condes, lVIanbães Barrel.o, Viriato ele ;i'\'f,ecl ciros, Virgilio Pcsstla, 
França Carvalho, :H'aptisLa da I VJotLa, I<'r(ícs da Cruz, AJ c.iiJ.du 
Guanabara, Sampaio Ferraz, Lop es 'frovão, Jacques Ourique. 
Aristid es .Lobo, Mayl'ink, Fur qu im \Vcrn cck, Domillgos J e
suino, Vinhaes, Antonio OlynLho, Baclaró, Pac:ii'ico Mascare
nhas, Gabriel de iVIagalhilcs. C:IJaga::; Lobato, Jacob ela Pais CI.u, 
Al exanch·e SLud!er, Fran cisco Vr, iga, ·Lclll JfiUlli Cl'. ( :uiJ(;al vns 
Chaves, l<' eli.c ia nu .Perma, VinLL.i , D t1 Lra Nivac io, ~Janu u l l< 'i rl 
gencio, As tolpbo Pio. Gonvalves Ram os, l~arlo s Chagas, C'osla 
Machad o, Palctta, J o-ão de AvcllaJ' , Corl'êa H.abcllo, l•'eJ·ru i r· a 
Pires, João Luiz , Bernardino Ci o Campos, l•'n.mcisco Uli ccrio, 
Mmacs Barros, Domingos de i\-1 nr ans, Ca,·valllal, .1\ugulo P i
nheiro, Mursa, Roclolpho 'Mrirancla, ·C osta Jun inr. H11b:i ã.n Jrr -
n .ior, Fleury Curado, ' :Leopold o de T:lulhõcs, l+ uimarií.cs NaLaJ, 
Azereclo , Caetano el e Albuquerqu e. Bellarmino ele JVIenclon ça, 
Fernandes Simas, Lanro Müll er, Carlos el e Camp os, :Schrniclt, 
Lacerda rCoutinho, Vi·c Lol'ino :i\'[onl.nirn , Pereira da Cos l.a, AnLilo 
du Faria, Julio dv CasLillJo~, Durgl'~ de Mvduiro.~, A.lt;idu::; Liuw, 



Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptista, Rocha 
O.sorio, Cassianci do Nascimento, Fernando Abbott e Demetrio 
Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer, com causa, os 8rs. : Joakim Ka~ 

tunda, Floriano Peixoto, Ruy Barbosa, Saraiva, Luiz :Oe!fin.1, 
Pinheiro Guedes, Rodrigues Fernandes, Martinho Rodrigues, 
Oilicica, Leandro Maciel, Francisco Soclré, Conde ele Figuei
redo, Matta Machado, Ferreira Blranclào, Costa Senna. Alvaro 
Botelho, Francisco Amaral, Domingos Porto, Bueno ele Paiva, 
Cesario Motta Junior, Lopes Chaves, Paulino Carlos, Rodri
gues Alves, Carlos Garcia, Alfredo Ellis, •Nl'Oreira da Silva, ;~. 
sem causa, os Srs . Rang·el l)es tana, Joaquim Felicio, Serze
dello, João Lopes, Frederico Borges, Almino Affonso, Mi.gusl 
Castro, Juveucio ele Aguiat·, Bernardo elo Mendow:a, Pontes ele 
Miranda, Oliveira Vallaclão, Marcolino Moura, Santos Vieira, 
Amphilophio, Thoma:õ DeUino, Cyrillo ele Lemos, Alberto Bran
dão, Oliveira Pinto, Joaquim Breves, Luiz Murat, Erico Coelho, 
João Pinheiro, Leonel Filho, Americo Luz, Aristides Niaia, Do
mingos Rocha, Ferreira Rabello, Barão de Santa Helena, Mar
Linho Prado Junior, Luiz Barreto, Antonio Prado, Almeida No
gueira, Marciano de Magalhães, Ernesto de Oliveira e Mena. 
Barreto. 

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

O Sn. CDSTODW DE MELLO (pela ordem) - Sr. Presidente, 
não me achava presente, hontem, quando fallou o illustre 
Deputado Homero ·Eiaptista; e foi assim que •S . Ex. não teve 
imme'diata e cabal resposta ás insinuações que ousou lançar 
sobre meu procedimento no banquete que teve lagar em c'om
memoração do grandioso facto ela separação da Egreja elo Es
tado. 

Permitta S. Ex. cru e lhe diga que não foi, como era 
ele esperar, leal nesse seu procedimento, porque, tendo scien
cia de qne não n1e achava presente, todavia valeu-se dessa cir
cumstancia, para fazer insinuações ao .meu caracter, que, por 
uma série não interrompida de serviç.os reaes, prestados á 
minha Patri a, cs l;á acima, não só elas insinuações de S. Ex., 
como de quem quer que Lenha interesse ele devassar toda a 
minha vida, quer publica, quer particular. 

O SR. HOMERO BAP'l'IS'rA - Ninguem devassou. 
O Sn. CUS'l'OIDIO DE MELLO - Categoricamente cleülaro a 

t>. ]:!;x. , que provocou essa odiosa discussão, que inimigos ela 
PatL·ia nã.o são aquelles que, como eu, procut·am levantai-a ao 
rli,•el ele lJl'Osporidaclc o grandeza. a que tem direito; são ini
migos, porém, aquelles que, através ele um falso patriotismo, 
lançam mão clu transaoeçõcs inconfcssavei:; para locupletar-se 
üO:tn ·D sangue I) o suor elo povo, que um dia ha ele levantar-se 
para l'Oivindicar seus clireiLos c expellir do seu seio os mer
caclmcs elo templo. 

O Sn. HOMERO BAPTISTA- Não é commigo. 
O Srt. CU'sTODIO DE MELLO -- Garanto a S . E,x. que ,des

affrontarlamente, a.ssumo a responsabilidade inteira de tudo 
quanto disse uo banquete, a que se referiu S. Ex., certo de 
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que nã.o recuarei um .passo elo carninllo que hei traçado neste 
iCulligrociso e Jóra clelle . (Muito bem.) 

OHDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DOS 'l'l'l'ULOS li E III DO PHOJ"I!:C'l'O DE CONSTFL'UJÇÂO 

Continúa a primeiré• discussão elos LiLulos li o UI elo pl'O
jecto ele üonstituição, com as emendas apresentadas. 

O Sr. Amaro Cavalcanti rcqLter, ern lJJ.'iluciru JoguL', qut; 
se considere encerrada a cliscnssã.o elo s LiLulo1 Lia projutAu ele 
Constituição fJObre a organização dos estados e municipios. 
Si fôr vencedora esta parte do seu requcJ:imeHLu, ped e LJUu 
sejam dados para a discussão os artigos reslanles elo JH'O
jecto em discussão. 

Entende que a segunda discussão é IWti :; amp la c JI C)lia 

têm de ser apresentadas as emendas, e, po1· isso, cmupre Bll
cerrar-se a primeira discussão, que é unJ Lra!Jalho preli
minar, afim de encetar-se a segunda discussão, que chamarú 
definitiva. , 

O SR. BMtÃo DE VILLA VIÇOSA - ComlanLo q11u não pc~,:a 
na segunda discussão, tambem, rôlha. 

·Consultado, o Congresso rejeita o requerimento de ou
cerramento. 

O Sr. Assis Brasil (1) (Muita attençilo) - ::)r. l'rosi
denle, dentro e Jóra deste ·C'ongresso tem-se cli.Lo LauLo wal. 
elas discussões, que, Lendo ele vir pela segunda VCL. :J LL"iiJtTm, 
sinto-me obrigado a começar clesémlpanclo-me ele ofJonclcr u 111 
sentimento que puece tão clara e palpiLanlemenl.c demun s
traclo por parte ele muitos co !legas nossos. 

E a minha principal cleseulpa está, exaclameaLe, 1m di
vergencia em que me a0!1o rel:ltivamenLe ao mo c! o ele pen sa L' 

que parece geral. 
Ainda tendo certeza ele ir de encontro ao pensalllenLo da 

maioria,' eu continuaria, como continúo, a affirmar quo o paiz: 
só pócle tirar proveito de não se restringir a discussão (Apo-ia
do,s ), especialmente tratando-se do facto capital que aqui no~ 
congrega - a Constituição política sob a influencia elo prin-

. cipio republicano triumphante . 

0 SR. AMARO CAVALCANTI - Não apoiado . 

VAmos SRs. H.EPRESEN'l'ANTEs - Apoiado. 

0 SR .. ASSIS BRASIL - 0 resultado da discussão, C- OllJO 
todas as c ousas, não deve ser julgado pelas apparencias. 

O ISifl.. AMARO CAVALCANTI - E' o que se tem visto. 

O SR. Assrs BRASIL- Declarar infecun.cla a tribuna, de 
clarar esteril a discussão, somente pJrque os seus efi'eitos 
não são imn:iediatos, é decidir muito superficial e levianamente, 
é não enxergar ~. enão o que está materialmente debaixo do~ 
olhos. (Apoiados; :muito bem.) 

(1) Este discurso, publicado em appendice na primeira 
edição, Sllbstitue o resumo que aqui se achava. 
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Não ha nada mais ferLil em .grandes resultados, n&o ha 
inslituição de exiLo mais scg·uro e berrefico elo que a mais ampla 
C livre diSCl!SSãO. 

Ul\J Srr. HEPRESEN' L'AN L'E - Quando clella se faz bom uso. 
O S I{. Ass1s BnASIL --E, aLé, quand o dclla nüo se faz bom 

uso; porque, si quem di.s cntc não adv::Jga uma causa justa, a 
defesa que faz elo erro não consegue senão fazer resaltar a ver
dade. (Muito bem .) 

Não são imm oclialos, em regra, os effeito s ela. tribuna, nem 
se concebe que homens elo bom sonso facilmente troquem a~ 
icléas pelas ctuaes se Lieciclirarn em virtude de estudo e me:.. 
clitw.:ão. nelas primeiras quo lhes offcrcça a palavra habil, 011 

elo quente, dos oradores . Mas, si taes idéas eram susceptíveis 
ele correcção, OLl s i eram fal sas c a discussão as cotejou c::Jm 
as vcrcladeiras, o l.riumpl1o em favor ela verdade não se fará 
espc1·ar mui Lo . Qualquer ele nós ·pócle dar attestado disto. 
Quantas vezes, ouvindo um orador que ataca uma c·onvicção 
nossa, emq 11 an Lo llOS parece cru c cs ta cada vez se robu stcce 
mais, insensível rncn te se opera em no.sso espírito a transfol'
ma·cão, q u c só algum tempo depois vamos reconhecer ! (Apoia
clos; ,m,u'ito bem.) C:omo estão enganados aquelles que se suo
põem superiorc.s ao accesso da logica, aquelles ele quem, aqui 
mesmo. v<:u"ias yczcs tenho ouvido palavras como estas: "Fal
lem, discutam, tragam as razões que quize.rem; tenho minha 
opinião :l"ot'lllctcla; nada Jne abalará!" All! Senhores, errar é elos 
homm1 s, mas Lcimar no erro, dizia o sabia, é dos brutos . 
(111u:ito be·m. ) 

Estou convencido de que esta é a verdade. Por que, pois, 
nüo ll e i ele Jallar, afrontando embora a tyrannia ela opinião. 
que, .poJ: ser exercida p elo maior numero, não deixa ele ser uma 
tyrannia? 

Venho clizcl' o que entendo, e estou convencido de que 
pres to um sel'viço p·ublico ; porque, si a minha opinião repre
senta a verdade, ainda que ella se.ia repellicla no momento, os 
mesmos qu e a repellem não pocleriio evitar qÜe ella lhes cai't 
nas consciencias, como semente fecunda e.m terreno fertil . Alli, 
ella ha ele germinar, romper a .camada da indifferença, e, ao 
principio delgada e flcxivel hast e, exposta aos insullo.s elo tufão 
adverso, não clomoraná em ostentar-se arvore gigante, clebaix•1 
de cuja exuberante e frondosa ramagem virão repousar os 
mesmos que outr'ora tentaram clestruil-a com o pé. (Muito 
bem.) 

De que tratam os capitulas que se discutem? Tratam dEl 
organização elos estados e dos municipios. Será e.sta, porven
tura, ma teria cuja discussão se eleva atropellar ? Parece-me que 
é uma ele tanlas em que a Nação teria tudo a lucrar, vendo ex
pender-se a opinião ele cada um dos .seus representantes. 
Darci a minha, mui summar iamente, e sobre alguns poucos 
pontos em que estou em clesawôrclo com o projecto offereciclll 
pelo Governo Provisorio. 

Começarei por pedir que não julguem que venho aqui 
defender Lheses sem opportuniclade no momento presente d::t 
nossa PaLl'ia, sem applkabi liclacle ás circumstancias actuacs. 
Tenho nolaclo, Senhores, C]Ue os recursos c hahitos do espírito 
conservador, quer dizer - elo espírito de resistencia, são os 
mesmos, iclenticos em todos os paizes, em todas as civilizações 
e em todas as fórmas ele governo . No Imperio, quando eu era 
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um apostoio ambulante da democracia, quantas vezes, ao ter
minar as minhas arengas, em que prégava ao povo os princi
pias da liberdade, vinham os proprios aclversarios dizer-me, 
entre abraços e. felicitações : "Dissestes bellas causas, dissestes, 
mesmo, a verdade; mas, infelizmente, tudo isso não é ap[Jli
cavel, não é opportuno "! Era o ultimo recurso, era o untco 
supposto argumento com que o espír ito antigo resistia á in
vasão elo espírito novo, com qu e o erro defendia-se ela verdade. 

Quanta semelhança encontro ainda, 'c\s vezes, infelizmente, 
entre esses conservadores passados e os qu e existem ou se 
estão formando no presente ! 

E' ainda allegando uma supposLa inoppol'Lunidade, que se 
repellem al,gumas elas grandes theses e.ssenciaes ao corpo da 
ãoutrina republicana e que fo ram sempre .sustentadas pela 
nossa longa propaganda. Este espírito conservador h a ele existir 
sempre, e direi .mesmo que elle não desdoura os seus porta
dores, si é bem entencliclo e bem encaminhado . Eu mesmo con
fesso ao Congresso que o possuo em alta dose. Sou uma na
tureza conservadora . Tudo o que para mim é novo, tudo o 
que não está em certo arcabouço de opiniões e principias que 
eu já sustentei ele modo definitivo, tudo isso m'" fere, me 
o.ffende e molesta, e desperta-me o instincto ela resistencia . 
Creio que os outros homens nã.o serão muito differentes de 
mim neste particular. O que é preciso é que estejamos munidos 
da sufficiente philosophia, para não r ej citar sem exa;ne o que 
instinctivamente repellimos; o que é preciso é que fenhamos 
dentro de nós nma força que se eleve sobre o noJ~o proprio in
dividuo, e lhe possa ·bradar: "Nunca vás co.m a i ·Jéa pre tor:
cebicla de qu e só tu tens razão." 

Desgraçadamente., nem todos os homens dr boa fé e de 
boa vontade es Lão prevenidos desse elem ento ponde:·ador, que 
os eonduziria ao exame e. por conseguinte, á maior probabili
dade de acertar. O que se vê, em regTa, é cada um acastel
lar-se na opinião que adaptou e repellir como absurdo tudo 
o que com ella não se ajusta, ainda contrariando as mais 
Incidas demonstrações. Di.zem logo: « Bellas theorias, e bem 
demonstradas, mas inopporLunas. » 

Senhores, nesLa questão rle applicahiliclade das theorias, 
nesta questão ele opportunidade, ·não devia haver, e, real
mente, não ha escolas differentes. Na propria França, onde 
o gigante ela eloquencia · contemporanea por tanto tempo e 
com tanto ardor reclamou exclusivamente para o seu partido 
a icléa do nJ1porLunismo, conseguindo lev:anLar em torno ele si 
legiões podel'osas, lá mesmo, o oppm·bmismo, como bandeira 
particlaria, aeha-se cl ospl·csLigiarlo c ll ecal.liclo, e não sômentc 
por lhe tPT Jaltaclo n csLeio rlo gnw rl o tribuno, porque .iá em 
vida cl(' GambeiJa olle rleclinava para o poente. :E por que 
isso ? Porque é 11111 erro arvorar eomo privilegio elo alguom, 
ou de um par Lido, o que é attribllto de todos os lwmens. 

O opportunismo se reduz a uma quesLã.o ele bom senso. 
Todo homem sensato não trata ele applicar nc.:nhmn principio 
ú realidade, sem ter, primeiramente, col;ejado esse principio 
com essa realidade; e, si. não os encontra perfeitamente ajus
tavcis, não tenta a experiencia . 

Si alguem ·defende uma idéa c a prop i3l', os Lá impli cita
rncnte entendido que a julga opporLtJmt; e combatel-a, dando 
eomo tmica ra:.~ão a sna inopporLmlidacle, é argumentar ha
nalmenle, é cahil' no vicio ele log·ica que os mestres chamam 
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idem per idem, sustentar ou negar a these com a simples 
affirmação ou negação da mesma these. 

A declaração categorica da opportunidade, ou inopportu
nidade, não deve consistir assim em uma simples affirmaçãó. 
mas se1· concluida da mais justa analyse elas circumstancias, 
pOl'CJUI) é, realmente, uma qll ostão que, sem exag·gero, se póde 
dizer capiLal. Nada é viavel si não é opportuno. A Historia 
estú sen1eada d 1'. grandes r.xemplos a este respeito. A verdade 
mais inconl:msLavel, destinada a ser um dia recebida como 
dogma da sciencia, não será aclmitticla como tal, não dará os 
resu!Laclos sociaes que clella deviam decorrer, si não encontra 
n meio prepantdn para recebei-a . 

Sabeis quanLos principias falsos a humanidade admiLLiu 
c susLenl:ou a proposito ele causas que são hoje da maior no
Lorieclaclr, que estão ao alcance ele todos, na sciencia de vul
garização, conhecidos e attestados pelos profanos da sciencia, 
como eu. Desses erros, alguns já tinham sido anteriormente 
demonstrados; entretanto, .o espirito da época continuava a 
sus l~ental-o s, porque naquelle particular a verdade nã.o era 
opporlu na. Por muitos seculos se entendeu que a Terra era 
chata e que esse lençol azulado que sobre ella se arqueia, 
r ecamado ele diamantes, não era mais elo que manto provi
rlimcial suspenso pela mão elo Eterno sobre as nossas cabeças, 
immensa tenda protectora, debaixo ela qual a sabedoria cln 
Creaclor abri g·ava a sua creatura. 

Os grandes philosophos elo dia, aquelles mesmos que dis
punham ele um prestigio ele que nunca mais :t'oi dado gosar a 
pensador algum, os que decidiam da sorte elos imperios, fa
ziam derramar sangue nas batalhas, ou impunham si lencio 
aos poderosos ela Terra nas suas contendas,- Santo Agostinho 
e toda a pleiade brilhante de sua época defendiam essa opi
nião; e, entretanto, Senhores, a icléa ela redondeza da Terra já 
tinha sido aventada pelos philosophos gregos e pelo grande 
Plinio. 

UM Sn. . REPRESENTANTE-- Até crueimavam a quem acre
clil.ava nisso. 

O Sn.. BADARó- Dizem isso os calumniaclores ela Egre,ia. 
O Sn . ARRTR BHASTL - O nobre representante terá sempre 

de mim as maiores complacimcias, até mesmo cruando me 
chamar calumniaclor (Riso), mesmo porque, assim. me presl.a 
um serviço, mos/.rando a fraqueza da sua doutrina, que para 
rebater opiniões, precisa destas sabidas inconvenientes. (H. a 
um npaTte elo S1·. Baclm·ó.) Mas sempre direi ao nobre re
presentante que, apesar de ser eu pouco assiduo leitor elos 
doutores ela Egreja e o primeiro a reconhecer a minha in
competencia, posso afi'irmar-lhe que está nas obras ele Santo 
Agostinho a justificação da referencia historica que fiz. 

O SH. BADARó- Quando eu disse-caluml:üaclor ela Egreja 
-não me referi a V. Ex., nem á questão ela posição ela 
Terra, mas, sim, ú queima ele inclivicluos que pregavam elon
trina opposta. 

O Sn.. AssTs BRASIL- Então fui eu rrue ouvi mal; queira 
descu lpar-m e. 

Mas, be.m, Senhores: a opinião que era naquelle tempo 
repellida, apesar ele ser clescle muito sustentada, é hoj e uni
yersalmente acceita, sem C[Jle, por isso, seja hoje mais vercla-
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deira do que era hontem, mas, sómente, porque, hoje, ella 
está perfei l.amenLe de accôrdo com a situação inLellectual, 
ell a, emi'im, tornou-se opportuna. E o mais curioso é que fez 
seus instrumentos aos representantes dos mesmos que a nu
pugnavam, a esses frades solitarios, . encerrados entre as pa
rceles Lrisles elo claustro, recolhidos para estudar os meios de 
Sll stentar os erros antigos, que, entretanto, eram vencidos 
pelas leis elo pensamento, pela força da discussão (que a 
loiLura e a meditação não são outra cousa), e vinham, sem o 
esperar, dar razão aos primeiros martyres da Sciencia e da 
liberdade, aos primeiros que nas ii'evas do obscurantismo 
rasgaram o clarão da verdade. (Muito bem.) 

A opportunidade das cousas é, pois, muito importante, 
Senhores; porém, e lia se reduz a uma questão ele bom senso, 
apanagio de todos os partidos e de todos os homens, e não 
privilegio de um individuo ou de uma seita. 

Discutindo e propondo princípios, desta tribuna, não é 
nocessario affirmar que os reputo opportunos, completamente 
applicaveis ás actuaos condições do paiz, nem admiLto que 
elles sejam impugnados sómente com a afi'irmaçã.o pura e 
simples ele que não são opportunos. 

Esta observação e todas as que Lenho feito não são sem 
motivo; eu e meus collegas e con:ipanheiros ele bancada Lemos 
afJUi discutido e proposto a applicação ele princípios da nossa 
lmnd eira politica, e não queremos vel-os rejeitados com a 
simpl es e commocla observação de que não são opportunos. 

Nada encaminha melhor uma discussão do que assentar 
clara o per feitamente o seu ponto de partida. Qual é o ponto 
elo partida ela nossa cli.scussão ? Para mim n5.o póde ser outro 
que não este : nós viemos a cru i para concretizar, para cor
porificar, para realizar o systoma ropnblicano federativo. 

Não ha negar essa base evidente, sobre a qual se deve 
origir a nossa obra, da qual devem partir todas as nossas 
illações, na qual se devem vir liquidar todas as controversias 
[(llO se suscitarem no seio eles to Congresso. (Apoiados.) 

Accresce que é isto uma questão decidida: o Congresso 
.i<í. deliberou pm· unanimidade dos votos elos seus membros 
que- o Brazil se?' á uma Republica federativa. Assim é que 
,, vnlo solonne dos delegados ela soberania nacional veiu 
,qolm;pôr-sc, ajustar-se perJeitamente á aspiração dominante 
rio povo, e, pois, não póde haver duas opiniões soh1.·o o easo: 
van 10s fazer a Hopublica federativa. 

Agora, si assentarmos perfeitamente a icléa que temos 
do sys Lema republicano federativo, teremos erigido urn cri
i m·io quo simplificará e facilitará o .iulgamenl o elo todas as 
iluvirlas o questões que possam apparecer. 

Nada terei necessidade ele dizer sobre o principio repu
] ll i cano, que vejo aqui acceito e respeitado por Iodos. Outro 
I anto nào me parece acontecer com o principio federativo, 
q LW é. enl.retanlo, no momento, o mais interessante, porque 
ela idéa que fizermos clelle depende a grande perfeição ela 
nossa obra. 

Senhores, desde que me occupo destes assumplos, simples 
propagandista popular, escrevendo ou fallanclo, até agora, 
cl1amad o a ser infirna molecula elo organismo nacional, lenho, 
sempre, feilo partir loclas as minhas opiniõe~ e rlel ibm·a(;Ões 
ela idéa quo manten bo relativam onLo ú natureza ela F'oclerar;ão. 

Para mim a icléa ela Federação nasce ela seguinte ver
dade : na sociedade humana, deseJe o seu mais simples r0pre-



- 375-

sentante- o individuo- ha uma vida incl'ividual e uma vida 
de relação. 

Ninguem póde desconhecer que ha, si assim me posso 
exprimir, dois campos dentro dos quaes gira a nossa activi
ílade: o primeiro é o daquelles actos que nã.o interessam 
::;o não a pessoa de quem os pratica - é o campo da vida in
dividual; · o segundo é aquelle em que se passam os actos que 
aHecl;am o nosso semelhante, singular ou collectivo- é o 
campo ela vida ele relação. 

Com muita razão têm estabelecido os mestres elo systema 
federativo que no rwimeiro elaquelles campos eleve dominar 
plena liberdade ou soberania, e que no segundo essa liber
rlaclo ou soberania eleve ser limitada na razão elirecta do 
quanto affecta o interesse do outrem. 

Effectivamente, Senhore.s, ninguem me póde determinar 
o moela por que hei el e vestir-me, a moda que hei ele usar, 
a côr ela roupa, a fórma elo chapéo, etc. São factos que se 
referem, exclusivamente, ao meu individuo. Nessa situação 
son tão livre, independente, soberano, como uma nação or
ganizada. Será tão attentatorio immiscuir-se qualquer aucto
ridaele na minha independencia, assim caracterizada, como uma 
naçã.o invadir o territorio ela outra. 

O SR. EsPIRITO SANTO- Mas exige-se que anele vestido, 
o nfi.o á primitiva, como os selvagens. (Riso . ) 

O SR. AssiS BRASIL- O aparte do nobre representante 
me auxilia, no sentido ele esclarecer a questão . Tudo no 
munclo é rolafivo, e está implicitamente aclmitticlo que os 
principias que estou estabelecendo não escapam a essa rela
t ividad e. Si está aclmittielo pela civilização ela sociedade de 
que Jaço parte que é um escandalo, que a choca, que a mo
lesta, que a perturba, o facto de apresentar-me nú (Riso), 
praticando-o, vou ferir a liberdade do meu semelhante ; dei
xará, pois, ele ser um acto da vida individual, - para ser da 
virla de relação e estar sujeito ao mesmo criterio a que estes 
ohcrlecem. 

lJM SR. REPHESENTANTE - Respondeu categoricamente. 
O SR. Assrs BRASIL- Vnmos do ind~vidno :i familia, que 

r·~ o nrimoiro org·anismo social . Torlos conl1eccmos o antigo 
arlagio -- Drnh'o de .ma caso. carla nm é TC'Í. Pela minha 
p:nlc é sr'i onde aclmiLio reis . e reservo-me sempre o rlireiLo 
rl<; ser clenlro da minha o mai s absoluto elos Neros. (niso.) 
A família. como o individuo. rloYe sr>r sohnranflmenl~: livre 
no r, irrnlo que lhe é traçado. 

r.omo chefe ela minha familia , c naquillo que só com 
r: lla rnLond er. posso fazer o quo quizer. não ::;cí no f[tll: se 
rr.ferir :'i.s pessoas, como :í.s causas, dar aos filho s a ed ucação 
fla minha preferencia, on ord enar os moveis como me pa
rrcm~ ; mas, si eu tiver ao mnu lado um visinho crne se.ia ao 
mesmo tempo meeiro ele uma parcel e el o minha casa, não 
porlrroi rleitar abaixo essa parede sem rn lrar em accôrdo com 
o ::;r•tt co-proprietario . ·· · 

() qu n acabo de fi g·urar com o inrliv ieluo n com a família 
fl:-í.- se. egualmente, com todos os grupos humanos, cum o mu
n ieipio, com o Estado ou pl'ovincia e eom a União, que todos 
1 êm sua origem no individuo e não differem delle senão na 
quantidade e na. maior· complexidade dos seus phenornenos 
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proprios; mas na qualidade devem ser semelhante.s, assim 
como a som ma é da natureza das parcellas. 

TodÓs elles devem formar um systema perfeito, co
existindo pelas suas affinidades naturaes, mas girando, sem se 
tocarem e sem ofi'enderem, como circulas concentricos. E' 
por isso, é por ser a organização mais de accõrdo com a na
tureza, que o systema federativo encaminha-se para ser o 
systema universal (Não são sonhadores e phantasistas que 
o dizem, é a observaçã.o das leis ela Natureza, que podem ser 
violadas, mas nã.o abolidas) . 

Tratando ela organização elos estados e elos municipios, 
debaixo elo ponto ele v ista federativo, o meio seguro ele 
acerLar é combinar todas as disposições da lei que se projecta 
com o eriterio qu e ahi rl eixo estabelec.ido; tudo o que en
contrarmos com o caracter de phenomeno da vida propria de 
cada um elos agTupamentos menores, Estado e municipio, 
deve ser deixado á soberania respectiva daquelle a que per
tencer; tudo o qu e importar um phenomeno ela vida de re
lação deve ser reservado á União, ou ao Estado, conforme 
se tratar dos estados ou elos municipios. 

Perante a Commissão elos 21 foi apresentada pelo repre
sentante da bancada rio -grandense uma emenda suppressiva 
de todas as disposições do projecto de Constituição relativas 
aos preceHos que el evem guardar os estados nas suas respe
ctivas constituições, substituindo-se toda a longa espe.ciali
zação elo projecto por estas unicas palavras: «Os estados 
organizar-se-ão livrr:\mente, sen~ offencler os preceitos ela Con
stituição .Fed eral.» Isto é .mais simples e claro e guarda 
melhor a indole federativa. 

A Commissão elos 21, que, justiça é clizel-o, procedeu, em 
regra, com a maior sabedoria, acceitou esta emenda. 

Entendo ,que o Congresso não a eleve rejeitar. 
Votar contra ella seria preferir a confusão á clareza e 

arriscar-se a; inconsciente ou involuntariamente, crear emba
raços á perfeita installação elo principio federativo. 

Outro assumpto interessante e sohre o qual foram offe
reciclas emend as em grand e profn são é o das terras publicas. 

As terras publicas estão nos esLaclos, a elles interessam 
mais de perto, mas podem, tambem, affectar necessidades da 
vida de relação. 

Não ba duvida (]ue a União pócle precisar clellas para 
serviço:3 J1~cleeaes, como sejam as obras de cle:fesa do terr.i
torio, negocio que in Leressa á Nação inteira. Com muita de
licadeza se deve proceder na discriminação das duas compe
tencias, estabelecendo onde cessa a elos estados e onde começa 
a do Pocler federal. 

Das varias emendas que se apresentaram nenhuma me 
parece bem J1l'Ccisa, mas votarei por qualquer que disponha 
que as ter-ras publicas pertencerão aos estados onde estive
.rem situadas, poclenclo a União utilizar apenas as indispen
saveis para os serviços el e caracLer fed eral; mas entendo que 
na segunda discussão devemos precisar melhor os termos, no 
sentido ele. limitar o arbitrio do Poder central na declaração 
das terras que lhe forem necessarias. 

Quanto a muitos serviços do Ministerio da Agricultura, 
que até agora c-orrem por conta do Centro, é indubitavel que 
devem passar aos estados, a quem tambem devem passar os 
meios indispensaveis para accudir a taes serviços. Tendo os 
meios, elles farão tudo melhor, porque vêem as necessidades 
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mais de perto e têm mais immediato interesse do que o 
Centro. Aos que contestassem a capacidade dos _poderes lo
caos para a plena administração dos seus interesses eu res
ponderia com o conhecido dito popular -« que mais sabe o 
tolo no seu do que o avisado no alheio». 

Não t enhamos mrcln da liberdade, como tinha a Mo
narchia. 
. E lia só poderá dar bons fructos; c o povo só não tem 
capacidade para viver em liberdade quando nunca viveu nella . 

. Não podemos tornai-o digno da liberdade, senão dando
lhe instituições livres . Não póclfl ser realmente grande a 
aptidão do povo brazileiro para exercer um governo livre., 
pelo simples, mas poderoso motivo el e Ler vivido av~ llo.i e na 
centralização economica e no sophisma político. 

E' uma verdade scientifica que toda funcção tende a crear 
o seu orgão, como - que o orgi'í.o que não se exercita 
atrophia-se. 

O mais habil de nós, na arte de fallar, si houvesse sido 
ela infancia á velhice encerrado ern mn calabouço, sem com
municação com os seus semelhantes, Rs taria inhabil para pro
nunciar uma unica palavra, nem se RRrviria ela língua senão 
para os mais rudimentares effeüos physiólogicos. A expe
riencia mostra que esta observação é exac tamente applicavel 
aos :f'actos sociaes. 

Mas, Sr . Pres idente, para se alterarem as instituições, 
clr'volvcndo aos poderes locaes os serviços que a elles per
t encem, é ncccssario dar-lhes, conjunctamente, os meios de 
occorrcr ao custeio de tacs serviços. 

Voltamos, assim, a todo momenl.o, á tão debatida questão 
da scparar;ão, da discriminação das rendas. Ni'í.o é de mais 
fallar ainda uma vez nella . 

E' a questão mais interessante das que têm soffrido con
troversi3. entre nós, c não é ainda uma questão vencida, pois 
que sobr0 ella ainda nos pronunciaremos em segunda dis
cussão. 

Por que motivo, Senhores, vamos romper o principio fe
derativo, facultando ao Poder central intervir como pertur
bador no circulo dos interesses locaes, luctando, cumulativa
mente, com os estados municipaes, estancando, por meio elo 
!Jarbaro fisco tão nosso conhecido. as fontes rla nossa riquer.a. 
que sã0 as inclustrias nascentes ? Sig·amos a verdade, com a 
franqueza que requer a augusta missi'í.o que desempenhamos; 
a verdade é que o Governo gastou de mais, preparou um or
çamento que só póde ser equilibrado invadindo-se as fontes 
da receita, que, pelo principio federativo, elevem ser priva
tivas elos governos locaes. 

· E' ~ó esse o motivo ele vermos lançar-se adeante do carro 
triumphal da Fcel(')ração essa unica pedra que o fará deter-se 
bruscamente na vertiginosa carreira em que se approxima. 

Não confundamos, Senhores, um orçamento com uma 
Constituição. Temos deante de nós um orçamento excepcional, 
mas, em parte, elle se justifica, porque o momento é tam
bem excepcional, e . .principalmente, não esqueçamos que o. or
çamento é transitorio e a Constituição é perpetua. (Apoiados.) 

E si temos, por força, de escolher (o que não me pa
rece) entre um orç~mento desequilibrado e uma Constituição 
torta, que seja torto o ·orçamento, que é uma lei para um 
anno, e que saia direita a Constituição, que tem de regu'lar 
a vi. ela da Republica . 
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O orçamento ha de, forçosamente, equilibrar-se, porque 
os recursos do paiz são exuberantes e porque o Governo ha 
rle, afinal, encarreirar-se pelo bom caminho. As difficuldades 
que elle encontrar sori'ío, mesmo, um incentivo para procurar 
a sonda elas economias e da maior severidade na adminis
lração. (Apoiados.) 

Senhores, si nós fizermos nma Constituição que permitta 
ao Poder central intervir nos domínios dos poderes locaes, 
estabelecendo, ao lado da coll ectoria do Estado ou do muni
cípio, a collecLoria da União, farejando, com este instincto 
particular do :fisco, onde rehenla nma fonte ele riqueza, para 
maLai-a com o imposto, - · o povo não acreditará ver na 
nossa obra senão o prolongamento do reg·imen detestado do 
Imporio centralizador. (Apoiados.) 

Si vamos fazer isso com a intençã.o ele proporcionar ri
queza :i União, eng·anamo-nos redondamente; porque, pertur
bando a v1cla individua l das localidades, matamos o proprio 
germen da riqueza. Rico não é o governo que accumula 
milhões nas caixas el o Thesouro, é rico o Estado que tem 
recheada a bolsa do particular, fonte perenne donde correm 
iodos os recursos publicas e os verdadeiros incentivos do 
progresso. (Apoiados; muito bem.!) 

O Congresso tem-se mostrado independente e possuído 
da vontade ele acertar. Meemo errando, faço-lhe a justiça 
ele crer que tem procedido com a melhor das intenções. Não 
é vergonhoso voltar atraz, quando reconhecemos o nosso erro, 
e. especialmente, quando esse erro affecta o bem publico. 
Espero que o Congresso ha de emendar, depois da segunda 
discussão, o unico erro grave que deforma a bella obra que 
estam os preparando . Elle só ter::í. a ganhar no conceito pu-
blico com esse acto de verdadeira elevação. (Pausa.) 

Sr. Presidente, comecei proclamando e defendendo as 
vantagens ela discussão. 

Nfio quero que por isso me confundam com os amigos 
rlo parlamentarismo. 

Governo parlamentar e governo de discussão não é a 
nlCsma cousa. 

Todo governo livre permitte e provoca a mais completa 
disf'.uss5.o. Governo parlamentar é, especialm ente, acrnelle em 
rpH' n Porler se sunpõe uma commissiio elo parlamento. 

Ji;sl.e v icio rl:í. Jogar a muitos oul.ros, entre os quaes o 
ri o r1Asviar0m-so aR rliscllssões rlo s assuml) los ela compel;encia 
rlo l)arlnmen lo , para maf.erins alheias ao interesse nacional. 

Nós, acrui, além rl e ni'í.o sermos narlamentnre~, estamos 
ainda, por onl.ra consirlr.rn.ção. mais obrigarlos a nos restrin
girmos absolutamente á discussão elo nosso assumpto: somos 
um fiongresso Constituinte. e ni'í.o rlevemos t.rat.ar senão de 
fazer a Constituiçi'í.o da Republica. 

Mas, Sr. Presidente. como o abysmo traz o ahysmo. uma 
palavra chama outra palavra. nm facto provoca outro facto , 
venho. eu t.ambem, violar, com:cienlemente, o nrrceito que 
reconheço e que acabo ele .iustificar. 

Vou, tambem, desperdiçar nns cinco minnlos do nosso 
prec ioso tempo, tratando questões all1eias :ís que explicam 
a nossa presença neste recinto. 

Pe~.o perrlfí.o no Congress·o rle nma culpa pela qua l sou 
o prim eiro a reconh ecer qur merr,ço I oclas as cLmsuras. c que 
só póde ser attenuada si o Congresso pensar, como eu, que 
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sou impellido por um dever de consciencia e de honra e que 
nã.o fui o provocador de tão de.sagradavel occurrencia. 

Esse foi o meu distincto patrício que veiu honlem a 
es l~a tribuna discutir uma quesU:io irritante, occorrida no seio 
l'lo Partido Republicano rio-grandense. 

Trata-se ele uma questão domestica, que devia ser resol
vida e liquidada no partido a qu e pertencemos, e não perante 
o Congresso, que deve ser alhe io a iaes assumpl os. 

E' , pois, só obrigado pelo dever ele acudir á provocação 
quA nos foi feita que venho, em nome elos meus companheiros 
rle bancada, entre os quaes occuno o u ltimo Jogar . .. 

UM Srr. HEPn.ESE NTAN'l'E - Os ultimas serão os primeiros. 
O Srr. Assis BHASlL- ... vencendo uma grande repu

p;nancia, ao encontro rlo illustre representante a quem alludi. 
Sr. Presidente, duas justificações fez hontem o nobre 

eepresenLante, a elo seu governo como antigo membro do Go
verno Provisorio. c a ela clivergencia em que se collocou com 
a quasi Lotaliclacle ela r epresentação rio-grandense, e concluiu 
lrmçanclo-nos o replo rle nrovocarmos elo eleitorado a sentenca 
conclemnatoria elo seu ou elo nosso procedimento . 

Não tinha o nobre . representante, a quem sempre dis
tingui com a ma ior amisarle, por que a merecia, necessidade 
rle .iusl.ificar-se elo que fez como representante nosso no Go
verno Provisor io: nrís .i:1 lhe havíamos feito inteira .iustica, 
com aqurll a lealclarl e qu r: tão bem caracteriza a nossa terra; 
c lanJ.o es lavamo;;; com o nolwe representanl.e no maior ac
côrdo, que levámos o seu nome ás urnas entre os nossos, como 
I Agi limo camlirlato elo partido. 

Procr.rlrmrlo em segu ida á exnlicação ela sua dissidencia, 
o nohre l'C]Wescnlante, resnonrl enclo ás nossas contestações, 
em aparl.0.s nos nrovocon a levarmos a qncstfío aos eleitores. 

Acceilfimos lWOmpLamenJo o seu repto. e nem era pre
r. iso fazcl-o expressamenl.e, quando a nossa honra e dignidade 
ni'ío nos apmll.avam outro caminbo, quando est.avamos, como 
r~lamos, seguros elo t.riumpho quo nos vinba proporcionar 
rssc a lvi l.r e lrmhraclo por S. Ex . 

Roetifi co , poi s. solennemente, tomando o Congresso por 
IPsiPmunha. o qu0. hontem disse : a deputação rio-grandense 
ar. e r i I a o convite elo Sr. Demel.rio Ribeiro para pedir- se ao 
0.le ilomrlo o vereclir.l.llm que ponha lermo á questfí.o que nos 
rl ivi clc. CMnito bem.!) 

8<1 m0. resta dizer duas palavras, no sentirlo rle !Os labe
IPeor com precisã.o e clareza os termos em que rl cve assentar 
o nosso cont.racto . 

Disso o nohre represenlantr. que não lhe merr:cia fé o 
acl.ual regulamenl o eleitoral, qne abre margem á fr audo . 

' Eu lhe conLes lci, em apartes, crue acccil.avamos o repto 
rlentro ou fóra elo regulamento. (Apoiados rla bancada 1'io
rJ1 :andense . ) 

Quando o nobre representante quizer negar até a leal- / 
rlacle com que sempre procedemos. observando loclas as normas 
rlo Dircilo e lodos os rcspcil.os tí. liberdade ; quando o nobre 1 

l'í\!W C:inntaniP ftw até ao pensamenlo in.iu slo ele qne somos 
rapazr.s cl0. framlar a 0.leição que vn_i ter logar llrcvomente. 
::tinrla ass im. nfio poclrrá fu?:ir :í.s eonsequencias elo repto que 
nos al.irou, em vi sta ela razão que passo a dar e que encontr.a 
ao -mesmo tempo, uma sabida para as duvidas de S . Ex . e 
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o unico meio de decidirmos com a mais positiva exactidão 
a nossa controversia. 

O nobre r epresentante não póde desconhecer a auctori
dade dos eleitores que o mandaram aqui, como nos mandaram, 
Lambem, a nós. Si desconhece a auctoridade desses eleitores, 
nega, tambem, a sua propria legitimidade de representante; 
porque veiu aqui com os votos clelles . Ora, esses eleitores 
são pessoas cuja identidade se póde reconhecer pelo modo 
mai s simples, :fac i! e exacto : el!es deixaram os seus nomes 
nos livros rlo processo eleitoral. Por outro lado, é uma idéa 
essencial :í. natureza elo mandato. que só pódc r etiral-o quem 
o conferiu. Em relação a nós c ao nobre ]~epr esentante, é 
evidente, pois, que só nos podem cassar os poderes esses 
eleitores a quem me referi, que foram, tambem, os que nol-o's 
conferiram. Si, pois, a maioria desses eleitores declarar em 
documento authentico que nos retira o mandato , cu c os meus 
companheiros não veremos senão um caminho- o da porta 
da rua; estamos ce.rtos de que, si provarmos o contrario, o brio 
c dignidad e elo nobre representante nilo lhe indicarão, Lam
bem, outra vereda . (Ap01:ados.) 

Vamos ter brevemente uma eleic5.o no Rio Grande elo 
Sul; por essa occasião. reunindo-se ele· novo o eleitorado naR 
varias localidades, serú facil Jicarmos sabendo quem dentre 
nós não poderá voltar aqui. (küâto bem. Apoiados da ban
cada rio-g1·andense . ) 

UM SH. REPHESEN'l'AN1'E- Quem perde com isso 6 o paiz, 
que :fica privado ela .collaboração de cidadãos capazes . 

O SH . Assrs .BRASIL-Não ha homens necessarios, :n em 
a Patria pócle perder quando a dignidade é o movei elo qual
quer procedimento do cidadão . 

Não entrarei perante o Congresso na explanação elas 
causas da pequena dissiclencia rio-grandense. Trata-se, como 
.i á disse, ele uma questão domestica, que não deve vir, que 
nunca deveria ter vindo ao Congresso, e que só o partido eleve 
.iulgar . 

No Rio Grande do Sul, si nós temos, como partido po
lítico, alguma força, valendo pouco ind i \'.idualmcnte cada um 
de nós (Não apoiados); si conscgn i mos, moços obscuros o 
desproteg·idos, affrontar o colosso ela Lr.ibuna brazileir~, ga
nhanclo sempre trrreno, ao passo qlw r ll c o perdia- nã.o Joi, 
sem cluvicla, por br.ilbantes dotes, rk que nunca nos pre
occupúmos, mas pela correcção, pela severa disciplina in
telligente, pela sabedoria ·que pres idiu ú organização do Par
tido Republicano rio-grandense, que com orgulho se confessa 
discipulo do Partido Republicano paulista, em cuja terra se 
esclareceu e formou o nosso espírito, a cujo exemplo as 
nossas icléas cresceram e se organizaram. (Apoiados; muito 
bem . ) Nós, alli, temos sempre cleante elos olhos este principio 
pratico: «Cada republicano é chefe ele si mesmo e ultimo 
soldado do seu partido .;> Não temos chefes, não temos ma-n
dões, não temos os cªpitãe~ a que hontem alludiu o nobre 
t'epresentante. (Muito bem; muito bem f) 

Lembro-me ele que uma vez me disse o Sr . Silveira 
Martins que · o Partido Hepublicano, assim organizado, era nm 
monstro. «Partido sem chefe é um corpo sem cabeça», disse-me 
o illustre tribuno. Eu lhe contestei que a differença entre 
o meu e o seu partido era que no meu a cabeça estava no 
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proprio corpo, ao passo que no seu ella estava separada : era 
um orgfto independente, que não obedecia ás leis organicas 
do corpo que dirigia, e que essa era a verdadeira monstruo
sidade. 

O que se passa agora é qualquet· causa que muito de 
perto interessa e at"fecta essa organização elo Partido Repu
blicano t·io-grandense, ele que acabo de tratar. 

Por nossa honra e pelo interesse do partido, essa questão 
deve ser liquidada pelo meio facil, claro e definitivo, que 
acabo ele propôr. Nern é neccssario que o nobre represen
tante, que me ouve em silencio, diga que acceita os termos 
que proponho, para que nós desde já nos julg·uemos obri-
gados. · 

Quer S. Ex. acceiLe, quer nfto, não vollaremos aqui si 
a maioria elos eleitores que votaram no dia '15 de setembro, 
expressamente, nos retirar o mandato; e, si nós provarmos 
que essa maioria pro~ecle assim em relação ao nobre repre
sentante, não temos a pre.tenção de nos suppôr mais dignos 
e briosos elo CJl"\1>3 S. Ex., para entendermos que procederá 
diversamente. (Apm'les.) 

Incontestavelmente, no Rio Grande, a maioria do eleito
rado pertence ao Partido Republicano, e a nossa eleição é 
disso a prova mais eloquente. 

O Sn. AwrÃo DE FAIUA - Est<i eng·anaclo. Os eleitores são 
80.000, e trinta e tantos mil que votaram não são maioria. 

O Sn. Assrs BRASIL- Os eleitores não são 80.000; mas 
não percamos o raciocínio; lá hei de chegar. 

E', sabido, Sr. Presidente, que a eleição no Rio Grande 
não Joi disputada pelo partido chamado gasparista, alliado, 
hoje, a outros elementos de opposição . Comprehende-se 
quanto o facto de um partido só concorrer lhe faz perder es
timulo, não exhibindo nem approximadamente toda força de 
que dispõe. Mesmo assim, um dos nossos candidatos, e re
presentante Ramiro Barcellos, obteve cerca de 40 mil votos. 
Mas, sendo esta a votação maior, não deve ser tomada para 
criteeio; elevemos para isso procurar a média, e essa me pa-

. rece ser, exactamenLe, a que obtiv.e, que pócle. ser, tambem, 
tomada como a genuinamente republicana. Eu estava ausente 
do pàiz, não podcnclo influir pessoalp1ente na eleição; de 
modo que nent1um voto deveria ter sido de pessoas alheias 
1\0 partido. Por outro lado, sou um antigo republicano, elos 
mais trabalhadores do Estado, não tendo inimigos no partido; 
nem provoquei ainda qual<1_uee gencro de censura á minha 
pessoa; de modo que me pat·ece que nenlmrn republicano me 
deve t er neg·ado o seu voto. Eu obtive, si me niio engano, 
eerca ele 37.000 votos. lnJormararn-mc mais tarde que alguns 
tlns nossos amigos foram sul'fragados pelo novo pal'Liclo que 
ulli appareceu com o tilulo de Catholico, de cu.ios membros 
ett nada podia obter, porque nunca fui v is to com bons olhos 
por csse.s senhores (Büo ), e com a maior injustiça, porque 
sou amigo 'da liberdade para todos, inclusive elles . 

Mas, bem, Senhores, admittamos que o numero de elei
tores r epublicanos que concorreram á eleição de '15 de se
Lembro :foi el e 37.000. 

Qual é, agora, o numero total do::; eleüot·es '! 
E' 70 e poucos mil., 



-382 ~ 

O SR . NASCIMENTo-Entre morLos e feridos. 
O SR. Assrs BnAStL- Descontemos, agora, os rnortos e 

(er'idos. No numero Lotai que acabo ele dar figuram todos os 
eleiLores alistados pelo antigo sysLcma, elos quaes grande 
parte têm mudado de município, estando, ag:ora, os seus nomes 
em duas c mais listas; outros têm sahido elo Estado; outros 
têm morrido . 

O Sn. NASCIMEN'l'O- Outros são extrangeiros e, depois de 
<~ li stados, dec lararam t;onservar a sua nacionalid ade. 

UM l:)Jt . REPRES Jm 'l'AN'm-:E esses foram em grande nu ... 
mero . 

O SR. ASSIS BRASIL - l guUl'ava esse Jacto, que, no caso, 
é ele grande impol"Lancia . 

F inalme.nte, Senhores, é preciso não esquecer que em todo 
eleitorado ha sempre um numero avultado que apenas fi
gura nas li stas, mas que nunca concorre, de modo que, para 
um partido tc1· certeza · ela victoria, não é necessario que possa 
levar mais ele meLade de todo o eleitorado inscripto nas 
listas . (Apo·iados . ) 

Feitas estas considerações, não ficará long·e da verdade o 
calculo que estimar em 60. 000 o eleitorado effectivo e real 
do Rio Grande. 

Ora, nós, em uma eleição que não foi pleiteada, obti
vemos a média c~c 3'7 . 000: quem poderú negar que possuímos 
uma grande maior ia ? 

E' necossario fa.zer ainda uma observação, Sr. Presidente: 
si a média ela votação r epublicana :foi 3'7 . 000, é cer to, cn
l.retanlo, que os oleiLores ele todas as matrizes que concor
reram elevaram-se a muito mais de 40 .000, porque votaram 
muitos gasparistas, e catholicos em grande numero. 

UM. SR. REPRESENTAN'rE- Mais ele dois mil. 
O SR. ASSIS BRASIL- P.ois bem, Sonhol'cs, para sittlpli 

ficar a cousa e cortar duvidas, nós não fazemos questão de 
que sejam admittidos tambem esses, como juizes da nossa 
causa, apesar da nota de suspeição que os acompanha . Accei
tamos para juizes f o elos os oleitores cru e concorreram ao 
pleito em que fomos eleitos. Só esses, repiLo, têm o direito 
de nos reLirar o mandato. A revocabilidacle é ela natureza e 
essencia do mandato; mas é egualmenLe verdade que só póde 
revogai-o quem o deu. Mas é tal o desejo que temos de 
decidir ·esta questão e a consciencia de que estamos com a 
r azão, que não duvidaremos, si o nobre representante quizer 
furtar-se aos termos que propomos, acceitar o veredictum de 
todos os eleitores elo Rio Grande, inclusive os proprios gas
paristas, que, por odio a nós, não vacillam em alliar-se a 
qualquer adversario nosso, o quo tenho bom motivo para 
suppôr que já se acham ligactos ao nobre representante. 

O SR . RAMIRO BARCELLOS- Acceitamos, mesmo, os que 
não votaram. (Apoiados da deputação rio-grandense . ) 

O SR. Assis BRASIL - Independentemente das serias ra
zões que tenho para acreditar nas occultas affinidades que 
existem entr e o meu distincto patricia dissidente e os gaspa
ristas (Apoiados da bancada rio -grandense), tenho como certo, 
Sr. Presidente, que a fatalidade das causas ha de leval-o a 
.esse ultimo desastre. 
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S. Ex. e os poucos que o seguem contra o Partido 
Republicano hão de traçar, fatalmente, a curva do circulo, 
,até encontrarem-se, no extremo, com os inimigos da Repu
blica. 

Nem lm outr·o meio de dar combate ao Parlido Repu
blicano, fóra do qual nenhum de .vós, ou de nós, vale nada, sem 
r:xcepção do nobre representante. 

Neste ponto, arriscando-me, embora, a passar por in
diqcreLo, devo Ja:~;er conhecida uma revelação que um raro 
acaso me proporcionou. 

HonLem, á noite, o General J"osé Simeão, amigo do nobre 
representante e, ao mesmo tempo, dos gasparisLas, passou um 
telegramma para Poeta Aleg-re aos Srs. Visconde de Pelotas 
e Joaquim Pedro Salg·ado, ped indo auxilio para o D.e. De
metrio na questão elo repto que honlem mesmo nos lançou . 
(Sensação.) 

O SR. AN'rÃo DE FARIA - Ahi es tá para que V V. EEx . 
foram incommoelar o Sr. General José Simeão. 

O SR. Assrs BRASII"-Eu não incommodei a ninguem, 
nem conheço o Sr. José Simeão. 

O SR. ANTÃO DE FARIA-Não me refiro a V. Ex., que 
é incapaz ele fazer qualquer injustiça. 

O SR. Assis BftASIL-Agradeço-lhe a justiça que me faz 
e que realmente mereço. 

Mas, vamos ao telegramma. 
O General Simeão é antigo amigo dos Srs. Gaspar Mar

tins, Pelotas c Salgado. D'estcs dois u!Limos, um é chefe 
ostensivo ela União Nacional, collig·ação ele opposicionistas de 
varias matizes, mas onde predomina o elemento gasparista, 
que tem absorvido os outros mais fracos. ' 

O tclegramma dizia, .mais ou menos: 
,<Peço-lhes que se empenhem pc~a decisão favoravel do 

repto lançado hoje por Demetrio no Congresso ... » 
O SR. ELYSEU MARTINS- Como soube desse telegramma '! 
O SR. Assis BRASIL- Não tenho necessidade de dizer; 

basta affirmar que foi pelos meios mais dignos; não andei 
revolvendo e violando os archivos, pó de estar certo. 

Continúa o telegramma : 
«Confio na tradicional independencia do povo rio-gran

dense.» 
E termina com esta noticia: 
« Demetrio foi victoriado pelo Congresso, pelos l'epresen

tanLes da imprensa e pelas galerias.» 
0 SR. ALMEIDA PERNAMBUCO-E' verdade. 
O SR. Ass1s BRASIL- Pois eu estava presente e não vi 

nada disso; mas, em todo o caso, si o nobre representante 
não foi victoriaelo, não foi porque não o merecesse . 

Sou o primeiro a dar attestado ele que o nobre repre
sentante falia muito bem e merece ser applaudido, ou mesmo 
:victoriado. · 
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Sr. Presidente, é possível que as minhas informações 
sejam falsas, que tal telegramma não tenha sido passado: 
neste caso tudo se esclareceria si o Sr. General Simeão me 
permittisse, ou a qualquer homem de be.m, na linguagem da 
antiga lei, requerer na Repartição dos 'relegraphos uma cer
tidão. Faço, mesmo, este pedido a S. Ex., com quem, no ca
racter de representante, que nos é commum, peço permittir-me 
a liberdade de entrar nestas relações, apesar de não ter a 
honra de conhecei-o pessoalmente. 

Mas eu creio que não estou em erro. O telegrai:nma foi 
realmente passado. A dissidencia republicana, nascida hon
tem, já se atira hoje aos braços dos antigos inimig·os da 
Republica. (Mu·itos apoiados da bancada Pio-grandense.) 
Quanto ella está enganada, si pensa que por este modo vai 
encontrar a vida que lhe falta ! Porque a alliança com taes 
elementos será a sua eterna ignomínia, que é o mesmo que 
dizer que será a mais ingloria das mortes. (Appla·usos da 
deputação ?"ÍO-!J?'andense. O orado?' é ab?'açado po1' grande nu
me?'O de STs. 1'ep?'esentantes.) . 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA pede que o Sr. Presidente con
sulte o Congresso si consente no encerramento da discussão. 

O SR. ARISTIDES LoBo diz que, quando o encerramento 
foi requerido pelo illustre Senador pelo Rio Grande do Norte, 
a Casa foi testemunha do triumpho esplendido que teve a 
liberdade da discussão; entretanto, passado pouco tempo e 
logo depois do CongTesso ter sido arrebatado pela eloquenpia 
do illustre Deputado pelo Rio Grande do Sul, requer-se de 
novo o encerramento, isto é, que o Congresso desfaça com os 
pés o que fez com as _mãos, ou vice-versa. 

O SR, PRESIDEN'rE- O encerramento não tem discussão. 
Posto a votos o requerimento de encerramerlto, é rejeitado. 

O Sr. Meira de Vasconcellos - Sr. Presidente, Srs. mem-
bros do Congresso, comprehendo quanto é difficil neste mo
mento a minha posição nesta tribuna. Depois da rejeição de 
tlois requerimentos de encerramento, dos quaes um acaba de 
ser votado, se me afigura que, pelo menos, uma grande parte 
de meus collegas se acha com o espírito predisposto a não 
prestar attenção (Não apoiados) á discussão da ma teria, que 
ainda não foi encerrada . .. 

O SR. JusTINIANo DE SERPA - Significa o contrario. 
(i lpo·iaclos.) 

0 Srt. MEl\\.\ ng VASCONCELLOS- .. , P, assim, Lerei ele 
enfrentar com a má vontade desses collegas, por um facto 
rJue, afinal ele contas, não eleve ser lançado á minba t'espon
sabilicladc. 

Bem sei, Srs. do Congresso, que nào elevo te1· a pre
tenç.ão ele impôr -me ú vossa attenção; mas a minha qualidade 
de representante clesLe paiz e, principalmente, ele represen
tante do Estado ele Pernambuco, na occasião em que se trata 
de decidir do nosso futuro, me dará toda a força necessaria 
para que saiba collocar-me sempre na altura do meu dever, 
não hesitando um só momento, nem deante de um pronun
ciamento que, porventura, me seja desfavoravel, nem recuando 
mesmo cleantc elos justos receios que u :fraqueza da minha 
palavra (Nâu a1Juiados;. pussa eu1 mim cleLel'rninar. 



6 eap1tulo que se occupa da organização dos estados, dê 
certo merece da parte do Congresso a homenagem que a 
maioria delle acaba de render- lhe, rejeitando, nesta sessão, 
dois requerimentos de encerramento da discussão. 

Senhores, quando se trata ela organização dos estados e, 
):iortanto, de assegurar a realização ela maior das aspirações 
do povo brazileiro, que. se effectuou a 15 de novembro de 
1889, é justo que este Congresso, por uma votação como a 
que acaba de verificar-se, affil;me a todo o paiz que elle 
sabe dar toda a importancia, todo o valqr ás questões que 
interessam á Patria (Mui to ben1.) , em momentos tão difficeis, 
como os que atravessamos. 

Bem sei, Sr. Presidente, que é quasi um vicio inherente 
a nós brazileiros (permittam-me que assim me pronunciQ., 
porque sou brazileiro, e entendo que o melhor serviço que 
um brazileiro póde prestar a seu povo não é lisongear suas 
paixões, exagg·erar suas bôas qualidades, cantar suas glorias, 
mas apontar seus defeitos e criticar seus erros, porque dahi 
vem salutar lição),- sei, repito, que é talvez um caracterís
tico do .braz ileiro o costume ele quebrar armas e e.nvidar 
todas as forças em pró! da conquista de uma idéa, e reali
zada esta, alcançados os louros ela victoria, como que ador
mecer á sombra delles, entibiar a acção e deixar enervar 
aquella grande actividade que os fazia fortes na propaganda 
e os guiava ao campo do combate. 

E só assim explico este phenomeno, que a ninguem deve 
ter escapado, . ele espíritos superiores, que t anto trabalharam 
pela realização ela Federação, na qual viam a unica salvação 
das províncias, mostrarem-se, hoje, indifferentes 6. consa
gração legal e pratica dessa bella conquista, como si bas
tasse tel-a feito p ela Revolução, e não devessem continuar 
a lucLar pela sua completa implantação em nossa lei con
stitucional. 

Devemos,· enLreLanLo, convencer-nos ele que nossos esforços 
são ainda necessarios c, a meu ver, el eve merecer a maior aL
tenção a maleria ela organização elos estados, ora em discussão. 

Quando, Sr. Presidente, se penetra neste projecto de 
Constituição e se percorre, por assim dizer, a estrada que a 

. Revolução de 15 ele novembro abriu ao futuro elo Brazil, ex
perimenta-se a mesma impressão do viandante que, envere
dando pelas florestas seculares do nosso paiz, encontra ele 
espai)O em espa(io, de distancia em distancia, certos pontos 
de uma grandiosa perspectiva, em que a magestade ela .Na
tureza o detem vontemplativo e e.:x:tatieo deante ele extra
orclinal·ias bellezas, que não se descortinam em outros logares; 
assim, aquelle que esLucla este projecto ele Constituição é 
obrigado a demorar su;:t attenoão sobre certos capítulos, eomo 
que maravilhado pela extraorclinaria importaneia ele seus 
assumptos. 

Entre esses eapitulos enumero o que trata ela organl;cação 
dos estados e o qu_e se occupa ela mganizaçã.o elos municípios, 
bem como elevo enumerar o que estatue a Hepubllea federa
tiva como a fórma ele governo elo Brazil. 

E' justo, pois, que os representantes ela Nação Brazileira 
procurem demorar sua attenção sobre um dos pontos capi
taes do projecto ele Conslituiçã.o, como é o crue ora se discute. 

E' apenas para lamentar CJi tc seja tão fraca a vo:t. daquelle 
que neste momento se dirige_ ao G:ongresso (Não apoiado,s), 

25 
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e que seja de todas a menos auctorizada (Não apoiados) a 
palavra do representante da Nação que agora occupa a tri
buna. Como quer que seja, porém, essa palavra bem pó de 
Lraze1· um adminiculo de luz, de energia e de esforço, para 
a consolidação da grande obra de nossa organização politica, 
contribuindo para que ella siüisfaça as nossas leg·itimas as
pirações. 

Sou dos que entendem que a organização federativa dos 
estados era, por assim dizer, o escopo da propaganda repu
blicana, e que o dever deste Congressq, eleito pela Nação, si 
não é a realização desse pensamento, por tel-o realizado a 
Ftevolução, é a consagração legal da obra dessa mesma Re
voluçfLo, mas de modo que seja ella a mais perfeita, des
apparecendo os embaraços, as desconfianças e as limitações 
que resultam do proj e c to - em discussão . 

Penso que a emenda approvada pela Commissão dos 21, 
uo sentido da eliminação dos differentes paragraphos do 
art. 62, que impõem indebitas restricções á organização dos 
estados, deve ser unanimemente acceita por este Congresso. 

E' para lamentar, Senhores, que os homens da Revolução, 
urna vez de posse do Governo, não tivessem escapado ao de
feito, que se nota geralmente entre os nossos homens publicas, 
qual seja o de, uma vez galgando o Poder, procurarem, por 
assim dizer, encurtar os passos com que a elle chegaram, e 
deixarem de affirrnar por seus actos toda a extensão de suas 
doutrinas, começando a desconfiar do proprio povo, por quem 
c paiJa quem trabalhavam, c vendo um grande perigo na rea
lização das grandes conquistas e das grandes reformas com 
que lhe accenavam. 

Extranhei que o projecl.o ele Constituição apresentado pelo 
Governo tivesse acceitado as limitações que estão nos §§ 1°, 
2°, 3°, 4" e 5" do .art. 62 . 

Meus Senhores, o artig·o da Constituição deve ser o que 
se contêm nas palavras do art. 62, uma vez eliminadas as 
que a Commissão manda retirar desse artigo . . 

Desde que na Constituição . se têm lançado as bases do 
regimen federativo e se têm cimentado os direitos e as ga
rantias que devem pertencer á União, sendo, por outro lado, 
clelimi~ada a esphera de acção elos estados por meio de res
tricções razoaveis e que estabelecem a linha divisaria entre 
o Governo central e os governos locaes, me parece que tudo 
quanto passar disto, não será mais do que uma negação da
quillo que se procurou affirmar, ou uma flagrante contra
diccão com o que foi consagrado no primeiro titulo da Con
stituição. 

Qu~ é que pócle pretender a União no regimen federa
tivo ? E' que lhe sejam garantidos todos os meios de vida em 
relação aos serviços que são indispensaveis para a manutencão 
ela unidade nacional, sem a qual não ha governo federativo. 
Desde, pois, que a União se veja dotada com os poderes e 
recursos necessarios para ter um Exercito e uma Armada, 
para sustentar a representacão elo paiz no exterior; para ter 
as suas finanças independentes, levantando impostos para a 
satisfacção daquelles serviços, e, bem assim, para manter as 
relacões de clependencia entre os estados e o Governo central, 
eleve considerar satisfeitas as suas aspirações. Tudo o que 
exceder dahi não póde deixar de ser tomado como um ataque 
á liberdade e á autonomia dos estados. 
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Sr. Presidente, foi por comprehcnder assim a Federação, 
foi por entender que 'ent chegada a occasião elo lançarmos as 
bases seguras da autonomia elas antigas províncias, por que 
tanto suspiravamos, dessa autonomia, que se tinha Lornado 
uma aspiração, póde-se dizer, unanime de todos os brazi
leiros,- é po1· assim pensar gue acreeliLo que o Congresso 
inteiro, sem discrepancia ele um voto, nào terá duvida em 
'cortar essas límiLações a que ha pouco me referi, affirmando 
essa autonomia, que, longe de. ser um attentado contra a 
unidade nacional, 6, ao contl.'ario, um dos melhores argu
mentos a favor dessa mesma unidade. 

Não nos illudarnos, Sr·. P1·esidente, com esl.a palavra uni
dade, que encerra uma grande aspiraçiio, mas que deve ser 
bem estudada, para ser bem comp1·ehendicla e não sermos le
vados a erro na votação desta Constituição. 

Se tivessemos por fim, crcando o Governo federativo, 
organizar, ou manter, a unidade material, eu diria que quasi 
não tínhamos ner,essidaclé. de passar da lVIonarchia para a 
Republi0a federativa.. 

A Monarchia não nos legou a unidade, aquelh unidade 
que sempre tivemos em vista. A unidade que de.sejamos, Se
nhores, não é a unidade puramente material; porque esta só 
nos póJle ser dada pela centralização administrativa, e os 
choques constantes entre os interesses locaes c a prepolencia 
governamentai levam-nos a(} caminho tortuoso e fatal da se
paração. A unidade que nos deve preoccupar é a unidade 
moral, aquella que resulta ela harmonia de Lodos os interesses 
e que se fortifica pela indep_endencia dos poderes locaes em 
sua esphera de acção: é esta a unidade que o regimen fe
deral póde e deve cimentar. Já tive occasião de dizer nesta tri
buna, Sr. Presidente, que o erro em crue labol'a gTande numero 
ele membros deste Congresso em relação á nossa organização 
política consiste no ponto de vista extremado em que se 
collocam Ul}S, procurando attencler excfusivamenLe aos inte
resses da UniãoJ e estes insurgem-se, por assim dizer, contra 
o proprio principio í'ederativo,_ podem mesmo, ser r,hamados 
de verdadeiros sebastianistas ou de separatistas disfarçados, 
porque, conscientemente, marcl!am de costas para a centrali:... 
zação monarchiCa, - ou preparam a separação; ao passo que 
outros, como que sentindo aindia sangrar-lhes as f'eridas feitas 
pelas urzes do caminho da !Vlonarchia, e, por assim dizer, 
obstinados pelos sofi'rimentos elas luctas que tiveram de sus
tentar contra todos os abusos e v.iolencias da centralização, 
dominados de oclio contra o Poder central, querem para os 
estados a maxima amplitude ele .attribuições, a direcção de 
quasi todos os interesses, todas as gÇtrantias emi'im. Desle 
modo, Sr. Presidente, todos esses oradores, si bem que se
guindo caminhos differentes. encontram-se em um mesmo 
ponto - a negação ela Federação - justificando, assim, o 
axioma de que os extremos se tocam. 

Eu, pelo contrario, Sr. Presidente, procuro coiiocar-mo 
em um meio termo, garantindo os interesses da União sem 
prejudicar os interesses dos estados, g·arantindo os interesses 
elos estados sem prejudicar os interesses da União. 

Nem me deixo arrastar completamente pelas maguas do 
passado, nem tambem me deixo deslumbrar pelos sonhos de 
grandeza do futuro. 
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Procuro, portanto, conciliar por todos os modos os justos 
interesses da U.nião com os legitimas interesses dos estados, 
estabelecendo, assim, toda a possível harmonia entre uns e 
outros. 

Comprehendo, Senhores, que é do p,ccôrdo destes dois in
teresses que póde resultar para o Brazil,. para nossa cara 
Patria, uma Constituição capaz de fundar e assegurar, atra;véz 
de todas as vicissitudes, a sua grandeza futura. 

Procedendo de modo contrario, longe de prestarmos o 
serviço que a Patria tem direito de esperar de nosso patrio
tismo, a deixaremos exposta a todos os perigos, e compro
metteremos a sua felicidade. 

A Historia ahi está cheia ele exemplos semelhantes. 
Quem, corno est~ Congresso, melhor do que eu, conhece 

a histeria dos Estados Unidos da America do Norte; quem 
tem estudado a sua Constituição e as phases por que passou 
a sua elaboração, sabe perfeitamente, como dizem illustrados 
publicistas, que aquella Constituição é, por assim dizer, do 
primeiro ao ultimo artigo, uma serie de sacrifícios de opi
niões encontradas, um penoqo resultado de transacçõe13 entre 
aspirações divergentes, que, si não tivessem chegado a essa 
conciliação, teriam burlado a grande obra da Revolução da 
America do Norte. (Apoiados.) 

Ora, si nós, além das razões theoricas e das razões que 
chamarei - de bom senso, temos a experiencia de outros 
povos, por que não nos havemos de aproveitar della, para 
que, seguindo · o mesmo caminho, embora applicando essas 
lições ao nosso meio, ás nossas circumstancias, adaptando-as 
ao nosso caracter, ás nossas apirações, possamos chegar ao 
grande resultado a que chegou aquella nação ? 

Acredito que havemos ele chegar a este grande deside
mtum; ning·uem me tira do peito esta alentadora esperança 
de que o Brazil ha de ser tão grande na America do Sul, 
quanto é grande a União Americana na America do Norte. 
(Muito bem . ) 

Nutro-me desta gr ande esperança, e direi mais ao Con
gresso que vejo reservadGJ ao Continente americano um fu
turo grandioso . · 1 "i :il"-·r·"'l 

A America ha de ser um immenso foco de liberdade que 
ha de illuminar o Mundo, converlendo todos os povos ao go
verno de si mesmos e a uma vasta federação. 

Acredito no advento da Hepublica universal, sem em
bargo de me ter em por utopista. 

Tudo parece anntmcütr que ella foi fadada para esta 
obra gigantesca e eolossal. (Mnito b,em . ) 

Ora, es talwleciclas essas premissas, pergunto-vos si não 
é justo que afastemos elo nosso . espirito vãos r e()eios, que 
percamos o temor da liberdad e; porque ouço dizer e não raras 
vezes tenbo lido. Lambem, que um povo não deve adaptar a 
si certas instiLuir;ões senão quando se acha preparado para 
a liberdade. I 

Mas, Senhores, como se prepara um povo para a liberdade 
seni:io praticando-a, .senão e]JSaianclo-a, senão incorrendo nos 
erros a que está sujeita toda a sociedade, que é um com
posto de homens, e desde que o homem é fallivel, portanto 
fallivel deve ser a sociedade ? 

Si quizermos esperar o preparo dos povos para a 
adaptação das reformas sociaes e si quizermos admittir que 
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sem esse preparo ellas não devem ter logar, teremos negado 
toda a liberdade ao povo: teremos proclamado o estaciona
rismo chinez. Si assim fosse, nós ainda hoje seriamos um 
paiz de escravos; não teriam os esta brilhante conquista da 
extincção da escravidão em nossa Patria. (Apoiados.) 

Todos vós sabeis o que custou de sacrifícios aos grandes 
apostolos da abolição essa grande reforma social no Brazil. 
(Apoiados.) 

Vós bem sabets que os primeiros que tiveram a ousadia 
e a coragem patriotica de dizer ao seu paiz e ao Mundo, que 
o Brazil precisava lavar da face da sua .civilização aquella 
nodoa, que o tornava quasi repugnante ao mundo civilizado, 
foram cobertos de opprobrios, de doestos, de mal dicção. 
(Apoiados.) E devo, até, dizel-o , alguns pagáram a sua au
clacia com a propria vida . (Muüos apoiados.) 

Temos as mais robustas provas desta verdade . 

0 SR. ALMEIDA PERNAMBUQ_O- Tem sido assim em todas 
as nações. 

0 SR0 MEIRA DE VASCONCELLOS- Isso vem em apoio do 
que estou dizendo . A sociedade não passa, em sua vida col
lectiva, de um verdadeiro organismo, que se póde comparar 
com o organismo humano, isto é, o proprio homem de que 
ella se compõe. 

A sociedade, na infancia, dá os seus primeiros passos 
incertos e vacillantes; ella tropeça, cahe, apprende á custa 
dos seus proprios erros e fraquezas , e só depois de immensos 
so:ffrimentos, de grandes sacrifícios e de ter passado por 
todas as situações ús vezes, até, desastrosas, é que consegue 
marchar com segurança, desfructar um certo bem-estar e 
chegar ú conquista el e um patrimonio que se chama- civi
lização. Não pod emos ser differentes dos outros povos, pelo 
que, o que disse um grande poeta latino em relação ao homem 
r\ perfeitamente applicavel á sociedade: « Homo sum et nihil 
lmrnanurn a me alienwn puto.» 

Esse eonceito do comico latino encerra uma profunda 
verdade. Qualquer sociedade pócle dizer: -Sou uma socie- · 
dade humana, e, por consequencia, não deve ser-me extranho 
o que se passa nas outras sociedades . 

No proposito que--me trouxe ú tribuna, ele cliscuLir a 
nrganização elos estados, principiei por acceitar a emenda da 
Commissão, que rende digna homenagem aos principias e é 
a verdadeira prova da attenção, da sabedoria, mesmo, com 
que os illustres membros ela Commissão elos 21 estudaram 
este projecto, procurando corrigir-lhe os erros e retocai-o na
quelles pontos que julgaram defeituosos. Depois entendi que 
devia sujeitar á apreciação do Congresso algumas emendas, 
que tendem ao mesmo Jim, e para ellas peço a attenção dos 
meus illustres collegas, IJ)mbora muito me peze estar abu
sando ele sua generosidade (Não apoiados), quando, entretanto, 
vejo que a tendencia é para o encerramento da cliscussã.G., 
(Não apoiados.) 

Não digo que seja da maioria, mas é de grande parte dos 
membros do CongTesso, e basta que um só dos meus nobres 
collegas se sinta incommoclaclo com a minha presença, para 
eu ter pressa em deixar a tribuna. 
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Peço ao meus nobres collegas que se dignem de attender 
a esta emenda, que passo a ler: 

<<Art. 6li. E' facultado aos estados: 
§ 1.° Celebrar entre si ajustes e convenções sem caracter 

politico, respeHadas as disposições desta Constituição. 
§ 2.0 Regular o processo e as condições da eleição, tanto 

rle seus representantes nas asscmlJléas legislativas locaes e 
no Congresso Nacional, como de seus governadores e quaes
quer outros de seus funccionarios electivos, ficando salvo ao 
Congresso mencionado o direito de alterar o processo esta
belecido no que disser respeito á eleição de seus membros. 

Art. 65. Os poderes ou diJ:eitos que pela presente Con
stituição não são delegados á . União, ou negados aos estados, 
se consideram reserva,qos a estes ou ao povo, não podendo 
ser dada á mesma: Constituição interpretação alguma que 
p,rejudique os direitos e poderes dos mesmos estados .» 

Portanto, não faço mais do que vir em auxilio do proprio 
anc!.or da Constituição, tirando aos estados o direito de in
tervir. em convenções internacionaes, ou outras de natureza 
nolit.ica, rlr. nncJr. podetn resultar grandes embaraços para a 
União, e deixando-lhes sómente o direito de fazer conven
ções que entendam com assumpto que não seja politico. 

Mas, como a simples e.xpressão "sem caracter politico" 
poderia, ainda, dar lagar a d-uvidas, porque vejo que póde 
haver assumptos qu e, não sendo propriamente de caracter po
lil.ico. desde que, pela propria Constituição, fossem objecto 
de liberdade dos estados uara contractos e convenios, pode
riam t.razer os mesmos inconvenientes,- entendi que devia 
fazer esta resl.ricçã.o, dizendo: - observadas as disposições 
desta Constituição. 

No § zo procuro, não ;:;oi si deveria dizer reiv·indicar, 
mas, pelo men os, crear para os estados o direito de regular 
o processo e as condiç.ões de eleição para os seus represen
tantes, quer nas suas assembléas locaes, quer na Assembléa 
federal , bem como para os seus governadores. 

UM SR. REPRESENTANTE- Perfeitamente. 
O Sn. JusTINJANO DE SERJ'A - Na primeira parte perfeita

mente, elo accôrclo; na segunda é impossível a snstentaçã.o ela 
doutrina. 

0 Sn. MmRA DE VASCONCELLOS--Bem; peço ao meu nobre 
collcga que me ouça. 

Sr. Presirlente. esta disposiçã.o, a me11 ver, não pócle 
Rcr impug·nada. e muito menos repellida por aquelles quo 
desta tribuna têm trabalhado, pelejado mesmo, pela maxima 
autonomia elos estados, procurando, até, alguns batalhadores 
ela cauRa clemocratica levar tã.o longe afl suas aspirações, que 
não se têm de.tido, sequer, no proposito da çonsecuçã.o ele 
uma autonomia larga, mas têm ido ao ponto de · querer para 
os estados uma verdadeira soberania . 

Pois, meus Senhores, quando vejo que se procura levar 
tão longe a aspiração dos estados. que se pretende dotal-os 
rln in RLi Lnições tã;o livres e que se procura dar--lhes, até, uma 
soberania. não sei. nfio comprehenclo como é que se queira 
regatear-lhes o direito ele regular as condições e o processo 
ela eleição, não so em relaç1í.o áquelles que devem rep.f'esen-
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ta1-"0S no Congresso Nacional e nas suas assembléas locaes, 
como, tambem, em relação aos seus governadores. 

O SR. JusTINIANO DE SERPA- A verificação dos noderes 
tornar-se-ia impossível. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS- Vi, não h a muitos dias, 
que nesta Assembléa votou-se, não só a dualidade da magis
tratura, como tambem a dualidade do direito ... 

0 SR. JoSE' HYGINO E OUTROS SENl-IORES - A diversidade. 
0 SR. MEIRA E VASCONCELLOS- . . . a diversidade, sim: 

disse mal. Procurou-se dar a cada um dos e.stados a faculdade 
de legislar sobre o seu Direito Privado e, portanto, ele org;:c
nizar um Codigo Commercial, um Codigo Civil e um Codigo 
Criminal. 

Eu, meus Senhores, não posso ser suspeito de centraliza
dor. ~i não son claquelles que procuram favorece r as prctcn·
ções exaggeradas dos estados, porque, como já disse, a minha 
aspiração é conciliar tanto qn anl o possivel as conveniencias c 
interésses dos estados com as conveniencias e interesses da 
União, c esta eleve sc1· a pos ir.f\.o ele Lorlos os amigos da Palri:t. 
de todos aquelles que querem um governo estavel, um go
verno verdadeiraménte adaptado ás necessidades do paiz e uma 
!Constituição capaz de dar-nos esse governo, todavia, sou par
tidario de um federalismo largo e completo e da mais ampla 
autonomia dos estados. 

Pois bem, eu, que assim penso, confesso francamente aos 
meus collegas, que entristeci quando vi que este Congresso 
votou a multiplicidade, ou a diversidade, do Direito e a dua
lidade. da magistratura, que, aliás, reconheço ser mera oonse
quenci a daC[lJ ella primeira c1 i sposi ção. 

O Sn. JoSÉ HYGil\10 - E' desanimador ! 
O ISR. ESPIRITO SANTO - Isto importa desc-onhecer a lei 

dá Historia. (H a outros apartes.) 
0 SR . MEIRA DE VASCONCELLOS- E' verdade, isto importa 

mais alguma cousa: isto importa (permittam-me a franqueza) 
falta de verdadeirà orientação na organização do Governo fe
derativo. 

Isso importa não exacta comprehensão da fóema de go
verno que nós procuramos organizar. 

UM ISn. REPRESENTAN'rE -Está enganado. E' jJ1stamenLc 
porque se comprehende, que assim se procede. A razi'ío es lfl dr1 
lado da maioria. . 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Meu collega não lcvac~ 
a mal minha franqueza, porque pedi licença para usar della. 
Releve, portanto, a minha insistencia. 

;Embora seja o primeiro a render a mais sincera home
nagem á illustração daquelles que votaram pelas disposições 
que acabo -de impugnar, nem por isso me póde ser negada 
a liberdade ele pronunciar-me deste modo, principalmente 
desde que a votaçã·o de taes disposições não foi definitiva . 

. Deve-se admittir a mais larga discussão, porque da dis
cnssão deve sahir a luz, e pócle ser que essas grandes illustr'a
ções, capazes de illuminar o Mundo, aproveitem a fagulha de 
um pyrilampo como eu .. que Jhes alurnia o caminho pelo qu::d 
devem enveredar . 
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Nem seria isso extraordinario, nem para admirar, em
hora tanto eu como vós saibamos que se deve suppôr a razão 
da parte dos homens illustrados contra os que o nã-o .são, e 
·que, ao menos por convenção social, a propria sabedoria est;á 
com -o maior numero, com as maiorias. 

Vós, que me ouvis, vós, sobretudo melhor do que eu, co
nheceis mais de um facto que nos aponta a historia de grandes 
homens, de philosophos de talento extraordinario, verdadeiros 
genios, que, uma vez arrancados desses espaços sem fim da 
Sciencia, onde poderiam girar muito bem, como verdadeiros 
astros de primeira grandeza, capazes de illuminar o Universo, 
e trazidos a este mundo pratico, ao mundo da realidade, ahi se 
achariam cleslo·cados, tocando o chão em que pisa a genera
lidade dos homens, a quasi totalidade dos cidadãos. 

Vós sabeis que esses talentos, tirados daquella vastidão 
em que poderiam preencher sua missão e obrigados a essa 
navegação terra a terra, que é a verdadeira situação do legis
lador, desvairam, mostram-se, muitas veze.s, abaixo das mai·o
res mediocridades que tenham senso commum. 

Em 1792, na França, em consequencia daquella grandiosa 
revolução que, como bem diz um illustre escriptor, Spu!ler, não 
foi uma simples revolução da Patria. fra.nceza , mas uma re
volução de toda a Humanidade, os revolucionarias, que en
tendiam que a sociedade era -como uma estatua que o artista 
tira da madeira informe ou do marmore tosco e bruto, rom
peram com todo o passado e quizeram passar sobre elle uma 
esponja, para fazerem tudo de novo. 

Foi assi.m que elles procuraram destruir tticlo quanto era 
obra ele secu.los de experiencia em materia ele instruc.ção pu
bica, sem distinguir o que era hom do que era máo, e, de 
rfa:cto, acabaram com todaR as nniversidades, extinguiram qui
JJhentos . e tantos collegios de ensino secundaria, emfim, abo
liram tudo, para que, na phrase ela nossa velha ordenação, 
não Jicassc memoria ele semelhantes instituições . 

Depois disso confiaram a Conclorcet, Mirabeau, Lakanal e 
outros a missão de organizarem um novo plano de instrucção 
publi ca para a Nação fr anceza; e que aconteceu? A obra des
ses grancle.s homens, que parecia um conjuncto de perfeições, 
J'oi. uma cou.sa inapplicavel ao povo e que teve de cahir, por só 
ter ticlo em vista princípios theoricos e absolutos,. que aquelles 
hom ens qnizeram transportar para uma obra que devia ser 
mai s pratica rl o qnc especu lativa . 

Vós sabeis quo algun s philosophos. - e creio que entre 
estes Rouss.eau e Locke (·são leituras ele meus tem:P.OS acade
micos, quo se rlisLanciam e se perdem em um passado .iCt 
remoto, pelo que tenho dellas apenas reminiscencias longin
cruas) - foram encarregados ele fazer constituições políticas. 
Housseau foi encarregado ele fazer uma Constituiçã-o, não sei 
si para Genebra ou .. . 

UM SR . REPRESENTAi'.1TE - Para a !Gorsega. 
0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - . . . para a Corsega, e 

:Locke ·foi encarregado ele fazer outra para a Carolina. Vós 
sabeis o que esses trabalhos foram: talvez valessem menos do 
que u rn nrojecto ele Constituição qn e eu vos P!Idesse aqui apre
sentar. E por que ? Porque esse.s homens entendiam que uma 
sociedade pócle ser governada por systemas, e que o0 legislador 
fa:z as instituições de um povo como o artista tira do marmore 
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ou da madeira a mais bella estatua, que extasia a Humani
dade que a contempla. 

Não. O legislador deve ser, antes, um homem pratico, 
um homem que allie os conhecimentos inclisp ensaveis para a 
vida ao bom senso e á experiencia elos negocias, .sem se pre
occupar de theorias ... 

O SR. AMERrco LoBo~ ,Somos praticas; somos os homens 
do Direito . 

0 SR. l\IIEIRA DE VASCONCELLOS - ... porque, toda a vez 
que elle assim não fôr, ou seguir oulro caminho, desviar-se-á, 
com certeza, do seu intuito, e o .seu trabalho será illusorio. 

Esses homens podem servir para rotear o campo da ci
vilização: são, por assim dizer, os caminheiros do progresso, 
os desbravadores elo caminho. ela Sciencia, e, como taes, são 
utilíssimos a esta ou áquella sociedade, onde a adopção cri
teriosa e não systematica ele suas doutrinas produz os mais 
beneficos resullaclos. Si, porém, elles sahem desse papel, col
Jocam-se abaixo elos homens mais medíocres. 

Portanto, Senhores, não é de admirar que eu tenha a au
dacia de estar aqui criticando as duas disposições ... 

UMA voz - Muito competentemente. 
O SR. l\1EIHA DE VASCONCELLOS - ... relativas á multi

plkidacle do Direito e á dualidade da magistratura, as cruaos 
aqui tiverem o assentirnento elos mais notavei s talentos deste 
1Gongresso . · 

Entendo que quem votou a favor dessas duas disposiçõe.:o, 
ou não prestou a devida attenQão ao assumpto . .. 

O 8H . .TUSTINUANo DE SERPA - Não apoiado, nessa parte. 
0 SR. l\IIEIRA DE VASCONCELLOS - Perdão. . . Oll nã·o ~e 

achava perfeitamente orientado sobre a l'órma ele governo que 
procuramos e.stabelecer, ou, entã.o, procurou disfarçar no pro
posito ostensivo, ou apparente, ele querer fundar uma Fe
deração, e ele preparar o caminbo para a separação, ou pelo 
menos, para uma Confederação. (Apm:aclos.) · 

Aquellas disposições como que nos virão lornar extran
geiros na nossa, propria Patria (Apoiados.) 

O SR. JusnNIANo DE SERPA - V . Ex . quer flar mais 
aos estados elo que nós, com a diversidade ele leg·islação: guer 
que os estados leg·islem, para a União obedecer. 

0 SH .. ' MEIRA D.E VASCON'CELLOS -'- ·Complr,tarei ofl meu 
pensamento. 

Não comprehendo que, quando a aspiração de todo,. mundo 
é a unidade, - essa unidade ele que ha pouco rfallei e que 
disse dever ser o nosso obj ectivo , não a unidade material, mas 
a unidade moral, que é, por' -assim dizer, o mais bello fructo 
dessa arvore ele ouro ela civilização, essa unidade a que ha 
pouco se referia, com tant-o talento, o meu predecessor nesta 
tribuna, o Sr. Assis Brasil, e que ;i á é rum a. aspiração do 
presente, como ha de ser uma, realidade. do futuro para toda a 
Humanidade -, não comprehendo·, digo, que, quando essa 
unidade é a aspiração dos povos e dos legisladores, quando 
todo mundo !ll1archa para a sua c.onquista, venha este Con
gresso introduzir em nossa !Constituição o· germen da desunião, 
creando a diversidade do Direito, preconizando principias que 
nos bão de tornar .extrangeiros 'aos olhos ela propria Patria ! 
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Comprehendendo qnc os nsLaclos elevem ter o direito de le-
- gislar sobre assumptos que interessam á vida local. Ahi estlá1 
completamente traçada a linha divisaria, no regimen fede.ra
tivo, entre a competencia do Centro e, a dos orgãDs ou uni
dades soc.iaes que compõem a União. E tanto mais compre
hendo isto, quanto· <é certo que no centralizador regimen deca
hido viamos que as províncias j,á tinham competencia para 
legislar sobre assumptos que interessavam sua vida .local. 'N'ão 
sou um eentralizador; sou , talvez, um elos mais ardentes de
fensores elo federalismo, mas quero cíue ellc se encaminhe 
para a unidade moral, para esta unidade qne deixa a acção 
elos esLaclos completamente livre para prover os serviços 
qüe intere.ssam a sua viela local, sem, entretanto, abrir mão 
de um só desses élos, que asseguram a existencia benefica da 
União, entre os quaes a magistratura una deve ser .conside
rada como um dos mais fortes, por ser a melhor garantia. de 
um Direito naci-onal e representar nas relações jurídicas sin
gulares ou conectivas entre a União e os estados um pro
testo , vivo contra o axioma de que a força prevalece Sübre o 
Direito. 

O SR. BADARó ,_V. Ex não vê que o Centro está im
pondo leis que o paiz . repeli e ? A Federação vem evitar este 
mal. 

0 SR. MEIRA DE VASOONCELLOS ~ 0 aparte de V. Ex. 
de modo algum abala o meu principio . O Centro, si nos está 
impondo leis, é porque estamos ainda organizando os estados. 
que não contam com as garantias que lhes são indispensaveiR; 
e si, de ora em de.ante, o Centro impuzer leis aos estados, o 
réo desse grande crime será o primeiro Congresso republi
eano e constituinte do Brazil, si não traçar boas normas, que 
façam conter o Governo central na sua orbita de acção. 

Desde que puzermos os direitos dos estados fór•a de toda 
a intervenção da União, teremos . perfeitamente garanlicla a 
autonomia que pretendemos para os estados, sem ter enfraqUe
riclo a Unii'io. 

O meu nobre collega, com o seu aparte, ha pouco dizia Cflle 
eu não tinha razão quando pretendia para os estados o direito 
de legislarem sobre o processo eleitoral. 

o 
o 

rlc V. 

o 
cede. 

SR. 
Srt. 
Ex. 
sn. 

SEABRA ~ Para os representantes ela Naçi'i.n. 

MEIRA VE .VASfiONCl<:J.LOS - Pen s-o qne a ohjecr,.ã.o 
não procede. -

8EABnA - Doante elos principiaR ele V. FJx., pro-

0 Sn. MEIRA DE VASCO~CELLOS - Primeiro que tudo, este 
assumpto. que enlenel e com o processo eleitoral e condições 
ele elegibi lidade, em these, poderia admiiJir a oxcepção con
signada na Constituição elos Estados Unidos ela America do 
Norte, poln qual é direito da União exigir qu e os eleitores ela 
IC'amara dos representantes tenham os mesmos requisitos dos 
eleitores ela Camnra mais numerosa do Poder Legislativo rlo 
EsLado. Gorn essa restricção o direi lo ele legislar c regula
mentar as .conrlições eleitoraes e 11r0cessos de eleição, no 
regimen federalivn, que se procura esLabelecor, 6 uma d::ts 
attribuições que fazem parte da competencia dos estados. 
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porque affecta a condição dos mesmos sem de modo algu'n 
attentar contra a independencia e soberania da União. 

V. Ex. sabe que cada Estado, nes te regimen de governo, 
fica com o direito de fazer-se representar na União, quer em 
uma, quer em outra das duas camaras de que trata a ;C'onsti
tuiçã-o. 

Ora, nestas condições, qual é o primeiro interessado no 
modo de eleger e nas condições para a elei;:ão claquelles que 
têm de repre.sentar os estados, senão os proprios estados ? 

E' uma destas causas que eu poderia levar .á evidencia 
com o .seguinte exemplo vulgar: V. Ex., desde que tivesse de 
.fazer tratar por outrem ele um assumpto de seu parUcular 
interesse, necessariamente se julgar ia, não só com o direitu 
de . traçar as condições em que o negocio fosse devidamente 
tratado, como, tambem, de conhecer elos requisitos de seu man
clatario, não consentindo que ontrem lhe impuzesse taes con
dições e taes requisitos. 

Devo, ainda, dizer que este direito , que pretendo para 
os estados, nem ao menos traz em si o cunho de. uma origi
nalidade . 

Fico muitas vezes admirado de ver neste Congresso que
rer-se implantar na nossa Constituição cl i sposir,ões das con
stituições norte-americana, helvetica e outras, muito incom
patíveis com as nossas condições, com o nosso meio e com 
as nossas tradições; ao passo que outras, ·que assentam sobre 
fundamentos que nos são communs e consultam os mesmos 
interesses, são aqui impugnadas e repolliclas, talvez, sómente 
porque não partem das grandes illu strar;ões desta C'asa, mas 
procedem dos representantes dos estados que não têm a forca 
e o prestigio daquelles que vêm contrar iar estas verdades, que 
não são menos verdades por passarem pela bocca ele um ho
mem incompetente como eu. (Não apoiados.) 

Vejo que, qwmto á diversidade do DireiLo, nos proprios 
Estados-Unidos, a aspiração claquello grande povo é marchar 
para a unidade . 

Entretanto, os Estados-Unidos partiram ela separação dos 
estados independentes e autonomos, que precisavam fazer sa
cr ifícios sohre sacrifícios para chegar :'t união, c, porl.anl.n. 
não podiam facilmente despojar -se ele todas as suas gaeanl.in s 
c prerogativas. 

Entre nós não havia a autonomia dos estado·s, nem a di
versidade de legislação, e quando a asp iração nacional é e 
eleve ser uma magistratura una a par ela unidade do Diroi lo, 
nós temos a crueldade de desprezar esse grand e fa ctoe do 
meio, essa grande força da tradição, que. bebemos, não na Mo
narchia, mas em .. um longo passado ele aspirações o de in! c
resses communs, - de um paiz que nunca se sen tiu mal sob 
o regimen de um só Direito Privado e de uma só magistra-
tura . ' · 

ilVI.•as, ao mesmo tempo que vejo que se vai bu scar na 
União norte-ameri·cana a dualidade da magistratura, impu
gna-se aos estarlos o direit o de regular o processo rleitoral · 
para eleger os seus representantes fecleraes e locaes. 

A Constituição americana, como já disse, tracou a este 
respeito um limite apenas, dizendo que os representantes da 
Camara popular propri amonLc diLa deviam ser eleitos por um 
eleitorado que tivesse as mesmas condições claquelle pelo qnal 
tivesse de ser eleita a as:sembléa local mais numerosa . A 
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União t eve por fim estabelecer uma base geral, que era qur 
os representantes da Camara seriam eleitos por um pro-
cess"O tão garantidor como aquelle pelo qual fossem eleitos os 
membros ela assembléa local mais numerosa; mas, uma vez 
acceita esta r·estricção, a Constituição adopLou o princ ipio de 
deixar aos estados o direito de· regular o proce.sso eleitoral 
e as condições do eleitorado, com a clausula salutar de per
mittir ao Congresso modifi.car a lei, ou ref.ormal-a, toda vez 
que os interesses ela União assim o exigissem. 

E isto mesmo consignei na minha emenda, como se po 
der á ver analysando-a . Portanto, ·o müco inconveniente que 
em aparte foi apontado por um illustre representante do 
1Cear.á, esse mesmo fica sanado com a declara(!?ío de deixar-se 
ao Congresso o direito de intervir para corrigir a lei ou regei
lamento eleitoral do Estado, uma vez que seja isso rtecessario. 

:;Jenhores, a segunda parte ela emenda, que .iá tive occa
sião ele ler, tem por fim consignar um principio salvador e 
que se acha consagrado na C:onstitui(;ão americana. A Consti
tuição norte- americana, depois c!e votada em 1787, ficou su
jeita á approvação dos treze estados, que. deviam formar a 
União, ·e, então, passou pela modifi.cação . crue os nobres re
presentantes conhecem. 

A disposição a que alludo é ele todo ponto nece.ssaria 
para o Brazil. sob esta fórma de governo, como uma mc:dida 
garantidora. Todos sabemos . que a competenc:;a da Uni1io, re 
lativamente, deve ser mais limitada do que a dos estados, 
tanLo mai s quanl.n de.vrmos nos afastar elo sys Lema centl~aliza
clor . Em caso ele duvicla, pois, em caso do interpretar;ão con
stitucional, drvA-se appellar para o poder compcl.nnte, sem que 
clahi possa vir prejuízo, quer para a União. qu tll' para os 
estados . E' necessario, pois, Senhore.s, firmar o principio de 
ríue Lodos os poderes que não são delegados ;;; Un:Tio ou ne
gados aos estados se consideram perLencentes a estes. O con
trario seria deixar a porta aberta a abusos, ou alimontax ox
traorcli nar ianl•cnLo a centralização. Por occasião de fazer a 
i8itura ela segunda parte ela minha emenda, a que me estou 
r eferindo, ficou patente qu e o principio nr,lla adaptado as~e
mclba-se ao principio Cillf' nos E.sfac1os Unicl•1s í.em podido 
manter, se.mpre, a mais completa harmonia entre o seu G-o
verno cenLral e os respectivos eslados. 

Não Ye.io, porf.::tnto, razão para qu o não aproveitemos o 
ensejo rle introduzir na nossa Const.i tuiçft.J üm prin,~ipio tão 
salLlLar como este, qu e j.:J, tom por si uma experiencia longa 
o sábia, como é a dos Estados Unidos em relar:ã.o a essa fórm.a 
ele governo; porque o regimen :l'ecl erativo é Jüho daquella Na
e.i'ío, e alli tem sido objecto .das mais sábias ,, felizes expG
riencias, tanto as.sim , que todas as nações vão alli l:·ebel' liçõ(:is. 

Mancl8i uma emenda tambem ao art. 67 dJ- Constituição. 
EsLe arti:;;o acba-se redigido no projecto nos seg.uintes 

termos (Zé) : 

"Os Estados organizar-se-ão, por leis suas, 80b o regimen 
mnnici,·,al, com estas bases: 

1". Autonomia do muni.cipio, en1 tndo CJlWEI o respeiLe 
::w sen peculiar interesse; 

2". E lectiviclade da administração local . 
"Paragrapho unic"O. Uma lei do Congresso vrganizará 

município do Districto Federal." 



Substituí esta disposição pela seguinte (lê) : 

"Os municípios organizar-se- ão de accôrdo com as con
stituições dos estados respectivos, observadas as seguintes 
bases : 

1". Completa aLltonomia em tudo quanto respeite ao seu 
peculiar interesse: 

2". Electividacle da administração local; 
3". Faculdade de celebrarem com um ou mais muni

cípios do mesmo Estado os ajustes necessarios para a reali
zação de obras ou serviços da restricta competencia ele cada 
um, em seu respectivo territorio . " · 

O SR. rSEHPA JuNIOR - ú\IJ:.as este artigo viola a compe
tencia dos Estados. 

O SH. MEIRA DE VAscm~CELLos - V. Ex. vai ·ver que não. 

Eu, com a minha eme.nda, não me propuz outra cousa 
senão a verdadeira consagração elos principias que regulam 
esta fórma ele governo que estamos estabelecendo. 

V. Ex . e os meus co !legas todos sabem que é um prin
cipio :federativo que se organizem os municípios com a ma
xima autonomia e independencia, em tudo o que diz respeito 
aos interesses locaes que lhes são peculiares . 

O SR. SERPA JuNIOR - l\IIas essa não é a questão: é si 
ha necessidade dessa disposição . 

0 SR. l\IIE!HA DE VASCONCELLOS - Ora, nestas condições, 
si nós quizermos corresponder ú: pratica com os nossos princi
pi·os, si cxuizermos passar para a legislação os são.s principias 
que nos servem de guia nesta materia, teremos de legislal' de 
modo que os principias não sejam soplüsmaclos na pratica. 

Nada mais característico des ta autonomia, que eu, quo 
todos nós pedimos para Q_S estados; nada mais de accôrdo com 
este regimen que tratamo.s aqui de estabe.leqer definitivamente, 
elo que deixar aos municípios o direito ele se organizarem com 
as limitações apenas que resultarem da Constituição elos re
spectivos estados. 

Pois, Senhores, porventura o município sob esta fórma 
de governQ não e.stará para com o Estado na mesma relação 
em que se acham os estados para com a União ? 

O RH .. Rlclll'A ;rnNJnJI - Ni JJ S'lli'JrJ co J Jl c~La is::;n. 

0 SR. MEIHA DE VASGONCgLLOS- No meu modo ele vêr, 
considero a União, o :Estado, o município , como tres circu lJ:'i 
concentricos, que giram e.rn esphera j)l'Orpria. sem se cho
f~arem, seJTI se null iJ'i caJ'8HI, mantencl''· porém, a maxima bar
mania, porq11c não 1\ nuLt·n n Jim elo J'eg:irncn federativo. 

O 'SH. P RJcSID.EN 'J'E ~ Lernbro ao ll nlJJ '8 representan t.e que 
a sua hora nsL;'i. finda. 

O SH. 1]\-JrEJRA DE VAsCoNriJ.ELLOS - V. Ex. lenba paciencia., 
cleixe-m e concluir o m eu discurso, o qu e farei em poucos rni
nutos. 

O SH. PRESIDENTP. - Com mui to prazer ouvirei o nobre 
representante; mas peço-lhe que se restrinja o mais possível. 

O SR., l\1EIIU DE VA5JCONCELLOS - Muito obrigado a V. Ex . 

" 
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Ora, por que razão não havemos ll e cla1· ao rnuniCIPIO o~ 
mesmos direitos em relação ao Estado, que damos aos estados 
em relação á União ? 

Entendo que teriamos sopllismaclo a paLriotica aspinv;ão 
da autonomia elo poder municipal, si não cl essemos aos muni
cipios o direito ele se organizm·em, observadas apenas aqucllas 
restricç;ões que ltn1 nor· l'im munLo1· a li11ha divisaria ent1·c a 
compeLe.ncia dos estados e a dos municipios. 

Eu , com csla emetlcla, que, ú pl'iu1r•i1·a v i ~l a , l.ah·cz niíu 
revele toda a intenção que tive quando a apresentei, pretendo 
fazer com quo na· orgi:mizac;ã·o dos municipios não se .verifiqLHJ 
essa uniformidade, que, si é fun r;s la 01 11 1· el:u: C!o ú oe;:çani:wr;ão 
dos estados, é funestissima, e pa·igosissima, no regimen fe
derativo, em relação á organização municipal. 

O systmila federalivo deve cleixaJ: a cada municipio con
sultar ·os seus interesses especiaes c tantas outra.3 circLtm-· 
sLancias que não se póde deixar de considerar outros tantos 
factores de uma bôa organização communal. 

Em r elação aos municipios é ainda mais capital a neces 
sidade ela autonomia; e em um regimen federativo não se póde 
pretender que pelos moldes do municipio A possa ser organi
zado o municipio Z; porque a organização qu e convem a um 
município pócl e compromeLter os interesses ele OLttro muni
cipio que tem interesses diversos . 

Um rnunieipio pócl c v i1"o r· c tirae seu ''ll STanrl c < ~imcnlo il: ts 
industrias manufactureiras, outro da lavoura, outro da creacão, 
ainda outro el e toda s essas industi·ia"s, ou ele mais ele uma 
dellas. 

1C'orno, pois, orgauizar os munici pi os uniformc.montc o sob 
as mesmas condições ? 

Nós sabemos que, em paizos monarchicos, como a Ingla
Lcr~·a, o.s municipios gosam ele grandes liberdad es e são elo
Lados de uma perfeita autonomia. 

Pois nós, que adopl:'imos para o Brazil o govo t·n o 1'81111-· 
blicano, não havemos, sequer, de imitar esses paizes na orga
nizaçã.o dos municípios, quando elles seguem o reg imen mo
narchico e nós CJ ueremos viver no regimen federativo ? 

Esses p::J.izes, entretanto, vivem ele tradições seculares, 
que dão aos seus costumes e ús snas lei s uma grande força, 
que não pesa sübre nós; ·c 6 por isso que as civilizações eu
ropéa.s hão ele luctar com imm ensas difficuldades para ehegar 
a esse grande id eal - a Republica federativa. 

As monarchias européas são sociedades gastas e h·aba
lhadas por males inveterados, e nellas só por meio ele grandes 
luctas o.s principias clemocraticos poderão derrocar os velhos 
costumes das antigas civilizações. 

Dizendo, como diz o projecto em seu art. 67, que os es
tados se wganizarão soh o regimen municipal, não teremos 
affirmado o pensamento, que, entretanto , procuro affirmar 
pela minha ememla - ele que devemos deixar aos munici
nios a sua p1·op ri a organi zar,5o , rl o mesmo modo que a Uni:'ío 
deixa aos estados a sua organização; assim, é claro que a 
minha emenda consulta os intel'esses ela mais completa auto
nomia municipal. 

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre representante que 
terminou a ..sua hora. 



O SR. MEIRA DE VAscoN<::ELLOS -Vou terminar; mas peço 
a V. Ex. que tenha para oommigo a mesma indulgencia que 
vejo ter com outros colle;s·as, C)Ue exccclcw o ternpo na tri.
buna. Apenas excedo um minuto, e já V. Ex. me convida a 
deixar esta tribuna. V. Ex. sabe que estou fazendo um ver·
cladeiro sacrifício, - sacr·ii'icio, porque estou incommodado 
por prendeJ." nesta Casa, o em hora acleantada, . tantos collegas, 
quando não ten!Jo o direito ele Jazel - o (Não apoiados), c 
sacrifício, ainda, po t·que estou cumpdndo um devei' supcJ·ioc· 
ás minhas forças; c o cu1nprimonto do dever nestas condições 
ó sempre um sacrific.io. 

b SR. PRESIDKNTE - Fiz o meu dever em cumprirnonto 
elo Hrg·imcnln. 

O Sn. MEIRA v E VASCONCELLOS- Sim, S~nhor, vou cºu
cluir. 

Creio que me fiz perfeitamente comprehender na jL1Sti
Ji ca r.:filr clrr nrirllra c:mcncla . Quero que. r Dsalvadas ns disposi
ções que traçam a competencia dos estados, regulando a mate
l'ia dessa competencia e, portanto, discriminando perfeita
mente a orbita dentro da qual deve girar o Poder municipal, 
úque reservado a cada mmücipio o direito de se constituir 
com o entender,, regulando os seus interesses, fazendo essa ex
periencia de liberdade a que ha pouco allucli; porque entendo 
C[tte nenhum povo pócle ser livre pretendendo-se, primeiro, qua 
elle esteja preparado para .sel-o, mas preparando-se elle pro
prio á custa ela sua experiencia, elo seus erros, para chegar á 
t;OUCJUista des te ideal. 

Tenho uma ou Lra emenda, quo irei apenas apontai.· cí. con
sideração ela 'Gasa. Substi.tuo o ~ 3° elo art. 65 pelo segLtinte 
(lê) : 

"Fazer ou declarar guena a oull·o Estado ou potencias 
exLrangeiras, excepLuaclo o caso de invasão, ou ele perigo tão 
imminonto, que não aclmitta demora." 

A Constituição diz que é vedado aos estados fazer guerra 
entre si, ou usar ele represalias, e limita-se a isto. 

!VIa s, Sr. Pees idcnf:e, vejo qrre os legisladores ela União 
americana, os auctorcs ele sua sabia Constituição, foram muito 
previdentes quando, dispondo egualmente em relação aos es
tado.s, isto é, prohibinclo-lhes o direito de fazer guerra, cogi
taram ela hypothese, que se pocleri::j alli clar, como aqui so 
póde dar, de uma invasão; porque temos estados fronteiros, 
Jimitrophes com ·outras nações, os quaes podem ficar em um 
perigo de tal sorte immincnte. que não dê tempo á convocagão 
elo parlamento para declarar si eleve ser feita ou não a guerra, 
que obriglle a lançar mão immediatamente elos meios de de
Jesa, ou a não esperar a acção do Governo central. 

rGomo pretender, portanto, que um Estado, como o Rio 
Grande do Sul, por exemplG, ante a invasão ele um de nossos 
vizinhos, qu c se tornasse nosso inimigo, cruzasse os braços, 
deixasse esse inimigo tomar conta do seu solo, ap·oderar-se de 
todas as suas fortificações e assenborear-.se de seu Governo, 
attentando, não só contra a autonomia d-aquelle :Estado, c·omo 
contra a propria soberania nacional, até que o seu governador 
fosse ao encontro do Governo central ou do Congresso Nacio
nal, afim de pedir meios para repellir essa invasão ? 



Isso não seria sabio, isso não se porià, mésrrio, em pra
tica, porque aeredito que o sentimento da dignidade, que leva 
um povo a defende.r o seu territorio, fallaria mais alto dÜ' que 
a dispo si cão constitucional, que não seria cumprida. 

Port·anto, si havemos de consignar essa disposicão na Gon
stituiãco para não ser cumprida em casos taes, é melhor que 
sejamos previdentes e corrijamos a omissão que estou assi
gnalando. 

Depois, accresce, ainda, a circumstancia de que vou fallar. 
A Constituição faz mencão, simplesmente, da guerra de estados 
entre si. Em primeiro Jogar enxerguei um defeito nesta r e 
daccão; me parecia, por uma interpretacão que, ali.ás , po
deria dar-se, embora extravagante, que· aos e.stados só é pro
hibido que todos declarem guerra uns aos outros; e por isso 
corrigi a expressão, dizendo: -E' vedado aos estados fazer 
guerra a outr·o ou a uma potencia extrangeira". Portanto, pro
curei, assim, rem ediar doi• defeitos ela Constituição. 

Acm'escento ao ar t. 65 um ~ 5°, que diz (lenclo ) : alterar 
as clausulas de seus contractos, sem accôrclo da outra parte 
contractante. 

Nós sabemos que as províncias, hoje e.stados, tinham 
differentes contractos, porque ellas tinham a liberdade de con
tractar sobre differentes assumptos attinentes ao seu governo 
·e aos seus interesses. · 

Ora, desde que, pelo proj e c to de :Constituição, tudo quanto 
não está eomprehenclido nas attribuições da União é ela com
petencia dos estados, e e.u não via nesta Constituição uma só 
cli.sposiçào pela qual se pud esse, efficazmente, impedir que um 
Estado infringisse, ou violasse, um de seus contractos, fiquei 
um pouco apavorado com a idéã de que um Estado pudesse 
pretender, urgido pela pressão das circumstanci.as ou por qual
quer -outra razão , quebrar a fé de um contracto que houvesse 
celeb1'ado com alguem. Ora, ahi teríamos ferido o interesso 
elo ·proprio Estado e violado a integridade da fé do Governo 
eontral, da União, porque, sab emos que essa revolução se inau
g·urara annuncianclo a todo mundo crue não seria violado . con
tracto algum, que seriam ,garantidos todos os direitos. 

Esse temor não é imaginaria : poderá dar-se muito bem 
o caso de um Estado, que se organizar em condições difficeis, 
qu oro d izr,r , clehrtixo de di:t'ficuldades financeiras, porqu e as 
clifficulclacl os aduan1 I ãn grandemente em relação ao cleveC:!or 
individual como em relação ao devedor conectivo, - ape
gar- SF\ á clnntrina dn e.allot<o '' procurar ruoclifi car. ou an.nullar· 
as clausulas onerosas el e S lõU~ l; ontr ac Lo~ contra a vóntade el e 
seu cr edor , cnm vrrdacl eir:1. qu ebr a elo pr incip io jm·idico ele 
que uma parte não póclc romper as condir:.ões Li o um c.on
tracto sem o a·c.r·ôrclo da ou Lra . 

:Esse accôreln -r1 tão ;insto, c a di.sposiç;ão CJil c eonsagra a 
n ecessidade dell e é Uio sabia, qw~ prevaleceranJ no animo elos 
membros da :Conv enção, que elaborou a Constituiçã-o dos :Es
tados Unidos rle 178'7. 

W!ilson, si 11f\o me falha a rnemoria, ou. King, cogitou 
dessa hypotb eso, suscitando, no mes.rno sentido da minha 
cmendn, uma solução, que foi acceita sem contestação alguma; 
elle não queria qn e a fé dos ;Estados Unidos fosse vi.olada por 
um acto menos pensado de qualquer dos estados, r. esta 
;rnesma pretenção elevemos ter todo::; nós brazileiros . 



:Sr. !='residente, tenho cansado a paoiencia de V. Ex. c 
de todos os co !leg-as. (Não apoiados.) 

Vou, pois, deixar esta tribuna, pedindo a todos mil des
cul-pas de ter abusado por tanto tempo de sua benevolente 
attenção, e, ainda uma vez, imploro a todos os meus collegas 
que nunca levem a maJ que um representante, por mais hu
milde que seja, como eu (!Vão apoiad,os ) , venha a ella em de
fesa dos princípios crue devem ser a base fundamental da 
nossa Constituição; porque a Constituição que estamos ela·
borando não é patrimonio de nenhum membro desta 'Casa, 
nem de nenhum Estado. 

Os talentos e as mediocridades, assim como os estados 
prosperas, ri,cos e felizes, ou os pequenos e pobres, todos 
victimas da ·compressão monarchica, elevem ter o mesmo di
reito, visto que temos proclamado o principio da confrater
nização, que eleve ser a pedra fundamental da nossa Repu
blica federativa. (111uito bem; muito b e n~-, O orad01~ é cum
p?'imentada.) 

O Sr. Angelo Pinheiro - .Sr. Presidente, V. ;Ex. e o 
Cong-resso perfeitamente comprehenclem a contrariedade com 
CJ Lle subo a es La tribuna em hora tão adeantacla, depois dos 
bril hantissimos discursos que a Casa ouviu, - contrariedade 
justamente aggravada pelo temor de quem pela primeira vez 
occupa a tribuna, tão brilhantemente illustracla pela palavra 
eloquente elos patriotas que aqui se têm batido pela causa 
naeional , procurando dar á Patria Brazileira um codigo poli
tieo cli.gno da Nação, que vem ele assombrar o Universo com 
feitos ainda não celebrados na historia elos povos. 

Esse temor, .Sr. Presidente, é largamente explicado pela 
falta el e habilitações elo humilde orador, que pede ao ;C:on
grcsso mais uma prova ela sua generosidade, cobrindo-o com 
o nmnto ele sua benevolencia. 

Sr. Presidente, antes ele entrar no assumpto propria
m ente em discu ssão, permilta V. Ex., obedecendo ao prece
dente que diar iamente se tem estabelecido, que eu externe o 
meu modo ele pensar relativamente a algumas materias jú 
votadas, que, por serem os princípios basicos ela Federação, 
merecem a attenção ele todos. 

O art. 6° estabelece o.s imp ostos ·que pertencem exclusi
vamente á Uniã.o ; o art . so discrimina os que competem aos 
estados, e o art. 12 elo projecto constitucional :firma a eom
petencia cumulativa da União e. estados para tributarem üS 
impostos não especificados naquelles artigos . A illustre ban
cada riogmnclense apresenL·ou um a ern encla a estes artigo ::; 
elo pr oj ecto, qu e constitu e um verdad eiro sys tema financ eiro, 
vercl acl eiramente federalista. Fui. ;:C::r . Pres idente, dos que 
votaram por essa emenda, e o fiz na convic~~ão sineera de que 
ell a consulta ltielhor a Fed er ação c os intuitos elo Partido 
Hepuhli can o, porqu anl.o, aclopLanclo a maxüma descentrali
zação em materia financeira, não firma co mpeLencia ·cumu
lativa entre a União e· ·estados para certos imposl;os, - o 
que es Lú de accàrdo com os pr incípios federalistas, que em 
caso algum sanccionam a absorpção elos estados pe.la União. 
Tal u motivo, Sr. Presidente, da minha preferencia pela re
fCl·icla emenda. 

Assim, tambem, Sr·. Presidente, votei pelo sui'fragio di
reato na eleição presidencial. 

26 



- ~. 02 -

V. Ex. e o Congresso testemunharam que muitos foram 
us alvitres e sy.stemas lembrados para a eleição do Presi
dente da Republica. 

O proj e c to constitucional estabele·ce que o Presidenle c 
o Vice-Presidente serão escolhidos mediante eleição indirecLa, 
tendo cada Estado tantos eleitores quantos forem precisos 
para attingir ao duplo do numero dos seus representantes ao 
Congresso. 

A honrada Gommissão dos 21 apresentou uma emenda 
SLtbstitutiva dos arts. 44 e seguintes do proj ecto, pela qual ::t 
PI Oi\:lío prosidencial sm·ia foita pelos estados, tendo cada Es
tado sómente um voto. 

J];stes dous systemas da eleição presidencial são sanccio
lmc.los pola Constituição americana, que ostabolece CJLlC o 
l't'L•::; itlL\LLLo o u Vi r:c-Pt·cs i·donto ela Rcpublica serão eleitos pelos 
votos rin s l'DProsC\nlan Lr;::; elos estados. especialmente eleitos 
para esse fim e em numero egual , para cada Estado, á sua 
representação na C amara e no Senado. Quando o cidadão vo
tado para Pres-idente não reune a maioria dos votos dos es
tados, não ha Presidente eleito, e, neste caso, o Congresso, 
du.~ l.t· e::; nt:.ti s volaclos, degoeá o Presidente, senüo que cada 
J);staclo, ou cacla representação de Estado, nessa eleição, terá 
sómente um voto. 

Vê-se, pois, Sr. Presidente, que ·o pro.iecto constitucional 
acolheu a primeira phase da eleição presidenc ial, segundo 
a Constituição norte-americana, e a emenda substitutiva ela 
Commissão rlos 21 approvou o modo da eleição alli estabele
cido no seio do 'Congresso quando não se verifica a eleição 
pelos eleiLores especiaes. 

Al6n1 deslos alvitres para a eleição presidencial constan
tes do pro,iecto c da emenda da Commissão, foram apresen
tadas outras emendas, que estabeleciam modos clifferentes 
para a referida elei()ão. 

EnLre on Lras, sobresahe a emenda apresentada pelo meu 
honrado e illustre ·c ollega de representaçüo, Sr. Dr. Adolpho 
Gol'clo, a qual chamon a attencão do Congresso. 

Pot· D~~a emeuda u Presidente devia ser eleito pelas Ie
g·islaturas dos estados. 

Um outro illustre co !lega ele representação, o Sr. Dr . 
Almeida Nogueira, que pronunciou substancioso discurso sobre 
a materia, com argumentos valiosos, refutou a emenda do 
Dr. Adolpho Gordo e a substitutiva, da Commissão. 

Eu , ~~· . Presidente, decido-me rrancame~nte pelo suffragiu 
directo em eleição presidencial. 

O honrado Sr. Dr. Almeida Nogueira, que esposou o 
systema adaptado pelo projecto co.nstitucional, adduziu alguns 
argumentos contra o suUragio directo na eleição presidencial. 

Os que, r.omo f). Ex., se oppõem ao voto directo, affir
rnam que elle não eleve ser adaptado, porquanto, tratando-se 
ela eleição do chefe do Poder Executivó, era necessario que 
o cleiLOJ.' tivesse a somma de conhecimentos precisa e com
prelu:mclr,ssn hem as funcções qu,e exercia, para poder esco
lher um cirladão perfeitamente apto para o alto cargo ; o que 
não se dará com o suffragio directo, vista a geral incompe-
t encia dos eleitores. · 

Além disso, disse o Sr. Dr. Almeida Nogueira, o voto 
directo traz o paiz constantemente sobresaltaclo por occasião 
elas eleicões, ás CJttaes concorre grande massa d0 povo · igno-



- 403- ,) 

ranlc, e não raro são os disturbios e desordens que provoca; 
o que se economiza perfeitamente cum o voLu indü·eeLo, 
dando-se a faculdade electiva a um eleiLorado escolhido, con
i'ormo dispõe o projecLo conslitu'cional. 

Francamente, n~ o ac!Jo funclamcn l o nessas 1·azõcs. Sr. Pru
siclenLE'I, todos os publicisLas, allemfws, i'rancezes, inglezes, 
chilenos, e brazileiros mesmo, fazem clifferença muito sen
sivel no moclo por que se eleve fazer a eleição, conforme o 
:fim desta. · 

Assim, dizem elles, ha grande clifferença na eleição se
gundo ella se refere ao chefe elo Poder Executivo, eleição 
una, ou aos representantes da Nação, eleição collectiva. Na 
primeira eleição o povo exerce clirecLa.rncnLe a sua soberania 
- cleciclc; na segunda delega-a e faz a sua J'cprescnlal{ão. 

Quando se trata ela eleição collecLiva, quando u povo faz 
a sua J'cpresentação, os publicistas procuram, por todos os 
mcioi) imag·inaveis, dar rcpresenLaçfto á collccLividade, ás 
maiorias e minorias, emfim- a Loclps_ os interesses. E, para 
este resultado, têm-se imaginado muitos systemas, como o do 
voto clü·ecto, incompleto, cumulativo e proporcional, pare
cendo que este systema tem melhor pr·ovaclo para dat· repre
sentação a toda a vontade- nacional. 

Quando, porém, Sr. Presidente, trata-se da eleição do 
chefe do Podm· ExecuLivo, dizem, geralmente, os publicisLas 
que tratam da maleria, a eleição ueve ser i'eita pelo voto 
directo da maioria, e deve sel-o porque, neste caso, não se 
trata ela representaçfto directa ele Lodos os interesses da so
cieclacle, quer• sejam da minoria, quer de grupos ou collecti
vidades, suppondo-se que todos devem tm· sua voz á l'l·enLe 
do Govemo elo Estado, mas, sim, ti·P,ta-se ele eleição una pam 
dar um representante á sociedaelc, e esta eleve ser i"eita, 
cllrecLamente, pelo povo, sem consiclemções ele maioria ou 
minoria (Apoiados), e o povo não eleve ter intermediarios no 
exercicio da sua suprema sobemnia. (A1JOiados; Trwilo bem.) 

Sr. Pl'esidente, eu sou ela opinião dos . cscriptorcs que 
dizem que na eleiçãp ·una, quando se traLa ela do chei"e do 
Poder Exectüivo, o. povo eleve se representar clircctamentc, 
sem llaver eleitores especiar.:)s, como CJ ue li lU grúo intcnnc
cliario eHLl'c a sua soberania e o seu rcprcscnlanLc. 

E sou dessa opinião, Sr. Presidente, por trcs ra~õcs, que 
me parecem ele grande valor. 

Em primeiro Jogar entendo que no exercício da sua Sll
prcma soberania, o povo não eleve ler inLcrmceliarios. 

Si o povo I em competcncia para eseollwt· inLcrmcLlial'ios, 
c lei Lores c,spcciacs, cll c · a Len:i p::ira cscol!J m· logo o cll cio elo 
Poder ]J:xecuLivo. (Apoiados.) 

Parece-me que !110 seria mais facil cscol!Jcr só esLc do 
fJIIC procurar um grande numero elo comj)eLenLcs para re
presenLal-o na escolha. 

Depois, nilo sei como Lmçar a linha de clcmarcaçã.o na 
comvetencia, na apLidão elo povo, isLo é, quando elle @ apLo 
para escolher inLerrnediarios, e quando .não o é para cseo
Jher o seu primeiro magistrado. 

Em seg'tmclo logar, c1 eJciLoraclo alto, escolhido e em 
numero restricLo, não está tão isento, como o povo, ele ser 
corrompido. E' o1Jse1·vação feita em todos o:; paizes onde tem 
sido adaptado o eleitorado rcstricto. E de facto, Sr. Presi
dente, é mais facil corromper um numero limitado ele elei-



toros do que uma enorme massa ele povci; accrescendci, ainda, 
que o eleitorado restric.to t em funcção transitaria, provisoria, 
-o que o expõe, por esse mesmo facto, a toda sorte de 
tentações, o que nfw se dá nom o povo, que exerce aquella 
funcção permanentemente. (Apoiados.) 

Em terceiro logar, os diversos systemas lembrados não 
garantem a · repre~entação da maioria. · 

O argumento baseado na desordem por occasião das 
eleições não deve prevalecer, porquanto ella se daria na 
eleição da escolha do eleitorado . 

Pelas razões que venho de expender, Sr. Presidente, en
tendo que o unico systema admissivel para a eleição presi
dencial é o do suffrag~p directo. (Apo'iados; muito bem .) 

O SR. MoRAES BAnRos- V. Ex. entende que o caipira 
paulista ou o gaucho riograndense estão aptos para escolher 
o Presidente da Republica ? 

0 SR. ANGELO PINHEIRO- Entendo que O caipira paulisla 
ou o gancho riograndense, tendo aptidão para escolher um 
eleitorado indirecto, competente, tem Lambem aptidão para 
escolher o Presidente da Republica. 

O SR. JULIO DE CAS'l'ILHos- Isso é que é logico. 
O SR. ZA:MA (ao Sr. Mames Barros) -Na presença ele 

:V. Ex., aqui no Congresso, está a prova da aptidão do caipira 
paulista para escólher seus representantes. 

O SR. ANGELO PINHEIRO-Sr. Presidente, eu fui Lambem 
elos que votaram pelo projecto constitucional, justamente na 
parte que trata da organização do Poder Judiciario; porque 
entendo que o proj ecto constitucional, em ma teria judiciaria, 
l:iatisfaz plenamente os princípios republicanos federativos, 
aqui clefendielos calorosamente. 

Não posso partilhar da opinião elo illustre orador que 
me precedeu na tribuna, quando, á iticando a organização ju
diciaria elo projecto, concluiu admirado do absurdo de se 
aclmittirem duas soberanias no Estado, consequencia ela or
ganização acceita. Entendo, Sr. Presidente, que em um paiz 
federativo podem existir as duas soberanias referidas pelo 
orador e, mais ainda, conforme a organização dos estados. 
Assim, a Uni[to tQrá a sua soberania nos negocias de sua 
competenc ia, c os estados a sua, nos negocias que lhes dis
serem respeilo. 

Fiel ao TJl'Ogramma c á bandeira do meu partido, ú som
bra da qual mil ilo lm mui Los armos ... 

O SR. H o MEllO BAP'rlS'rA - Com muito briÚmntismo. 
• (A1Joiaclos.) 

O Srt. ANGELo PJNHEJHO- ... ouLro não noclia ser o meu 
modo ele pensar. -

Parece-n1e, Sr . Presidente, que os princ.ipios que aqui 
te.nho esposado sj'io os mais consentaneos com a índole da 
fórma. ele governo republícano federativo. (Apoiaclos.) 

Sr. Presi.clcnte, notei que um dos disLinctos oradores que 
me precederam nesta t ribuna, hoje, o Sr. Assis Brasil, digno 
representante elo Rio Grande elo Sul, apresen !ou razões po
derosas em favor ela emenda ela homada Commissão dos 21, 
que pede a suppress[to c}os ns. 1, 2 e 3 elo art. 62, em dis
cussão. 
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De facto, a permanencia desses numeras no referido ar
tigo implica limitação á auLonomia elos estados. 

O n. 1 traLa ela cliscriminaçfto elos poderes Executivo, 
Legislttlivo c .Tucliciario, C[Ufl scri:í.o inclcpenclenLes. 

A honrada Commissão elos 21 consubstanciou bôa dou
trina na sua emenda suppressiva a este numero elo art. 62, 
porque a cl iv isã.o rlos poderes Legi slativo, Jucl iciario e Exe
cutivo é ela naLuJ·r~za rio g·overno ee presenLaLivo; mais ainda, 
é da essenc ia elo Governu republicano federal. 

O n. 2 cleLermina que ns goveenaclores e os membros da 
legislaLura local scrã.o elecLi.vos. Em ve edacle, não sei qual 
I)Uf.ro rn eio para JJomeal/ilO elos m embros rla legislatura local , 
"en5o o rla cloiçüo. Jsl.o é n que se rlá om todos os paizes 
reg·idos pelo systoma rcpresentaLivo. 

Os gnvernaclm·os scrilo ckcLivos. Na hypothese contraria, 
quamlo n5.o fo ssem clecLivos, quem podia nomeal-os ? O chef'e 
elo · Poder Executivo? Mas essa compotencia não lhe foi assi
gnalacla no capiLulo das- suas · atlribuições. 

Pur conseguinte, esLá perfeitamente entendido que os 
governadores elos estados serão eleclivos, porquanto dos po
deres constitucionaes :nenhum tem competencia para no
meai-os. (Apoiados.) 

E assim os demais numeras do ar!.. 62. 
O art. 68 estabelece que nas eleições municipaes serão 

eleitores e elegíveis os ex l.rangeiros residentes, segundo as 
condições que a lei rle cada Est.aclo prescrever. 

Sr . PresidcnLc, fui um dos que assignaram a emenda 
peclindo a Sllppressã.o deste arLig·n. ? 

Uma vr.z que r.sUi. aberta a pnrLa rla granrlA naturalizaeão, 
nií.n devem l'icm: com rlireiLn ele vo lo c sr.rPm clegivcis nos 
mnnicipins, os exLrange iros, porquanto, Jacilil.acla, como estú, 
a nac ionalizaçiio, só não se, naturalizará n que n5.o i.iver in
tercssP de qnalqr1 ee orílr'm pelas cnn sas rio paiz. 

O Srt . iVIOHAER BARnos-E' a icl éa mais l.iheral da Con
stituir,f\.o. 

O Sn . J\Nm:Lo PTNHETHO- Uma vez quo o exLrangeiro não 
quer nacionalir.ar-se, ni'í.o prf'sta n onns ele sangue no caso ele 
guerra, nem Lão pouco auxilia com n seu concurso a causa 
publica, como, na ac!ministrar;ão da .iusl.iç.a, seevinclo de ju
rado , e ou iras insl,i Lul_çõcs publi.cas, ~não sni como se vai 
dar ao extrangeirn n direiJn clP vo lo, n clirr.ün de organizar a 
aclministraçi:í.o municipal. (Apoiados.) 

V. Ex. sabe. Se . Presidente, e o Congresso nilo ignora, 
que no sul ela Hepublica ha muitos municípios oncle a co
lonia extrangeira pi·eclomina, pela maioria do numero. Sup
pondo-se que se obstinam em ni'í.o se naturalizarem, e, ficando 
em vigor a disposição do art. GS, póde, perfeil.amente, acon
tecer que tenha a responsabiliclacle da organizar;ã.o elo muni
cipio c dirija, mesmo, os nog·ocios elo município quem não 
seja hrazil ciro! 

O Sn .. MonAER BAnnos- Al1\ r' regra clar-sn o nwlbor ela 
easa ao llospeclc. (Riso. J 

UM Srt. HEP11ESEN'l'AN1'E- Quando acceiLam a Jwspitali~ 
clacle. 

O Sn. MoRAES BAnnos- Estes acceitaram, vindo para cá. 
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O SR. FERNANDo ABoTT- Então vamos ás ultimas con
sequoncias : quo von ltam os cxLrangeiros para aqui fazer a 
nossa ConsLiLuiçlio . 

O SR. AN!mLo PtKr-rgrno - Por esLas e outras razões, que 
jú foram JI C'J'i'eitam cnlo nna.lysa:'la s closla lribuna, en as signei 
a rmnnrla sJJPIJJ~r ss i va ·rln ~wl. GR, qu o, parooe-mr, oonsn.h
s / anc.ia principias sãos. 

Ao concluir, Sr. Preside.nte, elevo pedir desculpas a V. Ex. 
o ao CongTesso, por· Ler abusado, poe a lguns momentos, rla sua 
bcnevola attenção. Ulluilos ncio apo'iados.) 

O Sn. ANnmt CAVALCAN'l'l - Tem ido perfeitamente . 
IApoiaílos.) 

O SH. ANGELO PINHEIRO- E quando eu nã.o fosse descul
paclo j)clo aoolhirnenlo c acceitaçtí.o, pela maioria elo Con
gresso, das jdéas que aqui tenho expendido, tenho certeza de 
que o Congresso me desculpará, attento o modo por que des
empenbei-me nesta tribuna. 

V. Ex. i.osLorrnmhou quo nilo fui dos que Lrouxoram para 
a rliscusstí.o, como cliar iamenlo se Lom Jeito, actos ele Ministro, 
planos rlo arlminisLração elo Governo Provisorio. 

Embora julgasse necessaria a critica, ou censura, ele al
guns aclos rle ministros, eom r.ertç.za 11ão as faria élcsLa tri
bnna, pm'quo entendo que o momonl:o não é o mais oppoduno 
para oxames ela aelmil'lisLraçã.o e accusações a esta. (Apoiados.) 

.Enlcnclo quo essa praxe, aQui cstab eleciela, sobre acar
relar um grande mal, e1icerra grave injustiça. 

Acarrela um grande mal, oorque embaraça a . acção elo 
Congresso, rlesvianclo-o elo fim pára qu e se reuniu aqui, que 
r\ rlolar a J)aJria com a sua Consi,ituiçã.o, com a maxima bre
virlacl o. 

Encerra clamorosa injustiça, porque, como por mais ele 
n ma vez V. Ex. e o Congresso têm presenceaelo, muita1í o· 
gTaYoR arcnsn r.õcs si\. o clirecl amente atiradas clesl.a tribuni:t 
ron/.r·a lllrllllll'O.S riu C: C>verno Provisorio, quando elleH nüo po
cli ·m Yir·. immerlirliamcnle, procluzi1: -a sna clcfesa, por isso qno 
n~o r•sl:nnos :tCJIJi lm lanclo ele osLl1elar os varios assumptos 
rln.s 1liYrJ·.s:1s p:tslns do Governo Provisorio. 

Tssn l~~'J'i I'JlrP no Porlrr Legislativo orelinario, e n1io ao 
f:nngTr:ssn Í: illl S[ ifnin /r.. (AJ1oiar{os.) 

Eu vi, Se. Prcsirlente, que até questões policiaes foram 
i.J' :tzirlns aqui fHl l'fl o srl io do Congresso, quando ollas pocl.in.m, 
ro1n mai~ Ynnlag· ,• n l pnra ns inl.erossarlos, soe l.ra laclas nas 
mpal'l ir;íiJ•s rnmpr~ l r.nlt's. o nuo aqll i, ondo o nosso maximo 
rnwonl1o 1\ a Ynlar:ilo do ]Jae/o funclamonl.al ela Focleraçã.o 
Hl'ilziloir·a.· 

i\crecli I c V . Ex. , rru e, ' assim proccclon:do, o Congresso não 
rl:í. ]JrOYa rln arTo;io r.l.c }Jassiviclacle chata, conforme, injusta
rnon Le, s e tom assoaUmclo, (lcsconheccnclo esses ospirit,os in
;i tl s/.os qnc os membros de,~ Lo Congresso têm a alta compre
hons5.o dos seus deveres e sabem quo o melhor serviço pres
tado ao paiz 6 dar-lhe a sua Constituição politica. 

Nrm se rliga, Lambem, qu e ha nisto sómente a manifes
Lar:~. o ele complol;c adllosilo ao Governo .Provisorio. 

Nuo, o incliviclno que neste momonlo falla, Sr. Presidente, 
cnmprülJrnrJr, hem o scn dever, para v ir aqui occupar a atten
r~ão elo Congrcf;so , gãsLar o molhOJ' rio sou tempo com mani
festa ção ele aclbesão ao GovemQ Provisorio, 
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N5.o que a não mereca: la já estão, nas paginas da his
toria contemporanea, inscriptos em caracteres indeleveis, como 
o de verdadeiros benemeritos (Apoiados; muito bem), os 
nomes dos membros do Governo Provisorio, que constituíram 
a gloriosa patrulha republicana em defesa ela honra e da li
berdade ela Patria, desde o dia 15 ele novembro . (Apoiados; 
1m~ i to bem.) 

Sr. Presidente, como nos dias de adversidade, todos, os 
bons soldados republicanos, acudíamos ao clarim de combate e 
corríamos pressurosos em defesa da causa republicana- causa 
da Federação-, assim, neste momento, devemo-nos congregar 
todos em torno da gloriosa bandeira. 

Na hora suprema da or-ganizaçftü federativa ela Patria 
Brazileira, eu appello para os velhos batalhadores da grande 
causa, para os membros do Congresso Constituinte, para os 
compromissos de. honra daquelles, para o dizer destes, e para 
o civismo de todos, afim ele que seja o objeclivo commum a 
verdadeira org·anização federal ela Patria. Tal a nossa missi'io, 
Tal o nosso dever. (Apoiados; muito bem; nwito bem. O 
or·ador é cumprimentado e abraçado 1101" muitos Srs . rem·e
sentantes.) 

O Sr. Americo Lobo - Illustre Sr. Presi,dente, cidadãos 
membros do Congresso, a hora vai adeantada, porém conto 
que a bondade dos illustres concidadãos extencla um manto 
ele benevolencia para com o orador que vos dirige a palavra. 
· Eu desejava uma hora mais matutina, desejava, até, que. 
em lagar dos annos, que Re me accumulam na fronte, eu res
pirasse a plenitude da mocidade, para cantar um hymno á 
creação nova, á metamorphose que a Republica fez. Sim, 
Senhores, as antigas províncias, feudos ela Monarchia, aquelles 
territorios estereis. onde dominava o imperialismo. o nihi
lismo; aquellas províncias verdadeiramente esfarrapadas e 
nuas, como se fossem mendigas, ahi surgem, como que mu
dando ele sexo, transformarias em esLados. E a quem elevemos 
nós isLo, cidadãos, senão aos nossos antepassados ? Aquelles 
que no Norte pagaram com tanl~o sangue a fé no futuro ? 
Aquclles que na minha anLiga província, em Villa Rica, 
aclcanLaram de um secu lo o gTamlc aconl.ecimenl.o rle 15 ele 
novembro ? Aquell es, finalm ente, qur. foram al.irados ao os
l.racismo, que fQrnm pisados pelos cavallos ela Monarcliia? 
Aquell a gl'anclc calwç;a, o marl.yr rio No1'l e, que Jni arrastar! o 
nas ruas elo Recife? A quem mais, Senhores, do que aos ar
dentes apostolos ·da democracia na Arnerica, esses jovens Cf JW 

Luclo sacrificaram no altar rla Pal.ria, pari:'J.s clcsllcrrlaclos al.é 
rlo sol ele nosso continente? 

Nós, os republicanos, e.ramos extrangeiros em nosso paiz: 
l)erdiamos toda a aspiraçã.o ao futuro; nós, os proscriptos, só 
tinhamos, como Alexandre, uma esperança, c foi o gTàncle 
acontecimento. 

Mas, tambem, clcvemol-o ao Governo Provisorio, a esses 
homens de acção e ele pensamento, a esses varões, alguns dos 
quaes vieram traçar uma nova rota 11:1 nossa hisl.oria, por
que viu-se que niio mentiram a seu programma c que rea-· 
lizaram com immcnsa fé aquillo quC'. l.inl1a.m prmmnciaclo na 
aclversicladt . 

Não posso deixar ele destacar elo novcrno Provisorio uma 
figura paulista, eminentemen~~ apostolica, çreadora ela Repu-
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blica, o illustre Ministro da Justiça,. uma figura que, aqui, 
.na sessão de ante-hontem, obteve a pluralidade do Di.reito, e, 
desta arte, firmou em bases indeleveis a Federaçã.o Brazi
leira " 

() Sa. EsPIFUTo SAN'ro- S. Ex. não se esqueça do Mi-
nistro da Agricultura. 

O Sn. AMEHrco LoBo- Chegarei até lá. 
O Sa. GABINO BEsouao- Nem do Ministro da Guerra. 
O Sn. · AMEm co LoBo- Sem duvida. 
Sou advogado, e sei, positivamente, as ancias com que 

lu c ta a pobre parte. Não é só no Braz i I, porque na Ingla
terra mesmo a justi ça custa muilo caro, e uma interpretação 
da lei vale, ás vezes, uma :fortuna; mas no Brazil o Direito, 
dó e confessai-o, era uma loteria. 

O que nos :fez a Monarchia ? Qual o Direito que creou ? 
Ha quantos annos vivemos sob uma lei ela colonia, as Orde
nações do .Reino ? 

E quando, ainda agora mesmo, o Governo Provisorio 
apresenLa um Cocligo Penal, nós vemos com dissabor que o 
crime como que é proLegiclo. E' abolida a pena de morte, 
necessaria g·aranlia ela viela e ela ordem; todas as penas se 
adoçam; o crime, portanto, obtem pela centralização, uma 
grande bandeira ele misericordia. 

Si este Cocligo se execuLm:, estou certo ele que O'i crimes 
se multiplicarão; a estaListica será assombrosa. · 

Sr. Presidente, vejo com pesar que os i.llustres repre
sentantes do NorLe, po.clel'Osos florões da nossa nacionalidade, 
cerebros organizados com Locla a potencia, como que estão 
aqui abatidos e tristes. 

Mas é preciso que o illustre representante de Pernam
buco, que o illustre re.presentante da Bahia, que o illustre 
representante ele. Alagoas, cujo nome é uma tradição, um . 
symbolo - Tavares Bastos, nos venham prestar todo seu 
auxil'iu na rormaçi'í.o elo nosso Dire.iLo; é preciso que os ven
cedOJ:es r eceham a lei elos vencidos. 

Quem sa!Jr, si esses espiri_los cull.os e scienti.fwos, e tão 
bom educad os, nào hi'í.o elo ser na j oven Hepubl.ica o élo ele 
nossa nacionalidacle, para firmarem, pela fecuncl iclael e na va
rieclarle, a Ulli clarle irleal ele nosso Direito? 

O facl.o 6 que depois ele tantas gerações as Ordenações 
vigoravam, e com nlla a lei da bOa 1mzão (a saber, o ver
dadeiro arbHrio) , e, o que mais é, o subsidio das legislações 
extrangeiras; de sorte que não podemos negar esse facto, 
quo as nações extrangeiras ·legislavam para o Brazil. Bem sei 
que isto não está na lei da :!:Jôa razão, mas os jurisconsulto<; 
assim disseram, e, neste paiz, quando o jurisconsulto falia, é 
o mesmo que o papa. 

Não posso, portanto, acompanhar aquelle pesar; ao con
trario, entendo que seria motivo para um Te-Deum laudamus 
a grande votaçi'í.o ele ante-hontem, que veiu salvar a .Repu
blica. 

Foi contraria á unidade da magistratura, á unidade do 
Direito. O Governo, no seu projecto de. Constituição, tinha 
feito uma transacção, o nobre Ministro ela Justiça declarou-se 
aqui vencido pelos seus colleg-as, c, neste caso, a Constituição 
importaria uma contradiçi'í.o palpavel; :t"icariamos encadeados 
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ao Acto Addicional; era o Acto Addicional que de novo decre
taríamos, depois de uma Revolução incruenta, de uma Revo
lução que podia ter abrasado o Brazil; entretanto, procederia
mos como si se tratasse de uma regencia. 

Ainda me recordo da proposta elo honrado representante 
ela Bahia creanclo uma pensão para o duque de Bragança, 
ausente, e isto accentúa b.em minha affirmati.va. 

O Sn. :EsP!FtrTo SANTO- V. Ex. consid era incruenta a 
Revolução de 15 ele novembro ? 

O Sn. AMEmco LoBo- Sem duvida, é uUJa Revolução 
original, é uma Revolução scientifica e concisa, uma Revo
lução typo, foi toda êalculacla, não me consta que se derra
masse. sangue, e si me constasse isso, !Jem sei que o sangue 
é o preço ela liberdade. 

O .Sn. EsPIHI'l'O SANTo - E o Sr. barão elo Laclario ? 
O Sn. AMgRrco LoBo ~ Elle levantou-se contra a nova 

l'iação; e não foi o nobre barão elo Laclario. foi o Ministro 
que quiz interpor-se, como um escudo, entre a Nação e a 
Monarchia . 

O SR. Jo.~o PEDRo - Praticou um acf:o que o honra; 
façamos justiça a quem a tem (honra) . 

UM iStn. RllPRESENTANirE - Cahiu em seu posto ele honra. 
O SR. AMERIGO LoBo - Ainda conto que a reflexão per

suada os honrados membros elo Congresso. qu e ~e declaram 
vencidos, de qu e, el e facto, foram vencedores, porque, ~i op
punham ao projecto ele Gonstituiç:ã.o a su a contradir;ão, c si 
clamavam que a plui"alidaclc ela magistralnra importava a 
plnralirlacle de Direito, agora, quo esta se votou, SS. EEx., 
na verdade, são victoriosos, e prestaram á Nação se.rviço in-
8~Limavel. 

A votação da emenda elo clistincto representante de Goyaz, 
o Sr. Bulliões Jardim, h a de ser :fecunrla, porcruo os congres
sos geraes nã.o sã.o, muitas vezes, os mais· aptos para fazer 
as leis ; trabalho rle gabinete, el e meclitaçã.o e racioeinio. 

Nestes termos, pergunto : Onde. 6 qu o se viu simplicidade 
do Direito perfeita ? 

A le.i. é um texto morto si a intelligcncia e o coraçà·J niio 
lhe cli'io viela. 

Como quereis uma lei unica, si a pratica varja ? 
Podemos dizer que, neste caso, a pluraliclacle do Direito 

assemelha-se á ;Bdblia, sentida, estudada c interpretada pelos 
protestantes, ao passo que a Biblia catholica é desconhecida, 
ninguem sabe latim, salvo o Sr. Zama. (Riso) 

O SR . EsPIRI'fO SANTO - Perdão, l1 a aqui ou.tros clis
tinctos latinistas, sem ser o Sr. Zama. 

O SR. AMERico LoBo ~ Digo isso, porque tem dado pro
vas no jornal. 

UM SR . REPRilSENTAN'rE - P elo menos é latim para 
todos. 

O SR. AMERICO LoBo - !Em relaçã.o ao art. 62 elo pro
.iecto, votarei pela emenda elo honrado representante elo Pará, 
o Sr .. Lauro· Soclré, que est{i, mai.s a par das cirmu11stancias. 
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No projocto dão-se moldes para os estados, que dest' 
arte, nasceriam preformados, e, talvez, tão pouco vivedouros 
qual ü homunculo de Gcethe. 

Doixnm;111.:: aos osLacl~s 1l1l cQnsLitui rem-se, Jormarem-'se 
livremente, observando, apenas, o principio constitucional. 

Mas, enfrento o art. 63, em cuja votação me acho quasi 
rrue em unidad e no Congresso, isto é, entre os honrados mem
hros com cru em tenho fallado . 

Sinto estar n2sta soliclã.o, onde me falta o ar e desfal
leco . .. 

Vejo uma tendenc ia enormíssima para liquidar-se a pro
priedade privada ela Nação Brazileira, isto é, para dividi
rem-s-e as terras pub licas. Dirijo-me ao E:r. Ministro da 
Agricultura. 

O Governo Provisorio, nestes ultimas tempos, foi o epi
lo~o rla Monarchia, porque não podia ser ·outra causa. (Riso.) 

Encontrou grandes serviços, que não devia suspender, e 
entro ollos o maximo, e essencial, ela immigração, serviço por 
demais cli.spenclioso, porque é muito clifficil povoar nosso solo 
virgem, transportar da Europa para aqui a corrente immi-· 
gratoria. 

Ainda na Europa, a Russia pagou caro o povoamento de 
sou territorio. Mesmo no Braz i!, ·o iSIUl custou a attrahir parR 
seu territorio a immigração allemã. 

O pensamento elos poliLicos brazileiros sempre foi for
l.ificar o Sul por mei·o de muralhas hnmanas, para sua pros
peridade e defesa. 

O nobre Ministro da Agricultura, a meu ver, não pro
cedeu mal, proseguindo com uma ou outra innovação, no 
systema cruo encontrou, afim ele encher o Su l e o Norte com 
uma immigração apLa para o desenvolvimento ele todas as 
industrias. A parte contestada pela Republ ica . Argentina é 
quasi nm clesorlo; o Amazonas fórma outro deserto, e, entre
Lauto, crrmpro trazer para esses desertos a população da Eu
J'Opa, quo, l.:'! , nfío encontra os meios de vida necessarios á sua 
m:mnl.onçfio . 

Nfío ser;'t, porlanl.o , perdido, ou improficuo, o trabalho elo 
nobre ,~·l, ini s tro, o na nclmínisLração ela pasta da Agricr1 ltura 
:-L ]~ ,;. lr•nr -;ilin rlnr ill'azilr'il'O liisLir1eln o patrioLa. Entre 
os acLos fiL' 8 . F.x. ha, cnmtudo, um com o qual muitos se 
Lêrn rnvnlarln monos fa voravelmente. Refiro-mo :Js questõcos 
rlas snrrns rio ~irmla GaLl1arina o elo Paran/r. 

Nos l.a íin sa viv ia nma princezrr, que ao casar-sn recebeu 
um rloLo, conllorli clo pela soll OI'ania ela Nação Brazil eira, e es!le 
dote clovia ser manLiclo. A Il.evoluçilo, tal como a compro·
honrlou o nobre Ministr o ela Justiça, podia nu !li ficar todos os 
rl i.re.iLos adcruieidos, comtanto crne políticos, mas o quo não 
podifl. L:rzer era violar o Direito Civil, tão sacrosanto, que nem 
mesmo as bayonetas podem eliminai-o , 

Lornbr ·r-so S . Ex., o nobre Mi.ni stro ·da Agri.culLura, que 
não ó por falta .de vontade ela Condessa cl'Eu, ou ele seu con
sorte, que olla deixou de ser herdeira presumptiva do throTto 
bragantino; lembre-se, mais, qÍJe não convém ao Brazil o cum
primento ela condição ele reinar '.contida implicitamente na 
Constituição do dote : logo, não se. póde cryf)tallizar nos bens 
respectjvos, ainda que applicnclo.s, não os princi.pios espo
ciaes quo regulam o assumpto, mas os geraes de toda e qual
quer cloal{ão. E, si o Congresso me permittisse uma imag:em, 
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eu approximaria a pessoa da ex-princeza ela figura de Ophe
lia, com es ta clifforença, que sua canção do salgueiro fôra um 
canto ele liberdade, a sua guirland a o di.aclema de iinperatriz, 
o seu lago o oceano infinito. 

Em uma elas primeiras e mais memoraveis sessões do 
Congresso, alluclia o nobre Ministro ela Fazenda ao regimen 
ele terror que implantaríamos si nos consLituissemos em Con
venção, e nos acenando para os exemplos do idylio de Was
hington, reprocluzin o conceito el e qu e o CongTesso norte-ame
ri cano J'ôra composto ele semi-deuses . 

Não faço parte elo ·C ôro cru e amalcliçôa a Lragica Con
venção, e, até, direi CJII C, s1 aqucllo :C:ongTesso m erece ·a referida 
apnLhPose, podemos, lamb em, rli zer quo a Convenção era 
um verdad eiro Olympo, ond e pontificavam deuses humanos. 
E quem nos dera, I ambem a nós, o prazer ele pagar com o 
nosso sangne a gloria immorredoura c1aqucllos gallo-romanos , 
que, no :fim elo seculo ultimo, clerruiram as insLiLuições pa~-· 
saclas, levantaram bem alto a li berdade, a dignidade e a res-' 
ponsabiliclacle humana, clefenderam a França cóntra tod a a 
.Europa colligacla, e venceram todos os reis e todos os exer
c.itos m ercenari os ! 

Mas, vêcle, concidadãos, que é impossível toda e qualrruor 
conwaração cntrB a Convenção e o nosso Congresso Nac ional: 
aqnclla se compunha el e sub lim es con demnaclos que lu cLavam 
Lriumpbalmen te contra tudo e contra todos, ao passo que nós 
somos brazileiros, mansos e paeificos , e estamos tranquil!os , 
como que em nossa casa (Riso ), pactuando as singellas con
dições ele nosso placiclo viver . 

Na minha simplicidade camponeza, jámn is vi, não ve,io , 
nem VBrei, perigo algum ela parte elo Congresso ou elo Go
verno: o Congresso é muito criterioso e pruclenlc, nunca 
pncle supp.0r CJu e pn desse ser c1 i ssolvido; o Governo, esse pre
c isa rlc paz, rlc paz c ele paz, mas não a paz ele Var.sovia. 

Sempre entendi que o Poder Legis·lativo era a nós qnc 
co;npct.ia. mas o rli scnrso elo nobre Ministro rla Fazenda, no 
qual S. Ex. evocou o espectro impassível da Convenção c 
r\csvcnrlotl a verrlarle sobrr. nosso os Larlo :financeiro, Jcz haL·c1r 
o CfJlTihio, eu ja marrl1a clcsccnrlcnlc prnsegniu c proscgue. 
(A'f!a?·les.) 

E' triste !J erança ela Monarchia o de{'icit- permanente e 
crcscen Le. O meu . illusLre com provinciano Visconde de Ouro 
Preto disso que linha sido apanl1aclo em um becco sem sa
h irln: adw CJIIr foi r.ll c que nos clcix o11 nr ssa virlla . (Biso.) 

O nobre Ministro ela Fazenda tom sido aq11i censurado. 
O Jacto nobre c digno é quo S . Ex. roscntill.:.so da n evroso 
rio patriotismo; ningucm pócle resistir ~í. corrcnle elas paixões 
puras, que desperta uma revolução. 

O Exrrcilo lembrou qu e se pagasse a divida exlerna; o 
Ministro accoi Lou a icléa, com a moclificacão elo que .se havia 
ele pagar a di viela interna; daqui o decreto ele 1.7 ele janeiro. 
Mas não 6 funcçiío ele banco algum sul!rogar- so nas obri
gaçõe.s elo Estado e satisfazer-lhe dividas. Todavia, quando 
:S. Ex . soja accusaclo neste recinto ·ou fóra clelle, virá uma 
cnl'.iclaclc sublime e offe,gante cingi l-o e gnarn ecel-o com uma 
nuvem, :'t simi lh ança elo que prati cavam os rl euses, nos com
bates homcricos , para com os seus h eró es b em queridos; e 
aquella enticlac\e ma,jes tosa, con~kl ac\ãos, é a Palria, que 
tanto o ama. (tMuito bem; muito bem.) 
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Da vida do Governo Provisorio destacam- se duas :forças: 
uma centrífuga e outra centrípeta da Federação; esta era a 
.sua tbeoria e o seu decreto n. 1 e a presente Constituição; 
aquella eram todos os seus demais actos e rlecreto.s e, prin
cipalmente, o augmento elas despesas publicas, não tanto. 
como se pócle inferir elo algarismo redondo dado ao orr;a
mento pelo nobre Minislro: porque, aqu i, ' além ele muitos re
presentantes versados em :l' inanras, tsabemos perfeitamente 
que o orçamento ele 200 . 000:000$ comprehende os 'crecli.tus 
extraorclinarios e supplementares. e crue no orçamento elo Im
perio havia a ltabell a C. que não pócle ser posta ele lado e 
que attenua enormemen te o augmento ele despesa, a crual se 
reduz a 25 mil contos. ; 

.S. Ex. nã.o especificou as verbas accresciclas, mas pro
vavelmente combateu-as, uma a uma, o só se rendeu á evi
dencia ou á necessidade. 

Nestas circumstancias a:Hlictivas . qn e sã. o 'capazes ele nos 
retrahir á época da tanga, ele. nossos aborig·enes, ainda veiu 
mais um pedid-o elo Norte - 15 o/o acldicionaes ús pesadas 
tarifas ele nossas alfanclega.s . ~ 

(O Sr .. Pre·siclente Teassn·me a cacleiTa da 1J1'esiclenC'ia.) 

A approvaç;ão desses aclclieionaes acarretaria o clescre
dito: e a confla gração ela Republica Brazileira: e SL commet
tessemos erros U'ín palmares, faríamos renascer a serpen l e 
elo sebastianismo. Espero, a inda, ,::·-r. Presiclente, :ver o 
Norte tranquilln e :l'e.l iz, desistir ele Lão in .i usta protecção <l 
caminhar de accôrclo com a Uni 5.o c com os outros estado;; 
na senda ela Jraterniclaclo e ela li!Jerclacle . 

Ser.á juslo o pol itico, ·como querem tantos rle vós, ci
rbcliíos. que se proceda summaria e englobadamente :t par
tilha ela propriedade privada ela União entre os estados ? 
E' preciso olharmos nm pnuco para ·.o passado. Para que 
I. i vemos exerc ito pormanen I r) e sustenLámos tantas guerras ? 
Paca imped ir a invasilo elas nossas ::fronteiras. Represento, 
é verclacle. um Estado que Iom riqunzas no seu sub-solo. e 
quo é Uí.u OJ)u lenLo. no· clizc r· rle Sainl. Hilaire, 'C[Ue pócle clis
pensar o resto elo IVIunclo, - menos o Brazi l, accrescento eu. 

Qualquer que se.ja, porém, a condição e a sorte elos es
tados. elevemos nós lhes acl,juclicar !orlas as Lerras ·perlencentes 
á Unii'i.o? Não fC1r·a mel'llot· e ma·is po l iLi.co ]WOseguir por em 
quanto no esLylo ele se dar aos estados, com desUno especial 
para colonizaçã.n, o preço' elas terras que Jorern vcncliclas den
tro · de seu territorio ? 

Em re lação a terras devolutas, vou, agora, até á gratui
dade 1 porque precisamos povoar nossos desertos, e não· nasceu 
ele outra fórma nossa prosperidade rusti c a . Encontrei já fa
zendas, em' Minas, compradas ou. trocadas por uma espingarda 
ou por um cavallo. Toda nossa propriedade agrícola provém 
ela posse primaria ou concessã.o ele sesmarias; c· entre o pri
meiro o:ccupante, que só recebe inspirações ele sua livre acLi
viclade, e o sesmeiro, que para exercel-a impe.trava li.C8l}Ça a 
El-Rei, nã.o hesito em favor claquelle. 

Sr. Presidente, em uma elas sessões passadas, quando 
orava o· nobre representante elo R.io Granel e elo Su l, o Sr. An
tã.o ele Faria, cle.i um aparte, qu e não foi tomado, apesar do 
c-onsentimento de S. Ex. I 



Objectei a .S. Ex ., illustre paladinO da divisãO cUts terras 
publicas, cru o, em virtude 'da moção Barcellos. o CongTosso 
N aciona! se restring·ira, expressa e solennemente, á missão 
constituinte, nos precisos termos elo decret·o ele ·sua convo
cação, e que era, em consecrucncia, de todo incompetente para 
dispôr de propriedade da Nação, o que é, incontestave.lmentc, 
proprio das funcções ordinarias . S. Ex . fallou brilhante
monte contra a famosa moção; porém não se dignou, ele mo 
responder . Nestes termos, sendo patente a incompetencia que 
oppuz, parece-mo mais correc to ·o texto elo art . 63 elo pro
jecto- Uma lei elo CongYesso iVaC'ional distribuirá, etc., e ne
garei á emenda substitutiva meu voto, e negaria um rnilhi1o 
de votos, si o tivesse. 

Accresce que um devedor · não pó de ceder bens gratuita
mente, s·ob prosumpção ele fraude; nós, que somos ·commis
sarios do povo braziloiro, seus representantes, seus procura
cloros, não podemos praticar acto algum eom sombras sequer 
do fraude; porque, em relação ao '-credito publico, bem .'ic 
póde reproduzir o cruc·. se dava em Roma com a Lei das Doze 
:Taboas, qúe mandava esquartejar o devedor inso lvavel . 

Recebemos na occasião ele nossa Inclependencia as terras 
devolutas como parte maxi.ma da propriedade privada da 
Nação; para mantel-as ao Sul sustenhimos a guerra hcroica 
-elo Paraguay; elevemos, pois, zelar e manter o santo patr i
rnonio nacional, quo fóni1a o lastro de nosso credito. 

O Sn. PRESIDEHTE - Lembro ao nobre represenLante CJLll~ • 
está dada a hora da terminação dos nossos trabalhos. 

O Srr . AMERICo LoBo - Queria apenas chamar a aLLen
r,.ão do nobre lVJ.inistro elo Inter ior, que está presente, para 
uma questão crue se prende ao art. 6'1·. 

Em um trecho de sua exposição ao chefe do Estado, di.z 
S. Ex. o seguinte (lê): 

"rCabe-me apenas registrar -os successos relat ivos á quc3-
tão elas barreiras, estabelecidas na fronteira elo Estado do Pa
raná, na parte convizinha ao ele Santa Catharina, questão, 
·aliás, determinada pelo augmcnto ele vitaliclacle daquellas re
giões, mas que, .á vista da intelligencia e zelo dos clous go
vernadores, findou de modo a conciliarem- se, sem quebra ct;; 
principias, as duas partes litigantes; o que )Jarece ser j:i 
1.1111 resultado benefico elo systema de governo que a Naç.ão 
adaptou." 

Vi isto ante- hontem, e ficruei, re.almento, admirado, por
quo, tendo tido a honra ele representar o Governo Provisorio 
no Paramí., ele ser alli governador, não de facto , mas el e clt 
reito, reconheci, mecliante r eclamação ela classe [;Ommercial, 
qu e havia enorme el escgualclacle e inicruiclael e no tocante á e:~:
porta(;ão ela herva-maLLc, porqu o esse producl:o es tava na gc
·neraliclaclc sujc.iLo a grandes imposl;os, ao passo qu o comi
cleravel parLe el e li c escoava-se sem imposto algunJ para Santa 
Catharina, anele era bonnfi,r; iado o do onde era oxpor·Lado assaz 
para o H.io ri a Pnüa, com prcjuizo cln EsLarlo rln Paranit C) 
do sua i.ndusLl'ia, eujos procluetos mais se depreciavam A vista 
ela ill egitima concurrencia. 

A essa cir.cumstancia accrcsc.ia a pcsslma si tuar,,ão finan-· 
ceira elas praças platinas, que avolumava ainda mais a crise, 
irroganclo aos commercianLcs paranacnsos o clamno prove
niente ela enorme alta elo ouro, 
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Havia necesisdade de se pôr cobro a semelhante ano
malia; era estabelecer barreiras, e assim se fez, como já disso, 
em virLude de representação popular. 

Nem se comprehencl e que a egualdacle elo regimen repu
blicano deixasse de nivelar a sorte de todos os productores. 

Como, porém, na Alfandega de Paranaguá e na Mesa de 
n ondas de Antonina se cobrassem 3 o/o acldicionaes aos im
postos geraes de importação, ad insta?" elo que se pratica nos 
portos ele Santa Catharina, estabeleceram-se taxas ele expor:.. 
tação para o matte (Z,$i a cargueiros) e taxas para a impor
tação, eguaes ás da Alfandega e da Mesa ele Henclas. 

Alguns industriaes de Santa Catharina, que não queriam 
pagar direitos ele exportação elo rico proclucto paranaense, pl'll
llloveram uma a·gitação c·om sécle principal na ciclaclo, em quo 
se creou agora um partido socialista ... 

. UM Sn. HEPHESEN'TAN'rE - V. Ex. es Lá enganado . 
O ISrrt. AMEHico LOBO - . . . e, corno ::tr.ma de guerra, cumc

varam ::t tclegraphar que se tinham co !locado )Janeiras em tct·- , 
reno contestado. 

O Sn.. ESTEVES JuNion - Não diziam isso os que lá es
tavam. 

O Sn. AMERIOO LoBo - O nobre Ministro do Interior pas-
sou-me um telegramma aconselhando que levantasse taes bar-

• reiras, porque, segundo lhe constava, tinham ellas sido collo
cadas em terreno contestado . 

Devo accentuar ao Congresso que não acompanho a opi
nião de S. Ex., c cru e, até, a reputo pet·igosa para uma nagão 
que, como a nossa, lem o infortunio de possuir duas enormes 
zonas -contes Lael as : as Missões c o Oyapock. Si por alli st:: 
esc·oas scm todos os productos do Amazonas c do P'aranú, sem 
pagamento ele impos tos, c si ela mesma fó r ma sc inl.roclu:dssem 
as mercadorias extrangeiras aLl·avés claquelles asylos da fl'audc, 
deveríamos cruzar os braços e assistir impassi v ei s Ct clelapi
claçã.o ele nossa forLuna publica? Não, 1 ~'1:. Presi.clentc. :l!;ntrc 
as nagões ha servidões constitwid,as nos terrilorios incontes·
Laveis, e o proprio Oceano, que a ninguem pert ence, não es
capa ás leis ele policia, .á acção da soberania. 

Hcsponcli a S. Ex. que era erroneo seu telegramma, re
missivo ao do illustre governador ele Santa Catharina; porque 
eu rece'bera mrtro tel0gramma deste, ela mesma clata, em CILtc 
me perguuLava si as barreiras estavam em terreno contestado; 
e affirmei que não, que havia prestado formal promessa de 
virtude republicana. 

Em consequencia de meu despacho telegntpllico S. Ex . 
mandou manter as barreiras, pelo que o povo elo Paraná ma
n il'eslou a S. Ex. as maiores provas ele adhesão (A1Jar-tes.) 

Continuou-se. a manter legalmente as barreiras; mas, de que 
se lembral'am os homens ? Lembraram-se ele Ictzct· urna in
vesLicla a uma clellas, a ela ponte elos Fragosos, invaCJ.ü·am a 
margem direita elo lho Negro, deram 300 'OU mais tiros, insul
Laram o Governo (ltiso e apar-tes), e aterraram e obrigaram á 
Juga, não só o administrador, como quateo vraças el e caval
laria que o guardavam, as quaes, seja di to de passag·em, qui
zeram resistir, mas foram clissuadiclas ele tal empenho pelo 
administrador, que receou uma hecatombe. 



UM Sa. REPRESEf\U'AN'l'E - V. LEx. está discutindo o re
lataria elo rSr. Ministro da Justiça. 

O SR. AMERIOO LoBo- Immediatamente mandei manter a 
ordem na margem direita do Rio Negro, por meio de 50 praças 
elo cavallaria, commandadas pel-o capitão Andrade Neves, o 
digno representante daquella grande figura legendaria, official 
distinctissimo e incapaz ele commetter ou de tolerar trope
lias. 

O SR. ZAMA ,.---- O Governo deve ser energico. 
O SR. AMEnrco LoBo - Quando soube do attentado, ela 

imprevista invasão, dei l-ogo as providencias; porém reconheci 
logo que o ataque fôra simplesmente uma bernarda, uma co
media (Riso e apartes), bem desempenhada, para produzir cf
Feito ao longe. 

Apenas informado do a L tentado, o Sr. u\i,inistro elo Inte
l' ior me telegraphou de novo, voltando .á sua primeira recom
mendação relativa á supprcssão de barreiras. Respondi-lhe que 
c·ra llli'lil.u amigo rio Governo Provis.orio para consentir que ello 
resvalasse no terreno ela fraude e do assalto; que não receava ·o 
.i nizo ela Historia sobre a legalidade das barreiras, e que, na 
alternativa de seus telegrammas, ou S. Ex. sustentava-as ou 
se dignasse de me exonerar. A exposição de S. Ex. mostra 
que eu tinha razão, que não coll·ocara barreiras em terreno 
contestado. 

O Sn.. ES'l'EVES JUNIOR - Foi o governador do Paraná 
quem o provocou. 

O Sn . AMERICo LoBo - O govemador? Oh ! muito Qbl'i
gado. (Apm·tes.) 

UM Sn. lllTIPrms:oNTAN(l'E - Então, o Paraná declarou a 
gu erra a Santa Catharina. 

O Sn. ZAMA - Isto é muito grave . 
O Sn.. AMERICO LoBo - Gravissimo seria o facto, mas 

não disting-o na accusação gravidade alguma. Na barreira (in
vadida) .só havia quatro praças, e mandei 50 depois da invasão, 
com ordem ele não uHrapassarem o rio, só com o fim de pre-: 
venir novos disturbios. 

Era o caso do Governo Provisorio intervir, na fórma do 
decreto n. 1, para resLabelecer a ordem no Estado, pm·LurbaGa 
pelos inelustriaes ele outro Estado; e nã.o comprehendo a iuacção 
do Governo. Embora tivesse sido anarchista na Monarchia, 
sob cujo · regimen estava como que ata,cado de uma malaria 
('l'bso), na fiepublica sou todo aucLoritario e manteneclor elo de
l',t'clo inicial da Revolução. 

· VoUando elo Paraná, tive o prazer de ouvir elo proprio 
f'r. 1\'l.inislro elo Interior que as barreiras cleviam ser man
Li rlas, que e1 1 tinha procedido bem, e qu e 8 . Ex. appr-ovava 
o projeclo, que eu tinha assente, ele supprimir os 3 o/o acldi
cionaes, Que só obrigavam o commercio nacional em vista de 
saldo elo orçamento e ela realizaçã·o elo emprestimo de 2.100 
contos ele réis, rrue eu contrahira . 

O SJt E sTEVES JUN IOH - E u sac co ele sal taxado por 
5~000 ? 

O SR. AMERICO LoBo - Sim, Senhor, tem razão; isso fo i 
equivoco do inspector do Thesouro. (Riso.) 



Os Senhcn;es sabeni periciLarncnLc que ia exbnguir ·õs 3 Ofo' 
addióonaes e os direitos de entrada nas barreiras. 

Succedeu-me no governo do Paraná o illustre re.presen
tante do Pará, que alli fez urria brilhante administraçã-o, á 
qual não sou contrario; nem era ele se esperar -outra c ousa 
de quem prestou tanlos e tão immorredouros serviços á Re
publica. !VIas S . Ex. attendeu immediatamente ao governo de 
Santa Catharina: acabou com as barreiras. (Riso.) De que 
mado ? Quem lê o decreto, ou documento, ela suppressão; vê 
logo que elle contém contradições palpaveis. Não quero apurar 
isso, porque Joi a exposição do Sr. Ministro do Interior bem 
clara CJlJanto á imputação de terreno contestado. EscreveLt 
S. Ex. : na pMte conVi•sinha ao de Santa Catharina. 

Logo puz eslat.;ões Ji scaes no terreno elo Estado qüe re
presentava. 

·Mas a grande questão principal é esta: o g'overnador elo 
Paraná, no dia seguinte ao da posse, levantou as barreiras-é 
eombinou com o governador ele Santa 'CaLharina crue se r;o
hrasse o imposto ele exportação ela herva matte parana.~mo na 
alfanclega ele S. Francisco. 

De sor·te que o Paraná c-obra imposto por meio de empre
gados que não nome.ia, que não fiscaliza e não demitte, e cobra 
sem sab-er o que sahe do Paraná. E' preciso que esses clous go-
vernadores adivinhem: isso é possível ou é um sonho? ' 

Pergunto: Os governadore~, provisorios ou definitivos, 
podem jám:ü.s transigir sobre as rendas uublicas? O decreto 
ele 20 de novembro dá- lhes essa attribuiçãu 9 O mesmo mare
ehal Doorloro ou o Governo Provsorio podem orrienar i5so ? 
Pois que ! Ha governo nenhum Que auctorizo seus lieiegado.3 a 
desistir, a fazer conciliação sobre dinheiros publicas_? ! Não é 
possível. Ora, elles transigiram sobre as rendas publicas; logo 
o acto :foi illegal, logo nàél sei eomo foram salvos os princípios 
(11i:w), tanlo mais quanLo o Paraná se olbrigou a es ~abelecet· 
taxas eguaes ás de Santa Catharina, sem cujo beneplacito não 
as poderá elevar, embora o Governo Federal haja abolido, corno 
aboliu, seus direitos de exportação sobre o matte ! 

;E' preciso procurar agulba em palheiro. Diz o convenio: 
·'Em caso ele clesaccorclo entre -os dois governadores (SS. EExs. 
reservaram-se e se. arrogaram o arbítrio, a si e a seus sue
cessares, de arbitrar o quantu.m que caberá a cada um dos 
estados, nas rendas ele h erva matte em S. Francisco), deci
dirá a contenda o Sr. Ministro da Fazenda (arvontCf.J em anj•J 
.utl rm quasi Deu~ ), para pesar Locla a li erva venclicla nn ·exer
cício ·e a. já exportada"; é cli~er: Este malte é elO Paraná, 

. aquelle ou1lro ·é {]e Santa 1Gatharina. (Riso.) Isso no regimen 
Jederativo, Senhores ? 

O SR. Es'mv~>s JUJ\~!Oil - Pois, nãa é melhor assim do c]ue 
perder tudo ? 

O Srt. AMERJCO LoBo - } .. nLes perd er tudo elo QUe perder 
o clireilo soberano (Apoiados ) , a autonomia, que cabe a cada 
Estada, c o rlirc·ilo ele Ll'ibntal' as .t·iqu czas naluraes elo· solo, 
que tão facilmente se colbcm das arvores. 

V. Ex. procedeu muito bem, teve um triumpho c.splen
diclo --eu o cumprimento por eHe. - •. mas não como homem 
publico. Acrucllc pobre povo elo Paran(t. era digno de melhor 
so1'Le, vorque geme sob impostos, e não lhe devia romper 



em face o decreto n. 1, que proclamou a Federação das ex~ 
províncias, ·erigidas em estados. 

O SR. ZAMA - Nesse ponto o Sr. Ministro não andou 
direito. 

O \SR. AMERICo LoBo - Si dos producLos ela Bahia co
bra.ssem impostos em outro Estado, para depois serem divi
didos, que não diriam os bahianos ? 

UM SR. REPRESE~TANTE - Para a Bahia não serve . 
O SR. AMERrco LoBo - Mas serve contra o Paraná e a 

Javm de Santa Catharina. 
O SR. ESTEVES JumoR - E' preciso .conhecer a causa 

como ella é. 

O SR . Al'dERrco LOBo - Fallo sobre isso sem nenhuma 
mag·ua senão a ele · ver conculcaclo o Direito. Entendo que a 
questão de. limites entre os dous estados deve ser depidida, ou 
antes, que, collocaclos entre S. Paulo e o Rio Grande, ambos 
elevem se fundir em um só Estado; e é inimigo ele Santa Ca
tharina quem deseja a sua união, a sua prosp er idade e o seLI 
engrandecimento ? 

O SR. ESPIRITO SAN'Iú- O sussessor de V. Ex., o Sr. Ser
zedello, não está presente . 

O SR, AMERrco LOBO- Não tenho culpa de sua ausencia, 
e dirijo-me ao Sr. Ministro elo Interior, que approvou o ajuste. 
Demais, o que se fez não tem explicação; quem pensa o cnn
trario duvida si o sol existe ou não existe. Estamos, porven
tura, em Congresso '? 12upponho cru ~ não é liciGo duvidai-o. 

O SR. ZAMA- Nascemos, vivemos e temos ele mol'rer. 
O SR. EsPIRI'l'O SAN'l'O - A cruestão merece SOL' e luciclada. 
O SR. AJVmn.rco LoBo - De bom grado cede rei a pªlma da 

victoria. Não tenho nada com a aclmini stra(;ão elo men sus
sessor; ollie é um elos h éroes ela Republica; mas, . em tnclu o 
caso, feriu, antecipadamente, a Constituição, no art. 8°, quando 
administrou o Paraná. ao qual prometteu, como promeLti, bem 
servir. 

A Constituição prescreve, terminantemente, no art. 10, 
que é vedado aos estados crear impostos ele transito, 11a pas
sagem dos productos ele um para o outro~ c, no arL. 8°, quo é 
·isenta de impostos, no Estado pm· anele se exportaT, a pro
ducção elos outros estados. 

Vou a outro assumpLo, nunca mais voltarei a este . 
Chamo a attenção do Sr. Ministro elo Interior para outro 

ponto. 
· Aqui na ConstiLu iç\ão se esLabelece que crmtinúa a mão 

morta; e a Constituição que foi pl'omulgada em 22 ele junho 
é o primeiro ou mais impol'tanLe acto collectivo elo Governo 
Provisorio" onde não é admissivel a falta elo sello da solida
riedade gÓvernamental. Nós cong1·cssistas temos ele volar o 
§ 3° do art. 72, livre e intelligentemenle; porém vejo em 
rlous decretos ultimas uma dupla dispensa ela mão morta con
cedida, individualmente, por S. Ex. a favor. elo sem inario do 
Pará e da irmandade de Santa Cruz dos Militares, esta na 
impnrtancia elo 5 . 000:000$000. Agol'a, pe1·gunLo: Como vo
tarmos pela eitacla dispusivão ela ConstiLui~,;.ão, si S . Ex. abl'iu 
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duas excepções recenl.issimas, a ultima das quaes tão valiosa 
e referente á irmandade formada pela parte armada da 
Nação ? Acho que esses decretos estão em opposição diame
tral, e não comprehendo como o auctor de um projecto ele 
lei já solennemente promulgado possa offerecer este prece
dente de o trazer mutilado á deliberação do Congresso. 

O SR. PRESIDEN'l'E ,_Lembro a V. Ex. que a hora estt1 
exgottada. 

O SR . AMERJCO LoBo-Agradeço immensamenle a V. Ex. 
e ao Congresso a prorogação de hora, que, em sua soberania, 
me concederam, e agTadeço a todos os collegas presentes a 
attenção que me prestaram cavalheirosamente, e termino pe
dindo fervorosamente a este Congresso que não tire á União 
as terras devolutas 11. . . · 

VozEs-Muito bem I 
(O omdm' é cumprimentado e abraçado pelos Srs. rep!·e

sentantes.) 
Por não haver oradores inscriptos, é encerrada a dis

cussão. 
Vem á Mesa e é lida a seguinte 

Declw·ação 

Declaro que passei o telegramma a que da tribuna se 
referiu hoje o Sr. Assis B,rasil. Inteiramente solidario com 
a attitudc politica mantida pelo Sr. Demetrio Hibeiro, elo qual 
me tenho approximado por uma espontanea convergencia de 
conducta, declaro , mais, que, ao passar o alludido telegramma 
a amigos particulare~, apenas obedeci aos impulsos da soli
dariedade com o procedimento do Sl'. Demetrio, que tão digna 
c patrioticamente se esforça pela consolidação da Patria 
Republicana. -José Simeão. 

O SR . PRESIDENTE designa para 12 do corrente a seguinte 
ordem do dia: 

Votação dos títulos II e IH do projecto de Constituição, 
cuja discussão ficou ep.cerrada; 

1• discussão do titulo IV- Dos c-idadãos bmzilei?'os. 

Levanta-se a sessão ás 4 lf2 horas da tarde. 

30" SESSÃO, EM 12 DE JANEIRO DE 1891 

PRF.SIDENCIA DO S_R. PRUDENTE DE MORAES 

Ao meio dia, :faz-se a chamada. á qual respondem os 
Srs.: Prudente. de Moraes, Matta Machado, Paes de Carvalho, 
.João Neiva, Eduardo Gonçalves, Francisco Machado, Leovi
gildo Coelho, Joaquim SarmenLo, João Pedro, José Segundino, 
Manoel Barata, Antonio Baena, Joaquim Cruz, Theodoro Pa
checo, Bezerra de Albuquerque Jun.ior, Theodureto Souto, 
.José Bernardo, Oliveira Galvão, Almeida Barreto, Firmino da 
Silveira, José Hygino, Frederico Serrano, Tavares Bastos, Rosa 
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