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tem se.guiodo quando governo , mostrando a contradicção entre 
uma e .outra. 

Fi•ca a discussão adiada, pela hora . 

Vai a imprimir o seguinte 

PARECER N. 3 - 189 

Licença ao deputado Francisco Marü~ Sodré Pe.?'eint 

A Commissão nomeada, de .accôrdo com o art. 20 do 
Heg·iment.o Interno , pata conhecer da ·licença solicitada pelo 
deputado •pelo Estado da Bahia, conselheiro Francisco Maria 
Sodré Pereira, tendo em attEnç.ão os motivos que justificam 
esse pe,dido, é de parecer que se lhe conceda a dita licenç-a. 

Sala elas commissões. 5 ele janeiro ele 1891. - João dá 
Silva Retumba. - Vi1·oilio A. Damasio. - Ga1·cia Pires. 

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

·Continuacão {la 1' discussão ·da seccão III do projecto de 
r.onstituição. · · · 

Levanta- se a sessão ás L, horas e 25 minutos da tarde., 

25" SESSÃO, EM 6 flE JANEIRO DE 1890; 

P1·esidencia do S1·. P1'udente de Mo1'aes 

Ao meio-dia, faz-se a chamada, á qual respondem os 
Srs.: Prudente de Moraes, Paes de Carvalho. .João Neiva, 
l<iduardo Gonçalves, Domingos Valente, Leovigildo Coelho, Joa ... 
quím Sarmento, Francisco Machado, Amaro Cavalc.anLi . Almeida 
Barre to . .Toaqn im C1•uz. Theodoro J'acheco, Tavares Bastos. 
J.osé ]icrnardo. João Pedro. •Si lva Paranhos Silva Canedo. 
Monteir·o el e Bar-ros. Freclericf> Serrano. Ubaltrino do Amaral. 
Bezerra ele Albuquerque Junior. Campos Salles, Cesario Alvim, 
P:inhei.ro Guedes, Joã.o Luiz, Manoel Fulgencio, Paletta, As 
tolpho Pio. Pacifi co Ms.sr.arenllas. Avellar, Corrêa llabr..Jlo. 
Costa M::whado. Pranc;isco Veiga. Chagas Lobal,o. Gabriel clr' 
Magalhães, Viotti, Ba·daró , Dutra 'Nicacio, Ferreira Pires, Aris
tides l\faia, Bernardino de Campos, •Lopes .. Chaves, Carvalhal. 
Domingos ele Moraes, Aclolpho Gordo . Moreira da .Silva. Hubião 
Junior, Augusto ele Freitas, Amphilophio, Antonio 'Eusebio, 
Seabra, Paula Guimarães, Prisco Paraíso, Custoclio ele Mello, 
Belfort Vieira, Pedro Americo , iJ!"elisbello Freire, Cyrillo de 
Lemos. Cassianc elo Nascimento. Matta Bace.llar, Antão ele 
Faria. · .Toã.o B'arbalho. Nascimento. ·Demetrio H.ibeiro, Antonio 
Azererln, José Marianno, Hor'!ri gues Fernandes, ·Costa Ho
rlrigTIDS. Rocha Osorio, Gabinn Besouro, lndi o cln Brasil. Ba
ptista da Motta, Sehmidt. Luiz ele Andrade e Acistides Lobo . 

Abre-se a sessão. 
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E' lida e, sem debate, approvada a ·acta da sessão ante-
cedente. I ' ~·: 

E lido e, sem debate, ap;p.rovado o .parecer n. 3, 'conce
dendo licença ao Sr. Deputado Francisco Sodré, para ausen
tar- se por 20 dias desta Capital. 

Comparecem mais os Srs.: José Hygino, Julio Frota, Ra
miro Barcellos. Pinheiro Machado. Raulino Horn Joakim 
Katunda, Manoel Barata, Virgílio Damasio, Oliveira Galvão. 
Gil Goulart, Joaquim Murtinho, Americo Lobo, Amorim 
Garcia, Mursa, Lauro Müller, Alfredo Ellis, Moraes Barr-os, 
Jacob da Paixão, Arthur Rios, Bezerril, Borges de Medeiros, 
Assis Brasil, Oliveira <Pinto, Julio ele Castilhos, Homero Ba
ptista, Angelo Pinheiro, Alcide3 Lima, R.odrigues Alves, Fer
nando Simas, Thomaz Flores, Antonio Olyntho, R.etumba, Ale
xandre IStockler, Bellarmino Carneiro, Gonçalves ·Ghaves, 
Carlos Chagas, Leopoldo ele Bulhões, José Bevilaqua, Barbosa 
Lima, Carlos de Csmpos. Pereira da Costa. .Pires Ferreira, 
Nilo Peçanha, Espírito Santo, José Avelino, Bellarmino de 
Mendonça, Justini.:mo de Serpa, Marciano de Magalhães, An
frisio Fialho, Annibal Falcão. André Cavalcanti, Nogueira 
Paranaguá, Guimarães Natal, Nina Ribeiro, Pedro Chermont, 
Lauro ·Soclré, Milton, Lamounier, Roclolpho Miranda, Uchôa 
Rodrigues e Meira ele Vascor:rellos. 

Deixaram ele comparecer, com causa, os Srs. : Floriano 
Peixot.o, Ruy Barbosa, Fonseca Hermes, Eduardo Wanden
kolk, Quintino Bocayuva, Sar~.iva, Cesario Motta Junior. Aqlii
lino do Amaral, Henrique de Carvalho, Martinho Rodrigues, 
TheophiJ.o dos Santos, Oiticica, 'Leandro Maciel, !Francisco 
Sodré, Medrado, Conde de Figueiredo, Matta Machado, Ferreira 
Brandão. Costa Senna, Alvaro Botelho. Francisco Amaral, Do
rning.os Porto, Bueno de Paiva, Paulino Carlos, Francisco Gli
cer io e Carlos Garcia; e, sem causa, os Srs. Cunha Junior. 
Jo:::é Secmnclino, Antonio Baena, Theodureto Souto, Firmino 
da Silveira, José Simeã.o. Pedro Paulino, Coelho e Campos, 
Thomaz Cruz, Laper, Braz Carneiro , Hangel Pestana, Generoso 
Marques, Esl:eves Junior. Luiz Delfino, Joaquim Felicio, João 
Srwer.iano. Salclanha Ma rinho. Joaquim fle Souza , Serzeclello, 
Cantão. Casemiro Junior. NRlson. João Lopes, Frederico 
Borges; Gonç:alo ele Lagos. Almino Affonso. Miguel Castro, 
Epit.ar,io, Couto Cartaxo. Sá Andrade. Tolentino de Carvalho, 
H.nsa e Silva. C:nnr;alve::; Fn1'r ein1. Almeida Pernambuco, Ju-
veneio do Ag:uim', Ttaymnnrlo Bandeira, Pereira de Lyra, .João 
fi e Siqu e ira. Joã.o Vieira, .Bernardo ele Mendonça, Pontes ele 
Miranda. Ivo~ elo Prar'lo, Oliveira Vallaclão, Paula Argollo. 
Tosta, Zama. Garcia Pires, Marccillino Moura. Santos Vieira, 
Santos Pereira, Dionísio CePqueira, :r .. eovig·ilclo Filgueiras, 
Barão ele S . Marcos, Barão ele Villa Viçosa, Muniz Freire, 
i\t.haycle Junior , :Sampaio Ferraz, Jacques Ourique, Mayrink, 
J<' urquim \Verner,k, Vinhaes, Thomaz Delfino. Fonseca e Silva, 
TTrbano Mar~ondes, Manhães Barreto. Alberto Brandão, Vi
rial.o rl e Mocteiros. Joaquim Breves, Virgílio Pessoa. França 
Carvalllo, Luiz MuraL, Alr.indo Guanabara, Erico GoeU1o, Fróes 
-rla Cnl7.. Joi'í.n Pinl1r.iro. Leonel Filho. Amerieo Luz. Feliciano 
Penna, Gonçalvr.s H.amos. Doming·os H·ncha, Frrreira Habello, 
Barã.o ele Santa Helemt, !VJal'i inlw Prado Junior, Luiz Barret,o, 
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Costa Junior, Anton!o Pra,do, Almeida Nogueira, FHmry 
Gur'::tdo,. Caetano de Albuquerque, Lacerda Coutinl1o, Victo
rino Monte iro, Ernesto de Oliveira, Abreu, Menna Bàrrét-o 0 
F ernando Abbott . 

ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DA SECÇ.~O !li DO PROJECTO DE CONSTITUI ÇÃO 

Continúa a 1" discussão da secção III elo projecto de Con
stitu ição com as emendas apresentadas. 

O Sr. Augusto de Freitas ( *) - Singular phenom erw. 
S1·. Presidente, desenrola-se, neste momento, no seio elo Con
gresso Constituinte Brazileir'o ! 

Singular contracliccão, quo eleve servir de exemplo e lição 
a nós, r·epresentantes dos differentes estados. e q110, Rimp·les
mente, vem attestar que, ao ,plasso que a Rev·o1lução de 15 de 
novembro foi uma grande oonquist.a nos campos da demo
cracia. aquelles que hoje. neste recinto , se reunem, em nome 
dos direitos do povo, aquelles a quem cabe organizar 8. 
R.epublica federativa, reclmm timidos deante da liberdade, 
de ixando transparecer o i[l-ensamenf.o ele cenfralização. que elo
mina- lhes o espírito, e 710r tal fórma, que, ao envéz de virmos 
neste momento libertar o paiz. vimos escravizai-o, ao enve:~: 
ele virmos plantar a Renublicft democratica, vimos fundar a 
Monarchia de-scentralizaria, ao envez ele virmos dizer: - .A 
União vem dos estados-, vimo<o. rcmf)morando :=ts nhantasin'l 
da Momn·chi:=t. decrefar qne a Unii'io. ww rrrar;;n ele Dcns. con
cede alguns favo.res aos estados ! (A poia.dos; mnito bem!) 

Singular phemomeno, singular con•lraclicr;ão, disse ao co
mecar, sr. Presidente. pnrquc, qmmdo, l1ontem . no seio dest'3 
Congresso, uma phala'l:2;e de democratas, desses qUe com
prehendem a grandeza dos setl~ devores. agitando a questão 
federalista , por meio da emenda. que parLiu rln honrada re -
presentacão elo Rio Granrle elo Sul. procurava firmar as basas 
;r: .. ara a sohcão ela magna questão financeira; qn ando t.entav:t 
limitar a cÕmpetencia da Uniã-o; definindo os sens direitoa, 
discriminando as rendas, englrandecenclo ns rstaclos , sern 
abater a União, cujas prerogaUvas, cujos ·direitos decorrem 
do pacto constitucional .. quando, em nome ela r:ura clnutrtn a 
federalista. lançava-se . essa idéa democratica, capaz de rea
lizar o self-rrovernment. a ?Tande a:spiração elos povos que 
caminham. obedecendo ~-empre ao desenv-olvimento progres
s ivo de suas instituições. essa emenda era, francamente. apoiarh 
:ror muitos dos diversos representantes que vêm hoje. rene
gando as suas icléas de hont.tm, contrariando a ·oricntac?í'C 
democratica, que então dictou-lhes o p,ro0edimento , defend er a 
emenda apresentada ao pro.iecto de Constituiçã-o, na parte 
relativa á organização .iucliciaria. emenda que encerra em si 
esta grande verdade dos fempm' da Monarchia: - a União, a 
Nação, é tudo, os estados nada valem. (Mnito bem; apoiados.) 

(") Este discurso, publicndo em appendice na primeirs, 
edição, substitue, com as correr.ções feitas pelo orador, o que 
aqui se achava . 



-- 17t-

Eis por que Sr. Presidente, dizia eu, ha dias, ou o Brazil 
não está preparado para a Republica federativa, ou não sa
bemos o que seja Federação ! 

Nessa occa.sião, Sr. Presidente, quando discutia-se a 
questão da discriminação das rendas, votei contra a emenda 
apresentada ao art. 6° do projecto .ele Constituição, pela i!~ 
ilustrada representação do Rio Grande; mas, para que nã.0 
parecesse pensar eu, que virio. a Federação para o Brazil po;:
um systema de org·anização financeira diverso daquelle, que 
era consubstanciado na r.menda a que refiro-me, disse então. 
íWr occasião da discuss§o de um requerimento, gue tive a 
honra ele sujeitar á illustrada apreciação do Congresso: Vo.to 
pelo systema do projecto ~e Constituição, com a modificação 
que lhe trazei11 outras emendas, não porque seja este o ver-
dadeiro sysLema federativo, mas porque, em um período de 
organização democratica, quando não temos finanças, quando 
tudo é a confusão que nos lego·u a M·onarchia, qüando o pr oprio 
Governo não nos nóde dar informações exactas sobre as fi -
nanças da Uni8o e dos estados, não é licito sü.ieitar- se aos 
preceitos absolutos e imperiosos da Sei encia Política a orga
nização financeira elo paiz ; e eu transijo com os principias, 
if•Or bem da União e vor conveniencia dos estados. (Mw:to 
bem; m 1;,ito bem.) 

Assim, Sr. Presid0nLe, podia dar o meu v-oto, porque, 
salvando as minhas convicções · democraticas. obedecia, to
davia. ::10 imperio das circumstancias. Aquelles. porém. qu l:l 
acceitaram es3a emenda. dizendo que sómente ·della nasceria 
o regimen federa t ivo. não têm o direito de vir hoje defender 
a emenda apresentada ao projecto de organização jucliciaria . 

Tenho visto, Sr . Presidente, desta tribuna erguerem-s•3 
os maiores hymnos ao regimen feclerativ:O ; mas. quando os 
nobres representantes dos differentes estados querem dar 
applicação 11os principias f1UE: defendem , ou cahem em err-o, 
relevem-me a expressão, ou entregam-se a sophismas. 

E' assim qu e o nobre representante do Estado ele Pernam-· 
buco, o Dr. José Hyg·ino Pereira ... 

O SR. JosÉ l:IYGI:'<O - Não sophismei. 
O SR. AuamiTO DE FREITAS - Si de alguma sorte es,ta 

expressão molestou a V. Ex ., queira desculpar-me . 
Como dizia. o illustre re;t~ ·resentante de Pernambuco vcin 

honJem dizer-nos: - A UnHio é a unica soberana. os eslados 
são entidades autonomicas. Os es,la1dos recebem da União o 
que ella lhes clá. os estados têm apenas o Poder publico. 

Senhores ! Si quizesse. ou si me fosse permitticlo desta 
tribuna dirigir uma pergunta ao illustre profess·or, dir-lhe-ia 
apenas: Que é o Poder publico senão a expressão da sobe
rania? 

Senhores, ou este Poder publico. qu e o nobre represen
fante reconhece pertencer ao" estados, é méra concessão da 
União, e, então, não teremos a Republica fecleral.iva. e sim um 
simples governo descentralizado, que poderia tão bem viver 
sob a fórma de Re,public.a unitr ria, eomo sob a fórma monar -· 
chica. ou S. Ex. reconhece que o Poder publir,o nertence. de 
direito aos estados, como a ma is alta expressão de sua sobe
rania, e, então, no regimen federativ o, a União não é a unien 
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s-oberana, os es tados não são apenas enlidacles autonomioas 
(Muito bem; apoiados.) 

Foi, em um momenLo como este, ·Sr. Presidente, .quando 
se procurava unir a gTande Naçã.o americana pelos !aÇIOS da 
FederaçãJo, .quando tentava- se, em bem ·dos interesses 
communs, crear essa poderosa nacionalidade, unificando a 
politira claquelles .diver&os estr,dos independentes, sem sacri
ficio de sua autonomia, .que formaram-se no seio do .Con
gresso Constituinte dous grandes partidos . 

. A•qui, era o Partido Conservador, o parLi·do da -centrali
zação, a que pertence o illustre representante de Pernambuco, 
::,ssim como o nobre re;presentante ·ela Bahia ... 

O SR. AMPHILOPHIO - \.' . Ex. não me comprehendeu; 
eu diss e que a soberania está no povo. (H a outros apartes.) 

O SR. Auaus•po DE FREI'I'AS - S. Ex . nãJo precisa reve-
lar- se tão agitado, tão zangado. . 

Si, porvent.m'a, Sr. Presidente, adulterei em uma palav1'a 
todo o engenho, todo o· artifieio do illustrado representante 
ela Bahia, tra.cluziclos nes&a emenda, que apresentou, devo dizer 
ao Congresso .que. antes de tudo, é S. Ex . o culpado; e o é. 
porque, Sr. Presidente, o illust.J;e representante ela B'ah ia nã.o 
pnbli cou até hoje o discurso que aqui •proferiu ... 

O SR. AMPHILOPHJO - A razão é porque quero fa.l!ar se
gunda vez, para expôr todas as minhas i·déas, ·O que nã.o iPnde 
:fazer ela primeira . 

O SH. Auaus'l.'O DE F REITAS - S. Ex. foi mais a;deante, 
nã.o permitf.indo que o redactor dos debates désse no Diario 
Of'f"ida!. o extract.o do seu discurso. 

Vê, pois, ·qu e, iJor m aior que fosse a attenção por mim 
dispensada ao discurso rle S. Ex .. pelo muito que merece-me, 
não poderia garantir mteira fidelidade na exposição das 
icléas emittidas; mas dcYo dizer que não adulterei o pensa
mento elo illustre representante da Bahia. porque o discurs0 
ele .S. Ex. não foi mais do qu e a orar-iío hont.em bril h ante
mente profeJ'ida pelo nobre re.nr esentante de Pernambuco. 

Os dignos contendores do proiecto de org-anização .iudi-. 
ciaria disseram que o Es tado tem o Poder publico, qua a União 
!6m a soberania . 

O Sn .. '\MPHILOPHTO - Não apoiado; eu disse que o pov·o 
Linha a solwrania . (H a ou f?' os a]Jm'tes.) 

0 SR. _'\ UGUS'rO DE FHEITAS - P erdôe-me V . Ex., que é 
tão inimigo dos apartes. que tanto se contraria com elles. 

Não dir ei que V. Ex . tra·ga o JWOposito de interromper
me ... 

O •SI\. AMPHILOPHTO - Si estou dando apartes, é pars 
clrfender - me . 

O SR. AuousTo DE FHEnAs - Parece-me que o momento 
não é n mais opportunD. 

0 SI\. AMPHILOPHIO dá um aparte. 

O Sn. A.uousTo DE FHEITM\ - .Si o nobre renresentante 
quizesse · andar com os verdadeiros princípios do Direito mo-
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democratil!a, havia de reconlwcer que ha .uma soberama da 
União assitu como h a uma s.aberama do::> estados: aquella 
tem ~lireito~ imprescr·iptiveis ·C·Omo nação, direitos que se 
·eX8:l'cem em urna es:plle1·a .superiiDI·, direiws ·que decorrem do 
:propl'io pa·clü ·que :t'irma a li'eclemçãü; estes, como aggre
miações políticas, autonomas e independentes, como elemento~ 
componentes {!essa enL.l{lade absLracta chamada União, têm, 
tambem, direitos, .que lhes são JWOpri.as, direitos que se exet·
citam no circulo ·de seus territorios, e que iP•Õem a salvo das 
invasões ela União a sua complexa org·a.nização administrativa 
e economicm. (Jli'Lcito bem; muito bem. Apoiados.) 

UM i::lt{. H.EPH.JlSEN'L\NTB - l!::;La é a verdadeira doLtLl·ina 
democraLil.:a 110 reg·imen Jedm·alivo . 

O Slt. AMPHILOPHIO- Penso de modo inteiramente üon-
trario. · 

O Sa. AUG us•ro iJE FREI'I'AS - Sr. Presidente, o nobre 
representante o quantos defendem a emenda apresentada, 
estão esquecidos ele que vien.m a este Panamento em nome 
o essas icléas, que querem hoje destruir e falsear ! (Apoiados.) 

E' em nome elos direitos du3 estados ... 

O Sa. AMPHILOPHIO - V. Ex. está ocoupando- se da 
minha pessoa. 

O SR . AUGUS'l'O m: FRJ<:l'l'AS - 'V. Ex;., .Sr. Presidente, 
bem está vemlo o quanto é injust.a commig·o o illustre repre
sentante da Bahia. 

Não fallo aqui, Sr. Presidente. senão en1 satisfacção de 
um compromisso. 

Quando tive a honra ele dirig·ir-me ao digno eleitorado 
ela Bahia, disse, concretizando todo o meu pensamento em 
uma expressão: - Qttero a Federação com todas as suas lo
yicas cansequencias. 

E Joi em nome deste principio francamente sujeito ao 
julgamento elos meus concidadãos, que aqui vim. Tenho, pois, 
o dever de obedecer ás leis elo mandato, leis tanto mais impe
riosas, quanto reconheço a enorme responsabilidade que sobre 
os re.presep.Lanles ela Nação pesa neste grave momento, em 
que decidimos elo futuro deste grande paiz. 

Não é ele extranhar, portanto, que eu, em nome da Nação 
analyse o procedimento e as idéas da·quelles que, como o 
nobre representante da Bahia, que tanto me interrompe, 
acloptando a emenda de que sr trata, dir-se.:.ia que sentem-se 
ainda presos ás reminiscenciafi da M·onarchia constitucional . 
(Muitos apo-iados.) 

O SR. AMPHILOPHIO - Prove- me isso . 

O SR. AuGUSTO DE FREI'l'AS- Hei de prova!- o, Sr. Pre-
sidente, si V. Ex. m'o permittir. . 

Hei ele provar que o nobre represonLate da. Bahia, 
adaptando esta emenda, não Jez mais do que adaptar a Repu
blica ás modalidades do regimen decahido. 

E, ao terminar, perguntarei ao illustrado auctor da 
emenda: Que veiu fazer no Brazil a Republica, quando quereis 
que o reg·imen inaugurado a ·15 de novembro, modificando os 
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costumes, affectando a organização politica e administrativa 
do paiz, não aJfecLe, egualmente, a organização do Poder Ju
diciario ? (Muito bem . ) 
. Fallais em nome de um principio, defendeis um sysLema 
político, que chamais de organização federativa; reconheceis 
que novos direitos e novas obrigações surgem das relações 
jurídicas ínherentes ao regimen de Federação, e quereis con
servar na Republica a mesma organização jucliciaria que 
Linheis na Monarchia I 

Eis, Sr. Presidente, o desvio a que obrigou-me o aparte 
do honrado representante da Bahia, cujos talentos sou o pri
meiro a reconhecer. 

O SR. AMPHILOPHIO- Foi V. Ex. quem me provocou, 
em vez elo cumprir o seu dever . 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- Como provoquei a V. Ex.? 
O SR. AMPHILOPHIO- Está na consciencía de todos. 
O SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre representante da Bahia 

que permitia que o orador continue. Quem tem a palavra 
é O Sr. Deputado Augusto de Freitas. 

O SR . AUGUSTO DE FREI'rAs- V. Ex. está vendo, Sr. Pre
sidente, que o illustre representante da Bahia é tão pouco 
generoso commigo, que diz occupar-me eu de sua pessôa, 
quando o meu fim é, manifestamente, outro . 

Sr . Presidente, não entrei neste Congresso, permitia-me 
V. Ex. que o diga, como um moço sahido hontem dos bancos 
da Academia, e que aqui viesse iniciar sua carreira. 

Aqui entrei, Sr. Presidente, depois de dez annos de vida 
publica no seio dos partidos políticos. 

Alistado nas fileiras do Partido Liberal, eu era um de
mocrata, que queria ver realizadas todas as conquistas da 

· civilização, todos os progressos da idéa liberal. 
E quando, nos ultimos dias do regimen decahido, o Go

verno remettía ao povos do Norte o herdeiro da Corôa; 
quando procurava-se, por esse meio facil, a titulo de passeio, 
cimentar convicções monarcl1icas, que o Governo via profun
damente abaladas em todo o paiz, como simples promotor 
publico da Capital da Bahia e como liberal. mas um iiberal 
da democracia, eu achava-me ao lado do Partido Republi
cano, que era ap edrejado na praça publica. (Muito bem) . 

Já vê V . Ex. que não é aqui que venho fazer a minha 
educpção política . 

Da politica elos partidos, que viveram no regímen pas
sado, fui testemunha calma e fria, que observou com inteira 
imparcialidade o sacrifício, que se fazia, dia por dia, no seio 
do parlamento e á frente elo Governo, das ídéas, em nome 
das quaes conquistava-se o poder e a confiança da Nação . 

Parece-me, pois, que saberei cumprir o meu dever, ins
pirando-me nos dogmas da moral democratíca, independente 
da advertencía do nobre representante pela Bahia . 

O SR . AMPHILOPHIO -Não estou fazendo advertencia; 
respondi, apenas, á provocação ele V. Ex . 

O SR. AuGusTo DE FREITAS- E quando, Sr . Presidente, 
dirigia-me ao eleitorado do Estado da Bahia; quando apre
sentava o programma de idéas, que defenderia no parla,meQto 
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por occasmo de confeccionar-se esta grande obra- a Consti
tuição politica da União -, dizia aos meus concidadãos: 
Acautelai-vos, voltai as costas ás seclucções do Poder, exercei 
livremente o vosso direito, porque a compressão official, fal
seando as instituições, mentirá á Republica, anniquilando-a, 
como illudiu a Monrachia. (Muito bem.) 

Eu, que assim procedi em respeito aos princípios polí
ticos da escola, democratica, tenho o direito de suppôr-me, 
neste parlamento, um legitimo representante do Estado da 
Bahia. 

O Sr~. UBALDINO DO AMARAL- Mas isto não é privilegio 
de V. Ex. _ _ -t·l 

O SR . AuauS'ro DE FREITAS- V. Ex. comprehende, Sr. 
P1.·esidente, que não posso deixar de responder ao aparte com 
que honra-me o illustrado representante do Paraná. 

Não é privilegio meu, sem duvida, nem tal diria; mas 
não :fui eu quem se levantou no seio deste Congresso para 
propôr e defender o adiamento da organização definitiva dos 
e"taclos, porque o regulamento eleiLoral não· deixa que 'i 
Nação escolha os seus legítimos representantes. 

Si tivesse de dar o meu voto para a revogação elo re
gulamento eleitoral, neste momento, pelos moliyos que apre
sentaram os illustres representantes que defenderam essa 
moção, esquecidos de que não podemos ir além da nossa 
missão de Congresso Constituinte, antes de fazel - o, resignaria 
o meu cargo; porque, eleito sob o dominio deste regulamento, 
eu não representava a Nação, não poderia clictar a sua iei 
organica. (Apo'iados; apartes; muito bem. ) 

Isto é que seria logico; isto é que seria digno. (Apoiados 
e não apoiados. ) 

Volto, Sr. Presidente, ao assumpto espe;;ia~ de nossas 
attenções . 

Dizia eu que, quando na America do Nol'le a celebre 
Assembléa Constituinte procurava firmar a organização po
litica ela União, em torno desses principias formaram--se os 
grandes partidos. De Washington até Lincoln, de Jefferson 
até Madison e John Calhoun, extenclem-se as grandes bata
lhas sustentadas entre o. Partido Republicano descentrali.zador. 
partidario da autonomia elos estados, liberal, e o Partido 
Republicano centralizaclor, conservador, crue restringia os di
l'"itos elos estados, negando-lhes a soberania. 

Vingaram, Sr. Presidente, felizmente, as grandes icléas 
na confecção do pacto constitucional; e quando, a proposito 
.da questão Me. Culloch contra o Estado ele Marylancl, o 
Poder Judiciario dos EsLaclos Unidos, a quem cabe, por uma 
tradição immorredoura, o dever ele firmar todo o alcance do 
preceito constitucional, teve ele pronunciar-se sobre a verda
deira posição elos estados no meio ela União, um elos ma:o 
notaveis jurisconsultos da America, o Chief Justice Marshall, 
dizia: «O nosso Governo vem, direclamente, do povo, e deite 
tira a sua força . 

O assentimento elos ePtados, agindo na qualidade de so
beramos, resulta da convocação ele uma Convenção consti
tuinte . 
· Por este meio a Constituição era submettida ao povo, que 
:~inha plena liberdade de acceital-a ou reJeital-a. . 
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A sua acceitação de.l'iniLiva creava urna obr igação per-· 
Jc:.iLa, ligando de então em deanLe os cstado:o. 

rDe outro lado, o (.;,ovm·no central , [nves liclo de ath·ilmi
ções determinadas, não póde exercer senão estas; elle é ao 
mesmo tempo limitado em :se·us poderes, e sobenmo na e:s
phera ele sua acção. 

Quanto aos estaclo:o, cada um possuu os m·ailus cosenciaes 
de uma existencia independente.» 

.Almnclanclo nestas idéas. vendo na União a t·esultante 
legitima elo um c;ongra\;<unerÍLo elos estados sobt~ranos . reco
nhecendo nestes o elemento vital componente deste ·grande 
todo chamado Nação, estudando a índole do verdadeiro re
gimen Jeelerativo, um illustre escriptor, o Duque ele Noailles, 
em uma recente publicação, di:~:: - « A Republi.ca elos Es
tados Unidos não constitue ruais um govenw centrali:~:aclo elo 
que uma simples Uon_fedenH;üo de estados soberanos. Alll 
existe uma fórma mixta, complicada pelo exercício de duas 
soberanias distinctas . .. » 

Quando fundou-se a União, o lJOVO, em quem reside o 
J>oder supremo, em vez de despojar o Estado ele sua au
tonomia, retirou-lhe apenas os poderes cuja posse era jul
gada inclispensavel ao Governo central para salvação da 
collectiviclacle e protecção dos direitos inclividuaes. 

Dahi duas auctoridades, soberana cada uma, na sua es
pher::. de acção respectiva. 

Eis, Sr. Presidente, o quo é a Hepublica dos Estados 
Unidos. 

E nem se pense, por um instante, como aqui têm dito 
illustres oradores, que sómente nas confeelerações, e não nas 
organizações politicas que obedecem ao regimen federativo, 
existem duas soberanias, que gyram no circulo limitado de 
sua esp hera ele acção. Ouvi, senhores, as opiniões de íllustres 
publicistas o 

Lastarria, nas suas Lições de polit-ica pos'it'iva, concluindo 
um bello estudo sobre organizações democraticas, cliz ; «A 
condição unica da exi.stencia do self -aovemement é reco
nhecimento elas soberanias locaes no regimen federativo». 

Picot, no seu estudo sobre a organização judiciaria nos 
diversos paizes da Europa e da America, aí'firma, ainda, que 
em tocla .Federação lla duas ordens ele poderes: o Poder local 
de cada fracção de terriLorio, independente na esphera de 
suas attrilJuições, e o Poder centra l, que serve para unir, por 
um laço commum, as soberanias particulares o (Apoiados o) 

Eis, Sr o Presidente, as doutrinas ensinadas pelos mais 
illustres publicisLas, - doutrinas que decorrem da observação 
e do estudo pratico deste regimen de organização política. 

Ouvi, porém, Sr. Presidente, dizer-se, ha dias, neste re
cinto, que na America do Norte procurava-se unir estados 
independentes, ao passo que nós temos de romper os laços de 
uma centralização excessiva, temos de dar autonomia aos es
tados, o que tanto basta para que, pela di.versidacle ele si
tuações, não elevamos p1·ocura1· inspirações na historia da 
organização política daquelle paiz. 

1!-,oi justamente, Sr o Presidente, a soberania absoluta das 
colonias americanas que fez demorar, pelo largo espaço de 
dez annos, a organização definitiva dessa Republica o 

As nossas situações são diversas, sem duvida, e ahi está 
~ nossa felicidade; porque, segundo uma observação que lí, 



si me não Iaiha a mcmor ia, em uma obra inliLulacla - A na-· 
tw·eza e tenclenC'ia elas ·1:nstittlições livres, cscripta p elo .i l
lustre Grimke, um povo que cons titue uma communbilo iH
div isa, t er<'t, TH'Ceü;amente, soJJrc ou LnJ, que se ache na si tuação 
elos Estados Unidos, a van tagem de que o 1·econlwcimento da::; 
~ ob eranias locaes, sendo trabalho ele todos, menor serú o 
risco ele que essas soberanias exerçam influencia petlurba
dora sobre a acção centra l . (ll po·iaclos ; ·nmüo bem. ) 

0 SR. CAMPOS SALLES (Ll1in·istro ela J·ust'iça ) - Perfeita
mente. 

O Srt . AuGus•ro DE Frmn'M> - E ' po1· isso, Sr. Presidente, 
que não perco ele v ista as grandes clifficulclacles que acom
panharam a Nação americana, e peço lições á sua historia . 

AnLes de entregar-me especialmente ú analyse ela emenda 
apresentada pelo nobre representante ela Bahia,- emenda que 
rr. er eceu o apoio ele representantes ele diversos estados, per
mitta-me V. Ex. , Sr . Presidente, que cli l'ij a, ligeiramente, 
a minha attenção para alguns topi cos elo discurso hontem 
proferido pelo illustre r epresentante elo Estado ele Pernam
buco, em defesa dessa emenda . 

S . Ex . , em um momento de verdadeiro enthusiasrno, 
como que lançando um r epto a quantos impugnam as suas 
icléas, disse-nos : Que soberania é essa dos vossos estados, 
que encontr a limites na soberan ia ela Unii:í.o ? ! 

O SR . J'o s 1~ HYGINO Llá mn aparte. 
O Sn. AuGUSTo DE FREI'l'AS - Si o nobr e representante, 

Sr. Presidente, tivesse reflecti.clo um insLante, veria que o 
argumen Lo ele que serviu-se é uma espada ele dous gumes, 
e que nós outros, que su sten tamos esLas i.cléas fr ancamente 
c! einoc.ratieas, nocloriamns. Lambem, pergunta t·-lhe : Que sob e
rania ~~ essa da vossa Un.iiio, que encontra l im i Les nos po
deres el os lcolaclos '! (.ll v.i / (1 bem.; ·rmálo IJI "I1L J 

O Sn . Jos 1~ HYGl No - Niio J] a lal. . . 

O SH. l \ u c:us•ro DE l•'nEtTAS - St·. Pr es id eu l e, ou o nobre 
represenLan Le aucLo t· el a emenda, e qumrLos a SLlslentam, hão 
ele chegar a esta eon clusão, Jatal para 1l r egimen clem ocra
tico, erronea perante a Scien.cia, ele que Ha un:;anizaç;ão repu
blieana federat iva us estado:; 10m pt ,clm ·cs por clelegar;ilo da 

. União, ou SS . EEx . hão de convil· que ha poderes inherentes 
aos estados, como es tados, como enLiclaclcs autonomi.cas, como 
entidades independentes, e, nes te caso, a União, a unica so
berana na opinião ele SS . EEx ., enconh·a o limite elos seus 
poderes nos poderes elos estados . (A poiados .) 

O SR. JosB HYGINO- O limite da União 6 imposto ])ela 
ra·opria União. 

O Srt. AuGus•r o DE FREL'rAS -.\.h! Perl'eiLamenL e. J(t previa 
este apar te elo nobre r epreseni.ante, c agradeço Ler-me pro
porc ionado o momento ele dm· n. S. :Ex. a venlacleira resposta. 

O limite ela soberania ela Uui. ilo é imposto pela propria 
União, cl isse-llos S . :Ex . O limi te Lla soberania elo Es Lado, 
respondem-lhe os democra tas, é impos to pelo proprio Es
tado, desde que entra nest e grande pacto chamado Federação. 
(Apoiados; mnü n bem. ) 

E sabe V . Ex . por que ha esse limitlil '? 
l!l 
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O regimen federativo, Sr. Presidente, ongmou-se, não 
de uni.a concepção abstracta, não de uma combinação theorica 
de principias, ma5 da força das circumstancias, da necessi
dade elo auxilio reciproco entre os estados, que:: não podiam 
ter uma vida independente, que não podiam assistir ao 
desenvolvimento progressivo de suas instituições, ao engran
decime:nto de suas industrias, ao augmento de sua riqueza, 
sem esse pacto. 

H a, Sr. Presidente, na vida dos povos, como na vida do 
homem, phenomenos desta natureza . 

No estudo do homem, vemos ao lado da vida intima, da 
vida propriamente organica, a vida de relação, a troca dos 
auxilias . 

. · Applicai, senhores, esta observação aos estados, e tereis 
caracterizada a Federação, que é a sociabilidade entre elles. 
(Muito bem.) 
. Porventura, deixa o homem de ser soberano, porque não 

póde, sem o auxilio de seus semelhantes, satisiazer as exi
gencias e o desenvolvimento de sua organização ? 

Ha limites para o poder da vontade, determinados pela 
imposição absoluta da necessidade da vida em sociedade, e 
esta vida de relação limita a soberania individual, assim 
como a vida de relação, no regimen federativo, limita a so
berania elos estados . (Muitos apoiados.) 

Eis por que não pócle o illustre representante de Per
nambuco encontrar no regimen federativo o Estado como en
tidade independente, nc1. verdadeira accepçftO desta expressão, 
com soberania illimitada; S. Ex. ha de ver sempre, neste 
regimen, a soberania do Estado limitada, e traçado o limite 
pela força elas circumstancias e pelo gcáo de desenvolvimento 
do paiz que se fórma. · 

O SR. JosÉ HYGINO- Isso é de facto: o que quero saber 
é si existe ou não limite juridico; e tanto basta para que 
desappareça a soberania. 

O SR. AUGUSTO DE :FREITAS-Bem vê V. Ex., Sr. Pre
sidente, que tenho necessidade de interromper a cada instante 
o raciocínio que levo, em demonstração do meu pensamento; 
e não posso deixar de extranhar que, quando todos os ora
dores que combateram o proj ecto de organização judiciaria, 
foram ouvidos com a attenção a que tinham direito, o mesmo 
não aconteça com aquelle que primeiro ergue sua voz em 
defesa deste proj ecto, com aquelle que aqui tem procedido 
com inteira independencia, porque tem dado diversos votos 
contrarias a artigos ela Constituição decretada, mas que é 
partidario decidido do regimen federalista, e que pensa que 
o nobre Ministro da Justiça curvou-se ante os preceitos mais 
rigorosos, mais absolutos, de um systema democratico, esta
belecendo a dualidade na organização elo Poder Judiciario. 
(Apoiados.) 

UM SR. REPRESEN'l'AN~'E - Não se esqueça de que S. Ex. 
declarou-se, hontem, vencido nesta parte do projecto. 

0 SI~. CAMPOS SALLES (Ministro da !?tstiça ) - Está en
ganado. (Ha outros apm·tes.) 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não foi nesta parte; foi em 
relação á diversidade ele legislação, que é cousa differente, 
como demonstrarei opportunamente. 
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Quando, Sr. Presidente, o digno representante de Per
nambuco vê-se em cliJJicul cladcs para responder aos argu-
mentos quo contra sua theoria são levantados, quando S. Ex. 
encontra a limitação da soberania da União pelos poderes dos 
estados, e a limitação da soberania dos estados pelos dire ito5 
da UPião, exclama ainda: Dai-nos os limites jurídicos. 

Eu já contava com esta r esposta, e comprehendo que um 
professor de Direito Publico ... 

O Sn. EsPIH.Fro SAN'ro - V. Ex. tem argumentado con
fusamenLe sobre este negocio ele limites das soberanias. 

O SI\. AUGUS'ro DE FrtEI'l'AS - V. Ex. acha que sou con
fuso? 

O Sn. PRESlDEN'rE ___, Peço que consintam qu e o orador 
continue. 

O Sn. AuGus•ro DE FREI'l'AS - As interrupções são tan
tas . . . 

UM Sn. TlEPRESEN'l'AN'm - Entretanto, está fallando com 
muiLa clareza c discutindo perfeitamente. . 

O Sn. AuGUSTo DE FrmtTAS - No meio de muitos outros 
defeitos, não tinha ainda descoberto este, que impede-me de 
ser· comprchendido pelo digno representante de Pernambnco, 
o Sr. Capitão Espírito Santo. S. Ex. me relevar á, por gene
rosidade, attenclenclo a que não é acto ele vontade. 

Quacs os limites jurídicos desta sobcran i a ? - pcrgunLa r1 

illusLrado representante ele Pernambuco. 
S. Ex., Sr. Presidente, que. hontem, com t anto brilhan

tismo, defendeu a emenda ao pro,iecto de organização ju dicia
ria, que sustentou não ser o regimen federativo um regimen 
de abstracções, e ·sim um regimen de organização pratica, 
recua an te a log'ica conclusão de que o limite elo Poder dos 
estados estCt nas necessidades ela União, c o limite do Poder da 
União está nos direitos do Estado! 

O Sn. JosÉ IIYGINO dá um aparte. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Peço permissão para lem

brar a V. Ex. que h ontem não o interrompi uma só vez. 
O SH. JosÉ HYGINo- Peço, apenas, licença para um aparte. 

não quero interrompel-o. 
Este pensamento faz crer que confundo a ,Ç[uestão ele con .. 

veniencia política com a questão jurídica. Quando disse que 
o 'Poder na União não tem limites, refer i-me a um limite ju -
rídico e não ele facto. · 

O Srr. AUGUSTO DE FREI'l'AS - As ultimas palavras do hon
rado representante de Pernambuco são o desenvolvimento da 
proposiçfto hontcm por S. Ex. emittida neste recinto. 

Quaes os limites juridicos ela soberania ela União? 
Em que pese, Sr. Presidente, ao illustraclo representante, 

cujos talentos merecem a minha maior admiração, não posso 
Jurtar-1'ne ao dever ele declarar que nunca poderia esperar 
qnc no fim elo seculo XIX, quando tudo caminha, quando pro
cura-se organizar as nacionalidades pelos preceitos do Direito 
Publico, banindo-se os dogmas do Direito Divino, quando 
tudb tende para a demonstração mathematica, quando a Scien
cia não é mais o resultado de concepções abstractas, e ."lim da 
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evolução logica das instituições, quando se procura alcançar• 
um preceito de Direito poliL.ico, como um phenomeno da vidi:1 
physica . . . 

O SH. ESPIHI'l'O SAwro dá um aparle . 
VOZES - Continue, está demonstrando muito bem. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Si O nobre representante de 

Pernambuco se não magoasse. clesla tribuna pediria ao 
Sr. Pres idente e ao Congresso que abrissem espaço, logo após 
a defesa que faço do projecto, para que S. Ex., categorica
mente, respondesse e anniqui lasse as minhas proposições . 

O SR. EsPUUTO SANTO - Eslou inscripto, vou fallar . 
O SR. AuGUSTO DE FREI'l'AS - Mas V. Ex. ha de concordar 

que um aparte só é licito, em urn par lamento. em questões 
desta natureza, quando traduz uma theoria, quando encerra 
um systema. 

Quando, dizia eu, Sr. Presidente, os principias juridicos, 
os pret;eitos da Sciencia politica e do Dire~to surgem da re
Lorta, póde-se dizer inompem da evolução social, apreciaveis 
corno os pllenomenos pllytõicos, o illustre representante vem 
pel'gunlat·-nos em dire!Lo abtõLracto, quaes os lull!tes da so
berania da União? 

:::li LraLas8emos ele um Eslado unitario, de um corpo com
posto ele parles llomogeneas, diria a S . Ex.: O limite da so
berania nacional é o direito das outras soberani as; o limite 
de uma soberania está no direito elas outras nac ionalidades. 
(Apoiados; rnuito bern.) 

O SR. JosÉ HYGINO - E' um poder absoluto, juridica
mente . 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS - Mas, Sr. Presidente, tratan
do-se de um regimen de organização feder a tiva, quando a 
vida parte, não ela nacionalidade, como entid arle abs tr acla, mas 
dos. estados diversos que a compõem, quando pensamos em 
fazer um Constituição política democra lica, vasada sob os 
moldes federativos, o que importa o reconhecimento da auto
nomia e independencia dos es tados (A p oiados) . r esponderei 
a S. Ex.: O limite da soberania ela União no exterior é o di
reito elas outras nac ionalidades; no interior, é o direito dos 
eslaclos. (Muitos apoiados.) 

São esLes, Sr. Presid ente, os unicos principias que r eputo 
verdadeiros sobre o assumpto . 

O SR. JosÉ HYGINO - Isso importa dizer que n ão t em li
mites. 

O Srt. AuGUSTO DE FREI'l'AS - Si eu disser que o direito 
da União não tem limites, direi que a União representa um 
governo centralizado, di rei qu e os estados não mais or ganiza .. 
rão o seu systema de administração interna, n ão mais deli
berarão sobre o que diz respeiLo á sua viela intima, não mais 
regularão o exercício do Poder Legislativo e J ucliciario, não 
mais exercerão taes attribuições por direito proprio, como en
tidades autonomas, e sim por delegação el a União, o que con
traria as regras do regimen federat ivo. (Apoiados .) 

E' este, senhores, o limite do direito elos estados e dos 
direitos da União. 

Disse eu, Sr. Presidente, que os principias do Direito 
Publico surgiram dos factos, qua no progresso das nações, no 
seu desenvolvimento, como no desenvolvimento dos homens, 
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as faculdades vão se extendendo e ganhando direitos de ci
dade. 

E' por isso que não póde V. Ex., Sr. Presidente, encon
trar nas diversas nacionalidades, qualqu er que seja o desen
volvimento ela Humanidade, qualquer que esja a conquista da 
clemoeracia, dois governos federativos l) el"feitamente ev,u ae~; 
porque, si o limite da soberania ela União, si o exercício· dos di
re itos elos estados depende elo gráo ele desenvolvimento a que 
tenham attingiclo, a Nação será mais ou menos centrali zada, 
r.onforme puderem os estados viver mais ou menos indepen
dentes. 

Eis o principio unico na doutrina ela Federação. 
E' assim, Sr. Presidente, que, em abono de tal asser ção, 

vê V . Ex. na Constituição americana a maior amplitude pos
sível deixada aos estados para a sua organização interna; a 
União trata, exclusivamente, claquillo cme a:ffecla as rel açõe~ 
jurídicas ele Estado a Estado, e ele cidadão a cidadão ele estados 
clifferentes. 

No que diz resneito á viela interna desses est ados. a Uni ão 
abre mão ele seus direitos? Não, não abre m'ío; os estados lhe 
não concedem o direito rle intervir. (Apoiados.) 

Retiro a expressão, Sr. Presidente, seria um erro em Di
reito Publico moderno. 

Ao p::tsso que vê V. J<:x. isso na organizadí.o federativa el os 
Estados da America elo Norle, si rlir ig;ir as v istas par a a Alle
manha, irá eneontrar o período ela manifestação mais franca, 
do clesenvolvimen l·o mai.s adm iewel elas lendencias centra
lizadoras e absorventes . 

Alli verá V. Ex., corno rlisse o illustre Du.barle, estudando 
o Codig·o rle organização :iurliciaria desse paiz. que o esp ír ito 
centr?.lizarlor. que a unifi cação ela magistratm:a foi u m meio 
ele s:üvaçi'ío para o Imnerio. 

Nós. por<'m, Sr. Presidente, não temos um Imperio a 
salvar. (AJlO'iados.) 

O SR. CAMPOS SALLES (Ministro da .Justiça) - Mu ito bem . 
O Sr... AunusTo DF. FREVrAs - A ·Allemanha, formada pela 

agp:remiação ele eslados inclepenclontes, sent ia qu e as con
quistas clemocral icas l)Orliam affecl.ar a Corôa, e era mistér 
est.reilar os larns rla TTnii'ío . era misl:.ór constituir essa gran'ie 
potencia no seio ela Europa. 

O Sr.. . JosÉ HYmNo -Na opinião el e Dubarle isto foi um 
complemento. 

O SR. AuGUSTO DE FRF.T'l'AS - O nobre representante rle 
Pern amtmco não pócle contestar o pensamento que acabo de 
enunciar. 

A unific::tr,ão foi insp irada pelo pensamento ele garantir 
os direitos elo Imner io. no m eio claquelles diversos estados 
ela Frrlrrari'\o onrle a sohrrania ia rlosenvolvrnclo-se rlia a dia. 

Nii.o lemos um lmperio a salvar, rlisse-o, porque este 
cnh ·in falalrnenlc, c o CJllC cumpr'e-nos nrste momcnro é sa lvar 
os estaclos , elemenLos viLaes clesla grande União . (Apoiados.) 

O SR. JosÉ HYGTNo- Na Confederação allemã a centrali
zação é ele interesse nacional. 

O Sn. AVGUS'l'O DE FREITAS - Sr. Presiclenl e, não pode
ria acreclilar que os illuslres reprcsenlanles ele Pemamhuco e 
el a Bahi a fossem pedir inspirações á org-an ização politi ca e 
aclminislraliva ela Allemanha, paiz ela centralização; não po-
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deria suppôr que no seio do Congresso Constituinte brazileirO, 
depo is de proclamada a Republica de fórma federativa, um 
representante da Nação viesse trazer-nos a Confederação da 
Allemanha para norma de nossos actos, no momento de con
stituir-se esta grande nacionalidade! 

O SR . lVIOHAES BArmos- Uma Confederaç'âo de reis não 
serve de exemplo a uma Confederação de povos. (Apoiados.) 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS- Sabe V. Ex. , Sr. Presidente, 
por que na Allemanha unificou-se a magistratura? 

Os nobres representantes, que apoiam as suas opiniões 
nesta organização, esquecem-se de que a unificação da ma
gistratura na Allemanha foi um erro de organização politica. 

Quereis saber por que, senhores? 
Quando na Allemanha as soberanias locaes desenvolve

ram-se na orbita do Direito, quando manifestava-se a franca 
autonomia dos estados confederados, quando a legislação civil 
variava, de ponto a ponto, modificando- se segundo os costu
nies e as raças, o Imperio allemão sentiu enormes embaraços 
para a manutenção da paz pela garantia dos cl;re itos, porque 
as questões de ordem constitucional, as questões ele Dire ito 
Publico reproduziam-se, dia por dia, entr e os estados; e, então, 
não sendo possível firmar a competencia do Poder Legislativo 
para julgai- as, porque seria desnaturar a sua missão, ao en
vez de crear-se a justiça fed eral, de competencia limitada, em 
quem residisse o espírito da Nação e a quem eonbcsse .i lilga r 
as questões que originam-se dessa ordem de relações ju
rídicas inherentes ao r egimen federativo, commetteu-se o 
grave erro de organização politica, unificando-se a mag;istra
tura, transformando-se uma Confederação em um paiz homo
geneo, mutilando-se a soberania dos estados, a quem negou- se 
o direito de organizar o seu Poder Judiciario , olJedecen cl o ús 
condições de seu territorio, ao desenvolvimento dos povos, ás 
modalidades de sua existencia. (Muito bern.) 

E sabe V. Ex. o que succecl eu? 
Devo, antes de tudo, dizer a V. Ex. que, de 25 membros 

que co'mpuzeram a Commissã.o encarregada ele dar parecer so
bre o projecto de unificação judiciaria, qnando apresentado 
este a 29 de outubro de 1874 ao Presidente elo Hei chslag. 1!5 
eram magistrados. 

Parece que, rtratando-se da questão de reforma juclicia
ria, quando abre-se um vasto campo para as suas ambições, 
os magistrados, por muito respeito que se lhes proslc, si'ío sus
peitos na opinião que emittom . . . 

O Sn. AMPHILOPHIG - Isto é uma offensa. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não estou ol'fendendo ::t 

V. Ex.; e si o fizesse , o Congresso não me prestaria esta atten
ção, com que tanto me honra. Sou incapaz de offender a quem 
quer que seja; digo, simplesmente. que, ele envolta com a or
ganização racional elo Poder Jucliciario no regimem federa
tivo, vai uma quesftão ele interesse, que, ali;ís, no meu enten
der, tem sido mal comprehencl iclo pelo illustre r epr esentante 
da Bahia. 

UM SR. REPRESENTANTE - Os mais interessados são os 
mais competentes. 

O SR. AMPHILOPHIO dá um aparte. 
O Sn. AUGUSTO DE FnEI'l'AS - Para que vem V. Ex. mo

ver essa intriga em um recinto tão respeitavel ? 
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Sr. Presidente, não venho irrogar injurias a pessoa al
guma; porque, si o fizesse, faltaria ao respeito que devo ao 
Congresso, ao respeito que devo a V. Ex., que tão generosa
mente procura manter-me nesta tribuna, contra as interru
pções, que succedem-se tão a miude, ao respeito que devo a 
rr,im propr io: não aceoito, pois, o aparte do nobre represen-· 
tan Le, que se revela tão cheio de ira. 

Antes de proseguir, Sr. Presidente, devo dizer, e perdôe
me V. Ex. esta digressão. que quando em principio do anno 
passado, achando-me no Estado ela Bahia, fui convidado pelo 
Club Hepublioano para inaugurar as suas conferencias popu
lares, invocando os erros da Monarchia na organização dos 
poderes, dissera então: que a magistratura neste paiz era uma 
depenclencia elo Ministerio ela Justiça, que o mag·istrado era 
transformado pelo Governo em um agente de eleições; e assim 
exprimindo-me, Sr. Presidente, longe de irrogar uma injuria 
como então se disse, a esta classe, que respeito, eu defendia os 
seus direitos, porque queria, hontem como quero hoje, a ma
gistratura independente, autonoma, illustracla, conquistando 
as posições por um direito, antes que por um favor. 

O SR. AMPHILOPHIO - A minha emenda reali: .a isto. 
O SR. AuGUSTO DE FREI'rAs - Então V. Ex. confessa que 

não havia magistratura neste paiz, e sim uma turma de ho
mens commissionados para o exercício do mais importante 
elos poderes sociaes, mas sem garantias; porque, senhores, o 
magistrado independente que, no desempenho dos seus sa-· 
grados devores, investia contra as usurpações do Poder, era 
punido com uma remoção, a titulo de accessol (Apoiados .) 

Si, porventura, Sr. Presidente, eu quezesse descer aos 
factos, recorria ao nome ele um dos mais illustres magistrados 
deste paiz, cujo corpo descança em uma sepultura aberta na 
estrada de Goyaz ... 

Sabe V. Ex. por que? (Pausa.) 
PermitLa o Congresso que eu não explique o motivo da 

remoção desse tão illustre quão infeliz magistrado. 
Quando sustentava estas idéas, Sr. Presidente, não tinha 

por fim lançar uma offensa á face da magistratura deste paiz; 
querendo que se transformasse o Poder Judiciario em uma 
grande força política, querendo que o magistrado pudesse 
dizer - Eu represento um poder social, - encontrava, para 
robustecer a minha opinião, as grandes palavras do illustre 
philosopho escassez David Hüme, quando dizia-nos que todo 
o syslema pol ítico da Inglaterra, o Exercito, a Armada, as 
camaras, serviam, apenas, de meio para attingir-se um nobre 
fjm- a conservação ela liberdade dos seus grandes juizes ... 
(1\/'lúlo bem. ) . 

Quando aqui discutia-se, ha dias, a questão elas incompa
tib ilidade - questão que o Congresso mandou que fosse re
solvida por lei ordinaria -, não tratava-se, porventura, do 
interesse de diversas classes'? 

Quando o nobre representante ele Pernambuco, a pro
rosito da eleição presidencial, sustentava a emenda, que é 
uma perfeita contradição com as theorias por S. Ex. defen
didas posteriormente nesta tribuna ; quando dizia S. Ex. que 
a uleição do Presidente devia ser feita por voto directo, repro
senlando, porém, cada Eslado um voto, o que importava re
conhecer a sua soberania, icléas que S. Ex. esqueceu logo 
após, para vir defender a emeúda apresentada pelo nobre 
DopuLado pela Bahia, ao systema de organização ,judiciaria, 
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emenda que acredito não passará, ou será approvada com o 
protesto daqueJ]es que inspiram-se nos preceitos scientificos 
do regimen federativo; quando S. Ex. assim procedia, não 
defendia, porventura, os direitos e interesses dos estados? 

Em todas as crnestões ha interesses, de individuos, de 
-c lasse ou de corporações, em jogo; e dizer que o. magistrado 
os tem , não é injuriai-o. 

IR!e leve-me o CongTesso esta digressão. a que art.·astou-mc 
o aparte ào h onrado Deputado pela Bahia . 

Na Allemanha, dizia eu, Sr. Pres idente, á unificação da 
magistratura, a despelto da competencia que ficou aos estados 
para a organização da legislação, está succedenclo um grande 
movimenLo social, para a reconquista dos direitos ustu'pados 
pelo Poder centraL pa a firmar-se a attribuição elos estado.s. 
no tocante ú organizaçã.o do Poder pnhlico, expressi'ío de sua 
autonomia . (Apoiados . ) 

Nos Estados Unidos, Sr. Presidente .. quando as revo lu 
ções :;ociaes foram irrompendo, quando o choque de interes
ses excitava os dernagogos, e levava-os ao extremo da procla
mação da soberania absolu ta dos estados, Joi o Poder Judi
ciario o salvador da União Americana, foi a justiça federal , 
em quem reside o espi r ito ela nacionalidade, que constituiu-se 
a guarda ela Constituiç~ão, proclamando-a o vinculo da união 
dos esl.aclos. contra o qual não era licito tentar sem sacrificar 
a Nação. (Muito bem.) 

Não era uma olygarchia :judiciaria, senhores; a soberan ia 
dos estad os era sempre respeitada, e manifestava-se, até, na 
reforma ela Constituir,.ão, a qual era sujeita ao voto elo poclee 
competente srm])l'f' crue clous lerr:os elos es lados propn-
:nhmn-n'a. · 

Concord emente com os Estados Unidos. a Suissa, em re
conhecimentc ela soberania elos .~eus cantões. exige que tres 
quartas partes destes manifestem a sua opinião, para cru e a 
reforma constituicinnal possa, percorrendo os tram il,es legaes, 
ser decrel:acla. 

E', senhores. quo aquelles CJUO con:J'ece10naram esUv; 
eonstituições democraticas comprohoncliam que a Federação é 
um ])acto entre povos, e que sómenl0 aqurlles que o firma 
ram t êm o direito de alterai-o. 

V. Ex. comprehencle, Sr. Presidente. que não posso, 
como desejava, extender-me na analyse rlo Poder Juclici.arin. 
no estudo de sua organ1zaçã.o intima nos Estados- Unidos c na 
Suissa, na apreciação cllt comptencia ela jusLiça federal deante 
da justiça cantonal ou elos estados; mas, si me é permitticlo, 
direi, apenas. aos digm's r erJresentanl:es que ac;ui têm defen
dido a emenda apresonl.acla alleganclo que na Suissa (; mani 
festa a tencloncia para a lmificação judiciaria e para a unifi -
cação elo Direito, que SS. EEx. escrucccm-sr, de que !(t mesmo 
levanla-se no seio elo povo mn protesto conl;ra esta invasã.o, 
que abala a autonomia · elos eantões, e que traclnziu-sc pr,la 
ereação de recursos para a jns l.i c a JPrleral do causas julgadas 
pela .iu stiea cantonal. 

E Joi; creio, Sr. ,Presiclenl,t•, 110 proprio Tr ibunal Federal, 
que se I evantou esLe protesto conLra o acLo que. desnaturanclo 
a .iustir-a fe deral. nxtendeu o sr·u 1>nclor, nonferinclo-lhe a lfri 
buiçõcs· qno lhe , n fto IJ er tencem . (Apo iados. ) 

O 811. C ,IM:Po" SALL!';S (M'inislTo da Justiça) -Apoiado; é 
exaclo. 
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o SR. Auaus'l.'O DE Fn Kt't'AS - Durante cill()o seculos, Sr . 
Presidente, a Suissa viveu como Hepublica :federativa, sem 
ter, entretanto, a sua jusLiça federal. 

As questões intenantonaes Ol'am decididas pela .iusti ç:l 
arbitral, creaéla pelas allianças a base do Direito Publico ele 
então. 

A mesma difficulclade, porém, que s\1rgiu na Allemanha e 
que ahi determinou a unificação ela magistratura, o desenvol
vimento elas questões que afi'ectavam as relações reciprocas 
dos cantões, fizeram clesapparecer o juizo arbittal. que viveu 
até a Revolução Jí'ranceza, e que, substituído pelo voto ela 
Dieta, reappareceu em 1815, para dar lagar, em 1848, á 
creação elo Tribunal Federal, cuja competencia sómente em 
:1874 foi clefini·cla (s i bem que em parte sacrificando-se J .s 
princípios que lhe deram origem), traçando-se a sua esphera 
de acção, extenclenclo-se a sua auctoridade até as questões 
regidas pelos principias elo Direito Publico, questões até então 
julgadas pelo Conselho Federal. , 

Feitas estas considerações, Sr. Presidente, que demon
stram a exi.stencia elas soberanias locaes, estudada, á face dos 
princípios, a organização elo Poder Judiciario nos governos 
federativos, desço a uma analyse detida da emenda apresen
tac:Ja pelo nobre representante ela Bahia. 

Não me era licito acreditar, Sr. Presidente, que, quando 
se inaugura o regimen federativo, quando os estados trans
:formam-se em entidades autonomas, quando pelos seus legí
timos representantes se Jazem ouvir neste scenario em que 
tem de ser firmado o pacto constitucional, quando nova ordem 
de direitos promana das novas relações jurídicas, que de
correm do r egimen democratico, que vienios fundar no seio 
deste Congresso, se viesse offereceJ' uma emenda desta na
tureza, que pouco mais é do que o systema de organização 
judiciaria que tinhamos nos tempos da Monarchia. (Alguns 
apoiados.) 

Quando. em 18311, a Assembléa Consl.ituinte entregava-se 
ao estudo ela organização judiciaria que mais consentanea 
f'osse com os principias clemocraticos que, dominando o espi
rito elos li.beraes daquelle tempo, impunham a descentrali
zação como medida salvadora elo paiz 0 propulsora do pro
gresso das províncias, proclamava-se o direito de organizarem 
estas a sua mag'istratura de primeira instancia, hoje, quasi 
60 annos depois, vem o nobre representante ela Bahia apre
sentar essa mesma idéa, como a unica possivel, a unica ac
ceitavel em um pair. cuja :fórma ele governo é a Republica 
.federativa. 

O Sn. AMPHILOPHIO- Eu quero que haja hoje o que não 
houve no regimen passado. 

O Sn. Auouwro DE FREr'l'AS - V. Ex. es tá tão nervoso ! 
Permitta-mc continuar a analysar a emenda apresentada. 

Quando estas velhas idóas, Sr. Presidente, não podiam 
ter hoje acce itação, porque era pouco, porque a Hepublica 
não podia querer sómente isto, porque seria restringir a au
tonomia rl os es tad os, mutilando o Poder publico, legitima ma
nifestação ele sua autonomia, ])arque seria confundir a orbita 
denLro da qual giram os poderes do Estado com a esphera 

el e acç;ão dos poderes da União, é que o nobre representante 
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vem trazer-nos, em nome da Federação, este plano de orga
nização judiciaria ! 

Não parou, porém, abi o nobre representante. 
Depois de conferir ao Estado o direito de organizar a 

sua magistratura de primeira instancia, depois de reconhecer
lhe a competencia para firmar as regras, que devem de
finir a capacidade scientifica dos magistrados, garantir a sua 
independencia e regular a investidura, engrandecendo a sua 
mag·istratura para fortificar o Direito, o nobre representante, 
coherente com as idéas que defende, faz intervir a mão, 
sempre enfadonha, do Poder cenlral, para a nomeação dos 
membros que compõem o tribunal de segunda instancia . 

0 SR . AMPHILOPHIO dá um aparte. 
UMA voz- Vamos ouvir o orador. 
0 Sn. AUGUSTO DE FREITAS- V. Ex. mostra-se tão zeloso 

de sua emenda, que não desculpa a um profano autopsial-a . 
O SR. AMPHILOPHIO- O nobre representante tem toda 

competencia. 
O Sn. AuGUS'l'O DE FRJW'AS- Que preceito de Direito po

lítico, que principio de ordem social, que razão de conve
niencia publica póde justificar a intervenção da União para 
r. nomeação elos membros do tribunal ele segunda ins tanci<L 
elos estados, quando confessa o auctor da emenda que ao Es
tado cabe organizar a sua magistratura de primeira instancia 
pelos mold es que entender ? (Apoiados.) 

Heconhecem os signatarios da emenda o direito de re-· 
guiar o Estado a formação de sua primeira magistratura, da
quella perante quem se pleiteam todas as causas, obedecendo 
:í,s condições financeiras, attendendo á extensão territorial, 
o direito de exigir as provas de competencia intellectual e 
scientifi.ca, a faculdade de :firmar as regras para a garantia 
ela independencia, e vem, entretanto, dar á União o direito 
do nomear os membros do tribunal de segunda instancia, 
quando o Governo não póde afastar-se de uma lista ele dois 
ou tres nomes de magistrados de primeira instancia, do pro
prio Estado, que lhe são indicados pelo tribunal ? 

Senhores, si sois logicos, si obedeceis a um systema, si 
cmvais-vos ante os 'Çirincipios rigorosos do Direil.o Publico, 
crue não permittem que os poderes do Estado,· na sua or
ganização, afastem-se elos princípios ela Sci encia, sob pena ele 
es tabelecer-se um amalgama incomprehensivel, um regimen de 
Ll'ansição, contra o qual hão de protestar os propag-andistas, 
que se levantarão amanhã, no dia em que fechar-se este 
Congresso Constituinte, dizei-me: Que póele jus Li ficar essa 
intervenção da União para nomear por tal fórma os membros 
elo tribunal de appellação, cuja competencia, attendei-me, se
nhores, é limitad a ao julgamento, em segunda instancia, das 
causas julgadas pelos magistrados de primeira instancia, de 
nomeação exclusiva dos estados ? 

Mais logico, mais de accôrclo com a razão, seria que o 
nobre auctor da emenda vi.esse dizer-nos: O tribunal de ap
pellação, como a magistratura ele primeira instancia, pertence 
ao Estado; quem nomeia o primeiro, nomeia o segundo; quem 
estabelece as condições de capacidade scientifica e de inde
pel'ldencia para a organizacão da magistratura de primeira 
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instancia, estabelece-as para a segunda. (M1.titos apoiados; 
mttito bem.) 

0 SR. ANTONIO EUSEBTO- Apoiado; nada póde justificar 
esta desegualdade. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS- Isto é que seria logico; isto 
é que seria estabelecer um systema. 

O Sr. . AMPHILOPHIO- V. Ex , não leu o meu proj ecto. 
(H a outr-os apartes . ) 

O SR. PRESIDENTE (ao ourdor) - Previno ao Sr. Deputado 
que está terminada a sua hora. 

0 SR. AUGUS'ro DE FREITAS- Eu appello para a bondade 
r1e V. Ex. e, especialmente. para a generosidade dos que me 
ouvem, e peço a V. Ex. que consulte ao Congresso si me 
concede alg·uns instantes mais. 

VozEs- Póde continuar. 
O SR. PRESIDENTE- Não posso fazer a consulta, porque 

a isto oppõe-se o Regimento, que marca, expressamente, uma 
1·1ora para cada orador; e o Sr. Deputado já excedeu vinte 
minutos. 

VozES- Tem havido to lerancia para muitos. 
0 SR . AUGUSTO DE FREITAS-Neste caso, Sr. Presidente, 

como o costume vai fazendo lei nesta Casa. a generosidade 
ele V. Ex. permittir-me-á concluir as minhas observações . 

Isto é que seria um systema, cu o disse, Sr: Presidente; 
c, entretanto, ouvi a um dos illustres or:adores que occuparam 
esta tribuna em defesa el a emenda apresentada, que o nobre 
Minislro ela Justiça, na organização jucliciari~, aclmitticla no 
projeclo ele Constituição, não obedeceu a um ;:;ystema! 
· Senhores, si ha entre as organizaç}Ões ,indiciarias que 
regem os povos alguma que tenha obedecido ás leis ele uma 
combinação systematica e scienitfica. é esta que se projecta 
prrra os Es laclos Un irlos elo Brazil. (Mn'itos a'{Jo'iados.) · 

A União ameri·cana, padinclo do systema federalista, mais 
I rtrde receosa, após a guerra ela Seccessão. cl eixon que a ma
gis l.ralura federal conquistasse competencia, que não tinha, si 
hem que sobre assumpto ele importancia somenos. 

A Suissa. por mal entenclirlo interesse da União. per
m i ltlu cru e o Tribunal Federal chamasse a si attribuições que 
lh e não cabem e que desnaturam a sua mi ssã o . 

Entretanto, senhores, defini a esphera de acção das duas 
magi sl.raturas; firmai em lei as suas attr ibuições; prescrevei 
as suas com:::e tencias para a apreciação rio clireilo offcncliclo; 
deixai que corram parallelamente as duas soberanias ; e não 
receei s conflictos . 

Limitai a competencia ela magisl.ratura federal ás ques
tões que affectem interesses de ordem politica, ás questões 
em que a União P. interessada para salvar os laços ela F e
deração; deixai o Direito Privado sob a protecção ela magis
tratura elo Estado; collocai a União como entidade abstracta, 
superposta a tudo, e o progresso se fará, e o Poder J ucliciario 
nu Bra7.il oceup ::trú o posto que lhe foi destinado na Americ'1 
do Norte . (Muito bem.) 

Mas o nobre representante precisava justificar a ultima 
parte de sua emenda. O nobre representante permitta-me .. . 
eu já t enho receio ele dirigir-me a S. Ex , 
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O SR. AMPHILOPHIO- Oh ! não ha razão para receio. 
0 SR. AUGUSTO DE FHEl'l'AS- V. Ex. permitta-m e dizer

lhe com toda a franqueza .. . 
O SR. AMPHILOPHIO - Toda, pois não ? 
0 SR . AUGUS'rü DE FREITAS- . .. ele Um moço. · que pela 

primeira vez tem assento em uma assembléa polil:ica, e cuja 
responsabilidade vai comprehendendo que se accentúa, dia por 
dia, cleante elo grande desenvolvimento que para o paiz advirá 
desta Constituição política, ou cleante elo grande movimento 
social, que o sacrifício elo regimen federativo determinará; 
permitta-me S. Ex. que eu clig·a: Essa intervenr:ão do Poder 
central para a nomeaçã.o elos membros do tri.bunal ele se
gunda instancia nos estados Joi o prologo com que o nobre 
representante quiíl preparar o accesso elos magistrados elos 
estados para o Supremo Tribunal Federal. 

S. Ex. precisava justificar este accesso; mas, si :fir
masse a competencia exclusiva elo J);sl.aelo para a composição 
ele sua magistratura, tanto na primeira, como na segunda 
inst.ancia, não poderia encontrar o élo pelo qual fos se mais 
tarde o membro elo Tribunal ele Appellar;iío chamado a nxercer 
as suas Juncr;ões no Supremo Tribunal J<'ecleral. 

Era este, Sr. Pres idente, o pensamento que j1.wtificava 
esta parte da emenda do nobre representante; mas S. Ex. 
~eecuou mais tarde, sem querm·, porque adaptou um sysLema 
eclectico. que envolve uma org·anizar;ão inacce itavel. 

S . Ex. veiu dar ao Congresso, a todos os clislinclos re
presentantes que reflectirem um momento sobre e:; I 0 projecto 
de organizar;ãü juclieiaria, o direito de di zerem : A vos:;a 
emenda nã.o traduz nm systema polltico, vós a conclemnasl<"S. 

Quereis ver, senhores ? 
Quando o nobre representante ela Bahia apresentou essa 

emenda, clcnois de commetter o erro, em organização jucliciaria, 
re leve-mo a expressão, que nã.o Lom por Jim magual-o... · 

O SR. J\JYIPHILOPHIO - Nã.o mag·ôa-me. 
O SR. AuGUS'l'O DE FRErTAS- ... ele dar á Uniã.o o di

reito ele intervir na organizar;5.o elos tribunaes ele anpellaçã.o, 
cuja competencia é limitada ú iurisdicçi\.o territor ial, S . Ex. 
veiu dizer-nos : · O Trilmnal Federal se compor{! el e tantos 
membros quanlos :forem os lribunaes ele appellar;ão, elos quaes 
sahirã.o por · antiguidade, e mais um terço, que o chefe da 
Naçã.o escolherá entre os ciclaclãos rle no i avel saber. 

Dizia mais S . Ex.: Dou á Uniã.o o direito ele nomear um 
terr;o dos membros do Supremo Tribunal FederaL em attenr;ão 
á natureza deste Tribunàl, ús aLtribuir;ões políticas e admi
nistrativas que vai exercer. 

Aqui está, senhores, a conclemnar;ão ela emenda. 
Si S. Ex. conhece perfeit amenl.e que o Supremo Tri

bunal não é rla natureza claquelles que applicam as leis do 
Direito Privado . .. 

O SR. AMPI-ITLOPHTO -Applica amhas .. 
O SR. AuGUSTO DE FRET'rAs- V. Ex .. Cllle é fão mnni!!;o 

ele apartes, e que, a té, pediu-me que não lh'os clésse, por que 
me interrompe tanto ? 

O SR. PRESIDENTE- Si o nobre representante fôr res
pondendo aos apartes . . . 



o StL AUGUS'l'O b:U: F'tt81'1'AS - Prometto a v. Ex. nao 1'06" 
ponder mais . . . 

O digno auctm· da emenda, comprehendendo que o Su
premo Tribunal Federal tinha, como na União americana, 
como na Suissa, attribuições excepcionaes; que era antes um 
poder político; que não tinha de applicar as leis do Direito 
Privado, mas leis constitucionaes, as regras do Direito Pu
blico; que exerc ia aLtribuições administrativas, attenta a na
tureza do regimen Jeclc;·aLivo; que girava em uma esphera 
superior, como sentinella vigilante para a guarda ela Consti
tuição e elas leis fecleraes, destas leis que regem as relações 
cnLrc os estados; S. Ex., não podendo mudar a natureza deste 
Tribunal, mas não julgando r egular compôl-o sómente com os 
membros tirados elos tribunaes ele appellação, magistrados que 
entregaram toda a sua existencia ao estudo do Direito Pri
vado, permitte que seja augmentaclo o Tribunal de um terço, 
e que a nomeação vá recahir sobre indivíduos de notavel 
saber, extl·anhos ú magistratura . 

Senhores ! Ou o nobre representante convirá em que só
menLe esta terça parte dos membros extranhos á magistra
tura, e que S. Ex. permitle que entre para o Supremo Tri
bunal, tem competencia scientifica para julgar as questões 
consLitucionaes, para exercer todas as attribuições que, por 
lei , cabem a este Tribunal, e, neste caso, não tem justificação 
plausível a enLracla elos membros dos tribunaes ele appellação; 
ou S. Ex. affirma que esLes representantes da magistratura 
elos estados Lêm a competencia intellecLual precisa para o 
exercício ele tào elevadas a ttr ibuições, e, nesta hypothese, nada 
poderá justificar essa i'aculclacle, dada ao chefe ela Nação, ele 
augmentar o Tribunal com um terço de cidaclàos extranhos á 
magisLratura. (Muito bem; muito bern.) 

UM Srt. HEPRESEN'rANTE - Isso é logico, é ir_responclivel. 
O 8H . Auous•ro m: FREI'l'AS- O projecto de organização 

;judiciaria, Sr. Presidente, aclmitte no Tribunal Superior 
juizes, bem como cidadãos extranbos ú magistratura; mas 
deixou ao chefe da Naçrw o direito de julgar da erudiçào da
quelles que vilo ser investidos ele táo nobres funcções, fis
calizado o exerci.cio deste direito pelo Senado, em sua sa
bedoria. 

O Pocler Executivo tem a faculdade de ir buscar os mem
bros mais clisLinctos da magistratura dos estados, bem comà 
os mais notaveis jur isconsuHos, que vivem fóra della. 

Si receaes o patronato, condemnaes de antemão o Senado, 
a mais alta corporação politica elo paiz, cujo assentimento 
é necessario para que se tornem effecLivas as nomeações . 
(Ap oiados .) 

Eis as idéas do projecto, idéas que eu abraço, porque 
considero a magistratura federa l a salvação elas instituições 
da naci_onaliclade hrazileira; porque acredito Que, neste pail, 
está reservado ao Poder Judiciario um posto de honra egual 
ao que occupa elle em todas as federações, especialmente na 
America elo Norte (Apo'iaclos ), onde salvou a União após as 
grandes luctas ela Seccessão . 

Quereis ver, senhores ? 
Quando, Sr. Presidente, o i !lustre Marshall, presidente 

do Supremo Tribunal, foi consultado pelo chefe da União 
sobre a constitucionaliclacle ela creação ele um banco nacional, 
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sobre a legitimidade, em face da lei política, do princ1p10 do 
monopolio bancaria, elle respondia-lhe : Ficai em vosso posto; 
decidi a vossa questão com o Poder Legislativo; resolvei como 
entenderdes, que nós, l)oder Judiciario, julgaremos mais tarde 
o vosso procedimento, sustentando o vosso acto, ou nullifi-
cando a lei que í'erir a Constituição. 

Tenho visto, Sr. Presidente, combater-se o projecto de 
dualidade da magistratura, sustentando-se a necessidade de 
um tribunal .supremo, meio unico, no entender dos impugna
dores, de manter-se a uniformidade da jurisprudencia . 

Concedesse-me V. Ex. mais alguns minutos, e eu mos
traria ao Congresso o que foi a jurisprudencia neste paiz, nos 
tempos do Sqwemo Tribunal de Justiça. 

Entretanto, Sr. Presidente, a unificação do Direito não é, 
nem póde ser, o resultado de um decreto elo Governo (Apoia
dos); a unif'Ol'midade da jurispruclencia é a resultante legitima 
da fiel execução da lei, da exacta .compreihensão de seus pre
ceitos. (Apoiados; rnuito bem.) 

Organizai, senhores, com sabedori3< a vossa magistratura 
nos estados; •estabelecei regras reguladoras da capacidade 
scientifica dos magistrados de p·rimeira, como de segunda in
sLancia; firmai, rigorosamente, a sua indepemlencia, offere
cendo-lhes as mais amplas garantias, e os seus julgados obe
decerão ao mesmo criterio scientifico .em todo o pa~z, e dahi 
advirá a unificação do Direito . (lviu'ito bern.) 

Eu não quero, repiLo, esta unificação decretada pelo Go
verno; não desejo a continuação deste1 tribunal supremo, que 
nunca realizou seus fins neste paiz, estabelecendo um Direito 
uniforme,- tribunal que, mesmo em França, a despeito da 
centi·alização, que alli domina, não consegue o (iesideratum .que 
determinou a sua creação. 

Pensaes, rporventura, senhor-es, que com es·la m'eação da 
magistral.ura federal fi cará abatido o nível da magistratura dos 
estarios 7 Pensa.es, acaso, •que não podem estes, pelos recursos 
ode que disp'õ1em, constituir a sua magistratura, nas desejaveis c 
,imprescindíveis condições de independencia, .para •que seja ga
rantido o direito individual pela observancia exacla da lei '! 

Então, senhores, a questão se desviaria do terreno do di
reito que têm os estados de organizarem o seu Poder Judi
ciario, par~t cahir no plano da •Organização finan0eira. 

Resolvei p'rimeiramente esta magna 1questão; habilitai os 
estados para a vida autonomica, 1e tudo estará decidido. 
(Apoiados .) 
· Quanto ao abatimento da ~nagistratura dos estados, de 
que Jallou o nobre representante de Pernambuco, no voto que 
deu c·m separr,do, eu poderia lembrar a S. Ex. que, quando 
no Estado da Virgínia reunia-se a Assembléa para approvar a 
Constiluição da União americana. Patrick Henry, um du-3 
grandes propugnadores da Independencia, dizia: Acceitemos a 
magistratura federal, que se erêa neste pacto constitucional , 
porque é imprescindível em face do novo Direito, que surge 
da noss~t nova Jc o;<; r;ão, e façamos •votos para que ·ella seja 
indepuncl en! e, l:'uüerana e nobre, como é a magistratura dos 
nossos estados. 

Eis o papel, senhores, que eu quero para a m;tgistratura 
ibraz ileira, transformada em um centro para onde .hão de con
vel1gir todas as forças da Nação. (Muito bem.) 

Entvetanto, que quer o nobre repr.esentante da Bahia? 



__.. 1.91 ~ 

Quer, iSr. Presidente, que o !Supremo Tribunal seja composto 
pela antiguidade, a lei mais fatal, e .que neste paiz produúu os 
mais desastrosos ef·feitos ! (Apoiados.) 

S .. Ex., Sr. Presidente, manifestou um espirito verdadei
ramente centralizador, revelando que vinha do Partido Con
servador .. . 

O SH. AMPH'ILOPHIO- Não vim de partido algum . 
O Sn. AuGusTO IJ'E FIR!EITAS- S. Ex. foi p'residente em 

uma si luaçfio conservadora . 
. s. Ex. crêa um tribunal de appeHação na Capital de cada 

Estado, para ~ ' :lgar em segunda instancia as causas decididas 
pelos juizes de primeira, esquecido das fataes eonsequencias 
que decorreram, .no regimen passado, deste systema de org·a
nizaeão dos tribunaes surperiores. 

Quando teriho deantc dos ollhos, iSr. Presidente, um .pro
jecto de Constituição do Estado da Bahia, promulgada pelo 
honrado Senador Dr. Virgilio Damas i o, e obra ele um dos 
mais respeitaveis magistrados, de um dos mais notaveis ju
risconsultos que este paiz tem tido, o Conselheiro Luiz An
tonio Barbosa de Almeida (Apoiados), cujos •talentos mais se 
vão accen [l_wnclo, á medida que os annos se succedem; quando 
.-wj o >thi apr8senlar-se uma organização j udiciaria racional, e 
que obedece ás exigencias do meio em que vai se desenvolver, 
compondo-se os tribunaes de app'ellação, de momento, com 
juizes das comarcas vizinhas á daquelle que proferiu a sen
tença, para que as partes .contendoras vejam com presteza 
resolvido o seu direito, garantida a su a liberdade em toda a 
plenitude; quando vejo creado o Supremo Tribunal de Jus
tiça eom a ttribuições excepcionaes e de natureza diversa; 
C[ ti anelo \ r ,io, cmfim, ceder á l·ei elo progresso a org·anização 
jucliciaria nos estados, vem o nobre rapresentante da Bahia 
defcndel' a idóa da conservação deste Tribunal, unico c!EJ se
gunda insLancia nos estados, legado do re!g'imen passado, com 
todo o seu .cortejo ele centralização ! (Apoiaclos.) 

Foi ainda, Sr. Presidente, em nome da unidade ela juris
prudencia, que neste Congresso combateu-se a dualidade ela 
magistratura . 

Devo dizer a V. Ex. que neste ponto, principalmente ... 
O SR . PRESIDENTE -Lembro ao nobre representante que 

Ja está muito excedido o tempo ,que lhe é concedido para 
discutir. 

0 SR . AUGUSTO DE FREITAS- Perdôe-me V. Ex., e con-
ceda-me alguns instantes mais. 

V. Ex. comp'rehende, Sr. Presidente, quanto teria eu que 
dizer ainda sobre este projecto deo organização jucliciaria, eon
su bstanciado na emenda apresentada pelo no'bre representante 
da Bahia; quanto t-eria eu que diz·er ao nobre Ministro ela 
Just.iça, cujos talentos admiro e, mais C]ue tudo, cuja unifor
midade ele principias, cuja systematização de idéas clemo
craticas tanto invejo, sobre o systema adaptado por B. Ex. 
no projecto ele Constituição, systema que entendo dever soffrer 
uma peQuena modificação, e sobre o decreto de organização 
da jusLi ça fccl er;:ll , que, si estivesse neste momento em clis
cussão, pediria licença ao Congresso para indicar os pontos 
em qu r. parece-me ele ver ser alterado. 

Neste sentido, Sr. Presidente, permittir-me-á V. Ex. 
que apresent,e um8, emenda, .pela .qual ficará o Chefe da Nação 



com o direit.o de nomear os magistrados l'ederaes mediante 
assentimento do Supremo Tribunal. 

Quero, Sr. Presidente, que fiqu e esLG ·'.l'l'ibunal respon- ' 
savcl pela escollha dos magistrados ela primeira instancia da 
justi~\a federal, como é ·O Senado 'pela escolha elos mamJJros · 
qne compõem a segunda instancia, - 1·estricção esta imposta 
ar: direito do chefe da Naç;ão pela importancia das attribul
ções conferidas a esta jus-tioa. 

•Calo-me, entretanto, ·Sr. Presidente, em: wttenção á ordem 
de V. Ex., que, aliás, revelou-se ele uma bondade sem li.
mites; e, como não sei si terei oocasião de tomar parte na 
2" cliscüssão elo projecto .de Constituioão, o que desejo, entre
tanto, para desenvolver e-stas icléas e emivtir a minha opinião 
sobre a grave questão ela discriminação das rendas da União e 
dos estados, devo dizer, com a maior franqueza, aos dignos 
representantes, que tanto honram-me com a sua attenoão, que, 
si quizerem votar pela uniclacle .da magistratura, si quizerem 
acceitar este systema eclectico, proposto pelo nobre rep're
sentante ela Bahia, systema que mutila o regimen de orga
nização política e administrativa, .que o paiz ambiciona, tor
nanclo iJ Poder Jucliciario .ela União incapaz de cumprir a sua 
missão ele hoje, devem, primeiramente, retirar o voto, que 
deram em favor elo art. 1 o elo projecto de Constituição, onde 

· está escripto que a fórma :federativa é a fórma de .g:overno elo 
Brazil; e, então, terão Jeito clesapparecer a üorôa, o velho 
Imperador liberal, a antiga ,centralizaçã.o monarchica, dando 
ao paiz, em tro!;a das instituiçiÕ'es cleca,hidas, uma Republica 
centralizada, e um chefe, cujo deS1)0tismo se firmará na lei, -e 
tanto mais ·gra.vs crnanbo será .exercido :"t sombra ela liberdade. 
(Apoiados.) 

Senhores, eu elevo ainda, ao deixar .esta trihuna, dizer-vos, 
p'OI'qne é uma convicoão profunda, ,crue alimenta o meu es
·pirito, e cru o não o abandona: A unica questã.o séria que h a 
neste pai7, é a da separação dos estados; <L) si este Congresso, 
que rmmiu-se em nome rla J<'ederação, votar medidas como 
esta - a unidad e ela magistratura- o mais profundo golpe 
.que se púcle desfechar no regimen federativo-, a propag·ancla 
em prol elos grandes principias clemocraticos continuará, no 
Norttl comP no Sul: e, entã.o, ,senhores, c]mtnclo estas idéas ca
hirem na alma da Naçã,o, teremos de assistir, sirnplesmente, á 
conquista elos direitos l1 o.ie usurpados pela União, ou á sepa
ração elos esta·dos ! 

Tenho conclui do. .(Muito bem; mudo bern. O omdor é fe
l'icitado pur gnmde monero de S?'S. representantes c pelos 
Sts. lv!inistros ela Jt~stiça e do Interior.) 

O Sr. Gonçnlves Chaves (Movimento de atlenção; silenc·io) 
- Sr. Presidente, Srs . representantes. Bem poucas vez,es o 
access.:· a •esta tribuna ha ele ser tão difficil, como no presente 
debate, ·crue os àistinctos oradores, que m0, precederam, tanto 
têm i Ilustrado. 

Parece, Sr. Presicl·ente, 'c1ue seria preferível que, no mo
mento, eu abandonasse H tribuna e deixasse que outros re~ 
presentantes mais -competentes (Muitos não apoiados) se em-
pen1hassem na discussão. · 

Sr . Presidente, os dignos representantes da Ba'hia e Per
nambuco coUocaram a questão sob um ponto de vista, que me 
parece .escapar á esphera ,prop•ria elos parlamentos. (Apoiados.) 
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Os honrados l'ClJl'esen Lantes fiz e!'am clcsliz:al' a CÍiscus::;fli 1 

do terreno politico, elo terreno prwtico, para as especulaçõ-es 
sc ien t,f icas, para as do utrinas m etha.plhysicas . (flpo'iados .) 

Sr. Presidente, não venho offcrecer uma contestação ús 
up ll'liões elos nobl'es re presentantes, tão luminosamente enun
(5.iadas em seus discursos. 

'J'l'az-me ú tribuna, ap enas, o inLuiLo el e sustenlar algumas 
emencll~s. que üvc a llom·a ele submcLL-er ú consideração el o 
CongTesso. R pot·cruc estas emen ciL\S impol'lnm acc0itaçãu, po-r 
nJirtha p:nt.e, ri o :<ys l:cm a cons ign<.tclo 110 peo,irõ C· Lo cons tiLucio
nal, em srus r~l en 1cnl os hasic o-s c n<.t •quasi totaliclaclc de suas 
d isposi (;·õles orgauica s, lr;n lJ o rwcess idade, Sr. Presidente, cl•e 
oppôr ligeiras considcr:v;ões ·ás opiniões auctorizadas dos hon 
rados representantes, {JllC tanto se rtêm saUentado nesta tri
Jmna, eorn os applansos ele todos nós. (Apoiados.) 

Sr . .Presidente, o eixo desta questão tem s.iclo a disLincç':ío 
de duas soberanias : uma local e outra nacional. O honrado 
J't~presen tanto du Pernambueo, mes tre das sciencias j uridi·cas u 
soeiaes, corn a elcvaçã.o de um talento admiravel, estudando o 
a ssumpto sob um ponto de vista particular, doutrinaria, di
vagou brilhantemente, procurando demonstrar que era incom·
pativel a soberania local com a soberania nacional, sendo 
aquella nullificacla por esta, que a limita; e .soberania limitada 
não é soberania. 

Sr. Presidente, quando, após os desastres ela Confederação 
llOl'Le-americana, a nlina quasi. elos estados, que ficaram im
possibilitados el e esta'helecer um gover no regular, Hamilton, n 
grande uatl'iuta amerilmno, poz-sc á /'rente elo movimento unio 
uista. por essa occ<.tsião, surgiram as mesmas duvidas, formu
laram-se as mesmas objecções que o nobre representante de 
Pernambuco aqui enunciou. Então, senhores, perguntava-se si 
era possivel haver uma soberania local e uma sobeeania nacio.,. 
na!, conjunctamente . 

Então se inquiria si era possível , si se podia comm:ehen
c!er que o individuo fosse cidadão de um Estado, por exemplo, 
da Virginia, e, ao mesmo tempo, cidadão americano ? E ' o que 
não pócl e aclmittiT' o nobre representante el e P ernambuco: como 
ser-se c i.dad::ío bahiano n, ao mesmo tempo. cidadão brazi.
leiro? 

Mas, senhores. t erminada a po lemica no terreno das dou
trinas, o facto respondeu ela maneira mais saLisfactoria a essas 
duvidas. O facto foi a creação ela geande Republica americana, 
que, apesar ele um seculo de vida, não se tem enfraquecido, e, 
muito pelo contrario, ele ·elia para rlia ganha força n esplendor, 
assombrando u Mundo r~om u desen volv.i mento de seu pro-
gr esso. (Apoiados.) · 

Penso, Sr. PresiclenLc, que a resposta cru e o Congresso dos 
Estados Unidos elo Brazil, ao :l'ormula1· a sua Constituição po
lítica, h a de dar ús duvida~ e ás obj ecçõ·es levantadas p elos 
honrado:; l'epresentantes, ha dr~ sm· fundada nas m esmas espe
rall(jaS, ha ele ser a mesma que Joi. clacla pel<.t Hepublica norl;e
amet·ít;ana úQuelles que duvidavam da pnüicabi !iclaclc ela sua 
organiza(;ão federativa. (Muito bem. ) 

:Sr. P'residente, não quero, nem tenho competencia para 
entrar no estudo das theorias, que se podem contrapôr ás dou
trinas .sustentadas pelo honrado representante. (Mttitos não 
apoiados.) 

IE.ntretanto, senhores, sempre direi: A soberania nacional, 
que é a razão, que é a intelligencia, que é a vontade popular, 

13 



-194-

é, p-or isso, uma forca moral, un, direito supremo. A soberania, 
portanto, realmente, é una e indivisível na sua origem, na sua 
essencia. (Apoiados; rnuito bern.) 

!Mas, a soberania não se exerce por si, tem necessidade d~ 
orgãos para agir; na organização dos apparelhos pelos quaes ·'0 
manifesta e actua, a soberania não se destaca da sua séde, ape .. 
nas delega, determinadamente, poderes. (Apoiados.) 

E' sabida, todos os .Srs. representantes conhecem, a dou 
trina que resulta da escola revolucionaria franceza: - a sobe
rania destaca-se do povo e vai residir nos seus constituintes, 
nos seus delegados . 

Mas os resultados praticas dessa doutrina têm sido fataes 
á França, fazendo resvalar a Nação do regimen da liberdade 
para o regimen do despotismo. (Apoiados.) 

Esta doutrina tem creado a omnipotencia parlamentar, que 
tem sido sempre funesta a todas as nações em que tem 
actuado. 

A verdadeira doutrina, a doutrina americana, a doutrina 
Jrancamente liberal, a doutrina democratica, é que a soberania 
não se destaca do povo; que o povo não abdica, não nullifica 
o seu poder, apenas commette parcellas desse poder, faz dele
gações parciaes, determinadas. (Muito bern.) 

Eis, portanto: a soberania; que é una e indivisível na sua 
origem, na sua essencia, divide-se, limita-se na sua mani
festação, no seu obj ecto, no seu exercício. (Apoiadtos; rnuito 
bem.) 

·Si isto é verdade em principio, quando se trata da orga
nização de poderes publicos, não se póde deixar de parte o 
facto. 

Ora, qual é o fado incontestavel, palpitante, palpavel ? 
E' que, ao lado de certa ordem de interesses, que affectam '1 
communhão, ha tambem interesses de ordem particular, ha 
tambem aquillo que é positivamente a vida local. (Apoiados. ) 

UMA v-oz - Perfeitamente . 
O SR. GoNÇALVES CHAVES - Ora, Sr. Presidente, si a 

soberania, indivisível em sua origem e em sua essencia, deve 
crear para o seu funccionamento orgãos ·com delegação de 
poderes determinados, que impede que na creacão desses po
deres dê plena satisfacção áquelles interesses de ordem di
versa, _organize, por meio de seus -orgãos especiaes, a vida local, 
isto é, crêe os poderes locaes e os poderes nacionaes ? 

0 SR., CEBARIO ALVIM -Apoiado ; muito bem . 
O SR. Go~ÇALVES CHAVEs - Assim, Sr. Presidente, para. 

mim, a questão es!tá perfeitamente resolvida no systema fe
derativo, consagrado no projecto de Constituição. (Apoiados.) 

O SR . BADARó - Não apoiado. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES - Dá-se plena satisfacção aos 

interesses communs, geraes, internacionaes, e á vida local; 
são interesses distinctos, mas harmonicos, pelos quaes se ma
nifesta a vontade nacional; são organismos que precisam 
apparelhos funccionaes diversos e que são -forças vivas de 
todas as sociedades, principalmente daquellas que se desen
volvem em um grande theatro, que occupam, como no 'Hrazi l, 
vastas regiões . E' principalmente nestas sociedades que os in
teresses l·ocaes e interesses communs ou nacionaes si deli
mitam mais; portanto, Sr. Presidente, parece-me que não têm 
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razão os illustres representan tes, quando não podem oonciliar 
a soberania local e a soberania naoional . (Apoiados.) 

A questão póde ser de palavras, porém, eu me satisfaço 
com esta denominação; oh amem á soberania dos estados au
tonomia administraliva e politioa; mas autonomia que crêa 
poderes não subordinados a outros poderes, poderes inde
pendentes que têm plena liberdade para regu lar todos os 
interesses, que são relativos á vida looal, são, portanto, po
deres soberanos. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, o segundo ponto em que o nobre repre
sentante da Bahia assentou a impugnação ao proj coto de Con
stituição, basêa-se no estudo, que fez, de leg islações compa~ 
radas, da leglsiação suissa e da legis lação allemã. 

P'ara S. Ex., a unidade do Direito e a unidade das insti
tuições judiciarias não sã.o a resultante de regimens politioos 
unitarios, mas se conformam, tambem, oom o systema fe 
derativo . 

Sr. Presidente, não me pareceu feliz a lembrança de in
vocar o nobre representante clà Bahiaa a legislação da Confe
deração allemã; me pareceu que S. Ex. não havia apreciado 
devidamente a exactidão das disposições a que se referiu. 

Todos .sabem que a Confederação allemã não se organi
zou sob o' ponto de vista democratico; todos sabem que não 
foi para manter a liberdade, que o Imperador Guilherme e o 
seu poderoso Ministro organizaram o sysLema federativo al
Iemão; todos sabem, Sr. Presidente, que a c reação dessa Con
federação prende-se a razões ... 

O SR .. CHAGAs LoBA'l1Q - Politicas. 
O SR . GONÇALVES CHAVES - . . . supremas, de ordem 

política. (Apoiados do Sr. Cesario Alvim e de outros senho
res.) 

O SR. CHAGAS LoBA TO - Foi um presente de gregos que 
Guilherme fez á liberdade. 

O SR . GONÇALVES CHAVEs - Sr. Presidente, ha vinte 
annos, póde-se dizer, o continente europêo n~o é senão um 
acampamento ele exercitas inimigos; ha vinte annos o con
tinente europêo esLá de armas ao hombro, e a Prussia, que 
é o Estado preponderante dessa Confederação, esforça-se para 
manter a sua hegemonia na raça allemã e na política européa; · 
e precisa concenLrar todas as forças do Imperio allemão. 

Dahi, senhores, vem esse trabalho de concentração ou da 
unificação da legislação federal allemã .. . 

O SR. ARISTIDES LoBO - E lá é direito; aqui, não temos o 
direito; o direito, lá, é secular. 

O SR . GoNjÇALVJE'S CHAVES - ... esse trabalho de absor
pção, por parte da Pru~s ia, lenlo, mas efficaz, dos• estados 
confecleraclos, é a política, prussiana, dictada, segundo Blun-. 
tschli, pela logica das causas. 

Mas, Sr. Presidente, em relação á Suissa, que h a ? 
E' verdade Sr. Presiclenfe, que o povo suisso, demo

crata por exceirencia, dedicado ao trabalho e á paz, e que 
occupa uma posição especial na Europa, povo neutro, sofire, 
entretanto, a influencia do meio. . 

A Suissa, cercada de potencias militares e inimigas, teve, 
tambem, necessidade de obedecer a esse movimento de con
centração, afim de se preparar para alguma eventualidade em 
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nacional; dahi a necessidade que tem a Suissa ele caminhm· um 
pouco para a unificação, sob a influencia desta icléa. 

Nem se diga, Sr. Pr·esiclente, que, si semelhante tenden
cia actúa no espirito elo povo sui.sso, e!la só diz respeito ás 
instituições governamentaes, e não ás instituições judiciarias. 

Nã:o, Sr. Presidente; porque as instituições j ucliciarias 
não se podem destacar elas instituições polilicas; as insti
tuições jucliciarias são o complemento das inslituiç-ões po
liticas. 

0 SR. AMPHILOPHIO - Um ramo das instituições po
líticas. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES - São o espelüo, o comple
mento. O pensamento clirector é o mesmo, e clahi é que vem a 
concentração de tocla.s as forcas vitaes da nacionalidade sui.ssa, 
para mais larga unificação de suas instituições. 

!VIas, Sr. Pres idente, esse trabalho de uniücação é tüo 
largo, tem tão grande significação, como quiz dar-lhe o nobre 
representante pela Bahia ? 

Sr. Presidente, o nobre representante pela Bahia deu-se 
ao trabalho ele ler trechos de um escriptor, que tambem co
nheço, ele Demonbynes. Por esta razão peço a V. Ex. e ao 
Congresso permissão para ler trechos deste mesmo auctor, 
dos quaes se vê que o pensamento elo nobre representante foi 
além elo pensamento elo escriptor. 

Antes disso, porém, Sr. Presidente, analysarei as insti
tuições judiciarias da Suissa. 

O nObre representante da Bahia asseverou que havia um 
movimento centralizaclor elas instituições judieiarias, porqut~ 
f.6ra creado um tribunal federal, do qual dependiam todas as 
jurisdicções inferiores; e no dominio do Direito Privado enu
merou as materias contidas no art. 64, da Constituição suiss:1, 
que passaram para a competencia federal. 

O SR. AMPHILOPHIO - Eu disse que na Suissa a justiça 
federal concentra- se em um só tribunal. 

O SR. GoNÇALVEs GRAVES - E que esse tribunal tem a 
revisão de todas as causas. 

0 SR. AMPHILOPHIO - De todas, não, da grande par~2 
que a legislação tem rlOmmettido a esse tribuna l . 

O SR. GoNÇALVES CHAVES -Bem; mas -o nobre represen
tante sustentou que havia um trabalho de concentração .. . 

O SR. AMPI-IILOPI-IIO - Posteriormente á Constituiç[o 
de 1&74. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES - ... e que o Tribunal Federal... 

O SR. AMPHILOPHio - Alargava sua esphera. 

O SR . GoNÇALvEs CHAVES - . . . alargava sua esphera, 
comprehendendo, além das materias propriamente federaes, 
outras, que pertenciam á competencia dos estados. 

O SR. AMPHILOPHio - As leis federaes é que vão, ele 
dia para dia., alargando essa esphera. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES - Vejamos qual a esphera do 
acção do Tribunal Federal da Suissa. Elle funcciona como 
tribunal de cassação, funcc iona como tribunal que decide em 
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nr.imeira e ultima instancia, e como tribunal de appellaçáo . 
Pelo art. 35 da lei cru e organizou esse tribunal. elle conhAce: 

1°, dos recursos el e cassacão. elos ele revisi'ío e r ehabili
taci'io nas can sas criminaes, ele sna competencia: 2°, dos re
cursos contra as sentencas elos tribunaes cantnnacs. que as 
sentam sobre transgressões elas leis fisca es federaes. 

Como tribunal de cassacão. por conseguinte. elle ni'ío 
exe1·ce senão funr.r.ões federaes. nã.o decid e das relações de Di
reito cru e não affectam os interesses f ecleraes e que só per
ten cem ás competencias cantonaes . 

!Gomo tr ibnnal ele prim eira e nltima instancia, elle co
nhece: 1 ~. elos n eg-ocias ·communs: 2°. daqur,Jles ]Jara os quaes 
as legislações federal e cant.on al o fazr,m competentes: 3°, das 
causas crn e só interessam os particulares. s i estes. de com
mum accôrclo , as submeltem á sua decisão e o seu valor é 
el e 3.000 francos, pelo menos. 

O SR . AMPI-IILOPI-IIO - Vê que a sua esphera vai além. 
dos nego cios f ed eraes. 

O SR. GONÇALVES CHAvEs - E' um engano. Qmmto ás 
ma terias classificadas em segundo Jogar: - ou são federaes 
por natureza. ou soffrerrr uma cl esclassifir.ar.ãn, porcrne affe
ctam interesses f ederaes . E·llas comprehendem, sobretudo, 
questões r elativas a cam inhos de ferro; A o nobre represen
tante sabe cru e os caminhos ele ferro , na Suissa, pertencem á 
Confederação . 

0 SR. AMPHILOPI-IIO elo{~ um aparte . 

O SR. Gül'?C:ALVES CHAVES -A le i federal , ou a cantonal, 
as faz federae.s. não inciefferentemenLe, mas tendo um cri
teria. crue é o interesse f ederal. 

Restam as cansas qu e os narticnl:wes lev :=tm ao 'T'"ihnnAl 
F ederal. Sr. Prnsid ente. Es·l:a facu ldad·e, que tem o Tribunal 
Federal. de conh ecer el e causRs entre part iculares. rmanclo 
est es provocam-lhe a acção, não implica com o systnma fe
derativo. no sentido rlc cercear on de tornar rle~neressa"ias 
as institlü()ões j'udiciaria s locaes, porrru e. senhores , n esse 
system a. não ha , n em pó cl e haver, absolu ta s~emararã.o entre 
as institnições nacionaes e as locaes, com o de nação para 
nação . (Apoiad-os . ) 

São orgãos dhier sos, ma s ·org-ãos r;np, coexistem e v ivem 
harmonicam ente, eomo partes de um todo . 

'Tratando elo Tribunal Ferl eral da União amr.ricana, rliz 
Story cru r. nada com mais sr,zuranra condu z :'t h a.rmO'l ia. á ]Jaz 
dos es tados. elo cruc essa fae nl dafle . rrue Wm os hir! nrli'íos rle 
levarem. por accúrclo. as suas quesiões ao 'T',.,ibnnRl Federal. 

Nr.str, caso, Sr. Presirlr-nt.e. o 'T'rihunal Fr-rle,·af f11ncciona, 
não tanto como nm tribunal ,i uéf ici ario prnnriamrmte. mas 
como arbitro. Os cidad ãns têm o direito el e cl e~afor8Y ns sew; 
li tígios dos .inizes competentes r, confi ar a sna cleci~i'ío ao cri
teria rle ciclaclãos. rle meros particulares, rl R sna Ascolha. 

E' o qu e permitte a lei su issa em relação ao tribnnal su
]Wrior. 

Esta faculdad e, poi s. não coll1e a hAm da argnm r.ntar1io 
do nobre Dep utaria; é um pr in c inio ele Dirr,iLo. cruc n1io norlia 
deixar el e existir. r,omo exisie. em nenhuma d r g-anizacã'l 
.iudiciaria f ederal. E' um app ello que fazem os cirlarlãos rla 
,justiça daquelles dos quaes podem suspeitar para um tri ~ 
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bunal commum, o mais graduado do paiz, e ·que se exercita 
por um principio de equidade, de politica, de harmonia . 

Vê, pois, o nobre representante que o Tribunal Federal da 
.Suissa não representa o papel que S. Ex . entende que real
n1ente representa. 

E, Sr. Presidente, estas idéas acham-se confirmadas pelo 
que diz Demonbvnes·. 
· Peço a V. Ex. licença para ler um pequeno trecho rela-
tivo á materia. (lendo) : 

« Póde-se dizer que o Tribunal Federal tende a centra
lizetr a acção ,iudiciaria na Confederação, conforme as prescri
pções da Constituição de 187 4, sobre os negocias communs, ou 
si as legislações cantonaes o tornam competentes. ou, mesmo. 
si as partes estão de accôrdo para litigar perante elle; mas 
a lei não lhes confere, nem no crime, nem, sobretudo, no r.ive l., 
o poder de firmar a unidade da jurisprudencia na Confede
ração, o que, em França, constitue a missão importante da 
Côrte de Cassação.» · 

O SR. AMPHILOPHJO - Foi o que eu disse. 
Eu não o di sse que a lei defere compe.tencia como tribuna-I 

de revisão. mas digo : O tribunal não tem superior a si, quem 
é que mantem a unidade da jurisprudencia? Não é esse tri
bunal? · ~~"""I 

O SR. GoNÇALVES CHAVES - Sim, mantem, assim como os 
t.ribunaes cantonaes mantêm a sua jurisprudencia. Ha na Con
federação suissa uma dualidade . 

O SR. AMPHILOPHTO - Mas não paralella, successiva, ,c•~u 
disse. 

O SR . GoNçALVES CHAVER - Como não parallela, si as jus
tiças cantonaes funccionam independ entemente ? 

Em relação á Allomanha. diz Demonbynes ( lê ) : 

«Desde a Constituição do Imperio, grandes esforco .~ t.êm 
sido feitos .para crear uma legislação commum a toda a Allema
nba. Entretanto, fóra das iurisdiccões nor lei s do Imn crio. a Jr. i 
nova. ·c-edendo, som dnvida. á influencia ainda assaz rporl erosa 
rias ieléas part.icularis:tas na Allemanha, teve de eon srrvm.' 
muitaR jnridicões particulares e consentir em certas l'PS8rVa'1. 
que dão a cada um dos estados confederados a facilid adr, rln 
ap]) licar diversamente o reg-im en novo. No pont.o de vi .:; t.a dP 
onranizacão ,iudir-iaria, a lei abandona ás legisl açõe~ pRrf.i 
culares do cada Estado o cuidado de r egnl:w as alçarias hdi 
ciarias, c, ~alvo par a a Côrte Suprema do Imperio. as r.ondiçfí r q 
de admissibilidad e.. de nomeação, de accessos de " 8nr.im'cnto,; 
dos m::tgist.rados. » 

Eis até onde vai a apregoada unidade allemã. 
O SR. AMPHTLOPHTO - Est.es tribunaes não julgam de ne

gocias qne podem ser conhecidos do t.ribunal supremo do Im
nerio: sã.o negocias ria compr,l.enr.ia dos estado~. das leis mw 
nã.o siio exequiveis fóra do Estarlo . por isso que o legislador 
foi obrigado a transigir com a,; idéas particularistas . 

, O SR. GoNOALVES CHAVES - Mas. Sr. Pre~idente. partindo 
elos sens princinios. o nohre representante cheg·a :-1. sr,goninto 
eonclusão - unidade do Direito e unidade elas instituir,õec; .in
diciarias. 

Senhores, na 1" pacte, em relação ao noRso paiz, estou de 
pleno accôrdo com o nobre representante. Entendo que esta 
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nuestão de unidade do Direito Privado. nos systemas federa
livos , não póde s•er resolvida a priori. E' necessario contar-se 
com .os antecedentes, com a formação historica . · 

E' certo que nos Estados-Unidos as colonias, que tinham 
instituições diversas, que provinham, algumas dellas, de racas 
differentes e tinham uma língua diversa, que tinham legisla
ções diversas, fundadas nos antecedentes, nos costumes e ha
bitas peculiares: é certo que seria uma imprudencia, quando 
organizou-se o Poder Judiciario na America do Norte, muti
lar-se este traço característico do povo americano e uniformi
zar-se uma legislação, que era, por sua natureza, multipla. 
(Apoiados.) . 

Mas, em nosso paiz, onde ha homogeneidade de costumes, 
de raça, de lingua; onde os habitas são os mesmos, um Direito 
Privado constituído, seria temeridade abandonar essa con
quista de transcendente alcance político, para cedermos ás idéas 
da escola experimental, que, em ultimo caso, tende para a uni
dade do Direito. (A poiados . ) 

Mas, si já temos esta unidade, vinculo poderoso de na
cionalidade, por que não aproveitai-a ,e irmos forcar a na
tureza das causas, a índole do nosso Direito, tornando-o mul
tiplo e vario ? 

Entretanto. partindo deste facto, não posso chegar á se
gunda conclusão do nobre representante: da unidade do Di
r eito descer á unidade das instituições judiciarias. 

Não; o Direito é uma força moral; o Direito precisa de 
orgãos para ser . applicado, c são as inrstituicões judiciarias 
que lhe dão vida e accão. . 

Eis aqui o ponto sobre o rrual se basêa a razão de di
v•wsidade, em nosso paiz, da organização jndie1aria. Ha cer
tamente nm flmdo commum rlr. princípios. que sã.o a ga
rantia da lib0rdaclr. e da .iu stiça; m:1s em pai?: em cujos estados 
ha differenç::t nas condições elo povoamento e de adeantamento, 
a constifn iofio íl8. magiRtratnra, regras de processo. recurS!OS, 
alcadas, condicões da celeridade dos processos não podem 
ser uniformes. (Apoindos.) 

Se as condições do paiz porlem diversificar, como de facto 
diversificam de um para outro Estado, para remediar isto é 
preciso a diversidade de organizacão .iudiciaria, de maneira 
aue se adapte a cada Estado com as necr:ssidades de cada 11m 
delles. 

Outra razão é que, reconhecida a autonomia local, a auto
nomia politica dos estados (não digo soberania porque a 
palavra parece que desagTada ao nobre Deputado, que a não 
tolera) . .. 

O Sn. AMPHILOPHIO dá um aparte. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES- ... mas reconhecida a autono

mia dos estados para organizarem os poderes publicas respe
ctivos. sem nenhuma dependencia e subordinaçã.o, por conse
quencia. soberanamente. seria mutilar essa autonomia, negar
lhe a instituição do Poder Judiciario. 

E. Sr: Presidente. si. porventura. negassemos aos estado'3 
a faculdade de sua organizaçã0 .indiciaria. a que ficaríamos 
reduzidos? Que teriamos conseguirlo com o reg·imen federal, si 
prevalecesse o pro.iPcto ílo nobre Deputarlo? 

1Senhores. o nobre Deputado não vai a81eante das faculda
des do .i\rto addicional. Pelo Act o acldicional , nós tínhamos .-, 
corpo legislativo, nós ti.nhamos a instituição da justiça de 1" 
instancia, que é o que quer o nobre Deputado, com uma diffe-
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r :onça: que não tinham a~ provincias presidentes el,ectivos mas 
todos sabem que os partidos políticos, nos ultimas dias do Im
perio, esta·\ram dispostos a Jazer essa concessão ás províncias. 

O Sn. AMPHILOPHJO - Segundo o meu projecto, os juizes 
vém dos estados para o Supremo Tribunal de Justiça. 

O Sn,GONGALVES CHAVES -Ainda peor; ~~ uma resti:·iccfto 
odiosa. 

Assim, Sr. Presidente, parece-me que não tem razi"io ~lo 
ser a emenda apresentada pelo nobre Deputado. 

Como disse, concordo com S. Ex. c sustentarei com o 
meu voto a unidade ... 

O Sn. AMPHILOPHIO - E quanto ás leis de processo, como 
as consideraria? 

O Sn. GoNÇALVES CHAVEs-Considero-as como fazendo parte 
elo que se chama organização judiciaria (Apoiados.) As insti
tuições judiciarias devem pertencer aos poderes publicas dos 
estados. 

_!\<gora, Sr. Presidente, feitas estas observações soiJl'e as 
idéas enunciadas pelo nobre Deputado pela Bahia, e pelo il
lustre Senador por Pernar.:1lmco, peço a V. Ex. e ao Congresso 
benevolencia para, rapidamente, .in stificar a 1gumaF: emendas 
que tive a honra ele apresentar . 

A primeira emenda diz respe ito ao art. fifi clo projeeto de 
Constituição. 

Diz o prijecto: (lê) 

Senhores, a minha emenda consigna oul.ro systema para a 
nomeação dos membros elo Supremo Tribunal Federal, consi
liando o principio politico com as garantias, que não se devem 
neg·ar á magistratura. 

Concordo que seja a escolha fei-ta pelo chefe elo Poder Exe
cutivo, mas eom approvação elo Senado, sendo o veto do Se
nado um eorrectivo aos abusos possíveis elo Governo. 

O pro,iecto não garante á magistratura federal de primeira 
instancia accesso na sua earreira. E' verdade que o tribunal 
supremo, investido el e um caracter eminentemenl.e politico, 
que clelle faz - -- o granclc pilar - rla Constil.uição, uma es
pecie ele poder moderador, desti11aclo a manter o P.quil ibrio ,Jn 
todos os poderes ela Federação; é verdade, digo, que esse tri
bunal deve ser eonstituido soh a influeneia de ·motivos crne nem 
sempre serão satisfeitos com a JJom eaci'io ele rnagisl.rado.~. mrrA 
mente, por antigu:ida.de. (Apoiados . ) 

Por outro lado, (~ pl'eeiso ehamar :í. magis l.ral.nra ·l'i•rl ei'H l 
os primeiros talentos, as vocaçõ,es -cleeedüla::; e as a;pLicliíos IJI'II 
vaclas, e para isso Jaz-se inelispensavcl que se ahra ao lrmgi s
traclo ele primeira entrancia uma carreira, cru c ollo ton.l "' 
dEante de si o Supremo Tribunal. 

Não basta remuneral-o bem, garantir-lhe a inclepenclencia 
ela viela: dê-se a sua parte á glori a, ás aspirações legitimas e 
nobres elo homem. (!lJJOiados.) 

E' verdade que o pro,iecto eonstitucional não nega ú ma
gisl~ratura ele primeira entrancia o accesso ao Supremo Tribu
nal, mas clei.xa ao arbítri o elo chefe elo Poder Executivo a e'3-
colh:~ .. Ora, é no intuito ele limitar esse arbiltr.i.o, de regularizar
essa fLlllC(\ão, que eu apresento a minha emenda. 

Ell a. confere ao Pres idente ela Hepublica o clireilo rle livre 
nornraç;}o de membr.·os do tribuna/ supremo, llOR termos do 
:u:t. 4'7, n . 1. 2, com a approvação do Senado, na raziío ele um 
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tereb desse tribuna\ que se compõe de quinze ministros : o 
pre.henchimento elos outros clous terços se :fará por nomeação 
do Presidente ela R.epublica, mas dentre os juizes federaes mais 
antigos. 

Parece-me que deste modo se conciliam todas as con
veniencias ele ordem publica; e tanto mais, quando na mate
ria elo paragrapho unico desta emenda eu instituo, para a pri
meira investidura elos magistrados federaes, o concurso. E' 
dentre ell es que hã.o de sahir clous terços dos ministros do 
Supremo Tribunal. E' preciso, pois, que presida á constituição 
de magistratura de primeira instancia o maior criterio e a mais 
efficaz garantia; e o concurso é o systema que melhor conduz 
a esse resultado. 

Parece que esta materia teria melhor cabimento em uma 
lei organica; mas ella, para mim, é tão ponderosa, o arbitl·io 
do Governo deve ser cerceado tão peremptoriamente, que julgo 
que nas disposições constitucionaes deve-se determinar o pro·
cesso, o meio, o systema que melhor corresponda ao fim de 
uma boa escolha da magistratura. (Apoiados.) 

Senhores. não é este o Jogar mais proprio para passar em 
revis>ta todos os systemas, todas as combinações que os publi
c.istas têm engendrado para uma bôa escolha de magistrados. 

Nos paizes democratiros, é verdade que prevalece a escolha 
por eleição. 

O SR. CHAGAS LüBATO - E' o peor dos systemas. 

O SR. BADARÓ - Na America rlo Norte está provando muito 
bem. 

O Sn. JUS'J'JNJANO DE Smw,1 g oun1os rn:PRESffiN'l'AN'J'ES
Não apoiado; está 0ondemnado. 

O SR. GONC:ALVES CHAVBS- Na America do Norte ha, hoje. 
nm movimento em contrario a es.se systema (Apo•iados); e basta 
uma consideração: é que a escolha electiva humilha o magis
trado. colloca-o na dependencia do eleitor . (Apoiados.) 

E não são os factos que o demonstram? Quem ignora os 
acontecimentos gravíssimos que têm se dado nos Estados- Uni
dos? Quem desconhece a existencia elo famoso syndicato de 
Nova-York, nm CIIIP milharPs rlr, milhões foram clclapidado,; 
nor nm:J r·.om panlti a ([til' lta v·ia .avassallaclo n govPrno mnni
Pirml. 11 rn1 ·pr1 ln.c;-isl·nl .il·n 1' . Jll ' in r. iJ1fl.lnwniP, :1 magisl.ral.1ltfl 
lnr.n I '! 

Basl.a es Lr fac I o. para r.onrlemnar sPmrlhanl.e sys l.cma. 
absoluLanw.n1Le contrario nos nosso .s cos l.umes. :'1s TIAr.m;s:irlades 
r• :'1s asp ieae-õns rlé nossa soeiPrlad e. (A.puiarlns . ) 

A 11 0l11P.a(!iín pnlos r'.Oi'flOR lng isla l;iyns t1·a:;, os n11jSlllOS in 
nPnvnn iOII I. r:s, pOt'CJtln fn:;, rla r.s1'1ll lta rio mag istr:~.c l o um 1wgoeio 
puliLico c parLldari·o: a esco lha pelos corpos judic iarios tem, 
lambem. o inconveni e nte clr constituir em olygarcll ia o PodeJ' 
Judiciario. 

Prevalece, portanto, a escolha pelo Poder Executivo, mas 
com criterio e garanl.ias que a experiencia tem confirmado p elo 
syEILema rlo concurso. 

Senl1 ores, o .concurso foi cs Labeleci.rlo na França em '1875. 
pnln Minislro ria Justiça Dufaure; e um noLavcl puhlicista dá 
t cs lf)mL'IIlllrl rlr qur. rste sysLPma de consl.iluiçã.o ria magistra ·· 
lura lcvanl.ou immnnsamenl.e o nível rla mag·istratura :franceza, 
e l1 amamlo nara ell a os la1Pn1os mais hrilhanl.cs . 

O 811. A1\JPHILO'PIJIO - Folgo muito crue V. Ex. es LP-ja de 
nGcürclo commigo nesl e pon.lo. que eonsta do meu projecto. 
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O SR. GoNÇALVES CnAVES - E' verdade que annos depois 
cahiu a instituicão do coucnrso, mas convém, tambem, dizer 
QLLB desde então decresceu o nível da magistratura franceza. 

O que todos sabem, porém, é que esta instituição cahiu 
'deante da intriga dos advog·ados sem causas e da conspiracão 
das commissões eleitoraes dos districtos (Apoiados); mas os 
pub licistas francezes lastimam que ella tivesse clesapparecido. 

A Italia, que está hoje á frente dos estudos jurídicos, con
sagra o concurso. obtendo os melhores resultados. 

Na Allemanha, um povo que sempre procede systematica 
e scientificamente, tem-se estabelecido o concurso para as pri
meiras nomeacões da magistratura. 

Dizem que o concurso nem sempre garante a melhor es
colha: de accôrdo; pó de realmente não garantil-a, mas o que 
r; verdade é que, quando menos. o concurso assegura uma es-· 
colha relativamente bôa. · 

O SR. CHAGAS LOBATO - Limita o arbítrio. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES __, O concurso tem a incontes

tavel vantagem de afastar os ineptos, os incapazes . 
O SR. CESARIO Ar"vrM (JJ.finistro do Interior) - E' de no

bilitar o candidato. (Apoiados . ) 

O SR. GoNÇALVES CHAVES - E' verdade. A capacidade 
moral é. t.ambem, condic5.o imprescindível do magistrado. e a 
lei estabelecerá o modo pratico de se apurar essa condicão. 

Sr. Presidente, si, conforme a emenda que tenho a honra 
de justificar, a magistratura federal de 1" instancia tem de 
fornecer membros ao Supremo Tribunal, si ella deve-se pre
parar, não só para decidir questões r!o Direito Privado, senão 
tambem para conhecer de negocias mais transcendentes. quer 
de ordem administrativa, quer de ordem política, parece que 
todas as cautelas devem ser empregadas, afim de que a ma
gistratura federal seja a melhor, intellect.ual e moralmente . 
(Ap01:ados . ) 

Como já disse, o summo interesse que dispert.a esta ma
teria leva-me á fixar em these constitucional o principio que 
deve regular a escolha, limitando o arbítrio do Poder Exe
cutivo, ao qual. pelo proi ecto de Con stituiçfí.o. estJá comm et
tida a nomeação dos magistrados. 

Nas monarchias, Sr. Presidente. o soberano, cercado de 
suas prerogativas mag-estaticas, tem interesse. para nã.o de
clinar na opini ão publica. de manter certas reservas na es
colha dos magistrados , executores da lei : entretanto. no re
gimen republicano, nos governos democraticos, em que o chefe 
do Estado é, tambem, o chefe de um partido .. . 

O SR. BADARÓ - Não deve ser . 
0 SR. JUSTINIANO DE SERPA E OUTROS REPRESENTANTES 

E' e deve sel-o . 
O SR. GoNÇALVES CHAVES. . . em aue ell e representa 8 

opinião triumphante da maioria. fallando e agindo em nomfl 
i!e uma delegaçfio immediata, recente. quasi ac,tual, os act.os do 
Presidente da Republica. mesi:Do in.iustos e violentos são. de 
ordinario, cercados e cobertos pelo prestigio que lhe advem 
das forças populares, da soberania nacional : elle tem ra:>:fí.o 
contra todos. (Apoiados.) 

Uma outra emenda que tive a honra de apresentar, Sr. Pre
sidente, tem por fim sanar uma lacuna. que escapou na re
daccão da Constituicão, na parte refereDJte ao § 2• do art. 56 . 



Diz o § 2• (lendo): "O Senado julgará Oti membros dJ 
Supremo Tribunal Federal e este os juizes federaes inf8-
riores." 

Senhores, a primeira observação que tenho a fazer é que 
este artigo está deslocado, devendo, antes , achar-se nas di~
posições relativas ás funcções do Supremo Tribunal. Entre
tanto, não foi esta a questão de ordem que me levou a fazer 
considerações sobre o mesmo artigo. 

Senhores, todas as vezes que a Constiltuição refere-se a 
crimes, distingue, com razão, os crimes de responsabilidade dos 
crimes communs, como acontece no art. 58 e em outras di
versas disposições connexas, commettendo ao Senado o julga
mento dos crimes de responsabilidade de funccionarios de certa 
categoria. 

Entretanto, neste artigo, não faz nenhuma distincção e 
dá ao Senado a competencia plena, ampla, para o julgameiJJto 
dos crimes commettidos pelos membros do Supremo Tribunal; 
de sorte que estão ahi comprehendidos não só os crimes com
muns. como os de responsabilidade. 

Mas, Sr. Presidente, pela disposição constitucional, o Se
nado só póde julgar os crimes de responsabilidade, e não póde 
impôr outras penas que não sejam as da perda do cargo e de 
in habilidade para servir em outro emprego. 

Conseguintemente, o Senado não póde julgar os crimes 
communs dos ministros do Supremo Tribunal Federal ... 

O SR. CHAGAS LoBA TO- Sã,o julgados pelo proprio Tri
bvnal, pelos seus eguaes . 

O SR. GoNÇALVES CHAVES -Bem; não está ahi declarado, 
e a minha emenda é neste sentido. 

O SR. CHAGAS LOBATO- Ah! Bem. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES- E, nesse caso, ou o Senado ha 

de violar a sua competencia, estabelecendo penalidades que não 
estão previstas na lei, ou ha de remetter os crimes communs, 
para que tribunal? Para o tribunal commum. para o jury. 

Mas, senhores. aqui ha uma injustiça: é que os membros 
inferiores ela magistratura têm o seu tribunal especial, que é 
o proprio Supremo Tribunal Federal, não só para os crimes 
communs, como para os de responsabilidade, e, entretanto, os 
membros do Supremo Tribunal Federal, superiores em hierar
chia. não têm esse privilegio ou essa competencia especial nos 
crimes communs, e vão ser julgados pelo jury! 

O SR. AMPHILOPHIO - Dá licença para um aparte? Pelo 
pro.i e0to do nobre Ministro ela Justiça, não é assim: os juizes 
de secção são julgados pelo Supremo Tribunal de justiça só 
nos crimes de responsabilidade. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES - Não discuto o decreto do nobre 
Ministro, discuto o artigo constitucional. 

O SR. CAMPOS SALLES- O decreto de 11 de outubro. in
terpretando, nesta parte, a disposição constitucional, dispoz no 
artigo 10•. que os membros do Supremo Tribunal serão julga
elos pelo Senado nos crimes de responsabilidade. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Bem; neste caso, V. Ex. cor
rigiu a disposição constitucional. 

O SR. CAMPOS SAnEs - Não; interpretei-a. apenas. bem 
vfJ que essa é uma these constitucional; a lei ordinaria a 
desenvolve . 



O SR. AMPHILOPHIO - E a respeito dos juizes de secQão é 
a mesma c ousa. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES- Não trato dos juizes de secção; 
trato dos juizes membros elo Supremo Tribunal. 

O SR. A:MPHILOPHO' - São estes mesmos e os ele secção. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES - Mas o facto é que a Consti.

tuição distingue em todas as partes os crimes de responsabili
dade dos crimes communs; entretanto, nesta parte, confun
de-os, e o nobre Ministro ela Justiça, interpretando a Consti
tuição, t eve de corri_gil-a ... 

O SR. AMPHILOPHIO - Em relação a ambos. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES- ... e, por isso , entendo crue, 

apesar ela in terpretação mui Lo .imidica dada por S . Ex. o 
Sr. Ministro da Justiça, a elucidação da questão deve ficar 
consignada na Costituição, mesmo porque, neste caso, a parte 
referente aos juizes inferiores irá para o artigo 58, onde se 
trata das attribuições do Supremo Tribunal ele justiça. 

O SR. CAMPOS SALLES - E tratando-se, principalmente, de 
materia criminal,, toda a precisão e clareza não são demais. 

O SR. PRESIDEN'J'JC - Obsm~vo ao nobre represenJante que 
estú finda a hora . 

. O SR. GONÇALVES CHAVES - Farei ainda uma uni.ca con
Rlderação sobre uutra emenda, relativa ao art. 58, n. 1. Trata-sa 
aqui da competencia que tem o Supremo Tribunal ele justiça 
para decidir os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes en
tre si, ou os conflictos entre juizes ou tribunaes federaes e os 
dos estados. 

Ha, portanto, uma lacuna, que é preciso sanar, incluindo-se 
Lambem os conflictos dos juizes e trilmnaes ·de um Estado com 
os de outro. E' conveniente que a decisão desses conflictos seja 
dada pelo Supremo Tribunal de justiça, visto que nenhum dos 
estados interessados tem competencia para isso. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, eu tinha de fazer outras considerações, mas 
V. Ex. j ú annunciou-mA que t)Stú termi.nacla a hora. 

l:<;m v.ista da latitude quA V. Ex. tem permittido á.s discus
sões, eu pretendia rrfRriT-rnr; a uma ]Jade elo discurso elo illus
lre Sr. Conselheiro Saraiva, quando clenomin.ou ele velharia e 
rle tolice a eleiçã.o iln SAnado pela fúrma pm· que está consi
g·nada no projecto; mas resr.rvan~ i para outra or.casii'í.o as obser
Y a~.õcs que rksejava Jazer a estr. respeito. 

'I'ambmn dese.iaria pronunciar-me a L'eSpAiLu elas questõe c; 
q11 e se p1·enrl em :'! . .libt ~rclacl. e L·eJig·iosa. J~n/ .r etanLo, V. :Ex. annun
r·.ianr/o-nw qttl' r·~l .ú. l'i11 rla a ·11m:a, :ni'í.n me pe:t·mii.Le ·dar algum 
rl esenvulvimento a esLu ponLo . Di.rei , m:n summa, que p ertenço 
ú escola que faz da liberclacle a garantia da liberdade, (Apoia
dos.) Lembra-me, Sr. Presidente, Ler li.dn em lim notavel es
criptor as seguintes observações: diz ell e que a Constituição 
norte-americana de 1787 não ti.nha definido bem a funcção do 
Esta elo a cerLos respeitos ; foi necessario que Jefferson redi
gisse e fizesse votar pelo Congresso a 1." emenda que, em 1789, 
garantiu a liberclacle ele cor1scicneia, a liberclade ele reunião, a 
libm~clacl n ele pctiçã.o c a lihr·rrlaclr rio rr. li gifí.n pr>la sepa.ra0ã.o ela 
EgTe.ia e elo J~s taclo. 

- Menier, que é o escriptor a quem me refiro, accrescenta 
que .Jefferson, redigindo e fawnclo clRerAI::tl' c:::sa medida. fir
mou a lihm·darlr. nos Estarlns Un ir'lns: que cnnLemporanéa ela 
dncl;wa çã.o elos Di1·eilos do home m, n cmrmcla de .TrHrrs<1~1. 



lhe é superior em conclusão e precisão, e constitue o facto ca_, 
pita! da política, desde um seculo. 

Diz mais Menier, referindo-se á França: Façamos ela dou
trina dessa emenda a base ela politica do Juturo. 

Pois bem, Sr. Presidente, eu. quero para os brazil e iru ~; , 
não para a política do futuro, mas para a politica elo presen Le: , 
a:; liberdades consignadas n esta emenda. São estes os votos sin
ceros, Sr. Presidente, que eu Jaço por minha Patria, para que 
seja grande, prospera, poderosa, feliz e livre! 

VozEs - Muito bem! Muito bem! (0 01'ador é abraçado e 
cump1"imentaclo por· mn'itos Srs. representantes.) 

O Sr. Espírito Santo - Sr. Presidente, Srs. do Congresso. 
Tendo de occupar-me ela questão judiciaria, começarei algu
mas elas consiclerações que pretendo emiUir a respeito, pela 
proposição que constituiu a peroração elo meu illustre prede
cessor, representante ela Bah1a. 

Disse S. Ex. que, para aclmittir a magistratura unitaria, 
é preciso riscar o art. 1° ela Constituição. 

A proposição, senhores, em contraposição áquella que 
acabo de enunciar e que pretendo sustentar, confesso, apresenta 
seus v isos ele paradoxo perante a sciencia poliLica, ·e, entre
tanto, afi'irmo: Em consequencia do art. 1 o . ela nossa Consti
tuição, precisamos manter um Poder Jucliciario unitario, por
que não reputo condição essencial á Federação a separação da 
magistratura entre mag·istratura federal e elos est ados. 

Confe~so que eleve parecer extranha a minha affirmação; 
e, para que nãu seja tomada a minha argumel1!tação com sus
peição ele retl·ograclo e a ta ,;adu, procurei, justamente, cscollwt· 
os argumentos que, tratando de provar a minha these, ao mes
mo tempo sirva-me de credencial para que eu não possa ficar 
em plano inferior, em materia de liberdade, áquelles que se 
apresentam como grandes pregoeiros do progresso: e, até, pos•JO 
dizer áquelles que se, revelam partidarios extremados deste 
puritanismo de F ederação, que, si, pelas suas proprias propo
sições, comprehenclem bem o systema, parecem, entretanto, 
manter duvidas sobre elle . 

Assim, disse o meu illustre antecessor - é que o caracte
rístico da Federacão é a troca de auxilio na vida commum. 

Ora, já se vê· que quem mantem semelhante orientação a 
respeito de um syst ema, deve t er egual cunho de valor a sua 
argumentação . 

D~sse, ainda, o meu illustre ·antecessor, crue o Governo F e
deral é o poder . autonomico e independente dos estados, e, em 
seguida, contesta o discurso do representante ele Pernambuco, 
quando, em uma brilhante demonstração, estabeleceu de modo 
preciso o que se chama a verdadeira soberania de uma nacio
nalidade, quando provou que não é possível ante uma sobera
nia outra soberania ele egual valor e de egual poder, assim 
como não se comprehencle soberania limitada em seus poderes. 

Não pretendo tornar redundante a minha exposição, porque 
basta ao Congresso a demonstração elo nobre representanrte de 
Pernambuco, que produziu uma serie de argumentos irrefuta
:veis sobre o assumpto . 

Pr etend o aclcluzir argumentos em ordem di·versa, con
form e a minha orientaçã.o; pretendo provar .que não é in
compatível tJom a F eder ar;ão a unidade ela magistratura . Para 
isso recorrer ei a 11m a dupla or dem ele argumentos: na pri
meira refer ir-m e-e i ao terreno scientifico; na segunda pre
tendo voltar as vistas para o nosso Brazil, porque, até o pre-
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sente, vejo citar-se uma série de factos relativos a naciona
lidades extrangeiras, que pretendemos a todo transe imitar. 

Entretanto, voltar as vistas para o Brazil, estudar os 
seus meios de organizacão, estudar os seus elementos de vida, 
isso não se tem feito. (O ST. PTesidente volta a o c cu par a sua 
carleira.) 

Para demonstração da minha uhese, vou estuda1· as 
funcÇJ!Jes regulares de um governo, o •papel que l'he é tra
çado na soci·edade, o que lhe é pro.prio, o que eonshtue a 
personalidade no homem. 

Senhores, o estudo da .Política, como o do Direito, c:omo 
o ela Soc.iologia e o da Biologia, é, ele ·facto, natural; a obser.:.. 
vação que sobre elle elevemos fazer, tem pontos de contacto; 
os me~hodos tambem, muitas ·vezes diversificando de uma 
para outra sciencia, estão de accórdo com os phenomenos que 
constituem o objecto de seu estudo . 

Já se foram os tempos em .que se considerarva a entidade 
humana como excepcional neste reino immenso ela Natureza. 

O homem tem .como elementos constitutivos da activi
dade de seu organismo a impressão de reperoussão; de modo 
que esta acção communiea-se até ao nosso cerebro, assim 
como as acções electricas através de um fio estabelecem uma 
ligação entre os pontos extremos. 

Pois bem, a transmissão das impressões pihysicas através 
dos filamenl.os dos nervos sensiveis conslitue modificações 
cerebraes, produzindo a sensação do -objecto que a deter
minou. A synthese dos phenomenos sensíveis é a memoria, 
que consiste na permanencia das impr·essões produzidas no 
cerebro. 

Não pretendo. fazer &qui um estudo eompleto de Bio
lo:gia, mas, direi apenas que essas impressões, tendo Jogar em 
conàiÇI!Jes diversas, quer isoladas, quer combinadas entre si, 
originam o que ochamamos abstraccão, comparação, juizo, 
raciocínio, pensamento, imaginação, reminiscencia, - tra
balhos esses diversos, ·que se resumem no que chamamos -
razão; e o complexo de todas estas funcções parciaes constitue 
a intelligencia, que tem por objecto o conhecimento exacto 
da Natureza. A funcção da inLelJigencia abrange, portanto, a 
funcção da sensibilidade . 

Sendo o homem um ser organic,o·, a vida animal nada 
mais é do que a acção constante de combinaç•ões e de com
posições ehimicas determinando a substituição dos elementos, 
que são eliminados p•or outros no'vos. 'Consistindo a saude 
physica na regularidade dessa substituição, .qualquer per
turbacão que nella se dê, origina um mal estar, experimen
tando-se impressão inversa, no caso contrario. D!l!hi a ne
cessidade ·espontanea de manter em ocondiç;õ'es no.rmaes taes 
funcções . 

Cada funcção diversa no organismo humano determina 
urna necessidade {~iorrespondente; ·essas, por sua vez, geram 
instinctos. A resultante das diversas necessidades organicas 
constitue a actividade animal, que dá origem ao instincto de 
conservação. 

As necessidades resultantes das funcções sensitivas e in
teUectuaes originam o instincto de -curiosidade, que, acbuando 
em combinação com o instincto de conservação, determina 
actos instinctivos ou inconscientes e actos 'voluntarios ou pre
-sididos pela consciencia. Podendo qualquer desses actos d~-
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terminar outros, constituem verdadeiros motivos de acção, 
devidamente apreciados pela intelligencia. 

Dalli uma série de acçiõ1es diversas, que se referem á 
:wtividade, de modo a ter Jogar a escolha e a resolução de 
empregar um meio para conseguir um fim, o que cons ti tue 
a funccão da vonLade. Manifestando-se esta espontaneamente 
em condições normaes ·e presidi-da pela intelligencia, diz-se 
que a vontade actua livremente. 

A vontade, P'ortanto, é a synthese de t.odas as func(l'Õ<es 
c:e1·ebraes, P constitue, por isso mesmo, a funcção mais tran
scendente da individualidade humana. A liberdade é a acção 
normal da vontade. Si, por qual·cruer motivo, uma accão ex
tranha vem a influir directa ou indirectamenLe sobr e a acção 
espontanea da vontade, esta fica coagida, e dá-se, então, a li
mitação, ou annullação completa da liberdade. 

Comprchende-se CJue estou estudando esta qu estão, con
siderando o homem individualmente. Estabelecendo um con
:l'ronlo entre o !homem e os demais seres, que, na ordem bio
logica, lhe são todos inferiores, nota- se que as suas funcções 
são capazes de attingir o maior gráo de desenvolvimento, são 
capazes da perfectibilidade relativa, ·tornando o 'homem apto 
para exercer maior a:cção no meio em que vive. 

Póde-se diz;er, .Sr. Presidente, que o homem é tanto mais 
homem quanto mais livre, poisí que dispõe dos recur sos ne
cessarios a desenvolver as suas forças naturaes. 

Considerando, agora, que este ente dotado de qu alidades 
tão raras, ao nascer é fraco e incapaz de prover aos seus re
cursos (suas necessidades), o que não acontece a indivíduos 
pertencentes a outras classes animaes, como poderíamos citar 
muitas, vemos que a sociabilidade é condição indispensavel ao 
homem. 

E, p'ergunto: Na sociedade, qual é o principio primordial 
que concilia o desenvolvimento indi'vidual com a existencia 
do homem na sociedade, i'óra da qual elle não poderia viver ? 

E' que a liberdade individual se •torne uma realidade no 
meio social . 

A sociedade nada mais é do que um meio .para o des
envolvimento individual. 

O desenvolv imento individual é o fim a que deve attingir 
a sociedade e tudo aquillo que a ella pertence. 

Como, então, .Senhores, poder eonciliar a acção ·expansiva 
da liberdade ele um individuo com a acção correspondente 
daquelles qne o cercam ? E' este, justamente, o problema, 
cuja solução consiste na concepção scientifica do Direito em 
Sociologia. 

O Direito é o modo pratico de exercer a liberdade moral 
no meio social. O Direito consiste, portanto, em cada um 
exercer a sua liberdade de maneira a não tolher a acção da 
liberdade dos seus semelhantes no meio social. 

Já se vô que a idéa que faç.o do Direito é a mais el'evada 
possível. 

Uma voz que o !homem ·é essencialmente livre e a so
ciedad8 é1 um meio necessario ao seu desenvolvimento indi
vidual, a primeira condição natural da vida em commum é 
tornar a HOcieclaclo uma garantia da liberdade, é exercer O 
homem o seu direito, é tornar pratico o exercicio da liber
dade moral no meio social . 

·' ___ Agora, enr.arando a sociedade, tambem, por uma série 



,......; 208-

el e conslcleraçôcs, que SL:l' .ia l:niadoll'ho desenvolver aqui, di .. 
l'l~m os : A soc.iedacle JC'm uma organização analoga ao in
di vicluo. 

A sociedade não t', .simplc:s.menLe, uma <Vgg1omeração; ella • 
fórma mn ser m~ganico, tão complexo como é o organismo 
humano. Ella Lem toclos os predicados qLte podemos cousi
clerar no inclivicf.uo: p ensa, süute e quer; t em funcções como 
o individuo. São funcç1õ1es sociaes: as sciencias, as lett1·as , as 
arles, o comm ercio, industria, ele.; de: modo que, assim como 
o individuo se desenvo lve, a sociedade se desenvol.ve Lambe·m, 
e, bem a::;sim, as suas Iuncções na •razão clirecLa elo exerci.cio 
a que estão sujeitos . 

·Corno espheras ele acvCta no in di v i duo, üa a inLellige1wia, 
a scnsibili clacle e a vontacle. 

A ::;ucicdadu, ~c1· organi:Gaclo mai::; cu1npld.o, L<WiiJir:)JYli Lum, 
como o individuo, a sua intelligc:ueia, a ::;ua sensilJilidaclu e 
a sua vontade. P ois bem, quaes são as esplwras ele acr;ão 
que na sociedade cmrespon.Llent á!::; Juncçõe~ cereh1·aes 110 
incl.ivicluo 'I O 01·gão (ia intelligencia na sociedade é o indi
viduo propriamen te •dito, isto é, o ag en te pensante no meio 
soeial. 

O orgão aí'fectivo da sociedade é a familia; esla é que 
constitue a espl1era el e acção da sensibilidade no meio social. 
D orgão ela vontade social é o municipio. 

Eis aqui a base do go'Y'erno livre; é no municipio que o 
honil!m , ur·g'ÜO da inLclligencia ::;ocial, nascido da Jamilia, que 
é a ~é cli: da s l'll llC(!Ões a:l'fe eLiva.~ na ,;ocieclade, iuicia, o;; pri
meiro::> pa~ s u::; da ;; acl.ividacle:o t;o.Jl et;tiva;; ]wcuhares Ct,,; a.g
ISll' ern iac õ~e~ lunnFUlct.;; . 

E' n o Jttunicipio LJU e se d[w as peLJLtoua:o eoHcrelizavõ es da 
vontad c local. 

Deante destes es tudos sociologicos, cousideranclo a socie
dade, que tem seus orgãos p'erfeitamente distindos e as sua::; 
diversas esp1heras de acção •completamente discriminadas, 
conser.van rlo, assim, a sua organização ~perfeita analo1gia com 
a organização humana, si é verdade que a principal regra 
para crear a enti.clacle h umana e desenvolvei-a consiste em 
r~espeitnr us seus direiLos indi'vicluae::;, Ln.mbem clcv0 se1· n;gTa 
absoluta que, para facilitar o tles envo,lv imen Lc, social, deve-se 
attender ús condições 'peculial' cs ela socieuade ele que se trata. 

Assim, Sen'h ores, a .socieda,cl e é um meio para .o individuo 
.e para o seu clesem'olvimento intelledual e ap1eri'eiooamenLo 
moral; ·assün, pül'gLmtarei, rne dirigindo, especialmente, aos 
dist.inctos l'epublicanos Llo Jti.u Grand e do 1Sul, federalista~ 
radi.c.ae~ : Têm raz:ão os senhores quando dizem que querem 
F-ecleraçüu porque pr égarat111 . 1-~ ~ ltc ::;ysLema politico ha muitot~ 
annos? 

E ' •uma 1·azão basl,anLe [Jc<l'ct q.u e uma Júrma r)[~ ;;oveJ'IIIJ 
seja em todas a~ sua::; cx ig·encia::; wp.plicacl a a Ui ll povo en1 
particular, pelo Jacto de: alguns a ~haverem pl' égado lm muito 
~empo '? 

ü Sn.. RAMIHO B At'I!CELLu::;- Oncl c demos isso cOITio mo
tivo? 

O Sa . EsPIH.lTu SAwro - ~l!;s.Lá ·llOS Ann.aes. O.s ·povos são 
para as fórmas de .g:overno, ou as fórmas d e govm'no para 
os povos? 

UM SR. H:EPlU<lSEN'l'AN'l'E - O Governo quer .a Federaçã·o. 



() SR. ESPJ:R,J'IIO 8AN'110 ~ Quando tratamos de reconstrui 11 

ii nossa Patr·ia, qual é o nosso dever '? 
E', simplesmente, voltar os olho& para a;s nações mais 

adear:tada~.i em seu regimen governamental e transplantar p'ara 
a nossa 1'atri::t a fórma de 1g0'Verno que ellas adaptam, não 
dispe!1sando. mesmo, os /'f e 7'7' expressos no regimen político 
ela União americana'? 

Pergunto: Quanlas h•rn1a'i de federalismo existem ? Só 
póde haver tana, ot.c ha c!Jvcrsas '? Acho que póde haver' dif
:rerentes Jórmas ele gO'iC'rno federal, tantas quantos são os 
desenvolvimentos dos po•vos a que têm de ser applicadas. 

Portanto, digo.: A 110-ssa· preoccupação não deve ocnsistir 
em Lnmsp'ianLar para o Brazil todas as normas da fórma fe
deralista adopbadas na •Confederação ameri-cana; o noss-o fim 
é, acloptanclo como principio que a Jórma federalista 6 ne
cessai'Ja c indisvcnsavel, aclCLptal-a <Lo nosso Brazil. 

UM Sn. REPimSEN'l'ANTE- Ahi, de accôrdo. 
o SR. ESPIHITO rSANTO- Bem. C<hegando a este ponto, 

direi: Nestas condições, o 1Sr. José Hyg-ino demonstrou que 
a discriminação ela justiça federal e justiça local seria uma 
oxigenei a, si, ponentura, tivessemos diversas na(lões ligadas 
por um .tratado internacional; e não pretendo desenvolver, 
nem provar, pois seria uma redundancia, que não póde haver 
duas soberanias; ficou este facto bem demonstrado. 

Dr. modo .CJue, entre nós, a soberania que é ? 
A soberania é a synthese da vontade dos cidadãos em uma 

nac.ionalidade: a soberania ·é a resultante das autonomias 
individuaes. , 

Qual a razão que deverá levar-nos a adaptar uma mag-is
lr::tLura local para estados'? 

Parece i11esmo, á primeira vistCL, que uma condiç:1o da 
fórma de governo ,federal é terem os diversos estados a,gentes 
exclusivamentn seus ·e que representem os tres p'oderes po
liti0os até então discriminados. Diz- se mesmo que é uma 
condição para a fórma federal ha'V·er magistraturas ·locaes. 

Desejava saber por que, si !houver magistra-tura unitaria, 
não ha federalismo ? 

Per;guntarei .ainda: Por .que a Federação é a melhor fórma 
ele go.verno livre? 

UM >Sn. REPRESEN'l'AN'rE- Nenhum dos systemas consigna 
a magistratur:=t unitaria; ella se biparte. 

O SH. ]~·SPJJU'l'Cl 'SAN'l'U - Vou :provar que é possivel um 
sy..::tema de governo :federal ·com. mag-istratur.a unitaria. 

Sr.nhores, a fórrna de .guverno não ·é ·mais elo que a. mo
dal.iclade crue deve assumir o Estado, quer dizer,' a re.presen·
Lação do .poder social destirmda a manter na sociedade o' re
gimen do Direito; e, attendendo que o Direitof é a liberdade 
pratica no meio da sociedade, já se lv·ê que ê~ questão capital 
-é ·QLlO n Estado se.,ja o.rganiz.ado de nxmeira tal, que o do
rninio rlo Direito seja uma realidade; de modo que os in
divíduos possam e,xpanclir a acção individual at.ravez do meio 
em que vi,vmu, atravez do espaço e elo tem.pn. 

Pois bem, c-onsiderando. o Estado como essa represc nta
t}ão do p<oder soci::t·l, como ·essa delegação genuína ela sobe
rania nacional, elle deve ter uma organização apropriada a 
bem preencher o Ji.m que lhe é proprio. 

14 
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Mas, tendo em vista que a acção do Estado ·Consiste em 
tornar compatível a coàistencia do individuo no meio social, 
estabelecendo parª esse fim normas de acção, se torna in
Qispensave1 a disçriJminação dos 'POderes adaptados a 'eX
primir es'JaS normas, a d·efinir os direitos com inteira pro
priedade, e um outro apropriado .á execução ; de modo que 
e lias se tornem efficazes o E is aqui, portanto, os d.ous poderes 
principaes o 

·Mas, eomo nem sempre póde !haver inteira clareza na 
dl;)finição ou na sua comp'rehensão por parte dos interessa
dos, apparece a necessi.dade do Poder Judiciario, que nem por 
isso deixa ·de ser tão importante como .os dois primeiros, e, 
at(i, este poder, concretizando o conceito da justiça, o con
ceito :mais transcendente na Sciencia social, é a principal ga
rantia cla liberdade o A justiça que é ? O respeito ao Direito o 

O Poder Jüdiciario, por si', assume importancia suprema, 
attcndendo-se a que é elle o .verdadeiro· guarda da lei, como 
o legislador é que a formúla , e o Executivo o seu -executor; 
e, nor isso, dizemos •QLW •um governo! livre é aquelle em que 
a :;i.cção de$~es podt~res vem a ser verdadeiramente normal, 
em q\l e dessa [l)CÇiãO resultam reaes efi'eitos no sentido de 
1g·arantir a. liberdade . 

1\fa$, veJamos as n!lcessidades que sobrevêm ú .organiza
ção de c;ar:la um desses poderes, para que o Governo seja ef
fectivament,a livre o 

Em relação ao poder que tem de formular a lei, vemos 
o Dir t)ito, 1,1ma d:;1s funCJ~ões mais imp'ortantes da sociedade, 
como a .scienci;;t, desenvolvendo-se no meio social atravez do 
es,paço e do tempo, apreseruLar modalidades diversas, que 
devem ser attendid1;1s .pelo poder que tem de definil- as com 
verdade, C·Om precisão; o Poder Legislativo, portanto, neces
sita aconwanhar as diversas modificações do meio local, as 
diversas necessidades da ·occasião, para que seja fiel ao pre
ceito ÇJlW pretende estabelecer o 

De egual aptidão precisa o Poder Executivo para ter a 
verdadeira eomprBhensão das leis que representam esses va
riados interesses de occasião e de local idade; de modo que, o 
Governo que não tiver essa •propriedade não é um go1verno 
livre, não é um go,yern" adaptado a ser a garantia da liber
dade pratica o 

Mas o Poder Judiciar io, qu ai é a sua funeção ? E' applicar 
a lei aos casos vertentes, qualquer q1,1E) seja a lei e qualquer 
.que seja o lagar, em relação a qualquer individuo, e qualquer 
que seja o tempo , 

Pergunto: Existe debaixo do ponto de vista da Scicncia 
social, em. presença do Direito Publ ico, analogia .de caracteres 
entr0 a natureza do Poder Legislativo e Executivo, de um lado, 
e a natureza do Poder Judiciario ? 

Existe paridade ·de circumstancias para que se eBtabe
loça paridad e de exigencia em relação a estes tres poderes ? 

Garanto que os senhore$ que sustentam a duplicidade ela 
magistra.tura não me hão de provar que têm condições ana
·logas o Poder Judiciario el e um lado e o Legislativo e Exe
cutivo de outro o São condições diversas, perfeitamente dis-
criminadas o -

Ao lado da variabilidade dos interesses a que se referem 
o Poder Legislativo e Executivo a exigir propriedade de ada.
ptacão a essas variedades, existe a invariabilidade dos inte-
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r esses da ;justiça, s~we:rim· a todas a·s paixões, sempre a mesma, 
estave.f., permanecendo immutaveJ atravez do tempo ·e do 
ei,lpaco. · 

Nestas condições, de onçle pretender tirar relações de pa
ridade entre o Executivo e o L!;lgislativo de um lado e o Judi
ciario de outro, e querer ooncl~Iir que elles devem ser repre
sentados por org-ãos competentes, sujeitos ás mesmas con
dições de e.xigencia, ainda que possam e devam as diversas lo
calidades, as diversas facções e aggremiações diversas de in
dividuas l,er, verçlacleiramente, attenclido. a todos os seus in
teresses ? JSer;i preciso isto ? 

Perg·unto si se dá exigencia egual em relação á garantia do 
Direito, para que haja em cada localidade uma magistratura 
particular a e !la. 

Seria nrociso .que u1e provassem, Senhores, que o juí~ 
que pertence a uma localidade, distribuirá a j vstiça com pre
varicação, paroialidade e venal idade quando tiver de Julgar 
em outra localidade. Si me provarem isto, estará reso)vjçla 
affirmativamente a questão. 

Mas parece-me que se suppõe, sem fundamento racional, 
qve o ;Estado que tem de ser julgado por um ju iz de outro 
Estado não obterá justiça, de modo que a prob idade cio juiz 
seja uma condicão eventual, ephemera, dependente apenas da 
localidade a QJJe elle possa pertencer ! · · 

Isto é no terreno da Scieneia, em Lheoria. Digo - pre
tendi provar pela Sciencia que não é condição da Federação 
a magistratura dupla,· IPorqu~, aliás, seria. preciso i,lUPPór 
uma condição que não se verifica -- a variedade do Poder 
Judiciar io a par ela variedade da lei. 

Entendo que pertencemos a uma patria una; não fa,ço 
discriminação de estados, senão como ciPcumscrip cões de lo
calidades em quo a administração e o Gove1•no devem ter sua 
esphera Pl'opria de acção, de maneira a não ser embaracada 
pelo Centro. 

Ntio supponho que pertençamos a nações dístinctas, 
que Pernambuco, por exemplo, seja um Estado em relação a,o 
qual os filhos dos out:ros estados sejam extrangeiros. 

Supponno uma patria una, disse . )\Testas condições, a 
e:J~:igencia para, o Governo exercer, de modo apl'opriadc. ás noe
ma,s de progresso, as funcções que lhe são proprias. não pre .. 
cisa m!ús elo qu e ter o Pod er Legislalivo e o Executivo loüali
zados, e, assim como o adminis trativo, com uma parte com
plementar deste. 

Mas, o Poder Judiciario: este, porc]ue ? Quero que estes 
poderes sejam variaveis, os poderes Legislativo e Executivo, 
porque os intei•ess es, em r elação ao Direito, variam em suas 
modalidades diversas, conformam-se com as condições do 
clima, aggremiaoão, etc.; de modo que devem ser attendida:> 
todas as exiog-encias el e suas fó rmas particulares, que pode as
sumir o Direito. 

Mas, em relação ao Poder Judiciario, é diversa a questão. 
A lei, proclamada por quem quer que seja, é sempre a lei, e 
não vai influir sobre a maneira de julga1. 

O magi!ltrado que não merecer conl'ianca para julgar os 
verdadeiros inLeresses, collocando-se acima das cond içõcs Je 
localidade, está em posição incapaz de possuir uma toga . Isto 
é pelo lado soientifico. 



Agora, em relação ú prati-c a - - no Brazil, que vemo~ '? 
.Não quero saber, exclusiv-amente, cotuo se formaram as outras 
nações ; jú ap1·e-senLei os principias para 110der sobre e !las 
raciocinar. Sahimos do r egirnen da Monarcl1ia constitucional 
representativa. ·'fi v e occasião de observar que a ConsLituiçiio 
que regia essa Jórma de governo era uma lei muito regular, 
como uma bôa combinação de governo pratico. 

Entretanto, viamos todos os preceitos constituci onacs 
completamente mys tiJicado.s. 

A lei de nada valia, de modo que, havendo uma combi
nação bastante engenhosa entre os poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciario, a harmonia elos poderes tão decantada era 
uma verdadeira chimera. 

O Poder Legislativo era urna emanação elo Poder Exe
cutivo; o Poder Judiciario, um instrumento deste; o .Poder 
Executivo, concentrad-o nas mãos do chefe do Estad_o. 

~ra, portanto, uma Jórma de governo absoluto, disfar
çado _ em lVlonarchia constitucional representaLi.va. Este é o 
fact_o. 

Mas, qualque1· que Josse a appl"icação ·que dessem á Mo
nar·chia no Brazil, esta instituição tinha de obedecer ao pro
gresso . 

Hoje, aqui estamos organizando a Republica. 
Precisamos descentralizar a politica; precisamos dar ao 

Poder Legislativo m~ios ele accão, e ao Poder Executivo um 
verdadeiro agente, afim de que todos os poderes se equili
brem . 

Pergunto: O projecto de Constituição conseguiu .seme
lhante resultado ? Esphacelou complelamente um poder que, 
não sendo de todo uma ficção, era um poder mal represen
tado em consequencia de sua má organização . 

. Não mE) occupo agora do Poder Legislativo, nem do Exe
cutivo; pedia, porém, qu e os Senhores observassem as con
dições do nosso Poder Judiciario, lal qual se acha concebido 
no projecto em discussão, considerando _o magistrado em re
lação aos individuas para quem tem elle ele -distribuir jus
tiça e em relação ás localidades em que cada um permaneça, 
e comparemos esse poder com o Poder Jucliciario, constítuiclo 
por uma magistratura una, tal como se achava elle constituido, 
que se verifi-cará ter sido elle completamente sacrificado. 

O que não resta duvida é que, no antigo syslema, _o Poder 
Judiciario pretJisava de ser fortalecido de modo a tornar-se 
independente para distribuir justiça com mais garantias de 
imparcialidade. 

Um juiz deve ser o principal defensor das liberdades, a 
guarda dos direitos dos cidadãos; e, nessa ordem de interes
ses, quaes são as necessidades a satisfazer ? A interprelação 
fie l da lei contra os sophismas dos interessados. 

Os direitos políticos, em particular, têm grande alcance 
e transcenclencia; mas -quanto aos direitos, em geral, elos 
cidadãos, a liberdade pratica, isto é, de constante uso, são el!es 
que nos interessam a todo momento; ele maneil'a que nós, em 
vez ele ler fortal ec,icl-o o Poder Judiciar i1o, o temos enfraquecido 
e peorado; o juiz ha de eslar sujeito ás influencias das loca
lidades . 

O magistrado entre os nossos funccionarios era um verda
deiro pária; cursava as academias por longos annos, com 
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dispendio enorme, para obter um diploma scientifioo e, dep o;.s 
de muito esforço R emp enho. um Jogar de jniz. tendo de atra
vessar um longo tirocínio nos mattos, Iios sertões, vivendo com 
l1om ens rurles; mocos acarlemi·eos, cp1 e tinham arlrrnirido uma 
carta pelo wm mer ito e pelo seu es tndo , viam-se rl eante do iso
lamrmto de um::t vercl::tcl eira morte moral. Tudo isso é um sa
crifício imnJenso. 

UM SR . REPRESEN/J:',iN'r~ - Mas, como se melhora iSS•) 
com :1 unidade da magistratura? 

O Sr1 . ]f;sPmlTO SANTO -- Ma·s. drnois dessas provações, 
mw.l n futnro elo m::tgisLraclo? Elle dese.iava clJegar ao lo!!ar d·~ 
clnscmb::trgaclor: J)::tra esse :fim nassava po r diversas instan
cins; qn::tnclo chegava a clesrmbargador, .iá era 11m homem 
velho. cl ecr epito. completamente gasto pelos continuados sa
crifícios. 

Senhores. e11 son o pr im eir o a fazer inteira j11stiça aos 
nossos mag-istr:Jclos. Em regrR. são hom en~ pobres e honrados. 
0. crnnnclo algnm a ttin.!!ia no Snnremo Tribnnnl el e Justiça, era 
consirl erado como vRrcladeiro afortnnactn da sorte . 

Os seus ordrmaclos eram ins11fficieni:es, tão recluzido.s, qne, 
rl eno is el e nma longa scri e de sar,rificios. só conseg·uia o ma
gisLraclo de ixar· na m iseria a famili a. E isso não é para admi 
rar. porono c ~· 11 a l sorte f. êm quasi que todos os homens di
plol}Jarlos nesta torra. 

J\l érn rli s to. nm magi strado , como todo mnnclo sabe. fi
rava sn iu ito. liga do, mcesmo. ás cexigenr,ias rlo r:overno. ane 
tem fe ito clêllc nm instrumento de seus caprichos políticos. 

O :::< rl. AJVrAno CAVALCANTI - Pr.rrlf1 <e -m e: en trnho sido 
sempre magistr::tclo, e ::tincla não fni instrnmr,nto de ningnem. 

0 PH. ESPTHITO SAN'ro - Meu co llR.!!a. m e r efi r o ao facto 
nm .!!era!. sem a m cen or int enção de exagogprar: e o anarfe r:!>) 
V. Ex . ni'ío contesta o Cf" C estou affirmancto. Sr.nhores C!il 
Con .!!resso. fallo dos nlR ,<:!' istraclos. com aJçrnm conher.imrnto ele 
causa. porcruo é uma classe a quo estou mais ou menos ligado. 

0 SR. J\MAHO CAVALCANTI - 0 ([.118 é verrl;1r]e - e ahi Á 
qu e está o defeito -é qne a escolha ele magistrados não tem 
sido feila regularmente, n a altura da sua missã o . 

O SH . ESPTHI'DO ·.P•ANTo - Digo q11 e os ma!!i strndns, em 
l'egTa. são homens probos. ane todos procuram cumprir o se u 
ctever com a maxim~ dedicação . 

Ui\'1 SH . REPRESENTANTE - Todos ? 
O SR. EsPrnrTo SANTo - F'allo r elativament e . O nohre 

Depn f.arl o clcvn saber cr11 e não h a nada absnlnto neste mundo. 
•Mas. Sr . Presidente. vo11 nartic11lariza1' ai nda mais. O ma~;is
trarlo entre nós. offer fi vnmente. t inh a certas garantins : a vita
li eicda rl e e a in amovibilidad e. Pois bem, essa inamovibilidade, 
que poderá p8recer uma g-aranti a. nem .sempre o era, mas, 
apenas. um recurso ele a11e o Governo lançava miío p qr·a exer
cei · Tl''nssi'ío .snJ,rn os ma.e:i s[.Parlos 'quo SP torn avam refractarios 
aos sens man e.ios . Ei s o facto. 

F:m fa es easos. Sr. · Pres id ente, salta aos olhos q11e cle
Yr.mos -c oll ocar a nossa maQ·i stralnra em condiçõ es ele tornar 
r.ffica?. a çarant ia c a l iber rl arl r, elo Direi1n. 

O m ei o consiste em dividir a magistr:Jtnra em federal e 
rJo ,~ rst.aclos ? Ou; ap1;fl.~ . p :rneip é t pr o magistr[.ldo depen~ 
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dente da accão politica rias influencias das Iocaliclàdes e, 
mesmõ, do Governo central ? E' justamente esta a causa prin
cipal é(t1e sacrifica os interesses vitaes da magistratura. 

Já se vê qué si, até então, a acção dos governos era no 
séntidó de corromper a magistratura, hoje esta acção tor
nar-Sé~á compl eta e absoluta, será tanto mais ferrenha e ác
centuada, quanto· tnenores forem as localidades em que ella se 
exercer. 

E' assim que devemos estudar a nossa magistratura. 
Pergunto: Si. até então, o magistrado. em qualquer das 

pequenas localidades. se via impossibilitado de exercer, com 
verrlàdéiro desassombro, ·o cargo qüe lhe erà confiado, esta 
diffículdade não cresce de ponto a tornar ainda mais difficil 
o exercicio dos verdadeiros guardas das leis, dos Verdadeiros 
defensores das nossas liberdades ? 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas isso é pre.iulgar que OS 
Mta.dds não darão indépendencia a sua magistratura. 

() SR. EsPIRITo SANTO - Entã.o, não se póde preju!gàr ? 

O SR. RAMiRo BARCELLos - Por que razão suppõe que a 
jtliZ está tlít riepenr!P.n~ia d8~ nndnridar!es lo~aes, si a sna no
rr'iétlção não depende dellas ? Está prejulgando n, organizaeã.o. 

O SR. ESPTnTTo SANTO - Quer ver por que ? Dantes o 
juiz era nomeado pelo Governo. 

O SR. 'RAMIRO BARCELLOS- Agora, será de fórma diversa . 

O SR. F.sPIRrTo SANTO - Em fJUe se funda o meu co!Iega 
para dizer isso ? 

O '8R. RAMIRO BARCELLOs ~ Porque está-se fazendo co usa 
diversa. Eis ahi. 

O SR. EsPtlttTo SANTO - Sãô os bons desejos do nobre 
Senador. 

O .iuiz. rlantrs. tinl1a., ao . mr,nos, ::t asnirar;ão de chegar 
até õ carg-o de primeiro magistrado; hoie, elle vê o circulo de 
sua carreira circn mscripto a uma psquena localidade . 

• Tá se vê. Dorfanto. aur. o magistrado, no Rio Grande do 
Norte. -on em Goyaz, por exemplo. ttne tem limifadas as suas 
aftribuirões a uma pecmena localidade, sem recur~os, sem 
prnsnetidade. está em ·co nrl icÕI'\S de nm verdadeiro plebeu em 
rélaçiío ao lorde (1) magistrado federal. · 

Fechar os olhos a is to ri fechar os olhos :í voerla·de . Quero 
apen::1s accentuar ns factos. 

Já pru\•ei, ~enhores. scientificmm entA, oue não é con
diéão de federalismo a dnalirladc rla maº'istratura. pornne iá 
provei l]ue o Poder Jndir.iario é de natm'eza e conrlicão di
versa . e. mesmo, antithetica, porcTue, ao lado da diversidade 
de interesses a ane têm de attender os poderes Lr,gi.slativo C! 

Executivo , o Podr,r Judiciario , por sua vez, em taes condi
çõss . devs se tnanter compl et.amente inaHeravr.l. 

Na pratica, o que notamos é que o Poder Jndi.,ciario deve 

(1) Lord•e é palavra emnref!'ada no interior no paiz com 
a sigilificação de - abastado. bem posto , 
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ser um poder forte, pal'(l nfio SE;r influenciado, de JiiOdO a fal
sear o pàpel que lhe é traçarlo como se tem da.do entre nós, 
:Assim, á vi sta do sysLema de pntrancias, o Governo, a titulo 
de dar um accesso, não tinha em vista senão deslocar, ou fa·
vorecer, a algum individuo pro tegido é sem habilitações. 

Era esse nm dos males qn e atacavam os interesses dn, 
nossa magistratura, consistindo o outro defeito na iniciativa 
dos governos para a nomeação elos magistrados; de modo que 
não eram elles nomeados pelas aptidões. em vista dos títulos 
de competencia, nem pelos seus dotes, mas pélo systema do 
patronato, do filhot ismo e da politicagem . (Apoiado&.) 

E' a isto que devemos attender. (Apartes.) 
O estudo do CongressD deve ser um estudo pratico; elle· 

deve conhecer os defeitos (lo mecanismo do Governo e appli 
car-lhes o. remedio necessario. Não é olhando para a Suissa 
nem para n i\ ll emanl:a: o PodPI' Judiciario deve ser indepen
dente, e se evidencia isso pelo estudo scientifico, que con
ditne nma oríentaçã.o maís segnra e mais preciosa; e, assim, 
lembraria um recurso: era que os maQ'istrados fossem no
meados mediante provas de competencia, perante um tri 
bnnal constituído por magistrados de ordem superior e clas 
sificados em uma lista. para que o Governo, em presenca desta, 
fizesse a escolha. 

Assim. seriam providos os primeiros cargos da magis-
tratura pelos que tivessem exhibido provas dé habilitacão; 0 
flahi por deante os cargos de accessü seriam providos median t.e 
rigorosa antiguidade. (Apartes.) · 

A prov::t do compdencia é mnitn melhor qu e u de antigui
dade. (Apartes . ) 

Isto é uma questã.o de detalhes . O meu collega não me 
oppoz objecç1ío séria quando provl)i que o systema da magis
tratura una é compativel com a Federação; na verdade, este 
é um elos rr.m1rsos quando não ha oh,ieccões sérias para se 
oppôrr:m a argum~ntos seguros, a provas Bonvincentes, ba
srn rl ~s n::t Sc1encia. 

O SR . RAMIRo BARCELT-os dâ um aparte . 
O SR. PRESIDENTE - Previno ao Sr. representante de 

'Pernambuco que a hora esflL terminada. 
() 8H. ESPIRITO SANTO- Vou concluir . 
Sr . Presidente, .iulgo aue. em vista das razões adduzir!as. 

t.enho mostrado que sou rledicado á causa da Republica e tenho 
provaffo qnr' r1ão <S incompatível com o 'ystema da Federacãn 
a unidade ela ma.rdstratura. qu e deve ser cercada de todas a~ 
garantias. porane ~. effectivamente. ella quem tem rle garantir 
OS DORSOS direi!,os. 

Não receio que de nosso desaccordo aqui no Congresso. 
quanto aos pontos da ·Constituição, venha o esphacelament•J 
deste paiz, ou. como se db:, a separação .. 

Creio na liberdade e creio no progresso: sou desses indi
viduas que .só se assustam ri·os embaracos quando estes effe
ctivament.e se accentuam: não estou acostumado a crear chi
meras qne me assombrem. 

O em que acrerlito é qno devemos dar ao magistr ado nma 
carre ira segura. de maneira que o Poder Judiciario seja real
mente forte, tão forte como deve i)er o Poder Leg!slativ0 
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perante o Poder Executivo. A não se fazer isto, a massa geral 
da população ha de sentir-se prejudicada, ha de sentir-se em 
peores condições do que acruellas em que esteve até agora. 

Nesta questão de magistratiJra, peço apenas que se obser
vem praticamente as no.sssas condições, que se veja o effeito 
que produz praticamente o systema de uma magistratura una 
ou dupla, mas, - repito, nraticamente, sem grandes th eodas 
e sem olhar muito para as nações extrangeiras, olhando bas
tante para nós mesmos. 

Tenho dito. (IM'uito bem; muito bem.) 

JSão li·das e apoiadas, para entrarem em discussão com 
o projecto, as segnintes 

E,mendas 

Ao art. 59 

ADcrescente- se, onde convier, a seguinte disposição: 
Os litígios entre a União e corporações ou parU cu lares. 

S. H. - Sala das sPssfí,es, 5 -ele janeiro de ·1891. - Chav es. 

Ao art. 59 A 

Substitua-se .pelo seguinte: 
As causas em que alguma das parte,; fundaJ' a :1cção ou 

a defeza em disposições da Constitniçã.o Federal. ·- Mo1'aes 
Barros. 

Ao art. 59 B 

Supprimam-se as palavras: 

Ou entre cidadão-s (]e estados •diversos, diversificando as 
leis destes. - Moraes Barros. 

Ao art. 61 
Accrescente-se: 
E , reciprocamente, a jnsti~.a federal não pórle intr.rvir 

Pll1l qn estões snlmwlti.clas a:os l:rilmrnans dos. rsla.dos. nem an
nullar, alterar. on snspender, as decisões orr ordens deste~. 
exceptuaclos m: casos expressamente declarados nestl\ ConRL.i
Lni(';ã.o. 

S. R, - Sala rlas s r ssõr~. (i r],, .irtnrir.n clr · 1 8~) I . -- Momns 
RwTos. - Adolpho Gordo. 

Fica adiada a discussão ,. pela hora. 
ü SR. PRESIDENTE designa pnra amanh1i a seg·nin l,r, ordem 

rlo dia: 
1Continuaçã.o rla 1" rliscussiío rla srrç.ão TTT rlo )Woircto r.c 

Con sl;iürição - Do Pode1' htd'idm'io; 

Dis rnssi'io rlo l.ifnlo srgumlo r .srguintes. 
LPvanta -se n s r .~ si'ío :'í s li ·1 ['I rla lar·rlr . 
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