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5ll" SESSÃO, EM 16 DE FEVEREIRO DE 1891 

Presidenc'ia do Sr. Prudente de Moraes 

Ao meio-dia, faz - se a chamada, á qual respondem os 
Srs . : Prudente de M.oraes, João Neiva, Eduardo Gonçalves, 
]francisco Machado, Leovigilclo Coelho, Joaquim Sa1:·mento. 
Manoel Barata, Antonio Baena, João Pedi'Ci, Cunha Junior. José 
Segundino, Joaquim da Cruz, Theodoro Pacheco, E lyseu 
Martins, Joaqmm Katunda:, Bezerra de Albuquerque Junior,. 
José Bernardo, Oliveira Galvão , Amaro GavalcanLi, A.lmeida 
Barreto, Firmino da Silveira, José Hygino, J.osé Simeão, Flo
riano Peixoto, Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa Junior, 
11homaz Cruz, Virgílio Darnasio, Domingos Vicente, Gil 
Goulart, Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva, Lapér, Braz 
Carneiro, _rnduardo 'Wanclenkolk, João Severiano, Saldanha 
Marinho, Joaquim Felicio, Cesario Alvim, Americo :Lobo, 
Campos Sall es, Joa.quim de Soüza, Silva Caneclo, Si.lva Pa
ranhos, Joaquí.m Murtinho, Pinheiro Gued es, Ubaldino elo 
Amaral, Santos Andrad e, Generoso Marques. Esteves Junior, 
Luiz Delfino, Ramiro Barccllos, Pinheiro Machado, Julio Frota, 
BelforL Vieira, Uchôa Rodrigu es, Inclio do Brasil, Lauro Soclré, 
lnnocencio Serzedello, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermonl,, 
Matta Bacellar, Costa Rodrigues, Casemiro Junior, Henrique de 
Carvalho, Anfrisio Fialho. Nogueira Paranaguá, Nelson, Pir r,s 
Ferraira, Barbosa Lima. Bezerril, João Lopes, Justiniano de 
Serpa, José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo ele Lagos, füú;ci
mento, Almino Affonso, Pedro Velho, Miguel Castro, Amorim 
Garcia, Epitacio Pessôa, Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sú 
Andrade, Retumba, Tolentino clr. Carvalho, Hosa .e Silva:, .Toão 
Barbalbo , Gonçalves Ferreira, Josó Marianno. Almeida Per
nambuco, Juvencio d'Agniar, André Cavalcanti. fü1ymundo 
Bandeira, Annibal Falcão, Pereira Lyra, JVIe ira rlc Vasconccllos, 
João dr Siqneira, João Vieira, Lniz rlc Andeacle, Espirita 
Sanlo. l3e llarminn Carneiro, Th cophilo dos Santos. Ponte.~ de 
Miranda, Oiticica, Gab ino Besouro, Ivo elo Prad o. Olivefra 
Vall acl ã.n. Felishelln Freire. Aug·usLo rl r, F1·p-il-:"1s, PD11la Argollo. 
Tosta, Seabra, Antonio F.usehio, Zama. ! \rthur nios. Ga:rcia 
Pires, 1\farcolino Moura, San Lo s Pm·eira. Custodio de Mello . 
.Paula Guimarães, Milton. Amnhilopbio, Francisco SndrP-. Dio
nisio Cerqueira, Leovig·ildn Filgueiras, Barã.o rle S. Marcos, 
Medra'clo, Barão cln Villa V irosa. Prisco Paraic;o , Moniz Freirr . 
Atllayclr, Junior, Fcms.cca <~ Silva. Urbano Marconcles. Manh1í.ri;; 
Barreto, Viriato rJ0 Merleiros. Joaquim Hrevec;. Virgilio Pessôa. 
Vrança Carvalho. Lni7. Murat, Bap l,isl"a na: MotJ.á. Frôes da 
Cruz. }<]rico Coelho. Ramr1aio F cr 1;az, Tjop r,s 'l'rovã.o, .Tacqlrns 
Ouriqun, Furquim Vhmw.ck, Vinba'es. Thornaz Delfino, Anl,0J1in 
Olyntho , Baclaró, Jol:ín Pinbeirn. PriciJico Mascarenhas, Gabriol 
rln Magalhríes, Leonel Fill10. Glmgas Loba lo. Jacob ela Paixã.o. 
Alexandr0 Rf-ockler. Fr:rnc isco Veiga:, Costa S0nna. Lamom1ir~1·. 
Alvarn Botelbn. r+oncalvrs Ghavr.s. 1\1110ricn Lur.. F'dir,iano 
Pema. Vintf i , Dufra Niracin, Gnrrra R.abelln . Mann r,J Fulgenrin. 
Astolp ho Pin, L\ r is1"iclrs Maia, Gonçalves Ramos, Garlos das 
íihagas, Tfrancisco Amaral. Domingos R.o cba. Gosta iVfaicbarlo. 
Palr,f.t,fl_ .Tni'ío rl e Avellar. Ferreira' llabello. Fcrrr.ira Pires . .To1ín 
Lniz, fü1rnarclino rl0 Camnos, Francisco íl:lic1wio, l\foracs 
Barros. Lopes Ghci vrs. Domingos clr. Mames, Arlolpho Gordo. 
Carvalhal, An:;relo Pinhe.iro. Mmsa. Rodolphn Mir::m rl a, Paulino 
Ga'rlos. Cosia Junior, ftoclrigues Alves, Carlos G::1Ycia, More ira 



rl::t Si !\·ri. _.\ l m ci cb l\ og11l'ira. n u!Ji5.o Junior, F lcnry Cm·<irlo 
L l'opol.!o ri r Hulilõr·s. Gui mn.rãcs Nalal. Antonio 1\ zerrclo' 
(;al'1r1110 fie .. \l hu rpH•1·q11 I', Hl' ll al'rn ino rir l\fond on«:;n, i\fa.r cian o 
d 0. ;llag·:t ih i'ics. f.' r r nanrl1'S Simrt's, Lam·o !Vlüll ei'. Caelos ele 
Ca 11 1po.o. S.c l' rni.-1 1., La cP 1·rla Cnu lin lrn. V icLor .ino lWon l cirn. P r.~ 
i·Plrn. da. Co;; ta. :\ n l ão ri r F'aria .. Tnli o rio Casl.ilhos. HOPg·cs ele 
,\ l r clc!l~o., _.\lc 1rl es L i ma. ,\ ;:;si;:; Brasil. Thorna.z l<' lor·cs. Ah1·eu. 
lT onwro llapl.is l n. rtnchri' Osor(o, Cassinno rio Nasc.imenln. Vr 1·
nr1nclo "\ hbolJ. D Pmrlr in Hill r iro r. i\lrnnrt Harrc l o . 

. !\ h1'1'-sr a :=;css iío. 

D f' ixam li <' cnmpa,1·1•ce t'. r.PJll causa. os Rrs.: i\foLla i\ 1':1 -
clia. ln. Pars dP C\ll'Yll 1 ho. F1 ·Prlí'l"i co Rrna'no, COP l ho . ('. nn i11pnR, 
11.nu l rno J lorn . I\nclc 1g·u f's J.'rr11ai1clcs. MiHl mll o rlorl1' 1g·u r;<. L"1·r -
1"1f'1'1rn Hnrp;r .~ . L •':l nrlro ~ l :;r i P I. Cnnrl n d r. ]<'ig·nri l'Nlo. F1• 1'rr.irn 
.il rr•:1diín. Doming11s POl'10. H11f'nn rl f' Pa iva . Crs:wi o Tllnll :t 
J11111 1w. _. \ ll'1 wl1; Ell iR ,, F.rnrs l n rle OliYrira: r . sem c:n1srl'. o ~ 
Sr-;. : 'T'hrl/fl 11 rl' l11 Snu i o. f'nrRi\'n. íluy Hnt'hosn. ll::rng·r. I P P;;
lnn:i. \ rp1 ilino do .\ m al'ri l. n 11rnnrrto rir i.\ I: enclonca. f.innlns 
\ ' i1 •ir:i . . \'ilo P1'çnnlHY. f ~.\'l' ill n dr Lf'mns. Oliveira Pinl n. 
~. l a) l'in i;-, n nm ing·o<; .l1's11inn . . \ lhrrlo Hranrl iío. _.\l cin(lo r:un11n 
hri1·;i. _.\1' isl id rs l ,n l1n. Flfl1' iío tl n Snnla llr l (•11n. L11ir. 1SnnPl 11, 
'l!'nn ~; rrn 1-TPrrnrs e Mar1·inl10 Prnrln ,Tu11 ior . 

lt; ' li da. i1mdn' f'lll rl.iscnssiio r , sPrn rlnha (,r, fLPlWnYnrln. a 
rirl~ rln s r~s~o nnlrcrrll'nLe. 

O 8r. Badaró - C°;1'. Pi.' r $icl 0n 1 r. j:-í. no uWmo clin rl r. sr~ . ifo 
r1 1 rnP linYin i11sr.1·ip:n J1:l l'a l l'at.ar cl 0 um nssumpLo im110r
l nnl ic:s inrn ]1fl°J 'fl n J~slnrlo r]r !\•finas Gcm f's. Y. Ex. rlr•\·r Ire 
\' i ~ln 11111 IPl r•grn.mmn. rnnrnclnziclo Plll varinR folhas rlr sl n. Cn -
11ilal. rln 11rln rnn:n. rln procPrlimr.nlo rln r:n ,·r1"nn, manrlawln 
"'1" '. a1' :1 rons l ruccãn rlo r;ro l ongarnrn to ria Esl m·ct a rir. Fr.n11 
rio Onrn PrPI o a J 1 abira do Ma l lo Dcnll'o . / 

Fni. 8 1'. Prrs irl í'nl r . para nrís re prrson l·anles rl e Minas. uma. 
Rm'p1·1·r.a· . '.'i ão rnnl.nYamns quo n (iovprno, que sern l crn rnns
!rarl r. liin pr·odig·n f'm concrssõns ·el e csLrarl as cio fr.cro. qur 
l rm :1n i rnndo rir rnocln al é jncnnYcni r nl c r sslls r mnrczns. 
Yif'c. ~ ; e 1lnr g·o l1w liío prn1'rn1rlo, .i11s l amenl.c Prn cs l1:arl a rln frr1·0 
qnr' l rrn rlf'anlr ri r. si um futuro rnuilo risonh o; porqn r, 
Sr . Prcs irlrnl 1'. cnmn Y. Ex . sabe, qua:nclo o Govprno rio l'x
t.ii1•' l 11 Trn1wrio rr..,o h ·r 11 (!ltr' n. I%lrarla ele Ferro Crntra l lc
, ·as;:; r• os Sl'11S tri lh os :.i l rrn rlc Ouro Prrlo, Yiu com muilo 
prn:l.'"J'. nas razi'\rs rln r ngf'nil r i1·0- chf'ff' rlaqurlla. es lrarln . 
rú>.nnsf'llJni' l'm-sl' :i. s \' a1ilng·f'ns quP h avia rm ])J'Olong·ri r n. cl i l'a 
P<:; /. r:tíla rir l'r•l'J'n a i r\ ·fl" mal'g•'llS rln 1·in R1rn.Rs uhy. nn r iq l! is-
;<irn •i Y<lll P rlf'n orninnrlo Pl'\anlrn. . 

.\ lllf' ,; dp l t'1 clwg:ni· linha rlr passai· nr los 1mporlr1nl rs nlll 
niripins rlP U11anhãPs r Ran l ::t Ann a do J<'rrro. onde as l r1'l'n ,; 
l"i'í0 rr 1·1.; 1 issimas. 

l~ rrnrrcr·-nw . 81'. l' 1' l'S i rl Pnl P (nã.o lrnho crr ll'za, por faltn 
rl f' rlnrl ns ) . qur o ull.imn al lo rl n GovPrno, con l ra. n. rprnl a .im-
111·rn.~a rl f' i\fi n a;.: r• a 110.pul ac_:iío ria Ca'p i l. a.1 acallfl dr. roc ln.mm'. 
1·r 1rn ida o•rn cnnr i ii n. JJrPnrlr-sP no foclo rlc sr r o Pccmnha nrn 
Y:1 l1 0 rl1'mü11rlnd n pol' innumrt'a. cst1·arln s rlP ff' 1'1'0 co nrrcl 1rlns 
Tlrln l)f'lll'll timo ~\f in i o: l1 •0 rl a: ,\ gTicn l./l11'n. . . 

'-: t'. Prf',, iriPnl1 '. n f rr· l il i ss i mo vallr rln Pl'ç:nnlla 1~ rons1-
rl f' 1 · ~1dn uma i\ ] f' ~ 1>J111!nrnir1. _\ 11s ll':1rla df' 1'r1·1·n rprn parLirt rio 
Ph:l:.;rlrlphia. pn c:samlo p:1!' i\rin:i s \'nvfls P S . .Toií.o Bn'pt1.~La ., 
r!Pm n1l rla,·a n Prcnnlrn. lfo nrnrr dr Y ic lrn'irt llO Pr0a111ln ., lia 



outra ntJ 'e:.' liio rio J\raxú 2.0 Pcr,: anlla, a rio Leopold ina: ao Pr
r:anl1n . í'll l de111anrla no JaLohc'L FinalrnenlP, es la estrada rll' 
1'1' 1·1 ·0. q1 1c em 11111 1·::-•mal ria Ccn.ll'ul e Iazin. pal'IP elo SYSlfl ma. 
ri r. 1· iac:fio rPnLl'al, 1·f·-de nes l c cmbaraç:o . ô rflma.l el e Ouro 
Prr. i0 r. l 1rn rnmplrm enlo íla Central. 

Suii peil o qu' : eja. »r. Pres·irlcnle, um 11·ama qu e intcrcs
f'allos na,; d iv 1·sa s esLradas ele f erro parti cu larns Yenllam mel i1· 
pnra ari.'r.r l:n o lrac;ado cio so u ob,ieclivo. Animo-me, ú Yi SLlL 
rla.s co n ~ id1' 1'a\)Õí'S nxpn::;/.as, a aprrsc n.La'e U'lll rcquol'irncnl.o: 1: 
1·s1w1·0 ria bPncvolrrncia elo Cong1·esso que me fará o favor, ou, 
pn 1.· m.1 1 r·a, an J~;; l .::1do rle Mi.nas, rl e app1:oval-o, para que o C:o
YN'nn nns rlê a·s i11fol'maÇÕí'l' p1 ·Pc isas. 01 1 CÓ[)ia das 1·ozi'í<'S cn1 
,p1r SI' funclou pa1·a prati car f' SSC aclo, quc vai offcmlel', p:r:rn
rlr.mr nl r, os inl r rr c;s ps rl•1 Ivl inas e ria CPnlral . 

O Sn. P1t:1Nc1sc:o Vn:TG.-\ -·- Da nropt' ia Fccl r rac-fi.o , porqu e 
:1 F:~ lrnrln t :Pn fral ó ]Jl'ejucli cada f' i o ramal nãn cnnlinuar . 

O Sn. J3.\n .-111t'> - 'l1eria , assim. -c umprirlo o meu rl r , ·r'1', ~ i 
nün rn e 1 rouxcs~c ú. Lri lmna mai s ou t1·0 m otiYO. 

:\o ullimo dia IP. srssão, c li rguri um poucn mai:-: Ltücl c 1\ 
nfo pucl c :rnsi: I i1· ao rliscrn'so tio illu:·L1·c rep1·psrnLanJI' cio Hi r, 
de Jnn r il'o. O nobre:: i·cpresr nLanl c aprccia,·a ela lribuna o,; 
u!l.irnns regriiamcntos expocli i.l os pelo Minisl.r1·io ela nuena 
8nlwr as eonLinrmc ias. guardas de honra, etc . 

Durnnr.r. o sou cl i sc.urso 11 111 S1·. roprose11tantc, cujo nome 
niín fo i Psc ripl.o, dPu o aparlc seguinte, quando o orado1· 
11111 i11 i u rsl e juizn: - " Ora, Si'. PrcsiclPn 1 r , r~ ma:nil'rsl.o que .i:'t 
pnssou aqui. 1'm ·! " e 2" rl i !'.cu ss ão, r s{J lhe :falia a prornulg·ncão 
nnssn. o a.ri ig·o qnr sepaea com])lrlamr nl c a Egreja rio ] ~;.: Indo 
11\ p1irrrfo:s ) ; r mesmo q11anrl o i sf'o niío rossr. jú o r+nn'rno rl;r 
11i'vnl11c:iio <1 1• '.l 5 rie noYrmbm li axia sPpararlo ri o Esl afio n 
l~g-rr.ia; comu l'. pois, f]l.1 8 sr nlJrii;:·a D J~xe rcilo r a . .-\ rn1arlft :l 
fnzr t· eonliiwn ias a. um cnll o ? (A.1w iorfog. ) " 

i_; "1 Sn . n l•:r>rrnSF.N1'.-\); '1' 1\ - Qu e ri iz a i .s r o n Sr. Ba rin r(1 '! 
(flig c _) 

O Sn. n ,1n,1r.c'l --S1· . Prl'~ i clPnl e . si Pll r sli,·cssc prf'srnlr. 
lr•p i,l allPnrl irlo ao 1·rclarno rl c-' ss r rnr11 i.]l11siL'r cnll cga, rl izrnrl n 
n q 11 0 1wnsn.Ya a rrsne ilo . 

nrn·s i i. r cuniprn o meu rl r Yr:'I' Yindo r esponder, Prnhorn 
nfin s:ihi:i <1 qrn: 111 rlC'Yft rlirigir-111r. 

8r. P1'Psidrnlr . uma yrz qtir· Ps l.ú l'P . olv.irla :i. l' r11:irar.ão 
cln. T:gT.".in do Esln.rln . uma 1·p7 quP a c\ ssrmb lr'a nacional. nil 
s11a nll c, "nl1Pdn1·i:t. Yr.! oLJ "~la nirrlirla. ::;omos olJrigarlos n m'r 1:u· 
h:lllíl r•i1·a. f' O]Wrff'r.<'I', f'Yi!arn-Jo . Hlí' 'Wló. q;nr ll(' .' f·p (;OllP,' l' (!SSO 
r.ppnrN:nm nwrlirlfls fenrl<':·llr!' · a nrur·r al izar os rlJrilos rl Pi!ll' 
r1' illl'ip i r1 . 

'IJ:.vr i='n. n1;; r> ítf<:Sf\);1'AC-:7E - 1\ ssim não p en sou O r:o \'Pl'llíl. 

O Sn. Tl.ln.1nô'-- Parccc-mr nu c o CIOYP1·no Pro,·i sr1rin 
<lPvin. ,:rt· o p1·i111 c i 1·0 a cumnri r a rl i sposi 1:ão com li l t~r io 11 n t 
(1\ poiridns ) ; nnrecr-rnr que os cal lrnlicos não 1 inllam. :ire nq111. 
rn:rni l'P<. l ::iri 11 rlr•~r,jfl s ri r rnllfl.l' ao :rnf' igo re~:imrn ... 

O ~n . 8Enn:n1n ,i.o - - Pa1' í'Cr .q ur o i\'l'ini ~ I c1' io nr,l11nl rplf' l' 
r11lrn1· no r· r,g·111!"Jl ria cn!1corrl::itn. 

O SR. n.1n.1nó - ... w~m q11 r. rem p1·ixileg·il1 -' . 
F,nlrcl:rnr o. u Sr . i\ri ni:=:l rn dn C:11 e1'l'a, por i: s~ r r 2p,11in

rne11: o, nll1' ig-a u )!:xl't·c iLo .. . 
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O SR.· SEBZEDELLO - O decreto violando a Constituição 
não póde ser cumprido pelo Exercito e Armada. que só são 
obedientes dentro da. lei . 

O SR. BADARÓ-,- •.• a fazer contin encias aos cultos re
ligiosos. 

Sr. Presidente. não fa ll o cm nome do partido Catholico, 
que já declarei não existe; fa'llo em nome da minha fé re
ligiosa e declar o a V. Ex. , sem medo de errar, não devemos 
acceitar o principio consignado nesse regulamento. Si o 
Exercite• póde ser composto de ind ividuas alheios a crenças 
religiosas, póde, taml1em, ser composto. cm sua maioria. rlo 
catholicos . Assim corno n ão quero obrigar os poBif.ivi s Las das 
filei.ras do Exercit o a porem os j oelhos em !.erra nas r.ere
monias r eligiosas, assim · tambem não quero que o regu lam enLo 
obrigue os catholicos a fazPrem contin encias ao l1oi i\fii <: nn 
a nutro symbolo profano : 

O Sn. ZAJVrA - Muito bem. Sr. Badaró. 
O SR . BADAR() - Quero ver R. lib erdade gar.aht.lda ans rni - · 

nistros do catholicismo: que a um soldado cathohco sc.irim i10 1·-
miHiílos os recursos espirituaes por ell i'! solici 1 aclos. · 

Quero a liberdad e pela l ihcrda'cl e; e f icrne V. Ex . r,1;rLo 
êle qur, a nossa Patria vai ganhar mllilo cnm algTms prin r,ipins 
ronsi g·nados na Const.ituiç.ão. 

O CJUe é preciso é que r. s cathol icos n ão s e deixem ex1Jloril.J' 
·po1: .rJuem cruer que se.ja. Não é com l'!S tas Fingi cla's bar·rei.a rla~ 
([Ue OS catholiCOS hão de llS qlH'Cflr TIS feridas r1rof1mrfas !]1'1 0. 
r eceheram da Dic! adur.a. 

V. Ex. não ignora: porcrue tem visto as nuhlicações, e 
apesar ·desse propalar, a:llo P 110111 som , .q.u e o cat holic ismn r•st:'1 
rleca.clente, nas nom eações dos bispos, ha .q1rnm rlr.sejr. impi'll' 
:'!. séd e vacant,r elo Rio clr. Janeiro um bispo. 

Ora, V. Ex. comDrehendc. Rr. Pres iílente. rpie., es Land n. 
hoje. a Fgr.eja separ acla' rJn Es l~ ado. 0. rsl.:i mai oria exclusiva
mente ela cornpeterrcia do Snrnrno Pont.ificr, com rru ern n Go
v erno secular nada tem qu e v er. D e.ixr.. poi s. ~. nós ca l.110 -
licos tranquillos. rleixe-no3 o Governo v iv er em pai . (Muitu 
'hem.) 

Vem :'t MesA. e lido ('. apoiarlo o seguinfe 

Requerimento 

"Re.queiro que, pelo Ministerio rla Agricr1ll.ura', sr. r emelta 
ao Congresso cópia das razões em qur. se l'nml ou o Govrt'no 
nar.a susj)rrncler a consl.nw cão no nrn long:uncnlo rlo rarn nl rl a 
Estrada elo Ferro de. Ouro Prnln :i Tfnhira cl n l\fat.to Denl r n. 

Sala rla's sessões, 16 rl e fevrrriro rlr. rl r. 1891 . - P. Ha!rlrr:1'rí . 

O Sr. Ivo do Prado·- Sr . Prosid cn l.n, o ar/'. . M rlo llegi
m1mtn diz CJu e "r.odigida a Corn;i:il,nição. serú aprescnlad:i. á 
Mesa. q.u e a fará lei' e imprimir. sr1lmiettr.ndo, rlepois, 8 rr\
daccão à revi sã.n do nong~osso , qn n sórncn l.n poclorá emrmla 1- a 
Bi reconhecer que r.nvolve in cohcrcncia, con lraclir.r;ã.o m1 al1 -
Hurdo manifesto. Nes f. r, c aso, o Prrs irlente abrirá rli sc1: s:.. 1\ o, 
que f'.erá a tmica" . 

Nesta·s condiç:.ões. h a uma emenda , e es ta é do Sr . L:rnro 
Müllor e outros, com r e'!::1 0ão aos '15 % acldicionae~ aos im
postos de importação. 
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Que quer dizer a emenda do Sr . Lauro Müller e outros ? 
Não é, sem duvida, um favor que deve dispensar a Uniã.o a 
:üguns dos estados que não têm forças pâra atravessar o pe
riodo de transição que nos impõe o systema el e discriminar;ão 
ele rendas approvaclo em segunda discussão? 

Considerando desta maneira a emenda elo Sr. Lniro 
Müller e outros, julgo que si, apparenLemente, clla não envolve 
um absurdo, envolve-o, entretanto, no seu espírito. por ·isso 
qu e não satisfaz a todos os in Ler esses dos diversos estarlos. 

UM SR. REPRESJfil'l'_A.N'l'E - Sat isfaz os interesses rle muito 
pouros. 

O Sit. Ivo DO PnADO - -Scgunclo a minha opinião , apo nas 
olla satisfaz os interosses da Bahia, ele Pernambtrno. ela Üft·
pital Fecl eral e, talvez, elo Pará, r,om deLri rnenl.o elos inLcrf'~ses 
dos outros estados. 

·romando, por exemplo. o meu EsLado, que é o el e Scr
µ· ipe, temos o :;;oguinte quadro: o consnmirlor sr:irgipa.1 10 pa
gará 15 o/o de impostos add iciornl'es, que serão sórncnLn api:o
veitaclos pelo Estado ela Bali ia, porque o nosso cornrncrc io é 
feito, indirectamente. com o exLrang·eiro 11or inl.errnedin fl::t 
praça daque1le E s1,aclo. (Hei diversos apartes .) 

A emenda: estabelece exc8J)Ção clara e manifest:-t pa1'a os 
estados de Minas Gcraes, Goyaz o Rio ele Janeiro, nmq1~Rn Ln 
rrue a Bahia .. Senb ores. no ~ cobrará 1.5 % adcl icionaes. 

Eis porque. Sr. PresidenLe, ouso arresenb .r a V. :Gx., 
~,orn relação aos 1. 5 o/o. uma: i nrlica(;ão, qu r; nãn tem por fim 
augmentar o numero ele d:ias elo nosso Lrab::tlho, mas resolver, 
Lant·J quanto possivel, as rrneslões q11r :fBrAm rlr. fr fmte n nosso 
futuro econcmico . 

.. :]onvém dizer que. revertendo os 1.5 % em henefi.cío do 
Pará, Bahia, :Pernamh1wo e. Capital 1Flrrleral. r. ll es n~o signi ~ 
ficam sómente um sacrificio não rernnncra1lo A sim al gmrnt 
couwt mais, que ha ele recahir sobeP. n Est.arl.n qu e tenho rt 
honra: de representar _ E' C!UA nr.sta medi ela. Senllores, não se 
enco".1tra o espírito rl n ,iusl:iça rp10 rlevr prr.s-irlir a 1.nrlas as 
nossas delibrrações. 

E' por isso, Sr. PresiclenLe, qur. en l~ cncln qur, rl evo apre
sentar a indicação a que me referi, posto que V . Ex .. iulg-iíe- a. 
em desaccorclo completo com o RegimenLo; e insisto em ,apre-· 
sental-a á consideração dos m eus Mll egas. poNfllO tenho a 
convicção de qu e ac ima ela letlra do Regim0nto , nós rrevcmoi:: 
r,ollocar os. interesses nacionaes _ 

Pelo facto ele um artigo regimen tal rHzer isLo 011 aquillo. 
talvez impensadamente, nflo elevemos sacrificar n~ interesses 
do paiz; ao contrario. elevemos r,o llocal-os acima rlr, t,mlo. Vot1 
dar um exemplo a V. :Ex_, Sr. Presidente . · 

No antigo regimen o mrm Estado r\ alguns ontros tinham 
uma renda de 1 . 000 e tantos conf-.os, os cruaes podiam, salvando 
as rlespesas ordinn.i'ias, 900 e tantos, g·1ia'rrlar, nlr. algmn saldo. 

Actualmente, r,om a Lransic5o do nnLig·o rara o rnnclPmo 
regimen. o Eslado íl e S1~rgipr, 'fi ca1'ú com n i'r.nclirnonl r1 dr~ 
4.00 e tanto !> contos, pm~quo nós não elevemos r.nnta1· cnr:1 o 
·imposto territorial. até cPrLo ponJo inoxequivr,l no 1w1' ioílo 
que atravessa·mos, e cm,i::i rendimento nifo conher,emos . 

Pois b em. não conla11d o com este imposto. lomos ap~nas 
400 e tantos contos pam fazer uma clr,spc·.·a necessa.ri a. im
prescindível, de 900 e tantos contos, o qn e qu er diz8r - a 
Constituinte decreta, nas suas Disposições trans itaria;; ou 



col1 sa q11l' n Yüllia 11111 rli'/'i c it. JJa.rn Sl't'gipr uu pal'n rn1l 1·os 
c• siridos 1wqu r nos. d1• ciOO r Urnln ~. conlos ! 

O Sn . H11:1..rnnT V 11.:11: ,\ - Ficam os rsl arlos na miq(:'.ria 
r orn !<lnli1 qn 1~ a Un ifw lr-nha' rlinllri1·n para gas L:w ú l a1· ~·n . ' 

O Sn. ho no Pn.rnc: - -- Ora. como pMlo sn a U niiio !'r l iz 
q1rnndo os sf'L1 S pri11cipa o ·~ 01·g:l.o. não porlí'n1 l e i· movirnr ntn. 
nfio !1~ 111 n enlrnma rnPrg·ia fJUf' c:ll':w trrizr. a Yiíla '? · 

O Sn . Z.uL\ --- Apo iaclo . 

O S1;. l vo llO Pn,100 - E nl t'nt'lo q lH'. n cs l as eonrl i \;ô1•s. n 
rnll\urln í/()s ::\ 1·s . l .. num Midl or e rmlros, J10Sl o cru e involu rn<•ria 
r inl.r'TH"in11almnni.c' . Joi cif'ma siarln in[f'liz, porci.ur ni'ío 1' 0J1 -
sul1 a 1 nrlnc; n::: in lf'i.'f' S~cc; . (Apr; iados f' ava1·t es. ) 

Poi ~ . corno ó que, prornul gncla a Conslil ui\:fío. Y:t i- :'.r'. rn 
conlrn1· .i:'1 1nn drr1• iln Uí.n nnr iY 0 clonl.ro ela RIHt 01· gani~:1.,: :!o '? 

í:omn ó qur~. aprsn1· d a :11' .-cmnularorn -s r• as rl rsprRas i;mln 
rlos 11rq1!f'T1oc; cnrnn do;; g· ~ 'ancl r s f'Rl ·aclos. rrrl uzem-~~" as l'onl1:•s 
rlr r c1'1" i/ a. r• lcm-"c rs penrnçn rir {]ne f'S ia: U nii'í,o . P.in Je!i z '! 

O Sn. Bm.1,.nwr Vrnrn.\ - E . nmn. Fl'Cl era11iío un it.aria . 

O Sn . !Yo De, Pn.1no -..:\ c l1 n q1w as le is dn. log i.cn.. S" op
pliem. 1.·"inp!r ln e r arlierilrn cn/1!, a 11m l' im como cs l.c. 

O S11 . ZAJ\L \ - _\.po indo. 

O Sn. Ivo no PnADO -- :'-iiío quer·o narla ria' B·ahin. 1; nmo 
Y izin!io. 111a ~ niío q11 cr o. !amllern. qu C' sr: clr\ :'!. Bahia a(]11ill n 
qu e <· ri r• ;..;11rgi pP.,: qu ero ·qu e a. .nahin. Sc1·g ipr. PrrnarnJrn cn. 
Jln.J'.thyha. 11 in C-:rnnd e do \'or/ r, .'\lag·(\n'R f.l OU l 1' 0S r s lnrl Oô 
! enlrnrn n ililf' é sru. 

O Sn. Th~ t , J"Ull'l' \ 7 11•:111 .\ -- i \ pp laudn o peo/rs lo q11 0 Y. Ex . 
cs l :í l.'nz011rl ;: . porq 1H' aqu; SP rli ssr qu e i. so (o cxigerw i :1 rio 
Í~O!' k' . 

O S11. T'HE ;'; llllº'\'l'E - L r ml1ro il O .1wl1rr l' C' p1· 0s t1n 1a·n1r q11 r 
c;; /(1 !'ind a a bom ri o r xpedi onl.c . 

O Sn . 1,·o no Pn.\nO - -- Sr . PrPsirlf'11le. en .iü d.i ssr •Jllf.' 
f inha 11n1a indi C' aC i'io a ~1,p 1·p :; c,nlar . r nií.o J)O: so d r. h:fl1' ·il r• 
o J'az r r; po1· isso :ri cc:.o a \ ' . .Ex . (! Il i' consn ll e a Ca sn. ::;oh r1• ::: i 
ITl l' 1•nnrNln der. minul11 s. Jlill'il ju :=; J í f' i car a 111inili n i11di cac:i.\11. 

C1;i1 s111lnrlo. o 1:011g 1·•"SSn concNI C' a p1' íl 1'0.gacJo iwrlirln. 

o 811 . P11 ES I IJK\"l'I<: - () nuhJ' (' l' f'Pl ' CSC"ll i nn 1 (' pórlP ('011 -

1 il111 il I'. 

O S11. Jl·o tHJ P1L1 1AJ- Poi ::; lJcrn . S r . P 1·es idPnle. L' l.I se1·ci, 
la l ye ~ .. rnaic; h1·p,·r· rio qu.: sup pÕ l'll1 w ; rwh r<':; \'O ll cgns cio c:o u
gTes;;o cJl.11' rn.~ J'iz r·1·am a, 0·enlilr' za il c e 11 senLir nn m e u pcr.licl o . 

J.i:nl r ndo qu e. com" sr •t·g ipnuo r. pnrlanln. corno J' illrn 111 : 
t 1m E s Lado p eq1 1:1 111 1, 11flo li1'vi:1 clf'iXfll.' sf'm riwl.o s Lo . . . 

O :::;1: . HEr.Fo1w Y rn1n .1 -- l!: rn o qn e eu 1 :.iml.1crn pretencl in 
f:izf'1'. " i 11w Jossr pnss i1·f'I nccupal' a lr ilrnna . 

O :-ln.. I\'O no Pn.\nO - ... e 1 ão cnrrg-ico q uanl.o p errni l -
li 1'r rn as minl1a.s rol'ca ~' · unm nwrli cia. l i'í o dura. urna rn erl irln 
!Jlli\ niin ro n,ml/anrl~J a ~; eo 1tcli cõr.•s crn crur nus fl c lrn. 111 0 ~ 
(Jluilo iJ em J, 11J.o cn n3ul1a11dn as nossas cunrlic:õr s econo nli1' a~ . 
rrnJini. Yai rlP1•rr l:u: q111• o::; eon su1l1irlo1'L's cio s iwqu r nos r•,:;lado ;: 
lor11Pn1- so l1·il11 1lat·ius do;: eo n .~ 11rn j d01 ·r.'.3 t1 n.q111•i l \1

:-; íjl lC l.iv1.i1·em 
g·1· :111rles JWll\;as comrnerr i::i l' ~ : qnero dizei· - CJllC de uma Con-



- G85 -

sULu iute eomo esla sahc o scgLli"u lc. ma is ou menos : o:; con
wmiclorcs ci os pequ ono ;; e~ La Jus fic am CSll l'aV"i ~a Ll os au s co 11-
sumici ores el e alguns dos 1;1·amlc::; e::; I arJu;;, lJO m o aeonLelJc cnll·c 
eis cm1su mid or. cs cie ~e 1 ·g ip o r~ ria Hal.r ia e os da Panü1 ylm e 
lJ PJ'll[\J1l h U CO . 

l s lo (~ o ros u in o do qLrn ct11 c1· a e 1n e 1 ~ da dos , ' l's. Lauro 
:\J.üllcr :: oulros; c~le 1~ o vl'1·ci acki r o r spir ilo cl clla. 

o Si: .. P 1u'ii>s u,\ Cm;h-So n 1e::;111u ea::;o es tão os consu
mid o1:cs Llu J:<;staclo elo Ri o . 

O Sn. Ivo uo P11 A1>0 - K Ycnlad e, 0:0 cu nsurniclorcs du Ttio 
de Janeirn pa·g·ar ão 15 'í'o r.m prnv!•iLo, só 111 en lc, cios Jrnbi 
l anl cs r.l es t.a cavita l . 

. \ cho, fü' . Prr: :; i.clen Lr.. qu e, Ll ean te cl u llegimen Lo, a emenda 
dos !:-r<s . Lau1·0 Müli 1· 1\ 01.ll'ros <'s [ü t•rn co ndi ções espüc iacs, 
e jn!g·o q11 c cll a el eve sP1· coll ucada n os Ler mos do ·a l'l .. G!i. 

Pa1·rcc -rn e ·-Ju 1 ~ es la emenda cnvolYc ab surd o rnan if csLo ... 

O Sn . B .mXOH'l' V 11rntA -- Pelo menus 'iJr1pm ta a mo rte ele 
:i lgu ns es laclos, ou os alr opli ia. 

O ,_' n . Ivo no P 11 .-1_00 - - . . . <' t~l 1' absul'cl o p o cl ü L'lÍ Sül' ap
pare111 o, co mo .i á 1 li sse . mas l'::> I ú co 1.1 s ig-11 aclo 110 esp il'iLo da 
'mesma 1; m e11da; P"r qu c, Se11 l1ores, qu e qu re ella: di zet' '! 

Qu er d izer qu r se el eve fav orecc e aos g sl..aclo s qu e não 
lem fon;a pa l'a a lra vc:::s:w· o prr ioclo de trans iç ão ., que nos é 
impus lo. Es ta e m e nda n ão dú as fo1:cas ~J- ~cess ai:ia s . . . 

UM Sn . REPHESENT.-\ .'<'f'J:; - :'{ão· sa tisfaz a seus fins. 

O S1t . Ivo uo PtHDü - .. . não sa l.is fa z aos seu s f i1.1s, bem 
di z o n obre rcprc :;cnlantc . 

O Sru. Bu,J'onT \' rnll\.\ - ü fi 111 ó u cga Lirn, ó atrnri ll iatlorr 

O SH . .L vu Du Pn.\DU - .\ puiado . O Jim é in Le iramcnle 
lll'g·a liWl. pu1'CJT1C, t'J11 l ogu 1: 1'1: fa, ·on• ct'•l', de co ns u!La1· os iu
krn.;scs de Lodos u,; Es La d o .~ . ::i tÍllH' 1ll 1· dú for ças a aJ g·uns, co 1t1 
11 1'c,j11izo de nrn ilos, como aca!Ju cl u di zcl.' . 

F.' pu1· isso. 1'1· . 1H'1'si d l' nl e, l'ep i lo qur. si uão con si.dc1:0, 
11a flirn1a. a 1•1111' 11Li a tlus Sr,; . La11-rn Mü ll ci · e ontl'os con1 0 rnn 
o/J s11 1·do n1.an if'11s l o, :1 eonsid1•1 ·0, 1•rn l odo o e.aso. uni seu vc1_·
rlatl e i1·u cs pil' ilu, ! ~ o rn o a1J s11r clu; '" 11 cs l c,; l ennus, fo.cu s ubir 
a V. B:\ . .. ]Jat·a ~ "1: :1p 1·c,.; cn tud:l. 1)1.11· Sli a YCz, :10 Um 1gq·esso, u111 a 
iml i lJ ar;ão qu1• lu1·11a fac 1il lu:tisa :J, sua subs t i lu i ção, urn v i r 
Lucl e elas c: u n c li ·\'.. lH~ s t• . .;pcc i:w s ern q11c l' lla se aollu. 

W li cla. a poiada e j' ica suiJ 1·e a mesa, pal' a ser dislluLida, 
1J ua1i du J'ul' c1>ncu cl i Lla 11 q ;·c 11 ci :1 , a :-; t•guin tc 

fodiwção 

L'.u 11 gT L'S,,,l N a.c i unal : 

Cou ::- i der andu c1u 1~ o ;;;y::;Ll 'I Dê.L el e cl i sc 1· i1 u i na~ão ele rendas 
c11 l. rn 0:0 l~ sLad11:-; 1· a. U11iün, LliJP LJL'O \ aLl u ul Lima 11ie 11 LLl , Lc111 to
da . .; ª" peuball il idad1· ,; d1 · st~ '1, 11 1·11n r u dd i11i livo; 

Con s ide 1· n111.l n q 11 t~ f'Slc sys Lernn · ú pode1:ú p 1:od1 1t. i1 · o:': seo s 
J.1011s dk ilos. rll'poi:; ele 11111 por ioclo Ll e le1npo mais ou 11 wnos 
long'IJ : 

C'o11 skknw clu qu e os E stados i'ecl e!'acl o ·. c:.o rn r al'as c:rne
pçõe::;, não tên1 a.cluulme nte os r ccm·so~s prec isos pura se tornar 
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eifectivo o mesmo 'systema, :; ' 111 grave dese:quilibrio entre as 
respecLivas receitas e ·despesas; 

Considerando que a emenda relativa aos 15 o/o addicio
naes aos impostos de irnportalf)ão, assignada pelos Sirs. Lauro 
Müllrr e outros, não satisfaz os interesses de toGlos os :illstados, 
e, ao contrario, levanta grandes difficuldades á economia de 
muitos .. attendcndo ao modo por que é feito o noss·o commercio 
interno; 

Resolve collocar a referida emenda nos termos do wrt. ú4 
do Regimento, 'por \:!llCOntrar-se nella "absurdo manifesto", e 
admittir outras emendas que tenham "exclusivamente por 
fim" substituil-a; poclenclo conter, cada uma dellas, systemas 
radicalmenLe clifforentes do p['oposto pelos Srs. Lauro Müller 
e outros. 

Sala elas sessões, 16 de fevereiro de 1891 . - Ivo do Prado. 

E' posto a votos e rej.eitado o requerimento do Sr. Badaró . 

O Sr. Zama (pe la orclem) - Sr. Presidente, V. Ex. e o 
Congresso hão de relevar-me que eu occupe sua attencão por 
dous minutos. ':fodos lembram-se, clo].orosos, do desagsadavel 
incidente que se deu no começo da semana transacta. Devemos 
ser geúerosos para com as fraquezas dos nossos semelhantes . 

Não vejo nenhuma ut,ilidacle em permanecer nos Annaes 
a hi storia desse incidente. Ainda mesmo quando elle tivesse 
sido relatado com Loda a exactidão . .. 

O Sn. SEABRA - Peço a palavra para uma explicação . 
O Bn. ZAMA - ... não aproveitaria êL ninguem eonstarr· 

que euLre dous deputados se trocaram semelhantes palavras 
neste Congresso; não aproveita nem a mim nem ao nobre re
presenLantc que eslava oom a palavra. 

:P elu qtrn ve 11h o p ecl i!r ao Congresso CJLL e auctorize o Si'. 
Pres i clen Le a mandai· supprirn ir a parle J.' elativa a esse ind
den Lo, dos Annaes dessa Assembléa . Creio cru e não ha homem 
de sensu que 11 ão 1;omprohencla a del.icadeza elo meu procedi
mento HesLe momento , pcclinclo que se apague qualquer ves
Li gio el e urn inüi-cl ente que eu daria alguma cou sa de valor para 
que se não Liv esse dado 11a minha vida parlamenta!I'. (Muito 
bern.) 

1JJY1A voz Isso depõe muH.o honrosamente a ":favor rlo cara-
eLe1· de V. ]l;x . (Ap'oiaclos.) · 

O Sn . S EAB ll..1 (pela u1'llem) - Pedi a palavl'a, simples
mente,, para declarar ao Congresso qu e não só não me opponho 
ao requerin:en Lo elo nobre 1rr,presen Lante, como não alteréi o 
meu discunm ; foi publicacln Lal. eomo se acha nas notas tachy
graphicas. 

O SH. Z 1\M A - Nem eu disse que J.oi alterado. 
O Sn. ·PRES Jük:N 'l'E pede ao Sr. '.6arna que J'açia o seu 1'8 ~ 

rJUerimento por escripto . , 
Submetticlo a votos o i·equerinietüô clu SJ.'. Zama pw·a 

ser r etirado dos Annaes o incidente havido en tre ü mesmo e 
o Sr . reprresentante Seabra, é approvado. 

O Sr. Bevilaqu;i (pani uma explicação ) - Sr. Presidente, 
trata-se, Lambem, de um pequeno incidente clesagradavel pqr 
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occasiao das discussões vehementes entre os illushres repre
sentantes do Rio Grande do Sul. 

Quando orava o Dr.· Demetrio Ilibe iro, deixei escapar uma 
palavra bem acj.eqqada ao momento e que da minha parte não 
visava a minima offensa aos illustre,s representruntes do Rio 
Grande do Sul, como 1ogo após em conversa com alguns delles 
tive occa::;ião de explicar. 

Muitos dia$ depois o rnetl caro amigo Sr. 'rhomaz Flores 
rnferiu-se de modo pouco agradavel, pelo menos paira mim, 
no seu discurso publicado no Diai·io Official ele 8 do corrente. 

Em deferencia ao illustre collega e amigo, reproduzo 
a minha explicaçíi,o, por que o que eu dissera, como disse então 
um illustre representante, pois que eu me achava ausente, 
só poderia ser tomado em bom sentido. 

O illustre representante fez justiça ás intenções que eu só 
poderia ter em relação a tão clistincto. companheiro de repre
sentaçãp. 

\Era o qµe tinha a dizer . 

O Sr. Quintiru:> :j3ocayuva - Sr. presidente, não estive 
presente á sessão de ante-llontem,, quando o meu digno col
lega, o -Sr. João de Siqueira, asseg:urou, em um aparte, que 
os ministros demissionarios do Governo Pirovisorio ' haviam 
solicitado do honrado Sr . Barão de Lucena que acceitasse a 
incumbencía de organizar o novo lVIinisterio. 

Pela parte que me toca, sem ter occasião de consultar 
os meus collegas, posso assegurar que isso não é exactp. 

O 8a. CAMPOS SALLES - Já mandei á Mesa uma decla-
1ração por escripto nesse mesmo sentido,, para que isso fique 
uonsi.gnado . 

O SR .. Qurw1•rno BocAYUVA - Na organização do novo 
gabinete e11 não tive occasião le intervir nem jlmto do chefe · 
do Estado, nem junto aos cavalheiros c1uc o formam, quer por 
informa:çôes, quer por conselho s, e muito menos p.or soliciLa
oões. 

Era tudo quanto Linha a declarar . 

PRIMEIRA PAllTE DA OJ:lDEM DO DIA 

3" DISCUSSÃO l.>AS lLJYIENl>M:i OFFEftEGlDAS AO PHOJECTO DE 
CONS'l'l'J'UIÇÂO 

O füt. P1u:srurnN'.L'E auuLtu.cia a 3ª disuussão das emendas 
appirovadas na 2ª discussão do projecLo de Constituição, e de
clara que a discussão devert1 ser restl'icLa ás emenrla.s appro-· 
vadas, não podendo nenl.rnrn orador apl'esenLar sub-emendas. 

Tem a palavra u Sr. l<'elisbello Freire. 

O Sr · Felibello Freire (i:3-ilencio. Mo vi.rncnto de uttenção) 
- Sir. Presidente e Srs . membros do Congresso, 1~ estfl. a pri
meira vez Que subo a esta trihuna u Lenl10 a borrra de ser 
ouvido pelo Congresso Constituinte 'brazileir-o. 

Propositalment e me teIJho della desviado, co11.victo das 
diffiouldad~s que a rodea.m . Comprehendi, e comprehendi 
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rnuil o hem, ·que n;io devia p1'ivur o Congresso das luzes de 
11~·adorcs L'ULl11JCI cn t : " pu rn c,;c la l' eccrem a impol'LanLcs ques-

- l ul'~ lJlte se l ôrn aglLado nes le rccmto-. Comprchencli, e com
prc l1 1·11rll rnwlo ]Jr•m, q ue nen hum esclurecime11 lo J)Oclia 011 
1 raz1' t'. quanLo au c"11n·110 prat1r.o e á 1)ompeloncia profissional 
P,<"" ª cl 1s.cu l11 · assurnplos con.· L.iluc_i o_naes. (Nü,o a1io'iados) . 
:E cunL 11.1 u <ll'W, pu i· cL'l'Lo, ncsla lJOS 1f; ao e a :i nan te ,. c .~so pl'u
~ 1 ·a 1 nma do sil encio. s i não fôra o clevcr, que mo ass iste hoje 
til' j us/ ifioar uma cn.wn cla qui> a1H·cscn tc i. na 2" discussão 'Ll~ 
projcclo ele Const itu içã.o, a qua l Í1l eecce11. a acquiescencia -dos 
Hui.J1"cs co llcgas . 

.-\ cmc11 rla a tJ ll C lll L' n :l i l'O dcí a-o Co11 gressu all r .il.Juiçõ cs 
para reso /ycr cle l'iuiliva·nH'ill c que:;tões el e Jimi.Les do;; c .;laüu~ . 

Cnmpcnrlrnclo ela capital im1iorLancia ela questão Lerri
lurial ci o Brazil . a q11 c nJfrcla a q11esiã.o fi nance ira e a qu es
lüo pn lili ca. e qur. a l-l- 111 cfü;sn. ú a causa mais po cl ero ·a ela dcs
l)l'Opo q;ão -que l'Xi ' le uc:lu:tlnw11Lc nus cst;1do-s, re laLivarnonle 
<i s u :1 ci ,·i liza-ção. sua riq11cza. sna. interperencia hi sLo rica. pelo 
NJ.l'aclcr arbi traria qu e prcsiclin á ·pr imeira clivisã-o Lcnif.of.),nl , 

cornpcneLraclo, corno d izia. ela importanc ia cap ita l. dessa 
q1 11J.-;tão, l'ui levado a ul'Jt •!'f'Cl'J ' :1 e11 wnd a que ·clá ao UungTesso 
nl.ll'ibuições parn r esolv<'r as qu e tõc · el e limites .. reticando-as 
do s Estados, cm1fnrmc es LaLl1 il i n. Gonnn issão e.los 21 . 

E as razões qur n1c :f izc·rarn ass im proceder, e ([l±C scl'vcm 
ele l.J-a .~ t) L' j usti l'ica111 a c11 1P 1Hla. são razões el e m:_i;lcm 1Jl'Ulica 
e l lJ eorica. 

1~s Luclanrl 1_1 o c;.;pil'ilo tla cmencla ela illusl r c Commi:·são .º 
n;: ra11sas que Jc,· a1'Ul11-11a a teLira r do Congresso as aUrtlJu1-
1:õ1• s pal'a 1·e. oh cr a: q11cstõcs do limi te~. Cüll\'l!ll(}o-m c de qu u 
i 11J'I ui 11, poclrrosarn e11tr. i1u rsp i ri 1 o ele seus 111e111 b<1:os, ap1:os
~ a 1· o 111ais pOS.' i \·c/ n inil'.io de J' ug· i.men -c;o 11 s Lll uu1011al, clcs
v iaw/1, da altcncão do Cong-r1·~sn qu es tões que, c-o n10 as d e 
li111 iles. p1:u long;11:ia 11 1 a~ scs:õr ::; cunsli Luin.Lcs. adüwJo, tlS.' lm : 
o l •r11 10 ele rcg imcn di c[.aLoria l, que é prcc1.'U quando antes 
acabai'. 

f: o11J u a Curn 111 i ss il.u , J!l' 1 t:; 11 t• 11 1) iw u.:; an 1 Lo dos u.'l nwffilir~ :; 
du CougTnst;o: 1•m Lnrlu.-; nós deve l1 avc'i.' a sincera J l1 be1'a(;ao 
d r', JilH' ' 11111 :rnconlu pat 1· iulieu, t:o 11 Ll'i JJ uiJ·111os pal'a q11 e o pa iz 
t•11 ! 1:u 11 u .rt •gillln11 lega l . 

E 11/,l'Ulaulo, lrn q t1Pstü1• ,.; (!tlú :;e i1upõctH ao 'no:;so l'Siudo 
e q1 10 niiu podl'm, 11 0111 r1 1:Y(: !'ll . sr. r ad iada s . 

A qu1!::ilãu lünilur ial ü 11111a dcllas . 

. 'enhores, pe rma 11.l!ccmlo 'as attribui0ões 1p1 e a -~u 111 1-. llli:;são cios ·) l dou aos es Laclos, ele l'esulv-ercrn _a ;; que~Lue:; ~.1. 
J im i Lcs .. par et: e- m c que ficará clla adiada , si uao se d l' co u .~a 
poor, is to é - ficar :cm so lução. 

U :;-.1 S1: . H El.'HESb;1'\'IT\iTE - Apoiado . 
. O f:í i:._. I'JlL ISHE LT.O }' rumrn - Qwrndo 1~/i go .q 11,e . ª.'. 1ur;,s.~~~ 

J' 1i;al'1Í 11 dracla appell o pa~·a CL'> p l'ecerl entes lu sLur 10us. E t l" ~ 
' . • J j ' 1 ] i T•' d·LL'L POI l il ll ... . , c1111'.-; lt) 1• :; tu lT: u rn a 1·Jl_a .'i('c11 a 1:, 1·e 1n. LC 0 1 o'L . ~ .~ · (- .. ·fi as · ro-

\'1'z " ~ a.-; anl ~g-as p1 ·1 11·111.u1<1.", qw· !:iü .1 1 il.g~t'' ª ''. 1.pJ. C.J Ltr ic~·io s'. · 
clarn a1 ·cLDl . JJ;e1.1 lrntu11l.o, p urrna11eccm ct ;:, ]l.l(;t.1:;, os JrtJo _ 

N- " l1C""Lram a um U > t FSJ\10 Sn. ll 1.;; p 111 •: s 1·:.\T .1Yl'E -- u11c11 v º' 
ai;cànlo. 

Yozu:s - :\'mica cllegumm a um accô-rdo . 
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o Sn. FELISBELLO FREIRE - E é, ,jus tamente, esse adia
mento que quero evitar, porque com clle vêm inconveniencias 
incalculavei.s, qu e podemos prever. 

E s tamos em vespera ele entrar em urna nova v ida poliLica 
e administrativa, dirigida por pr incipias intei·ramentc diffe
rcntes claquclles que alé aqui têm diccito os negocios publicas 
cio pLLiz e no qual a questão tflrri torial é de capital impm'tancia, 

pr1J.·q 11 c com cll a vf!m as qu.os tõcs ele ric1ueza publica, de au
:;· menl.o clr. popular(ãu, crn s.cm1rna, a qLrnsLãu da autonomia 
dus e:-;tados . 

Na nova vida cm que vamos en trar, as aucLoriclacles lo
car:s precisam saber até oncle chega sua jurisdicção, para que 
os princip ios ele justiça tenham ampla execução e os intc
rnssr;s ela fazenda não scj arn ksados pe lll a llegação de incom
peLcncia t:ribu l.aria da auctoridad0 . (Miii,to bem.) 

E essas inconveni en cias existem, e continuarão a existir 
cmquanto a questão de limites não fúr resolv ida. E pergunto 
eri: P ermanecendo ::t emenda d::t Commissão dos 21, que clá aos 
e:-;Lados atl:ribui(!õcs irnra resolver a questão de limites ... 

o SR. VTnG!LIO D AMASIO - ',\fão cl á t al. Leia os ns . rn e 
H do art. 33. 

O Sn. F1'LISBELI,o Frumrn - Dú. 

O SH . VIRGJLIO DAMAS!O - Não dá. 

O Sn. l<'E LI SBm~Lo F'11>IH1' - P eço ao meu illusLl' e mes tro 
q1 tc leia com attençãu a crncn da elos 21. 

O Sn. ·vrnc1Lro DMvJASJO - Dividiu um numero em 
dous. 

O Sn.. FELJ SBELLO FHEJHE - Dividiu um numero cm dous, 
de accôrdo; mas fica provado o que eu disse. Chamo a atten
Qi'i.o do Congresso para o seguinte (lendo) : "approvar os tra
Laclos ele li mites, e.ele.brados pelos estados en l;rc si. .. " 

Log·o, os estados têm a ltribuiç'ães para resolver a ques
tão ele limites. 

Foi o que cu clisse; parece-me que estou interpretando 
perfeitamente o cspir iLo ela emenda dos 2'1. (Apoiados_.) 

E' verdad e cruc depo is se dii que, havendo divergeneia, o 
Congresso resolverá essas clivcrgencias; pnrém o que cu di::;se 
é que os es lados tém aLLribu ições para r esolver a que·stão de 
limites. 

E é essa a attribuição que acho inconveniente, e cu,ias 
con3cquencias acabo de apontar . (A paTtes.) 

Charno a attenção ele meu il\ustrado mestre para o se
guin te facto : Dissr, cl t r1ue o adiamento da questão de li miles 

1• prejudicial á prospericJ.acle elo ·pa iz, porque os estados vão , 
constituir-se .. cons l.itui.r-sc-ão, e a questão não ficará x'e
solvicla . Teremos, então, uma anomalia : ve.remos os estado;; 
já constituiclos. gosanclo ele soberania e autonomia, sem, en
lrctanLo, saber sua aucl.orirlacle o limite de sua júrisdicçãb, e 
até onde chega o d ireito ele sua posse territorial. 

O Sn. LAuao IVlüLLER - Como se clá actualmenlc. 
O Sa . FELJSBELLO FrrnmE - Como se d::'t acLualmonte, 

el e accôrdo; é con l·ra isso que fallo. 

O Slu. Bm,l"OR'l' VrmHA - 011tra cr u0sLão imporlrmLc ié saber 
quando com eça a an!onomia rios rs larlos . 

Vol. ll1 44 
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O SR. J<'ELlSBELLO FREIRE - Além dos inconvenientes de 
que tenho falado, chamo a attenção do Congresso para incon
venientes de outra ordem, e é que, si estas questões de limites 
existem, é porque os Esliados, que as têm originado, não res
peitam a verdade da historia, o direito adquiirido pela colo
nização, intervindo em territorios que lhes não pertencem. 

Ora, si isto é verdade, como 'é que se póde entregar aos 
estados ·a attribuição de resolver a questão de limites ·1 
Elles são partes lit igantes, não podem resolvel'-a de accôrdo 
0om os precedentes da Historia e com o direito que a coloni-
zação lhes dá. · 

Eis a razão por que eu apresente i a emenda para qL1c 
fique esta attribuição conferida ao Congiresso. 

Outra razão, para a qual chamo a attenção do Congresso, 
é a origem territorial dos actuaes estados. Esta é, para mim, 
de capital valor. 

Por uma falta de clareza na primeira divisão toritorial, 
que não obedeceu a nenhum espirita intelligente, as questões 
de limiLes são levantadas em geral contra os pequenos es
tados. · ~J 

Assim, vemos que ella se tem ag·itado entre Piauhy e. 
Ceará, ·Parahyba do Norte e Pernambuco1_ Pernambuco e Ala
gôas, Sergipe e Bahia, Espírito SanLo, Bania e Rio de Janeiro, 
l>araná e Santa Catharina, eLc. 

Um dos estados cujos limites não estã-o traçados pela sua 
fronteira occidental 1é Sergipe, que aqui tenho a honra .ele 
representar. 

E' real que todos os historiador.os e geographos tra
çam-lhe os limites por aquella fronteira. 

Desc.onbeço, porém, um a.etc ·Officia~ que o legaLize,. 
Desde 1839 procura Sergipe resolver com a Bahia essa ques
tão, que, não obstante as successivas reclama·cões das assem
bléas e cama·ras, permanece de p é. E em idenlicas condições 
acham-se muitos estados. 

Vemos Piauhy em successivas reclamações contra sua 
limitrophe do Ceará,. por causa do Porto de Amarraçiio, so
bre o oceano, e da divisa da comarca de Príncipe Imp erial. 

Vemos, ainda, o conflicto entre Paraná e Santa Catha
r.i na, pl'ovocado pela ambição do Paraná, que contesta u direito 
de posse de Santa Catha:rina sobre o territorio comprehendido 
untre o rio Negro, Iguessú, Pepiyguassú, Uruguay, Canôas ú 
Murembas. 

A mesma lucUc entre Parahyba e Pernambuco, dando-se 
o facto anomalo ela rua principal de Pedras de Fogo perten
cer uma metade á Parahyba, e outra a 1Pernambuco. 

Senhores, os grandes estados de hoje, nos tempos colo
niaes, eram os principaes focos de população ·e colonização. 

Delles irradiava-se a força colonial. E os pequenos estados 
eram os rebentos dessa colonização. 

Por isso mesmo que estes tinham feito parte integrante 
daquelles que, foram colonizados á custa dos esforços dos 
grandes centros, que seu governo era uma delegacão do go
verno dos grandes centros, comp~·ehende-se, perfeitamente, 
Senhores dio .Congresso, que a,s pequenas circun1scripções 
não podiam arcar conLra os arbitrios das grandes capita
nias, que ingeriam-se em seus negocios, em ·seus destinos, 
e penetravam,. impunemente, em seus te1i:Titorios. 

Assim, vemos o territorio de Piauhy não ser respeitado 
pelos seus vüiinhos, por isso mesmo que obedeci[!. á tutela 
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administrativa da Bahia, ou Maranhão; ü da ·Parahyba não 
ser respeitado por Pernambuco, a que ficou subordinado 
desde 1775, não obstante ter s ido considerado como uma ca
pilania independente, desde 168ti; o de Sergipe não ser res
peitado pela Bahia, a que ficou sujeito como coma.orca, desde 
1696, não obstante ser considera.do capitania indepenclente
desde o com ego do seculo XVII. 

O mesmo verificamos relativamente ao Paraná, conto 
parte integrante de S. Paulo e Santa Catharina, como capi-
tania tributaria do Rio de Janeiro. , 

Si, pois, Senhores elo CongTesso, a falta ele clareza dos 
limites era em pre,iuizo das pequenas circurnscripções; si 
ellas, nos tempos coloniaes, não alcançaram uma hegemonia 
nos destinos da · colonia, não passando sua contribuição ele 
uma contribuição muito restricta ,e secundaTia, o mesmo 
facto verificamos nos sessenta e tantos annos ele politica 
imperial. , 

Realmente, as grandes circumsoripções continuaram a 
dominar, a ser os factores mais poderosos de clesenvolvi
rnen Lo ela Naçã:o, ficando cm plano muito secundaria a in
l'luencia das pequenas provincias. (Apofodos.) 

Essas continuam sempre a reclamar cm favor de sua 
integridade territorial, .e nunca foram attendidas. 

Ora. procurando nós estudar as ultimas consequencias 
destes factos., isto é, da má divisão territorial dos estados, 
nos convencemos do seguinte .: que a causa mais poderosa 
que tem havido neste paiz para haver differença profunda na 
riqueza, no desenvolvimento, na civilização dos estados é 
a divisão territorial que temos. 

'.Esta divisão affotou a formação ele riquezas, sua dis
tribuição, e affectou 10 poder politico das pequenas capita
nias. 

E' nestas condições crue appello · para o patriotismo do 
Congresso . Acho de mais vantagens que o Congresso , tome 
a si resolver essas cruestões ele limites, do que entregai-as 
aos estaidos, que não a resolverão. 

UM SR. REPRESEN'rAN'.r.E :__ E' o unico meio ele chcga1· a 
uma solução satisfactoria. 

Ou'rRo SR. REPHESEN'rANfl'E - Deve sc1• o Congresso or
di;nario. 

O SR. FELISBELLO Fnmrm - Nós, os rcpublir.:anos, qur.: 
temos o interesse real pelo futuro ela RepubJi.ca, 115:0 clevn
mos poupar esforços para que se estabeleça uma organizaçfw 
federal estavel, que lhe sirrva ele poderoso pedestal. 

E a questão territorial traz um contingente importa:nte 
alo gráo de estabilidade desta organização. 

Senhores do Congresso, posso estabelecer dois princi
pias, que são outras tantas verdades incontestaveis: 1 º, não 
existem actos officiaes que legalizem os limites elos estados.; 
2º, muitos destes estados não têm linhas divisarias. (Muito 
bein.) 

Passo a ler estas notas, inspiradas na importante me
moria do illustre militar Major Augusto Fausto de Souza. 

Os limites entre Arna:wnas e Pará são traçados por uma 
linha imaginaria, na extensão de 80 leguas, do monte Parin
tins a um ponúo do rio 'rapajoz, quando este Q'io é que de~ia 
servir de diviza. 
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.Sobre as outras linhas divisarias que a separam do ParCt 
e Matto Grosso não ha acLo of'f'icial nenhum. 

E.rn: i clenticas condições esl.á o Pará, relativamente ai 
Goyaz e Matto Grosso. cuj.os limites não es tão determinados 
em lei. não obstan te a: prov.isão de 211 de agosto de 17 48 ter 
111amla11do proceder ás demarcações . 

Piauhy, al1~m das lucLas que su stenta com o Ceará, 
íllLiZ p en etrar velo territorioo do Maranhão, até, a barl'a da 
11'1 1toya, po·r possuir sómente urna pequena nesga de Lorra 
sobro o oceano. Egualrnente seus limites não se acham de
terrninados em lei. 

Desconh ecem-se as linhas divisorias do llio Grande elo 
Norte, não obstante as dispos ições officiaes quo o desmem
braram de P ernambuco e Parahyba e o decreto ele 31 ele 011-
tubro ele 18:31. 

Em identicas condições está a •Parahyba, clJj os limites 
são traçadas por linhas imaginal'ias, irnpossiveis ele sr,r 
determinadas. 

Os limites ele PernambL1co com Alagôas Lambem são tr:t
·Qaclos por uma linha imaginaria de 40 legu as de exLensão, 
elas vertentes ele Taquara á foz do Chanory. 

Quando as ilhas ele S. Francisco forem colonizadas, não 
se saberá a quem p ertençam, si a P ernambuco , si á Bahia. 

Não exisLe lei qu e determine estes limiLes, nem Lão pou co 
os de Sergipe com a Bahia, que. além disto, sustenta lucLas 
c•om o Espirita Santo, pretendendo a zona entro os rios Doce 
e Mocury, e com Minas .Ceraes, Goya;:, Pernambuco o Piau hy, 
por falta de leis que firmem os direitos ele . posse . 

Cos limites do EspiI'ito Santo co.m Minas e Rio de Janeiro 
forÚin determinados pelos actos ele 29 ele julho ele :1.813 e 31 
de agosto ele 1832 o 10 de janeil'O do '.186·3, po1:óm com cara
cter provisorio. 

Em iclenticas conclic;ões acha-se o Rio de .Jan e iro, cujos 
limites com Minas, Espirita Santo e S. P au.lo não foram de
marcados senão provisoriarnente., pelo clccir eto de 19 ele 
maio de 18!13 . 

Os limites de S. Paulo c•om Minas foram determinados 
pula provisão de 30 de abri l de 17117, documento que vciu 
a tornar-se publico, como diz Cancliclo Mendes, 28 annos de
pois, quando já não poclia serm:r, 1.101° es tar·ein os m:ineiros ele 
posse do t erreno. 

Todos conhecem as J uctas entre o Paraná e SanLa Ca
tharina, p ela posse ela zona cornpreh enclicla en tre os r·i,os 
Iguassú e Uruguay, comprehcndcnclo o Campo ele Palmas. 

Além cli.sto, os lin1ites ele Santa Catharina com o Hio 
Grande não se acliam clet ermin ados . · 

Em idenl.icas condições acbam-se lVJ inas, Goyaz e l\fatbo 
G·rosso, sem lei que cleLermine seus limites. 

Eis, Senhores, nossas condições territori aes . 
Si minha opinião pudesse ter presLigio, si el la pud.ossc 

inspi rar uma deliberação elo Congresso, cu levantaria, poi: 
corto . a questão de mna nova clivizão t erritorial. (Apartes . ) 

Compenetrado elos clefeil.ns da actual divizão territorial, 
que foi Je ita desde remotos tempos, sem obedecer a nenhum 
principio racional, cu levantar ia a CJlH:stão. 

Não poss'o comprehcnclor que possamos os labelecer uma 
oi>ganização federal cstavel, perrnanec.enclo as condições em 
que nos ac.hamos, cio ver estados pobres e pequenos, corno 
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Serigipe, e estados opulento.s e grandes, como S. Paulo. Di
zia Mllnarcl, o creador do ensino adminisLrativo em Franoa 
(lê) : 

"A divizão tcrriLm ial é a unica base sobro que elevem le
vantaras prin.C ipaes fosTilui()ões constit11cionaes». 

E a historia nos dá o ox mnplo do quo os paizos que> sof
fr·cm abalos proJ'11 ncl os ui 11 suas insl.i Luiçõ1;s Li vcram ele J)fl1-
c1-1der a nova div i.zão territorial, como medicllt radical que ser
viss o ele ,base ús novas con sLiuiçõ es . 

Assim, vemos a F'ran-ça, CJU G se .cnrnp1rnha de 32 provín
cias. acceiLanClo os principios sociaes ele 179 -l , ter seu t er
.riLorio dividido cm 83 departamentos. Vcrnos a Hespanha, 
que divid ia-se em 15 provindas, soffrer uma nova clivizão 
territor ial, pelo decreto ele 1833, que a d ividiu cm 1,9 go
vr n1os 011 intcnrl cncias. Vmno s, a infla, Portugal. que no 
corneço do secu Jo actual compunha-se ele seis provincias. 
nugm enLar mais duas e, posteriormente, dividir-se em 2'l 
cli slil'ictos ou govr:rnos civis . 

Ora, não ·ha paiz que rí!clame mais urna medida idcn
ti ca do que o Brazil acLual1rnmLc . l1 oe meio clest:l. rn eclidrt, 
.i~ disse um illustrc escriptor. harmonizam-se e nivelam -se 
a força o os poderes rle quo cli s11õrrn os rli:fforrmtGs arlrninis-
1.raclores l)arcíacs, cqui l ibram-se os va.r ios elementos de 0acla 
uma elas partes integran Les da Nação, neutrahzarn-sc qu::ws-· 
quer tendencia.s ele separação ou. prcponcl eranca, goradas 
pela propria riqueza, e, fina lmente, evita- se o nascimento ele 
rivalidades e descon1.ont::urnmtos entro aquelles que, por suas 
circumstancias pccul iares, não DOd em nrngrerlir cotn ogual 
cel cri d ade. 

E isto ·é tanto rnaí. importante, quando traLa-se ela orga
nização ele uma Federação, que, imra ser estavcl, precisa 
ai.tender a Lres condições capit ::ws: uma refere-s.e, inrlirecta
mente, á questão territorial, porqur, refrre-se no grúo cio 
pocler e eh~ r iqueza dos es l:aclos .· 

A este respeito, rl iz SLua·rt Mil! . (UJ) : 

"A terceira condição é que não haja clrsrgualrlacl .'.' ele 
força muito sencivel .entre os estaclos". 

Antes dr conclL Lir. não posso cleixar do r1•fcr ir-rno á 
rmenrl a elo Sr. José Marianno : obre os '15 % aclrlicionaos, 
q11 0 consid0rn ele alLa inconw.nienc ia, e contra a crnal cli>.vo 
prof estar, p·ni. que, além clr não sm m erlicla fcclcralistia ., 
lom o grande ineonveni ente el e gravar o contribuinl.e, que 
vai nagar nm dunlo imposto . 

Te~n. :-üém clisso. on lras cl esvanLa:zens. Si pócl o sArvir 
para ampliar a rencla ·de alguns estados apenas, prejn,cli ca 
1i111iLos 011Lros . (A21oindos. ) Assim, em Sorginc a imporLaoão 
é de 6. O 00 e tanl.os contos. ela qual sórnent.e vêm P E~ l a na
veg·nção elo lon go curso 1100 e tantos contos. e o r r,slo l)Ol' ca
botagem . 

Em 188:1 foi essa a r encla ela imporl :1.ção; .em 18811 snbin 
:1. 5.500:000$, sm1cln :1 ela navr;gacãn ele Jong·n curso emito e 
lnn los contos ; em 1885 subiu mais. sendo o imposto da im
porlação nelos rle longo curso 'l27 :000$000. 

Isso dornnnstra, perfeif.rtmente. crne os 15 o/o. para, Sm'
gipe, nada valem: r, como Sergipe estão muitos oufTos esladb3. 

Acho inconvenientf\ esf-a -em enda; e como representante 
rl c Sergipr. não poclia cl ei:xar elo consi§rnar o meu protes fo . 
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UM SR. REPRJESEN'l'AN'rE - Era preferivel que fos~e fa
cultativa. 

O SR . FELISJ3ELLO FREIRE - Quando occupou esta tri
buna o Sr. Minisbro ela Fazenda, disse que as disposições tri
lmtarias do projecto constitucional eram muito mais federa
listas dó que as da Constitui·cão dos Estados Unidos. 

P.eço licença para examinar as condições dos dous pai
zes; ·ellas são diversas, debaixo de todos os pontos de vista. 

Nos Estados Gnidos - dizia Laboulaye - a Republica 
não foi uma invenção r evolucionaria, um desses governos de 
papel, que a primeira t empestade leva : ella foi ·o producto 
natLwal elos cos tu mes, das idéas e das necessidades do tempo. 
Em um paiz sem nobr eza, sem soldados, sem ociosos, habi
tuado ao suffragio universal e ao regimen das reuniões, onde 
tudo era democratico, a organização municipal, as leis, as 
condições de solo, o genero de viela, o proprio culto - que 
outra l'órma pol itica ser ia viavel? Republicanos, os Estados 
Unidos ficrwam fieis ao seu ·passado; estabelecer a Monar
chia seria romper vio lentamente a cadeia dos tempos. 

Nos Estados Unidos todos os espiritos deviam dirigir- se 
a prestar elementos ele viela para manter a União, como um 
direito e uma medida revolucionaria,. contra a ambi·ção da 
Ingl ateirra . 

Lá, as tendencias divergentes eram em maior numero 
e muito mais poderosas, quer pelo solo, pelo clima, pelo ele
mento ethnico, pelas instituições politicas, desde as mais r e
motas épocas . Tornava-se preciso antepôr á acção diver
gente destas causas a idéa da União bem consolidada, afim 
ele não produzir-se a separação . Consolidarr a União foi o 
principal poder da Revolução. ·· 

L(1i, as organizações politicas eram diversas, e diversas as 
leis rnunicipaes. Entre as organizações politicas, vemos exis
t.indo, conjuntamente, a organização el e província, a orga

nização po los propr ielarios o a organização pelas -carLas ele 
Governo . 

No Brasil as co11Sas são muito diversas. 
Emcru:rnLo lá as causas divergentes eram innumeras e 

poderosas, entre nós ell as não existem, porque exis te unidade 
e homogene idade em nossos antecedentes. T.endencias cen
tralizadoras pres idiram s·empre ao nosso clesenvolvimenlo. 

Nossa 01eganização política er a uma só em todo o paiz . 
Nella não existi a o menor vestigio de um governo auto

norn o (Muito bemi), de um governo proprio, cm quanto que 
na Arnerica os cidadãos criaram-se á sombra das liberdades 
e do livre governo, protegidos, na fraqueza do sua ·oTigem, 
pela inclif:feronça da Inglaterra . Lá o patriotismo insp irava 
aos homens o dever ele consolidar a União, cá o patriotismo 
maneia que conso l.idemos os estados. (Muito bem.) 

Eis porque não se pócle tomar como termo de compa
ração as attribuições tributarias ela Constituição elos Esta
dos Unidos. 

Entre nós existi a a centralização. Ora, p arece cru e a tra
j ect.oria h istorica dos E stados Unidos vai da peripheTia para 
o centro, do organismo para a cellula, do municipio para o 
Estado; no Brazil a trajectoria historica é inversa, vai do 
centro para a peTipheria, do organismo para a cellula, do 
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centro para o municipio. Portanto, não se póde estabelecer 
comparação. 

Não querendo roubar mais tempo ao Congresso, chamo 
sua attençã.o para . a questão territorial do Brazil, base da 
org·anização politica federal. para que seja esta questão re
solvida o mais cedo passivei. 

Devemos ser federalistas, afim de mantermos coheren
cia com o nosso passado, em que faziamos a propaganda á 
custa de ·acr i.ficios, nós os republicanos. 

Tenho a honrra el e pertencer á brilhante fileira que não 
olhava o sacriJicio para plantar a idéa republicana no ·es
pirit ,_; (JY.fil'i!to bem; muito bem. O omdor é fciicitado'. l) 

O SR. BEI\NARDINO DE CAMPOS - Ouso, Sr. Presidente, 
Lomav algum tempo ao Con gresso, persuadido de que os as
sump tos que vou submetter á sua reconsideração assumem a 
mais alta rele:vancia, e que, desafiando sua rreflexão, hão ele, 
sem duvida alguma, receber uma solução diversa daquella 
CJLle tiv.eram na 1ª discussãü . 

Entro doseie logo em materia, sem preambulos, porque 
desejo que as minhas consid erações tenham um cunho es
sencialmente positivo ·e pratico. 

Occupar-me-hei, Sr. Presidente, elas emendas apprrova
das em 2''. discnssã.o, re lativas á nacionalização dos extran 
geiros, á liberdade de cabotagem e· á taxa acldicional elos 15 o/o. 

Sr. Prsi dente, Quando tive a honra ele, occupar a tri
buna, por occasião da :1." discussão , lembrei ao Gong1resso 
Nacional os deveres que a Nação Brazileira, por intermedio 
do Governo Provisorio, e em c.onsequencia ·da Revolução de 
15 de novembro, havia contrahido para com os extrangeiros 
que s.e achavam no paiz naquella data momoravel. Eu lem
brei CJUe os cidadãos de paizes extranhos, residentes no Brazil, 
si! por occasião de proclamar-se a Republica, haviam de
monstrado a solidariedade elos sous sentimentos para com a 
Nação Bra.zileira, compa!I'tifüanclo, sinoerramente, das . id!éas 
que no momento dominavam este paiz; elles levaram a sua 
clemonstra-ção de solidariedade para comnosco até ao ponto 
do declararem que estavam promptos, desde aquella data, 
a desconhecer differenças entre exb:r::i:ngeiros e brazileiros, 
rl eixanclo apalgada para sempre a denominação de colonias ex
trangeiras. 

O Governo Provisorio, correspondendo, não só ás aspi
.n,ações que nesse, momento dominavam o paiz, como,, tam
bcm, cornpenr,t:rando-s,e dos seus deveres doante das· verda
deiras conveniencias publi cas, pelo decreto de 11! cLe · dezem
hro de 1889, estatu i11 que o extrangeiros existentes no B'ra
r.il naquclla data gloriosa, C]Ue dentro de S·eis mezes não de
clarassem preferi'l'.' a nacionalidade de orig.em, seriam bra
z.ileiros. 

V. Ex., Sr. Presidente, sabe que os governadores dos dif
ferentos e.staJdos onde eristem cidadãos extrangeiros em 
grande num ero e exercendo benefica influencia no seio da so
oiedacle, os acolheram nas intendonc ias onde elles prestaram 
relevanLissinws serviços nos ca<rgos polic:iaes, onde se desvela
ram pe\.o bem publico, e até nos cargos interinos ela juclicatur11, 
nos Cjuaes serviram como supplenl.es de juízes rnlmicip(J.es 
e substitutos 'de juizes de Direito . 
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UM SR. REPRESEN'l'AN'l'E - Esses não P'Crdcrn o direito 
de brazileiros . 

. O SR. BERNARDINO. DE CAMPOS - Peço permissão para, 
abrindo um parenthesl(s, :declarar ao nobi:'e representante 
por Alagô1as, que em pouco demonsLrarei CJLrn '8 . Ex . labora 
cm equivoco . Mas, Sr. Presidente, em consequencia d esta 
situação creada no paiz p()]o pal:•riotico decreto el e 14 ele 
dezembro, gozariam os cidadãos extrangeiros que. o CJLlizes
sern, mediante tacita acrru.iesccncia, da plenitude do di.reito 
politi co, inclepondentcrnenle de q11alc)l1 ee prazo que não fosso 
o estabelecido para a acce ita(;ã.o da na cionali dade ; assim. 
foram elles incluidos nos alis lam onLos, tornanclo-s() e loilores 
e clegive is. E,·ta orclern ele cousas correspondia ao qu e, cm 
1824, creou a Carta outorgada por Pedro I, cm relação aos 
portugu ez.es cxis te.ntes no Brazil cm 1822. Foram rleclararlo.s 
brnzileiros os que expressa, ou tacitarne11tr, ::wcei.Lavan1 n 
Inclependencia . 

O SR. Omc1c,\ - Foi um rlos mnis bonitos aclos do Go
verno Provisorio. 

o s~ .. BERNARDINO DR CAMPOS - 1Não era possível con
ceber qu e se pudesse excluir das urnas acrucll es mesmos üi
dadãos que ligavam-s r, ao paiz com rleliberação e lealclaclc, 
prestando serv iços nos cargos de administraçã.o, policia e 
,iudicaitu1ra, aquelles que, deantc elo movim ento r evoluc10-
nar.io, não hesitaram ()111 proclamar a cxcellencia do regimen 
republicano. Foi assim cru e muitos dignos collcgas. assim 
corn0 os r epresentantes ele S. Paulo, temos cm nossos diplo
mas o voto signi ficativo das co loni as exbrangoiras. 

E·, p elo que vos diz respeito, temos a honra de declarar 
que os nossos dip].omas mereceram, e l1·azPm, esses suffra
gios. 

O SR. BADARÓ - Entretanto, cu já ouvi dizer crue os 
eleitores dessa natureza só votavam por dinheiro . 

O Sn. B!füNARDINO · DE ·CAJ\fPOS - Posso assogu1rar rt 
V. Ex. que as suas palavras envolvem uma rovo!Lante in
jus l.i·Ça ácruel les extrangeiros, tanto mais iniQua Quanto gl'
nerica, incljstincta "' gratuilarnente offrmsiva. 

Por occasião de discutir-se pela nrirncira vez o prn
j ec to constitucional, eu tive o cu idado rle propôr um aclr,li l:a
mcnto ao art. 26, nas disposições 1rr lalivas aos () ]1: i1 Mns e 
·e legiveis, no sent.ido d e garantir aos nacionalizados pelo de
creto de 14 rle dezembro o exerc ici.o cio diroiLo pnlitico, in
dependentem ente elo prazo de li. 11 16' :mnos. insLit11ido q11anl.o 
ú elog·ihl idadc, pondo, assim, a Conslilnição de accôrdo com 
as rlisoos içõos· ant0riorrs fln Governo Prnvisnrio. Tivo a frn.'
tuna ele ver acolhido o meu ad ditivo p olo Congresso, e assim 
acha- se hoje definitivamente. no art. 26. a i ·enção elo prazo 
para os nacionalizados íl c 15 de novembro de 1.889. porque 
es ta di spos ição foi approvarla tambem na 2" di scussão, .e. cn 
não se i como harrnon izal-a agora com ·O 1recente voto elo 
Congresso. q110, a respeito do art . . 68, r eformou o qne rosal
.vera na 1" discussão, pois revogou a natnralir.::ição tacil.a do 
·decreto de ilf de d ezembro e marcou novo rwazo rl e se is rne
zos para a declaração expressa, a contar da approvaçã.o ela 
ConsLitnicão. 

Assim, essas disposições, que não faziam mais elo cruo 
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coll ocae a Constituinte de 'l 890 cm u m plano que não fo~sc 
inferior ao da Gonstitrii ção ouLorgacl a por Pedro I cm 1.8~!1.; 
essas disposições, nós tivorno? o desgos.to ele as ver cah1r aqu i, 
cm 2" cliscussão. (Mv:il'os avowdos; rnu-ito bern) . 

UMA voz - Qurn: diz0r : r ecuamos 70 arrnos . 

o SH. . BEHNARDJNO DE CAMPOS - Qu er .dizer (jllC o Qon
O'['QSSO dn 1890 cu llocou- sr' a!Jai xo da Cm·La outorga-ela por 
1).eclro I (Apoi ados; rn:u,'ilo l~ ern) ;, quei7 ·dizrw ,CJ11r, o Congrosso 
rle 1-890 não corresponcl on as 1\x1gr,nc ias ela epoca, aos dicLa
IJICS da civilização cio nussu tempo, ús irnpos ições do pro
gresso acti1al . lMv:i tos opoúr.clos . i\faüo li ern! Mv.ilo bem! ) 

O Sn. Ül'rlC!CA - E' a opinião p11lllica q11f' sagrou a r·e
i'orrna do Gov1; 1·no Prov isorio. 

O Sn. BERNAHDJ Nü n 1<: CAMPOS - Não l\ só isto, Sr. Pre
sidente; revogando actos pub licos, pelos q1iaes a Rcvoluciio 
qniz ·dizer aos cidadãos exLrangciros que as por Las ela nossa 
nacionalidade lh es oram abertas, para que ell r:is pmlessnrn 
aqili exe'l:'ce1' os direitos poliLir.;os, nós vamos até ao ponto 
de fa ltar com a Jé devida aos actos nfficiaes cm rnlação a 
extrangeiros. (1\1.'11.'itos apofodos . M11iilo· bern! Muito bern! ) 

Qu e credito, Sr . Presidcntr!, quereremos nós 01rn cl'ora 
avante mereçam os actos elo nosso Governo , os nossos pro
pl'iOs act.os em relação a cxt rangeirn,., q11anclo nós eJT1 11m 
dia negamos até os direitos aclquiriclos r,m vieLucle elos nos
sos propyios decreLos ele nnfro dia? (M1u'l:os a11oü.1.clos; m,.n'ilo 
bem!) 

UMA voz - Não se negam. 

Ou;r1v.s vorns - Negam; leia a emencla. (Conti.n1.lam os 
avarle s . ) 

O Sil .. BmtNArtDTNu JJE C,\MT'OS - Sr . ·P l' csidrnl1,, a ,,;poea 
rovolucioria:ria ele '1889 co 1'rcspomlia ús circmnsl.ancias anor
rnn.r•s rim qu 1' o Brazi l sf' achav;1. t;nllocadn nm ts:211 p n1· nclm
sião ela lnr1q)enr1r.ncia? 

Si então nm gover.nn rn1maJ'clüco não Linha rl11v irla r~m 
clcclara 1", pol' La.cita anmH·ncia , ciélarlilris bl'azil1:i 1'os, os C.llH: 
aclhoriarn ú Inrlr'p cmrl enci a, como 6 q un nós , govn1'no l'etrn
bl icano, nós qu e nstarnos sob a ]Jl'cssão rlas gmnrles cunqu isla.s 
ria act.nal iclade. fu gi mos á neccssiclc1de de reconher.;ce o di
reito ele ciclaclão aos cxlrangeirns que acce i Laram a Rcpu-
hli ca? (Muitos avoiarlos . ) · 

E', prec iso qu e sa ibnmos corresponder aos dever.os que 
ass umi mos ao p:rocl.amar a Tl epuhlica, abolindo a unica Mo
narchia ela Arncr ica. (Apoiados ; rrmiio bern. ) 

Passarc i a demonstrar que o acto ílo Congresso i mporLa 
a revogação completa ele toclos os. acl.os anteriores; clernons-
1 l'arei que a revogação elo § !1°, art. 68, elo proj eeLo ConsLi Lu·
c i nnal impor ia negar aos extrangeiros até o ôirc ito adqui-
r ido. · 

Que é c111e diz a emenda rlo nobre represent:rnto pela .Pa
rahyba, Que foi approvacla pelo Congresso? 

A em.enda elo nobre representan l,e pela .Parahyba, acce ita 
pelo Congresso, dispõe o seguinte (W) : 
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"Altere-se o § 4º do art. 6.8, do seguinte modo: 
"Os extrangeiros que, achando-s·B no Brazil no dia 15 de 

novembro de 1889., declararem, dentro de seis mezes, depois 
ele approvada a Constituição, o animo de adaptar a nacionali
dacl e braz.il eira . - Epitacio Pessoa." 

O SR . Orll'ICICA - Exige .o renegamento publico da Pa
tria. 

O SR. BERNARDINO DE' CAMPOS - Portanto, Sr. Presidente, 
a consequencia Jorç.osa desta proposição é a seguinte: é neces
sario que os exLrangoi:ros que fizeram parte ele intendencias, 
que exerceram cargos policiaes e cargos de judicatura, ql1e 
concor reram ás urn as .. que suffragaram os candidatos republi
canos no dia :!. 5 de setembro, - que todos esses extrangeiros, 
a despeito de tudo is to , para serem brazileiros, dentro ele seis 
mczcs, depois ele approvacla a Constituição, p.or um acto po
siti vo, por uma clec l::i,raçã.o expressa, renunciem á nacionali 
dacl e ele origem, e acceitem a naciona lid ade brazileira. 

UM Sn. REPRESENTAN'rE - Nenhum fará issio. 

O SRJ . BgRNARDJNo DE CAMPOS - E', ou não ·éi, Sr. Pre
sidente, essa disposição r evogatoria absolutamente, dos actos 
do Governo Provisorio e da disposição constitucional appro
vada em 1 a discussão? 

Inqu es tionavelmente, é. (Muito bern.) 
Mas, Sr . ·Presidente, si esta conclusão é logica, inelutavel, 

como, de facto, é, pergunto eu : Que ficam sendo, a que fi
cam r ecluziclos os actos desses intendentes., os despachos e a~ 
sentenç:as .dessas auctoridacLes policia,es e desses jui!:zies? 
(Apoiados . ) 

Ficam em vigor actos provindos elo exercicio de cargos 
publicas por extrangeiros? 

E ., Sr. Pr es,idente, os mandatos dos rep['esenta:ntes que, 
deduzida a votação elos extrangeiros, não alcançaram o nu
mero precis·o para constituir a representação, estes man
datos serão annullados? Teremos nós de proceder a um novo 
reconhecimento ele poderes? 

E' preciso, Sr . Pr.esidente, tira:r a conclusão dos nosso5 
actos ; 1é preciso reflectfr no que fazemos , porque não temos 
o ·direito d e recuar deante das consequencias daquillo que pra~ 
ticámos . 

. O SR. MonAEs BL>\RRos ---, Esses diplomas são todos nullos. 
(Apartes e não apoiados. ) 

o Sa . BERNARDINO DE CAMPOS - Quero sabeT si esses 
actos ele intenclencias, si esse actos de policia e de judicatura, 
si esses dip lomas el e deputados estão nullos . 

O SR. MoRAES BARROS - Tudo é nullo. (Ha outros apar
tes.) 

O SR. BERNARDINO DE CAMPOS - Ao concluir, Sr. Pre
sidente, invocarei o patriotismo do Congresso no sentido de 
pedir-lhe a reconsidernção dci seu acto. 

Ainda é tempo. Nós podemos, na 3ª discussão fazer cahi r 
essa emenda, e rnstaurar o direito patriotico, constituido pelo 
Governo Pr ovisorio, e que correE•poncle ás verdadeiras aspira
ções ela época. (Muitos apoiados.) 
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Por esta fórma teremos prestado fé inteira e completa 
áquillo que nós mesmos fiz emos; porque é preciso, Sr. Pre
sidente, que, por muito que os actos do Governo Provit-orio 
devam ser submettidos ao nosso criterio e á nossa appro
vaçfw, nós saibamos até onde é possível chegar s·em ferir 
isso que constitue a propria dignidade da Nação. (Muito 
bem . ) 

UM SR. REPRESENTANTE - E interesses da maior impor
tancia . 

OUTRO SR. REPRESENTANTE - Argumentou perfeitamente 
bem. 

·O SR. BERNARDINO DE CAMPOS-Não é possível, Sr. Pre
súdente, que o Congresso Nacional de 1890, como cu disse. se 
colloque em plano inferior á Constituição imperial de 18211. 

Eu espero que o Congresso, como tantos outros, dará, mais 
urna vez, exemplo de patriotismo e de verdadeira compre
hcnsão dos deveres publicas e das verdadeirat' conveniencias 
nacionaes. 

Passarei a outro assumpto, Sr. Presidente, e, no em
penho de não tomar demasiado tempo á Assembl6a, serei 
succinto e breve. 

Póde-se dizer, Sr. Presidente, que á suppressão dos di
reitos adquiridos pelos extrangeiro&' em virtude do decreto do 
Governo Provisorio e da primeira votação elo Congresso cor
responde, dignamente, o acto do Congresso que institue o 
privi legio da navegação da cabotagem. Si o Congrosso brazi
lciro tivesse feito o proposito de entrar em uma via reaccio
naria, não teria cousa melhor a fazer do que, depois dr, 
oxpollir os extrangeirOE', fechar os nossos mares. 

Eu não preciso fazer o historico da questão da liberdade 
ela cabotagem: seria injustiça á illustração dos rn.embros do 
Congresso si eu pretendesse rememorar as differente!'' phases 
desta questão; apenas direi que longos annos o Braz.il, em 
1·elação a sua navegação de cabotagem, viveu no regímen. 
restricto da protecção, no r egímen . elo mais abmluto privi
legio . 

UM SR. REPRESENTAN'l'J<: - E depois da liberdade dessa 
rn:tvP.gação desapparecerão todos os estaleiros, todas as in 
rlus trias que se ligam á navegação de cabotagem; a liberclacl o 
matou tudo iE'so. 

o .Sn. BERNARDINO DE 'CAMPOS - AE' estatísticas, os es
tudos mais assíduos e acurados dos homens competentes da
quella época, vencendo a reluctaricia da rotina, conseguiram 
derrocar os reductos do privilegio, que assentava, além de 
outraE' bases, nesse grande elemento de conservação descui
doiõ•a, indifferença da população para tudo quanto diz res
peito ás cousas publicas e á índole passiva do nosso povo . 
Mas. por que conseguiram OE' homens con:petentes daquella 
época derrocar o privilegio ? Porque mostraram á toda a luz, 
ele modo a não haver contestação possível , qu e o privilegio 
ela navegação ele cabotagem sómente tinha colhido, como re
sultado do seu imperio, o atrophiamento. a · insuffic iencia e 
carestia da industria dos transporteE' maritimos, absolu ta 
ausencia de qualquer progresso ou desenvolvimento e a de-
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cadencia, a penuria, a insubsistenc ia ele Loclas as industria~ 
dopcnclenLes della . 

o Sn.. CUSTODIO DE MELLO - Não ternos. hoj e, un~ esta
leiro; a liberdade da navegação ele cabotagem foi a morte ela 
Marinha mercante, que eleve ser o viveiro da Marinha cio 
guerra . 

O Sn. BÚtNAnDINo DE CAMPOS - Per,\O perm 1ssao pant 
conc lu ir rn eu raciocín io, a exposição de meu pensam ento, 
as::;egurawlo que no momenLo cm CJLlC me senL.il' co11 voncidn 
pelos acgumcnLos en1 contrario, s r ei obccliontc aos dictaJY;cs 
de minha consciencia. si levarem a co llocal'- rne do laclo dus 
nobres i·eprescntantes. 

Mas, Sr. Presidente, dizia eu qu e os estuclos foitu s na
qurll a (:pnca conseguiram levar as classes pens::mlcs rio 
paiz á ncccsi;;illaclo de esLalJcleccr a l iberrlarle do navegaçffn. 
(Apm·t es. ) 

e\ perduraçfí.o do regím en r1rotecLor durante longos ::11rnos, 
lan to foi insuHicien te para crear a Marinha nacional. qu o, 
uma \l()Z abol.iclo o privilegio, csLabcleciclo o r egirn en ria 
concurrencia, notou-se, nã.o .só a ausoncia do que propri a
mente puclesse denominar .Marinha mercante nacional. capaz 
ele substituir a extrangeira e de competir com ella na na
vegaçfio . .. 

O Sn . RETUMBA - Setecentos e tantos navios. 

-O SR. .BErtNARDINO DE CAMPOS __'. . . . mas, ainda, que 
todas as industrias dependentes do transporte maritimo pros
perassem, demonstrando, assim, qu o só urna cousa fazia scL1 
atrazo - o privilegio da cabotagem, visto que a Marinha na
cional não era sufficiente para dar vasão ás necessidad es do 
transporte . Adormecida sob a desnecessiclacle de esforço, não 
tendo concurrencia, não sentindo os estímulos que fecundam 
o progresso, ella acalentava-se no goso elas faciliclacl es do 
priYilegio, jazia na mais profunda inercia, nacla ernprohcn
rlrnclo para sahir do estado rudimentar em que se aclrnva. 

O Sn. BAP'I'ISTA DA l\101.'TA- V. Ex . leu as estatisticas '! 
Sabe quantos navios existiam ? 

O Sr.. BEllNARDINO DE CAMPOS-As cstati sticas conclornnam 
o privi legio. Aclmitto a proLecçi1o em condições exceocionaes. 
com a maior restricção, sob o mais apurado criterio. E' nr
cessario que a industria tenha elem entos natLrrnes de virla, 
para poder manter- se e luctar com a concurrcncia . Do 
con lrario, é um erro conceder a protecção; porque não só 
nã.o consegue ella levantar a industria proLegida, como vai 
Jerir gravemente 1.oclas as outras. (Militas apoiados.) 

Tal o que se deu com a cabotagem. onde a protecçã.o não 
conseguiu levantar a industria nacional, feriu a riqueza pu
blica, e aLrophiou as outras industrias . 

O Srt . .BAP'I'ISTA DA l\1oTTA-Ao contrario, desenvolveu. 
O Srt. BEHNARDINO DE CAMPOS -O paiz ainda não offerrcr, 

as condições determinantes -ela viabilidade para a Mar inha 
mercante. 
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o füt. CUSTODIO DE M·ELLO ~Compare as eondir1ões CO ITl 
as de 62. 

O Sn. BEnNAHDJNO DE CAMPOS--Nào Lemos popula.r;ão. e 
::i qui: ha não basta para provee as indusLrias que cxer'cern-se 
cm Lerra. 

Emquanto isso fôr assim, cli Uicilmon te a~ 1rnpulaGões 
avcnl.urar-se-ão ao mar . 

Emquanto o brazileiro eneontrar reeursos na~ indusLr·ias 
Lcrrestres, não. procurarcí o mar. (Apwrtes. ) 

Si se aeha que o paiz Lern condições para desenvolver· a 
navegação, nesse caso, a Marinha mercante niio tem nocDs
sidade do privilegio ; ao eontrari.o, devemos abrir os mares ii 
livro cm1cm'1·enci a, a todas as actividades, porque, assim, 
teremos as vantagens da lu cl:a, a lição fecunda do cxen:1plo e 
da cxperieneia, os estímulos salutares de esforços comrnuns. 

Temos dotado largamente a industria dos transportes 
mal' itimos, e, entretanto, ella conserva-se estacionari a: isto 
prova que esLa industria não tem os e lomen tos ncDessarios . 
para desenvolver-se. 

{) SR . Cus'ronrn DE MELLO - Mostre um exernplo nos 
paizes extrangeiros . 

Nos Estados Unidos, na Inglaterra, a cabotagem não é 
livre. A' excepção da Halia nos portos do Medi terranoo ... 

o SR . BERNARDINO DE CAMPOS-'Ü m eu ·grand e argumei1to 
é que não possuímos o grande capital primaria - o lromem -, 
este factor é decisivo, não temos população, ou a que Lemos 
é insuf'Jiciente para alimentar o t rabalho nacional, 

Aetualmente, ella procura as industrias mais cornmoclas 
e mais remuneradoras. Emcruanto não superarnbudar e não 
houver o desiquil ibrio, fugirá ás rudes provanças elo mar. 

O SR . RETUMBA- Por isso, fechemos a porLa ela Consl.i
tuição. 

O SR. BERNAHDJNO DE CAMPOS - Feehemos a porta rJa 
ConsLiLuiçã.o ao privilegio; clr,ixernol - a. porém, abCÍ'ta ;\ sn
lu1;ão mais conveniente, a tornar em lei orclinaria, quer pela 
liberclacle, quer pela protecção . 

O Sn.. C,\MPOS Si\LLES -Não é problema parn sol' rc~ul-' 
vi elo cm urna Conslituição. 

O SR . BADARó - Ha disposições de posturnR uc carnarns 
mu nicipaes. que os Senhores puzerarn na C1.111stitu i()fto . 

O SR. BlmNAHDJNO DE CÀMPos - Nã.o fizenws ni'J~ Lat. 
Alas, r,li zia eu - ncsLa época, em que se ifroclanrn a lei ria 
soliclar ieclacle humana, quando l)ara este icléal convcr ·gr,rn todas 
ns aspiraçõrcs. reconhecendo-se que a sua approxirnação é u 
caminho seguro para realização das nwll101·e::; conquistas 1: 
mformas, quando procuramos ligar-nos a todo o munrJo ci
vilizado , pelos laços ela mais inl.irna convivencia, ela mais 
sábia connexiio. a nossa lei fundamental estabelece o JWivi 
lrg·io ela caboLagem, isto é, fecha os nossos marns ú. navegação 
extrangeira ! (Trocam-se rnuitos a.partes.) 

Peço aos meus illustres contraclictores que pormiLlam-me 
cxpô1' o meu pensamento. 
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UMA voz - Mas nem todos têm a liberdade de s L1bi r a 
essa tr ibuna. (H a outr·os apartes.) 

Mas, dizia eu, Sr . Presidente, o privilegio ela caboLngern 
fecha os portos nacionaes aos navios extrangeiros. Dirffu os 
nobres deputados auctores .ela emenda: Nós deixamos Jivrn 
a navegação de longo · curso . 

E' verdade; mas essa limitar-se-á muito, e talvez possa 
desapparecer no dia em que vier a soffrer esta r es Lr icç1ío; 
porque sabemos que os navios que fazem carreil'a para o 
Brazil contam com o trafego ela cabotagem . (Apartes . ) Os 
paquetes que fazem o serviço elo Brazil, percorrenclo os podus 
deste paiz, descarregam as suas m ercadorias, e tornam a 
frete as mercadorias nacionaes, para conduzil-as de w1s 
portos a outros. (Apartes.) 

Dizem os nobres Deputados que não nos imporLomos com 
isso; mas queremos, então, o isolamento dos nossos poi:Los, 
a impossibilidade elo transporte das mercadorias entre os cl .i-· 
versos estados ? 

UM SR. REPRESENTANTE - o serviço far-so-á por meio 
da cabotagem nac ional . 

o SR . BERNARDINO DE CAMPOS - Mas não existo a ca!Jo
Lagem n acional. 

VOZES-Existirá. 

o SR . BERNARDINO DE CAMPOS - Mas, emquanLo nilo oxis lc 
e durante esse interregno, quando não houver 11avogar;fio al
guma, que faremos nós neste vasto paiz, som meio algurn do 
navegação ? (ApaPtes. ) 

Os nobres representant Bs p edem privil egio para. mna 
cousa que não existe ainda; e direi mais que não exist iu 
ainda. Citarei a op inião de escriptores abalizados, entre ellcs 
Tavares BasLos, que demonstraram. com dados estatisLicos, 
que não tínhamos Marinha nacional, que os navios eram 
cxtrangoircis, qu e não havia patrões nem lJOrnmandrrn Lr:s 
mwi onacs, dando-se a necess idade ele simular que esses pa
trões, commanclantes, navios e marinhagem eram naciunaes. 
(Apartes.) 

De modo que os nobres representantes 1JCclern pri vi lcgiu 
para um a cousa que não existiu, que não exisLe, estalJ cln
cendo um privilegio, que apenas nos obrigará a simul;n· a 
existencia da Marinha mercante nacional. (ApaTtes.) 

Pergunto, Sr. Presidente, a que ficará :reduzido o assncar 
de P ernambuco quando não puder ser transportado para os 
mercados consumidores ? A que f icarão r eduz i dos a came e 
os productos do Rio Grande quando não puderem vir aos 
mercados consumid01'es ? Porque não vivemos, simplesmente, 
do café e de borracha: temos um grande commercio interno. 
ternos uma grande série de productos, que precisam encontrar 
nos proprios meroados brazileiros o seu consumo. 

'Ü SR. RE'l'UMBA-Ern Pernambuco ha uma companliia 
ele vapores costeiros, b em como na Bahia e no Pará. 

o Srt . BERNARDINO DE CAMPOS - Pelo menos os fr etes hi'í.o 
de se elevar muito . 
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UM Sn,. IlEPrtESEN'rAN'l'E - Com o pagamento em ouro, 
iireio . 

o 8R. BERNAllDINO DE CAMPOS-Além do pagau1e11Lu eni 
uuru, temos o augmento do frete. 

O Sn. ÜFI'!CICA- ·Isso e o Lrat,ado de commernio com os 
Esludos Unidos podem se casar lJerfeitamenLe. 

o SR . BERNARDINO DE CAMPOS -A .que ficarão redctzidos, 
::;1·. Presidente, os nossos contractos com as cornp::mllias ex
Lrangeiras ? Nós temos, no actual moHicnto,. algumas compa
nhias que faz;ern o serviço mediante foi:Les subvenc.;ões. A 
que ficarrw, pois, reduzidos esses contractos '! 

Corno j á tive occasião de dizer, não sou em alJsolu to 
infenso a um regirnen de protecção. Si as costas JJrazileiras 
[JOdem fornecer o pessoal e o material necessarios, para que 
vossamos manter um serviço de cabotagem completo, tanto 
LJUanLo possível, isto é, si pudermos luctar com a eon
ülll'l'encia extr:angeira, então estabeleçamos a pro tecc;üu di-
1·ccta a essa industria, sem ferir as outras. 

Mas os factos demonstram que não estamos preparados, 
absolutamente. E, depois, .Senhores, si se quer ostabelecer 
esta medida com relação ao tram•porLc madtimo, por que não 
cxtendcl -a ao commercio '? por que não extendel-a ás demais 
industrias ? 

Pois, é nesta o.ccasião em que precisamos de uma torto 
currente immigratoria, em que precisamos ele lrnmens va
lidos para robustecer as nossas industrias, - é justamente 
agora que nos lembramos de vedar ao extrangeiro o acccsso 
a uma industria, aliás, fóra do nosso alcance '! 

Si necessitarmos de braços, si os que existem são in
sufi'icientes para o serviço agricola e para o desenvolvimento 
ele outra ordem de trabalho, corno lançar mão de semelhante 
medida? 

Direi mais que o r:egimen da liberdade e da livre con
cuncncia é o que me parece preferivel. E a este respeito 
vosso lembrar factos. 

As nossas estradas de fe1:ro, a J)l' incirüo consLruida~ i.;u1n 
üapiLaes extrang·eiros e sob a direcção de engenheiros tarnbc.1n 
exl.nmgeüos, hoje são i.;onsLruidas com capiLaes 1iai.;ionacs e 
soll a direcção de engenheiros nacionaes. Com 1:elaçiio á la
rourn do café dá-se o mesmo facto. 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que a cultura ·do eafé de
pende de utensílios cus~osos, engenhos e fabricas ele alto 
custo. 

Que fazia o Estado de S. Paulo ? Importava to cios . os 
seus rnachinismos do extrangeiro; hoj e, o Estado de S. Paulo 
üo nsLróe todas as machinas e utensílios ele que precisa para 
o seu café, sem ter gosado ele privilegias para taes fabricas . 
(Avoiados elos representantes ele S. Paulo.) 

O SR . ·ÜUSTODlO DE MELLO -E' preciso encarar a c1 uestã<L 
pelo lado estatístico, e isso é o que V. Ex . ainda não fez. 

O SR . BmtNAH.DINO DE CAMPOS - Pelo lado ela esLa.tistica 
lia o seguinte. Durante o regimen cio p1~ ivilegio J1avia tre 
sf'ntos e tantos navios em trafico. 

D SR. RETUMBA,....-Setecentos e tantos. 
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O Sn. BERNARDINO DE CAMPOS - Depois do privilegio 
continuaram esses m'esmos navios; mas, corno elles eram 
incapazes para luctar com a concurrencia, tiveram de ceder 
o campo aos mais inclustriosos, iique lles que dispunham ele 
mais capitacs, de mais recursos e actividad e . 

No dia cm que o Brazi l tiver urna população supcr
almnclante, cm que dispuzcr elo capital necessar io para eon
struir estal eiros e armar naviqs, nesse dja nós Leremos llrna 
Marinlrn mercante poclcros iss ima. (A po'iados; cruzam-se 
mu'itos apartes. ) 

Sr . Prcs iclcnte, eu vc 1·1 :rugir eles la ques Lão incltnclesceutu, 
pela escassez oo tempo (Riso) . afim ele occupar-rnc com os 
15 % aclclicionacs: vou dizer e1n nome ele meus am igos que 
não po<lcrnns, ele modo rdgum, !.ornar a rcsponsabi li clade dcSS () 
tribulo .ia·nçado sol1rc o povo. 

Nós o r..onrJcmno.mos. Sr. P1:esidm1Lc, porque é um tributo 
desnccessario, injusto. vcxatorio e dospro.porcionalmcnle clis
Lribnido: é um tributo clos.necessario, porque grav:.t popula-
1,;õos qu e não pr Gc isam cklle; é um tri lrnLo injusto, porque ó 
arrecadado dos haveres de uns e applicado em benel'i.cio de 
ou tros; (: um LrjbuLo vcxaLori o, porque aggra:va sobremancint 
o imposto ele irnporLaç\ão, actualmento .i á mui to pesallo. 
(Apoiallus.) 

O Srr. ÜI'rICTCA- Póck dizer o mesmo solJ1·0 o plano. de 
toda a Constituição . 

O Sn. DEHNAilDlNü Ds CAMPOS- Diz-se que não ha es
tados cJue não poderão viver sem o imposto de irnportaçilo . 

:Mas . si isto '~ uma razão para· se dcoretar o imposto ele 
imporLação, então, elle clcvcria af'fectar, simplcsrnento, 
aquel les es laclos c1ue necess i tam delle. (Apoiados .) 

E nesse sentido eu e os meus amigos estavamas clel.ibo
raclos a cJar o n0sso voto pelo imposto facultativo. 

O f:íioc . ÜI'l' lC tCA --Al1,,J lá ! Este imposto facu ltaLivo é 
um laço. 

O 81• BEr\NAHDJN U DE, CAMPOS - Si é uma razão a neccs
sillacle rlos es tados •que l)l'Ccisam do imposto de importaoão, 
tambem eleve ser pro ceei ente a razão da desn.ecessidaclc ·elos cs
Lados CJUP ele s •melhant o irnposLo não carecem, cm r elação aos 
CJUaes fi ca sendo apenas um onus, perLurbador ele suas fi
nanr~as. 

No encontro dessas dua·s forças, que se chocam, parece
mo qu'" não poclcrá achar - se so luoão justa, no alvitre qur; faça 
]Jrcvalccer urna sobre oul.:·a, ao passo qu e o nnposLo taoul
taLivu. i"e:·inclo uni·camenta zonas cfue entenderem necessar10 
larn·.a l·- o, scl'á u m imposto JcgiLirno, jusLifi.cavcl, bem fundado, 
e, além de Luc!o . cobrado om beneficio dos que o paguem" 

A laxa addicional elos :15 %, pelo modo por que csLa cs
t.abeleci cl a, dá u seguinte t·csu!Lado: como o paiz se ac lia di
vidido cm ,cliffcrcnLes zonas, cm rela'ção á cobrança dos nn
posLos auuancii·o::; cl. e inwo-· Laçã.o, como estas zonas poclen1 ser 
assi~n lllassificaclas --Belém, S. Luiz, HeciJc, S . Salvador, H.10 
ele Jano i1'0 e nio Gnmcle do Sul --, e como ele cada uma clcll~s 
~ão Lr ilmLarios diffrrenlos es laclo,;, segue- se que a arrocarlaçao 
foil;;i, na. s1~de adn~neira aproveitará unicarnerüc ao Estaclo em 
que se ac lta a mr~2rrm sécle (Jlilu:ito _bem), f.icanclo toclos os 
outrr;s é:;; taclos oueraclos, sem participar elos reslllLados elo 
impos!.o. 
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UNr Sll . Il J>JJH ESEl\'I'Al\'rn ·-E CJS <.!:;lados peq uenos ·ceão 
sac-rifil.:aclos . (!Ia oulros apu1'les .) 

O Stl. B1mN,rno1l\O u1~ C.1JYIPO::i -- ~\.s::;irn . Lomerno.s o ll io 
de Jam:iru. Da zona aduaneil'a. que Le1n i101· sécl e a, ci i:lauci 
riu füu. ele· Janeiro , são lr ilm tarios Guyaz, i:i. Paulu. Pa1·twú, 
Sanl;1 CaLharina e Espiri to SanLo. , 

Pnis lJcm, 11e lo pro,iec l o. rr l.ax-u acJ unn ci 1:a sm·á a1Tecaduda 
Cll1 bene:l'icio dei rtio de Jan oil'O. cio 1"1.i nas e dü Goyaz; :;1;g11C- Sl\ 
que todos os outros esLaclos s1:rão u11 cra:dos ngualrnunlc, sem 
que, ent.1:c l anLo. recebam rnn eei l..il das convcni cncias r u::; ul.
l a11le,· ela cu b1·a11ça clcsl.a Laxa o.· rxcluitlos da pa1:Li. llia. 
(Apuiaclos .) 

U 1\-I 8 11 . lti> 1'it1i:::i EN T.1~1 Tl!: - .J.<: ' 11.ma Ye1:rla·dc ira cx l. or súo 
varn rsses C'sLacl os. Ulu uiilrus a11artes .) 

O ::l1t. J3 mu.;.1 1w 1.'\o D '~ CA1'll'Oei - E ' pos::; iYe l e:olabelece1: o 
iu1po,; Lo rac u 1 LaLivo , isLo se JH.íde Jazer iw r lei orclinaria .. 

H~ 11ma unlra r azã.o, ~ 1 · . .Prci:l idcnte, e é i:i seguinte: o::; 
iws:;o.· ;rnpuslus de i111po 1: ia~ãu aclrnm-su gTanclemenle onc
raclos com a cobrança ern ouro; ncís sa~;e1nus qu e, valendo nu 
mercado dozn mil o l anLus ré i:; urn a libl'a: sl er lina, e sendo i·e-
0clJicllt na .Alfandega iwlo Yalor legal ele 8~8\JO, res ul lu. cl'alli 
um· prnjui zo cl.e 33 % ; addi·cioncrnos a i:;lo os -l fí '?"lv. e le-
1·cmos 1.8 % . 

Sep;uu-sc qu ·~ (J CO llSLlrn icl or vai vag·ar a mais C]UU Si ;jQ '/o 
de imposto de i·mpul'la0ão. (Avoiwlos. ) . 

Entendo, Sr. Pres iden te, que cl e,·eJit 81~ 1' a l.l.end idas a::; rc 
elarnações cios estado s qur~ all cgarn não poclor vivl'L' sem o im
nus l.o de imporLação, rna>.i o unico 111e io ele aLLemlcl-os é o irn
iiosl o Ja:cultaLivo . 

O Sn. Ón1c1c,\-- :\'ão, Senl1oe. 

O· Sn . HE11NAHD1C\U u 1~ C.1:tü PUS-- Nf\o ,·cjo razão para L[Ue 
os e:;l~1clos que prccisa 11 1 dessn jmpo:;Lo 11ão Iac.:arn euLrc si urna 
liga e não u csLabele0arn, clclet•n1 iuando po1· ·meio de t:o uvo
ca\;õcs as clisposic:;ões aduaneiras cu nsc ula·nea:o corn o plano. que 
jll lga1· em rnel!J o1: . 

Que cliJ'Ii culcl L•.de l.1a nislu? Por que onerar a Lod os. e.,-
1 abclcccnr.lo o vcx:arn u elo ~rnposl o :fo1:(:aclo soJ.ire aquellcs cs
ia.dos que não Yivc!m ela inipor l.ac.;ão '! Jfa es tados que v1v1; 11 .1 
chi C'x:purLaoão o r sladu::; que ,·ivcm ria imDOt'l.a\:ão; os c::>taclo::; 
que viYcm ela irnp ol'l aç':.o qut• lrrncrm a, laxa aclcli(;iü11al. 
(Apru·t cs. ) 

,\'cs l.as cu ndi <,;Õ(.;s, St· . Jll'e~ i d c n lc, tr.mln cnunciadu, \i gcira-
1_11cnLc, m i nh:is irl6as e hwraclo 1nru pL'ofcstu em nome ele rneus 
eu mpan lrniros, r e í.irn-n; c. insocanclo mai s urna vez o patr10-
li;,; 1uo ri o Congresso, para .que 1:c11 1alc a belli ssima olJ l.'a .ll~lü 
.alé es te orn enlo t e m c.onsLnlii:l u, P\:purgall d[) a ·CunsLtlull:,'llü 
rios g·l'ancles senões que acabo el e indicar. (Mnito bein. O 
orndo~· é cnm.JYl:hnentado .) 

'l'El\ C:E lHA DlSCUSS.~O DAS EME"l lHS ,\ Pl'!t0VA DAS Ei'"[ Sl!:GlJN DA 

O Sr. Serzedello - Sl'. I'1:c::; icl nnLe, cumin·ellenüo :tJCrfejLa
menLe hem a anci eclacle du Co n° L'esso por ver votada a Con
sLüúi.ção: comprchenclo pcrJ ciLar~cnLe bem a anciedade d~ pau: 
mle1ru por ver defini Li vame nLe . promulgada a lei . o_rganwa de 
nossa soci eclacle, ele nossa Palri'a, e c1ue eleve pres1cllr aos cles-

IV'ol. III ;45 
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tinos da Hepublica Brazileira; e compr ehendo essa grande an
c iedade, porque é n ecessar io dar á ilossa vida a estabilidad,1, 
que ~ a paz, que é a orQ'.em: por(Jue é neciessario entrarmos 
de mha vez para aernpre no regimen da legalidade (Apo'i:ados ); 
é necessario fJUO ele uma vez para sempre saibamos perfeiLa
mente bem em que lei vivemos, quaes os direitos quo serií.u 
garantidos; é necessario, &enhorns, ó oxtroaordinariamente :nc
cessario, que seja defütitivamente eleito o Presidente da Hc
publica, de modo que possamos saber qual é o :Minisberio, qual 
é o Governo que es tá incumbido ele dirigir os destinos ela Ile
publica; de modo que ·possamos Ler a fe licidadd el e ver per 
f.eitamcnte comprehendido pelo Governo o p ensamento repu
blicano, obedecendo toclos aos alto s inLuitos da llovolu(;áo 
honesta, justa, moi'a lizaclora (Apoiados; nwito bem), j {.L uu 
org·anizaçâo dos ministerios, jcí nos actos prococlentos do Pocler 
publi.cd, acabando-se de uma vez para sempre co.m es l.ie di
vorcio cons tante entre a opinião publica e os actos do Oovcruo, 
enLre aquillo que determina, .q ue indica esLe Congi:esso, que ó 
a Naçãd, que é o Poder soberano (Apoiados ç1e.rw!s ), e aquillo 
que faz o Governo, hoje um delegado des Le mesmo Co-ngresso . 
. \Apoiados; muito bem. ) 

VozEs - V. Elx. es tá Jallanc1o br ilhantemenLc e com 
;;rande independencia. 

O Sn.. SERZEDELT.JC) - Não sou, Sr , Presidente, absoluta
mente, suspei to fallando desUL fól'ma. 

V. Ex. sabe, ·como todo cs Lc Congresw , salJe-o Lodo paiz, 
L!UC n ingucm tem dado maiores provas de consiclc1:ação, de alta 
estima, d e dedicação e apreço pessoal ao ch efe elo Goyemo do 
crue o humild e omdor. E o fiz desde as prirueiras iagitaçõos, 
e o fiz visando os grandes e superior es iuLol'essos moraes dr: 
minha J)aLria, ,i ámais recebendo cousa alguma, danclo sempre 
lodo o meu esforço, saLisfoiLo e a legre com o cuw1n· irnento els 
m eu dcvel', vendo sempr e cJeante de mim -a imagem se rnna da 
PaLr·ia, a imagem serena da Republica. (Apo'i;allos; nm'ito be'ITi. ) 

Mas Lambem é ver clade .c1ue nfo posso dar o m e u. apoio e 
a minha pa!·avra •a todos os erros, a to r'los os a!Jusós, a Lr:i das 
as faltas e a todos os desvios que cmlendc o Governo com
meLtor. (Apoiados .) 

O Sn .. 0 .l'l'JCICA- Isso dito por V. Ex . Lem mui La força. 
O SH. SmtZEDELLO - Ser.i a isso atl:.cs Lar uma ::;ubsei·viencia, 

um 1Jal edado de con·up ção, wn sorvi 1 ismo, co ntra o qual re
voltam-se o m8u passado, o meu osp irito, a minha a lrnCL o 
todas as energias ele meu coração. 

Seria isso o csc1uocimm1i,o elo meu dever e a cieshonrn de 
meu m andato. (Apo-iados; Tnuüo be'm .. ) 

VOZES - Ess1a posição honra 111 ui.Lo a V. :ti.:x. 

O Sn. S 1mZEDELJ,o - M.as a vel' dade, Sr , Presidente, é CJ 11 e 
estamos em uma situação complcLmnc11Le a.normal ; a verdade 
é que nãu sabemos si realmente esLe Governo existe ou não ; 
a verdade é que não sabemos que aLLiLuclu mantern ell e dcanfo 
deste Congresso, porque nem ri.o menos soube curn p1' ir o co
mesinho dever do participar sua or ganização a e::;te mesmo 
Cobgi;·esso, que 6 o Poder soberano, que ó a propria Nação . 
(Apoia~Qs gei·qes.) 

O SR. OrTICICA - O Gover110 c;xisLc sem se lembra1' que o 
Congresso exist e tambem. 
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O SR. SEltZEDEL DO - Pols commeUe urn erro, um c1' ime 
esquece- se de seu dever, cl i vorcia~ se da Nação. (Apo'iado; 
gemes; apai·tes.) 

O que vej o é que á ·proporção que vamos votando a Con
slituição, que vamos firmando doutrina inabalavel, que Jioa 
defini tivamente assentacla, como p or exemplo a plena liber
dade esp iritual, o respeito á ·consciencia e á crença de cadu 
um, vemos o Governo ultimamente n om eado afastal'-se dessa 
norma de proceder, fugir dessa orientação o, a pretexto de re
gularizar promoções, faz er cousa contraria ao . principio da li
berdade espiritual, (Apoiados; mnito bem,) , - pr incipio que 
foi consagrado pelo Congresso, os ta bcleciclo p elo Governo Pro
visorio, principio esbab elecido pela propr ia Hevolução . 
(Avoüidos.) 

De modo que, Sr. PresidenLe, parece-m e que o iVIinis lel'io 
ac lual, que é um erro elo chefe do Gover.n o, - Ministerio, que 
não exprime, pelo seu passado, o pensamento republioano, i::1ue 
não exprime, pelo seu passado e pelos seus serviços, o pen
samento J~ evo lucionar i o, não podia divor ci ar-se ·do Governo 
passado no que e. ll e praticou de m elhor, de util, de salutal', 
desfazendo e contrar i:mdo 1alevantadas idéas democr·aticas 
(Apoiados; m·uito bem ) , em opposição á opinião soberana do 
povo, em opposição ao Çongresso, em opposição ao Govel'no 
da 'Ilevolução, que, embora .houvr:;sse c ommettido er r os, esteve 
no Poder pela Hevolu ção e ·em nome da llevolw;ão, recebendo 
a investidura da propria H.evolução porque elle representavia, 
encarnava a propria H.epublica na sua v ida d e sacrifícios e 
nos serviços á Revolução t r iumphan le. (Apoiados; m1iito bem.) 

Como patriota , gr ito, pois, a esses timoneiros, vindos dos 
arraiacs que tantas vezes combatemos, c1uc vtio ormclos, CJLl O 
vão caminho elo mal, porque o r egímen é oulro e outros me
tllodos e outros p r ocessos são netJessa·i:i o::; paru goven.mr este 
[JOVO. (Apo-iados; apar'tes .) 

Cornprch endo, pois, Sr. l)r esicl1::nLc, pel'Juj.LamenlB, a po
sição d es te :Congresso deanfo do paiz, que anceia, antes de 
tudo, por sua lc.i or.ganica, 1Jar.a .que possa coda cidadão saber 
q;u al o regímen em crue vamos vi ver. Eu, 11:r 11 c pertenço a uma 
corporação que co.n substancia a for r;a pub!Lva, que é <.t ga
rnntia da ordem, qu e. Lent siclo, o .:se1::í sempre, para honra sua 
e elo Brazil, a g arantia de t od::vs as üJJ 011dade;-; publicas; vi, ha 
.pouco, votar-se, deJinitiv:amcute, ncs uo IC:ongr esso, que 3, 

força. armada .só era obedien te den Lrn rfa !0i. De rnodo 'CJue o 
acto do Gover no es ta·be!r)cendo urn 1"eg1men espec;ial, oontra
r io'· á liberdad e· Cff[Jiritual, qn e jcí. · ~·stú oonsagrada corno lei.. 
póde-se .assim diwr, conLl'a1·i o ao que a .propria llevohwã.o 
es.Labehlceu ·cr eou para t odos os officiacs urna situação diT
ücil, porque· sem v iolar;ão ela ·Con sl;i,Luir;ão. nã.o podem 0 não 
deverão, i[Jara hem scryir ú 'Patr ia , cúnip ri r sern,ellhanto 
ordem. (iflfuito bem ; voiaclos . ) -

Sr~. Presidente, não pretendo, absolut arnenLc, occupar ;t 
atl'.ençao elo Cor:gr esso qom ques tões ex tranhas, rnas não posso 
clc1x?r ele i: efcr ir-me, ameia cru o perJuncLoriumcnte, ao i.;el ebrc 
decl' eto, em r elação ús sociedades anonymas, - decreto qu1•. 
reputo escancl aloso, . SLlbversivo ela s boas ·normas de gu vcrno .: 
clecrelG .que, a par el e uma ou duas medi çla·s de al.guma uti liy· 
dade, vem facilitar ainda m ai s o estaboleciménto · de novas 
cm prezas, vem introduzir o socialismo do IBs ta do; decreto que 
tem por intuito sofrear a jogatina da bolsa, tomando o proprio 
.Governo parte no ,jogo, (Apoiaclos geraes) , {}obrando perc-en-
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La•· c 11 s. (J} 'lé ilo bem. ; ,\ ::; Lli::;po .~ iç;õc::; el e 3 '(o ·soh1:c a vemht el e 
acc;õ cs a vrazu, e de ;!, '!o s_obrc ·a renda SU[)er10 1· a 12 % el as 
·difl'c1:e11Lc::; crnpi:czas , sau JJJlllllll'ncs, - revelam n [Jl'cucc.uva
l'iío an.Les Ll c faztn· ciinl1ui .rn para u Uovct·nu Cc eusl:a do lnt
i~ a !Íi o du Úal' Liuular do CJ ll C a de clhninui r a j ogaliua da lJu lsa. 

U'\I 81t. llEPR.l>SENT,\ NT E- 0 Govcrnu lu cra o lmrnlo. 
. O Si: . S1rn:c.1WELLO - Ha, po1·Lanlo, a l't'::ilJ Cil o Li us ulli11 111::; 

· aelus du Uu1·01 ·110 , l't'u:I u 1i 1 a t·gu crnat>u para ubs1•t·vn1.: õc•::; JJJ' 11-
fumla ::; 1 ~ rJ Ue l! ün de l 1·aze 1· ti·.isLc.s 15ug ilat;õ1•s aos v 1~rd a il 1:i1·u .; 
nnL t·io Las, _a Lur(us aqucl li•:; que,. 11üu esla nd11 c1•gus p l' las nu v1 •11 0 
Lia arl ulan1JJ, ·H1e11 1 Jarg'li 11 11ut'1sonlc . 
lat:Gu, vr~·u .1 n largo o liur isonl e . 

Deixarr.i. lJ Ol'Úlll- ·Sf'llllJ .l' C t.:u.ut u .iul uilu llL1 apn·ssa1· :t 
nossa Consl il. uic) iu- rl e la.rio l.oda ::; C::i::iat; (] llt' ::i lões, e l' li!ral'ei 
na apreciação de a lg uma::; crnrnclas, que L'ti J.J c1·t1 da :mlJcduri a 
do Con gresso serão suv1wi o tidas . 

"\. prime ira cmencia de que \'Ou oce tt1,nn·- rne foi t•:; I ali l'
l ec ida ii e lo:; illuslrcs o di gnos reprn ·c11La1 tl t·s ri u P1.T1H:.tt11Jrnco. 
os Srs . llu.·a e ti il va e .\ nni.bal F al cão, ao a!'I . 7". 1n:1nrlandn 
<:1óc1:e-·ccnün· ao 11 . l\ , que tlá ú U11 i ão a cuw pol cuu ia ex0 lus.i \'a 
}Jttnt a instilu'ir:ãu d e lJan cos emissores, 11 srguinlc:: nüo ·ou1-
·prd1 cucl i dos n" tl t:.' cre cl i lo real. 
· Ora, Sr. P 1:cs idrnLe. n üo coni1H·cJ10ncl o cu1nu pussa f ic ai' 
eunsi guaclu c> rn llüSsa Co nsl iLui çãu l' SSa Yio lat;ftu ela 1 eclmolog-ia 
cconom ii;a, çssa i nfraG(.'.ão da elassil'icação aecei la p111 l~conurnia 
l)oliLi ca para os bancos . 

Nilo co1np rche11Llo vn1· que i.u uli\·os C[U l'rr m us 11.uli t·r,, i·1~ -
1>rr;sonl . anl~~s co n s igmtr· e1 11 nossa Go11 sli l 1.ti(;üo essa con l°L1ciflo 
cnt!·e b<Yncos de e111i ssüu o ba rJoco:; de credi.Lu r eal, cu.ias op c
l'at;Õe::i sob1:L' ll y potl1ecn:; . p en li o1·e::; . c l e., são p e1: l'c i Larncnle 
tlcl.cerninad a:;, •! cujas lrlln1 s !Jypo lhccar ias, c t1.ius l i lH los e111il
ticlo .·, i~o1.· n .. aüit· .q ue sej a a sua c ircu la ~:[tO, nãu são i ·c 1H·esr~ 11 -
t atiYoS. ou succl'ci aneos. LIL~ moeda rn dalli ea, 11 üo ·11~m 11 caracl 1• 1· 
dos bill1 etc~s de bar\.()o ft , ·isl a e ao :i orlado 1', \·e1·cl::i de irn HJO('(la. 
p01·Qur~ n publi co os clú t' os rt'cchr. nes,;-a qual irl ac..I(', J1a ve11du, 
apena:;. cnt1·e uma e out1·u csLa rliffc t· cn ça. : ó LJU e a moeda 
m ela ll.ica l Lm \'nlur· inl.r insecu , e111 s i mesmo, t! u bi l l1 c l1 ! ele 
lJa1wo n~iu u 1 t!m senão ne la eel'lcrn de que srmí. pago 1wln 
Jianco . (A.JJoiaclos; nrnito /J cm. ) 

E u-.não cum rpl1 r. ncl o, ·poü;. es l a 1.:oniusão, qu e eco110m isl :t 
algum Jaz, r'. qu e em -paJ'i n alguma se e nconl.rn. (A puwllos. ) 

Si o arLigo , urn H7. el e banco:-; ele f!l1l is são tiu t'mi ssuec:;, 
lli ~.oi:ssc --- liancos ri o t.: i 1:c11lacãu. 1·u ainda rn n111rt ' IH·1 1cl cri a o:; 
cscrurrn~n 3 cios nobr es 1·c 1n·esurlLanlcs. JJ Lll'·CI LIC. · lrn banco.s ~e 
c1rculaç:w qtw são, PX:c lu si.YarncnLn. cu ca tTcgacl t1s de cn11ssao 
ria moL~lia-pap t'I. n uu l 1·os .-e c ncan: cg«1rn cli ssu () c:l e 01 tlr as npr 
ra~õ:;,s , c um11 rl cpusiLus, cmi.ssão de l í'l rn: l1 ypot.lwca t' iaô, 
ca1.H;~es , J ·1 yJ)Ui.heca~, ele .. e são Ycrclail c i 1.·c1 s 1.1ancos rJr corn
rn erc10; mas o ]1 e0;jec lo, . úbi a o cr itc ri osarnen lr, u so u ri a l'X

pressão banc os en1,issor r:8 , u qu l' é p1·rc ist1 . cla ro e 11fw "" 
w·esla a chias inlí~rpre La i;ões. SS . EEx. rleixaram-:c Loinar 
J_) C l ~~ Lcrror·. ·-~- uppu ·scram Iogr ns :i.hu'.;us, P -a. 11 (3rivc 1:~1n. ri a 
Urnao a ah wi:]Jt,;ão , P rlah i a 15 on sig 11 aç1ío rl:t cnir 11il a .1::.s1ncl1Ya. 
que l'opuio dcsnccessari a e qu -' p r c.:CI li uc-' 11 ça para aJ..I irmar l'il
ec~-ra um ereo r.l c offi c iu. E sp ero , p o i ·, .que o Congr esso sup-
pr1ma a emolld a . . 

Oulro al'l.igu accciLo pelo Co11g ressn como SLLh~lil;ll11·n 
ao que dá :i União a alLribuição do mobi li zar , em occaswo ele 
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grn~J'J'a ou ele ci ·i sc,; nwi :i CJLl 11JC•nus gTavos para n paiz, a foi ·ça 
polic ial cios cslad11s, é 11 srgT1i11ll': rnohil izat·- e u i ili zar a 
C;nat·cla Nac ional ou rnili tia c ivica dus es tados, etc. 

E ,; p 1•:·u , () s1'.1 (~ Orr; essa c1111 clii;iio vuLa1·e i por Lal rli s-po.'3 icilo. · 
que a Co111mi ss iio ele Hrrlacr:ifo , rl r110i s dn qun rlissr sobrn esse 
assurnp lo o m e u col !Pga 1; am i go D 1' . Gabin o Brsuuro, cum
J.ll'irá. o seu dev1•1.· , suppriminrl11 as JJalavras - rl o·s 1~ sLacl o s. 
Js l.n é nccessa1 ·in para quP nií11 fiqnn ·1ia Cnnsl i t u ição uma cli s
pM i1)0 que ;;; r p 1·us l e a i1il r•1:pee la1_;õ0s conl l'arias áquillo q11 c 
1'11i aqui . acce iln , coul1·a1·i a {1. dnu11·i11a aqui c'stabelec icla, a 
di,;pnsiçil o qu1• pussa sr 1· 'inp l1i s111 aila -, oa1·uc1·nrlll que f 11i 
nossa inl cnr; i'i n rl ar aCJS csl aclCJ,; 11 tl i rPil11 dr· l r 1·1•rr1 11ma nl"ili
r, i:i r iYil'. a 1ict g 11 a1 ·1la nac ion al. 

O Gn 11 grosso salw qu e vfl t' ia ~ \"f\zrs foram p1·np11slas rmrn
tla s 11 rs lr sr nl irln; r11 l 1·1·l :rnllJ. qui •1· 1ia IJl' inwirn. qur• 1· irn sr· -
gunrla, :l'n ;:am s1•rnr; 1·1· r ecu sadas . · 

Pol'Lnnlu, o prnsarn r 1!111 1-l<J Cong·resso J'ni scmper cm1!.ea
ti11. l'oi sompr1 : cn 11 rlprr111ai· ;1 irlr a do s qu e pn•tPnrl iam rl ar nos 
rs lar!os la l fac 11lrla r l 1 ~ ou som r lhanl c all 1·i lmi6w. ('. is'i11 foi 
l'ri l n. 11~0 c111n 11 inluilCJ il i• fr• 1.·i1· n aulnnnmia cios c' slacl11 s 
(A110 iorlos: nwUo be111 ) , mas .~im corn 1J Jo11YaYl'·l r 111 [)ím 1J11 ri•· 
!'e~g 1 1a 1 ·rla1· ns Pslarl11s dr g l' :l\' l'S co11fli r.lo;; qur· ·poss am su r~· i1 · 
f'nlro r ssa.-; 111il ic ia s su.i1·ilas a 1·og1ilarn1•nl1Js, a lr•i s, a 1·r g inwn 
r•s-1wC'ia.I. ·1• ns r,01 ·.p11 :; ·.p r 1·IP11 c1.,11lrs an ]~xr rc. itn pr1·mn1rnn l r. 
1u1ien g·unrila r• garn 11 li;1 da or tl r·rn e rl r trir1a,; n. lih1• r rlnrl 1-•;::; lrn
h l i ra s (Apo·i11rlos, O}Jfl1'/f' s, d1• mutln a Pvi1al' a t1 nlili cag1'm p c•
crurnn r ('SI 1.·1•i l a d1• g1ivrr11a.rl nrrs fJU r! c man rlõcs ri r ~ alrlê:i, CJlll·\ 

ni'io comp1·,· lwnrl a111 a :; r11 dr·Y·'. ·1· 1· q1 1P •sn r'. qlw çani do i·cs
J11 ' il o q1_1f• rlPY<' rn ;\q11rllrs qur sar r il'iram scrnp i ·<• a vir.la para. 
sP;.rn1·a i1ça rir l11rl11s r• a p az publi ca . (Avoiaclus : (1p01·t eg . ) 

l~ s rw. 1 · 1. l)ni s. qrn· a C11 111 11 1i .. ·siln ll c fl1' rlacr;ão lm ili' suppr imi 1· 
as rial avn1s - rins rs larl11 s . - .\ s mil icias c i-vic as 011 n Guanla 
:'\ ac innal rl r·vPm sr 1· con i:; irl (' 1·acla : co mo .L'l'Ser Yas rln J!:sr 1'l'.ilo . 
rl r vrrn rsla1· s1 1j Pi ln s a urn a !r i 1111il'n1.Tnr .. a uma rcg·u lamrn
l ar:i'ío m1i ca, f' cnm n R xrrriln rlr1·r 111 srr uma iJ1 sl i lui çi'ín :l'c
rlcral. 

Scí assim srrú possivrl ui ili za l-as conYenit.'n l cnw11lr . rnnhi l i
zal-as, na occa siãn prec isa com ulil irladr , 1rnssai1rln- SI' rln p r 
qur11n pr\ <I P gT1r 1·ra pa 1.· a o g 1·anrlp p1" ri <• gur1·1·a si as (' i 1·
rnrns1 a11 c. i as ri 1' x igfr1>rn. ( f\p 1J irtdos. ) 

Oul 1·n ponlu a qur l igo a 111a:x i 111 a i rnpor l anc ia (: r el al iYo 
ao ar l. li.7 ,. a uma s r.lua,; r mrrnlas api:es1•n l·arlas prlo illmd 1·0 
rrprrs•rntanl r rlc .}lina-s, n Sr'. ·vPi ga. 

\Ti'in :!'alio. Sr. .Pl· :~ s i clrml P, r1est1' nssumpl n, co rn o m i li Lar; 
V . E x .. lndn n Cong1·1:1;:so, com Cf-'1·1.eza, ba ck al.lsihuit·- me in
l rntõ <'s ma is nalr iuli cas rln que 1'ssa rlr rld1'1H'if' I' inl::1:1'ss r s 
prssoa1• s nu pal'I ic11lal'rS <Í minha· classr c:nm sacr1f1c1n rl n 
r1·inc ipi11s . :~ - pora pl'nvn lii stn cornr~ c;:o fl eclanrndn au auc l~r 
tias rn 1r nr las quf"! sou 1Jasla1ilr j us l n ,, ha st.anl1• lf'al para i1nn 
al / 1.•illuil' a S. Ex . inlP11 çfto alg11111a o ff1' nsiv a. h nsl il an E ser
r i l n. pnra "llfío ac1·Prlil.ac qu r :::1 . ]!3 x. cnmo lnrlns ns q11r Ynla
rarn pnl' PSSas Pnwndas w w i1·un1-sP armar dr uma pr1· 1g-osrt 
;wma clr gnPrra ron l rn os cnrn1mrnrlan l Ps rir coepos . 

o 8n . F'rt,\ "ICI SCO v ·ILl (;. I - N fin tia tluv irl a; lli'Ífl p"oíi<'nlílR 
l rr r s~n inlrn cfio . 

O Sn.. Sio;rrn1•:011:J.TIJ - E sl o11 r.erl. o. m esmo, rfo qllr. o. Con
g1'esso v o l ou sem t c i: ponderad o hem' quanto lrn de peri goso, 
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quanLo l1a de perturbador e de destruidor nessas em endas. 
que em apparencia encerram dispos ição innocente. (Apoia~ 
dns e apartes.) 

Propoz S. E x . ao arL. 47, n. 4, accrescentar-se : 

"(a) O P1·es·idente não conservará qualquer continucnte de 
forças fedemes nos estados desde que contra isso 1•eprescnten1. 
os 1•es11ec tivos uove1·1ws. 

(b) .Rem.overd m eclfonte representação elos rnesmos poclc
·res os commondantes ele taes f'o1·ças." 

Ora, a primeira parl;e é completamenle inutil em no~s n 
Carta r.on stil;uc ional, salvo s i ha a intenção de dei xar o E xm'L 
ciLo, in l. iLuição nacionnl, insLituioão f ederal, sem logar no 
grandr. territorio ])T'az ile iro, ou ,iogu ote de paixões partirlm' ias 
e pequenas, em u m a contradança continua, pre,iuclicial :'t dis
ciplina, mais prejudicia l ainda aos cofres publi cas. (Apofo_ 
dos ge1·aes i rnv:ito hem . . ) 

Si ni'ío é por s imples capricho cios governadores , mas por 
consirlr1·acão rl e ordem o ele l.ranquilidad e publicas nos es laclns. 
que as forças sor5.o removidas mediante a represent.n.cão co11 -
vonienLc111 entc fundamentada, r epito, ella é inuLil, l)Orque no 
KxeiicHo lia vorclaclc il'o patriotismo: e ll e tem sido e ha d ser 
sempre en l.re nós a orrlem e a garantia da Iibercl ade, o llc nfio 
tem si do cul;ra cousa senão a encarnação de todas as gTandes 
aspirações nacionar.s (Apofados gemes), crescendo semprA na 
Hi s l.oria r, no seio rla Patr.ia ao lado do povo, bal.endo-sr. mr1 
nome dos g1·anrlcs principias . (A poiados; muito li cm .. ) 

VOZER - Jsso é uma grand e verdade. 

10 Srt. SrnHzi;;,nELLO - A' vista dis,so não nos é! cla·clo sop.pô1'. 
Sr. Presülen le, CJLW o E xercito, cm um Estado qualqum· ·possa 
cpntrapôr--se :1. ordem es tabelr,c icla, :i paz publica. Mas, si, por 
ventura, nfi o o ExercíLo, nem mesmo um corpo inte iro, ma8 
um conting·en le de foroas , for capaz de· violar a disciplina, él c 
transviar-se (]e sua mi ssão, triste Presidente ele R.epublica. 
misern vel Prr1si·denl.r· .cl r. R.ep1l'hlica, o q u e não tiver a coragem 
dH t orna r provir'lrncias rnr.rgicas castigando os cliscolos, rnan 
l:ondo a di sciplina, rr.movenclo a força que é um elemento de 
·PPrigo :í ordem. 1 m1 elem ento de perl.qrb::i.çã.o f'L tran!ql'l'illicla.clr 
rlo .Estado! (.!lpo'iacl()s; muito bem.) 

O que rlrwernoR evif.ar, o que é preciso nã.o consonl. il·, é qur. 
a forca puhl ica s rja joguet.c el o paixões pequenas P locaes. na R 
m ã os rle qualqu er governador, qu e seja insLrume:nLo cl essa po
liticagem, rl e qtw la.nln se abusou no :rogimen passado. 

O Sn. FRANCTSGO VmGA - E quando a polít:icagem parti1· 
do Centro para os esta.elos? 

O 8H. SRRZEDELLO - Quando for ::tss.im, tenh::tmos nós fl 
coragem ele conclernnar somollrnntc procedimento. l en hamo~ 
ºnós ::t c.oragem (le denunc iar RO paiz O élestituir a supr ema. 
auctoridade que assim pror,ecla, por inepta, immoml r in rligrni 
da confiança p111Jlica . (A.po·iaclos. ) 

O segundo ponl.o ó o que se refere á remoçã.o dos com-
mandantes de corpos, cleixanclo-se no csqrrncim enlo o r+enernl 
comma.nclante de armas ou de guarnição. 

E'sta clispos ioflo é anLi - rniliLar e injusta porque pócl e sel' 
responsavel por tudo o que se der o General commanclante da 
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força, e contra elle nada se estabeleceu; por outro lado, em 
um Estado será sempre do boa disciplina e conforme as leis 
militares, e necessario ouvir o General commandante das 
forças sobre quaesquer movimentos, ou mudanças, que nclla 
se queira fazer . 

Mas, Sr . Presidente, prnt esto com todas as minhas foc
ças , com toda a energ·ia de que posso dispor, con Lra éssa se
g:unda parlle da emen1dp,; .porqu e, c-i é necessari'O que e-s te Con
gTesso saiba, um dos m oveis que nos levaram ao campo da 
Ttevolução, foi, mui.to es:pecialmento, est a falta ele .garantia qu o 
nfio encontravHm o-s. ofificiao:o cl eanLe dos caipr iCJllos elos pode
res publícos ! (Apoiados , ) 

A idéa r epublicana, Senh ores , convem cli~ e 1:-, não estava 
no cerebro ele torl o o ·E xercito , e foi essa falla rio gal'antia, a 
grande injustiça nas promoções, o esquecimen to , fiTtalrncnte, 
de direitos e ele serviços, que levaram a multos carnararlas a 
nbraçar a nova ordem ele cousas, crn que esperavam encnnf eat 
mais ;justiça, mais moralidade e mais garanJia elo qr1n f infiarn. 

,Q SR. GABINO BirnouRo - Note V . Ex . que agora m es mo 
e.qtão sendo removidos o:f:ficiaes . 

IUM SR. 1RIEPR.ESEN'rANT.E - -ffüegarf.in 8 do Rin Grandr do 
Sul, e outros tantos ele Pernambuco , 

O SR. . SERZEDELLO - E is, Senhores ! A Constil.nir;no n ii o 
es lá a inda votada, e já o governn, esqu ec. irlo rlo i' rspc iLo qnn 
nos deve, esque.cido, talvez, dos serviços ele hon R e loaeR com
panheiros conl.inú a a pr aticar aquillo C[llll foi um rl os movei s 
pr inc ipaes .rla Revolução, Nfto ser ei cu qu em lnnve snmrlh an lri . 
nroceder. (Apoiados; rnnito bern. ) 

Lastimo quo tão depressa so t rm 11 a PS[fllCI'. ido (J riassrulo ! 
[íj u, pois, járnais darei a governo alg11 m senrnl lian I n orrn rt rl e 
perseguição contra os m eus camaradas . 

UM SR . REPHESEN'l'AN'rE - A em r n rla P nrl i nRa. V. ~x. 
tem r azã.o; ella ha de calür. 

O SR. SEHZEDET_,Lo - Passemos, Sen l1 oec·s, a nuLro pont11 : 
·passemos á questão das incompaLihi lidacl es . 

Espero, Sr . Presidente, qu e es te Cong·r·esso m a nLerú u :w
Ugo 4.9 , como 11ropoz ó m eu illu s l.re amigo Dr . Campos Sal 
les, es tabelecendo a incompaf,ihil i rl acle absoluta ent1· c o cargn 
de Minislro ele Esfndo r. ou Lt'ü cargo qHalqu er , e nrn il.o esiw-
eialment.e o de m embro ci o alio Ti·ihun:il clr-) .Tusl iça. I sso 6 
moral.i saclo1" isso IS eonsôanle aos bon s pr incíp ios ri1; aclmi -
nistração _ (Apo'iaclo s; Tnit.'il o bern. ) · ' . 

Esp ero qu e não so on l.e ncla 110 1: ac,curnul::tr/ilo do cn,rg·ns a 
acrmmulação ele exer c ícios, r r, c;p cro-O- ]J01'qur, rfose, jo v61' 
mais uma v ez: sa lva pol.' 1'sLc Cong1'esso a. c,aus·a rla mm.·al i
dade. 

Votado o artigo, a inl.erpre f,açã.o v crclarl eira •! a cprn ll1 r. 
cleu a declaração ele v oto da, bancada naulis La, de modo qun ns 
J"epresenta:ntes elo Pocl c1· .Tudi.ci ario, l1'rna vez prorn 11 lgada rt 
Constituição, ou deix arão os cargos ela rnag islral.l1ra 011 cl r·i
xarão as redeas elo Governo , inclo, n este caso, para n 'J'eilrnnal 
Supr em o· ond e não el eve r>11tl'ae scnã,o a calma, .n rcfl exlio , a 
meditação, a · imparc inliclacl e e nào os odios, ns despeitos, as 
fraqu ezas adquiridas no borborinlrn elas pa ixões p olili cas, nas 
luctas particl arias. (Apoiacloo geraes; muito bem . ) 
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Dese,io fazer. ainda n111a . ligci 1·as ohscwva cõcs soifrc a 
emcn cla q·uc rnc u cu ll ega, i·ep1·csc 11 Lt.mLe da. .Bahi rt, o 8 1·. :Uou
l o r· Virgi lio f)amasi o, p1·nrH1z 1• sfa lJ'r l r•cP·lldn fl i.s t.in ccõ<> s i: n 11 ·c 
:uLig;os consLiluc i onucs r :n l·ig·o::; 11iio 0 11 s l ituc innal'.~. 

Acho purig·osa essa Pmcmcla, 8t·. P 1·psidrn l.c•. 

O Sn . CANlPOS SAL Ll~ s - E. il cs l 1:u iclora . 

O Sa . SEazglJlcLLo - E' por-igu sa e rl es ln1 idnl'a: 1w 1· ignsn. 
po l.'quc vem nos lrazr 1.· as lt1 vla.s co nsl an lPs ::;uLll' r 1·i'J'ul'!lia 
consL il. uc iona l : a con l i 11ua('<i.o clu rrg i1111_•n passn t.111 , 111Hl r• u 11n1·
l amcn lu vivia clr t·na11w11l c o·cu1rnclo curn esla syJ1ili na qu1·"
l ii o fie sa.hr•c .q1iar :;. os ·ae li gDS qu1· !'rarn .collsl i tuc innnes 1: 
qu acs nR que n ã.n 1:1·an 1 r• p rnlia111 "l' I.' cl'l'nrrn ;1 rlns IJ11 1: Jr•i u1·
rlinn l'i <t. n es l ruidol'a, pt11·qu1· no>:< v1'in o!J1 ' igar. <I ludo n n1o
nwnlo , c-01ünrnw a.' l l'n.il 1•11cias rl o G·ny0rnu, a q1H'.l'D1· ac 1\0ll1 -
rnoclae a 'Co n.sl- i L11 i1.:5.o, r m sr• 11 s a1'tigos ni\11 r " n n sl i l11t'i1111n1· ~ 
ao:" inl c•1.'t\~Srs pcsns:H"=" eles/<' ou cla'fJ uell r . 

Quero, poi :;, qu e a Consl .i l LJ i r;iio Jiqu e rrrl ig irla rir 11\11iln 
í [li!f' .sr; ·r•sl1abel·eçn ia: ·duuJ.riiia rl e q ue l u cl:n o q ur" 1'ili fl conl t' 11 l1ii, 
::;rja consl ilucinnn l (Apoiar/os ) ; rlc qur as sun,:; ri isp11.-i1:ii1•s il i: 
caraclc1: pe:rrna.n en l0 l' srm p razo para a s11a a111 1111ln r;ii 11 ,,:, 
possam ser a l i.cearia:; pu r· uma Cnnsl il u ir1lr (Apniotlos ) . i,.; ln ('. 
·poi.· um Congecssn .i n\·r: Li.Lio rios nwsmn,; pod!' 1' f'S ;.;ni11' 1·a11us 
rl e qu e rs l mnos ni'1s dr 11ossc, rlc" qnr, 1.'11mn,; 11i'1s nws111 11s i11 -
y0sl.illos. ( lipo'iaclos; 111.·u il o bem . ) 

:.\ã.o l1crmina·1·oi, ·8·1'. Presi1rle11 tP, st•.m r0r0 1·i 1·-1ne a l' S·la in
eancle;::;cenlr. qu.cst ilo cio.' ·15 % arlrli c i on aPs nw; i n 11 nsl ns ri r 

. importaç5.o. vo l.aflo.s p1~1-o CG11gTcssn ·rlo acl'i'lnlo co-rn. n •f'111rnrl11 
npeesr.ni,acla prl 1 Si:. Laurn Mü lkr, illusl 1·P 0 ri ig·1111 1·r p1 ·r•sr•n-
1 antc Cle San la Ca l ha1' ina, srncln rr j ri l ac!a a inili ca.c:i'ín q1 1P li w 
a il on1:a el e a1wcsen.Lar . Não sO lL al.1s11 l11 lam r.n l c s11 s1wi111 P111 

r cl ar,ão a. ossa :imppdantc quc slfl.0. 
O CongT0sso sabe irnr.fe i larne nl c )Jem qur' 1H·uru 1· r· i, r·nn

stant.emcnt c, sustentai: r .. la i rléa co mn uma snl u1:ií11 pn 1·a al 
guns estados elo l\octc, csprc ia lmrn l r P0 1'narnlmcn, cujos 1·1_· 
JJI'·ese·n:l'a1n l.es, 1com cal!io:r e ·co.m .e-n erg.ia, .d ccl1n,raY1mn qun. ::ill i, 
crnm imposs iYc i s as conclic,:õrs cl v ida :cm 0s:".r rcc 11~ · ~0. 

Sal)C. mesmo o Congresso quo fi z um app<• 1 lo aos i l!u . .:;! r-r :; 
representa.nLcs ele R, Paulo e de iVrinas, 1iaea q u1: 11ün 1 ' r c u. ~ Rc0.
sci11 a P ernambu co e Bahi a um rr.curso · qLll' s1í so i11' f' . Pl! í• :; ia 
p osar, e que era pcrlic!o como in clis]lr n a;vpl. 

Hotffe, mesmo, u ma occasiüo em que sn1:re r sl r, ::is.'rnrn 
pLo ' m e rnconl rei ·orn os i lluslrrs 1·r11'escnl.ant0,; rlr. P <' 1.·1'am
buco, a1 rcsentanclo a inrl icaç:fw cios '15 % acl li c i1rnars '. :-;:'. 
FIExs . pedill1do [;axat1ivo u· nn facu.Jial iYo" po 1· 0nl oniclrm· qur. mr.
lhor consu ll a.va, as. irn. os inlrressrs rk lodos ns e .. ·lailos, dan 1 11·1 
aos que prr.ci sas cm d •ssr. recm:sn os me ins <ln ang nwni:i1· a 
sua l'enda. sem si brccncri·:gnr os qi.w ]('l l c nfw nr ess ilasi'l'rn. 
nf\,o podendo, pol'isso, snpporl.ar La l imp(Y' i \.:fín , c·omn 1) 1111: 11 

propr'io Estaclo. (Apoiados: m.11,üo bem, . ) 
Por cons icl c1:aruo nrssoal aos i l lu sl 1· rs J'eprc s~1!1a nl. 1 · " il i·. 

}Jrrnamlrnco, cle1 oi s clr Iarg·as rli scu ssfí l' s corn 11 il lustrr. 1·1'
prcsenLanLe De. Jos 1~ Maejanno. r0so lvi, conl 1·a 11s mr· u ~ rorn 
!Janh eiro. de bancada, retirar ·a m in ha cmcnrla, vo ln 1: n a 
emrmda ele SS. J!;Exs ., parn Tifío crear-ll1rs cmha.eaçn : m~< 
certo d C!Llfl c ll a havia ele rn lli i " 1'0scrva 11 rl o-rne o r.l1 J:r. tlo C:i! 

aprr.scnlar ele novo a min ll a, na 2" d isn1ssuo, onde 1' · F.x . rnc 
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rl cclaruu aeceil ar os Hí o/o Jacullat ivos, caso nilo passassem 
taxa! iYo s. E ass im nroc ecl ia porqu cnLcnclia que a mmna 
t>incllll a. linha maio1· uccci la\; fí.o, cca gei•almcntc bem reco
hida. r011sullaYa rncllioL' .. inlrt csscR ele lodos os estados, in
r· l11 si,·e os ti o n1C:u, sC L'Y i1irlo aos ele Pernambuco, que üií.o 
11orJ in wcsc.incl i r d'aqu1'l l cs recursos: ( Apoiados.) 

SS. EExs. aprcsr11taram, aqm, constantemente, corno 
uniro acgun1r11ln cm f' :WOL' cios 15 rto Laxativ:os, a idé-a de qu e, 
. j r ll e~ nfío !'1}$Sl'.Jrh .l axruli •<.)., 'il'::tl'iam .a ig'UCTI\a das Ülit'ifaS, 
1 rr11·i·am a drsegi.rn Lrl:ulr ni•:;;as mrsma'S: La11'i.f.as. •e, 1P01' con s·e
Q·11 i nl.1 •. ·11 rn gnrncle ma l. Mas, ~1 ·. PrrsiclenLc, júmais pude 
;·n111.i11·P l lf"nii1P·1· ·a aHi·lnrle dr :~·S . hlxs ., que, a m1r'll. VCil.', cr·am 
c:nrn111rta'11e·nlr i ll ogicns .r• incn1llc1·rn1rs, .pm»crue viveram sem
p1' r• Mi 1·cginwn ri ns impnsl os arlrli c ionacs, e no cli.a cm que 
lllluvr· um ·Mini s11·0 quf' qui :i. SUJ)l}l'irnil -os pum rsl.abcl ecer rt 
í·;.n1;il daclr• das lar iras. r1.· l1 onw 11s pol iLicos rlc · Perm1mbuco 
111·11l<'sln.rnrn. não ~,, ~ 11 ,irilanim ao 1r :,oveeuo; r continuou o 
1•r•p;imr11 íl os arlrl icionars 11ara Prmarnbuco ! l 

\'f's l as ron•I icõrs. S1'. Prcsiclcnl e. quando SR . EExs. de
r la 1·n m q1w niio porlrm. pn ~-c·. i n·dl i,r .rJ:rsse. rPcurso , com10 nã,o• a:c
r 1' i l a l -n racu lln l i \·o? Ri ,·, uma rnr.rl irla ele caracLer ·ITansilorio, 
si 1rrn po1· l' i111 rquilil11.·a1', nr.s l r s 1wimrieos airnos, o orça-
111Pnl11 r 1lnr :rns 1:s larlos qur rlc.ll" prrci sarn um rccueso ele ca-
1·ar./r1 · l 1' m1 :n1·a1·in, pn1: qul1 impol-n como um , ,,xarnc a Loclo: 
q1rn11lns clrl l f' ·niin i11·cc i,&am. r quanrlo• ·muitos a-ca-:rr.etam1 .arpc
n:i.s n ~ nn 11 ;:; , ~rin as Yanlagrn s·! ( .i\r>0forl.os; nmit:o bei11. ) 

Q11al n raz:ío, po i ;;. dessa rx ig·rncia rl n imposlo 1axntivo? 

O Sn . 11.1 -.,rino Jh rtr:ELLOR - Qur ha de sel' sophisrnado . 
O ~n . ~1mz 1;; nE1:, r.o - Qur., enrno hem rliz o ill ustre e digno 

rrp rrsr11' ::ird r rlo n i n (; raml c rio Su l, ha, ele ser sophi srnado, 
irn1 ·q11r ns rs larlns (!Ll< ~ n~ o 11'ccism·rrn closle imposlo, e que 
ro1 'f'lll .ha.lanlr r:on sC'ir•nc iosos na1·a não onerar o pOYO, sem 
1wcrss iiladr. cnhral'fí o ria TJn i fín as quanl.i as 0 as resl.i tuirl'\.o 
11a ::: ll1 l' s111 Lra ri::is rios r st<trlos, rnrrli:intr sirnplei:; gui as, a!prc
Sí' ltl:l rlns 1)(' los nC'g·or i.anles . 

O sn. HAN1.1 1w BAncE·L.r.os - E mandarEio fazer a i~estil.ui
c:ín. nmito l rgalmcn lr. 

O Sn .. S1;;rtzEDELr.o - E, como nlllilo bern rlissc o illustre 
l'!' JW<'Sí'nlanLe. mandarão fawl', lPgal mcnLc, a restituição, fi
callíln liuelada ·com1pl r lamJf"lll 0r · 'ª' idéa ri a. 1taxa• 1cguaJ .para 
1 nrln.-< M · esl arln,; . ( Apoiado .~ e ·apm' t es .) 

O Rn. llos,\ E S1L\',\ - - V. JJ;x. nfio deve repeLir css ar
g11nw111 o; n;ln comp1·rhPnrl n como se possa fazer i sso. V . Ex . 
lrrn basl:rnlP lalrnlr1 para cnmprchcnder que r 'sc argumento 
nfío p1·orerJn. (T '1'ocw11-se 1·m' ios npw'/;e.~. ) 

O f?.11. S.Enzi<:1)ELLn - 81·, P 1·rsi clente, sem Jazer quc-stfí.o 
rl isLn. ·a , -1 ·.i·cladf\ <' qrn~. na• m i11 ha·np iniãn, n ão t eniho cluvicln. em 
nr r i1'm'.l1« sr•rn rl e l rvp qur1·p 1· fazer in,iu l,i oa, a.n.Lcs, ao r..on
l.1·a1 · i<1, l11u,·a11r.l 1i n al ln pali:i ol ismn 1.1os 1:eprcsc11tantes el e Pcr
nam1Ju c1i. - n que v1 •.io é qm· SS. EExs . , anlrs ele Lurl o, qun
r r>ni n;; '15 'fo arlrl ic inn aPs. ma · n quc1·rm crn conrlicõc:o fl ;: 
rnnlinum· a srL' Pr 1·1iarnhu c11 n r; mpot'io rl o commcecio Í.los p -
q1ir•nn .:i <•::; l ados. que 1111 • l' icam nas v is in.llanra s . (Apoiados e 
111ín rt)Jniados . ) .. 

PPrnambuco nslú êm co nrl içõ g muito es11eciaes; l.em um 
porto el e mar mag·nifico , ele facil accesso, perfeitamente bmn 
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collocado, de grande calado, ponLo obrigado de Lodos os navios 
que demandam o Sul e o Pacifico; e, por conseguinte, Ceará, 
'r-tio Grande do Norte, Sergipe, .Parahyba, Alagôas, etc., só po
derão fazer concurrencia ou melllor Lornar-se independentes, 
por meio de recursos que obriguern o negociante, pelas vanta
gens que IJóde . Ler, a ir despne llai· os gcn eros nesses por to:>, 
-onde terão de ser consumidos, e não prefer ir Yir ao merc'ado 
de .Pernambuco abas tecer-se , 

Pernambuco parece que Lom r eceio ele que esses estados 
procurem os meios ele importar uiroctamente, não vindo com-
1war o.;; gencros i10 mercado ci o Hecife desde que não lancem 
mão Cios :imposLos de 15 % como rn edida de r ecurso para, in
d~penclencüi, de. seu comrnerci.o, ao passo que Pernambuc o 
nao pórle presc1ncl1r cl esse meio. 

O SR. HosA g SJLVA - Ao contrario. A taxa facultativa 
facultaria Ludo para o lado ele Pernambuco. A. taxa fixa e uni.
fo1·rrrn favorece os pequenos estados . 

. O Srt. ·SERz·Enm,Lo - A' vi s ta, pois, do que venho de e:x
pcnder s ante um accordo que me foi proposto pela bancada 
rio granclense, accordo que impor!,:;., a acceüação da em enda 
rlo representante el a Bahia, o digno Dr. Arthur Rios, e que 
SS . EExs . haviam, segundo ouvi dizer, prefericlo aos 1.5 % , 
votarei conl.ra a emenda do Dr. Lauro Müller . 

O Sn. nosA i;: SILVA - Votam, hoje, contra os 15 o/o addi
c ionar-• s Laxativos, e app1aucliram o pagam ento de direitos em 
011ro, 11ur. importam nma aggr :1Va(iãO de 1.5 a 20 % . 

O Sn.. Sr-:azmmr,Lo - Poi s esses direitos em ouro ainda são 
11 ma 1:azão cont1·a os :l5 '7o acldicionaes Laxativos. Compute 
V .:r<:x. as taxas clevaclei s que Lemos, addicionc-lhes os 20 % 
em onro, mais '15 % , u ve,irt onde iremos parar: como se 1.01'
narü. i mpossivol a vida do pobr e, a v ida do po"vo, e ella se 
!or nar{t !:ão clil'J' icil, q1w em Ioda a par te, em Pernambuco, ha 
ele provor;ar as mais t311erg·i cas e séria s redamações . (Apoia
dos. m,'IJ,ito bem . ) 

Vozr-:s :___ J~rn 1.odo o paiz. 

O :Sn. RosA E Sn.v,1 - S:í.o outros os impostos vexalorios .. 

O Sn.. Sm111mpEr.LO - Nes tas condições, pareceu-me acer-
1.arJo o FLlvilr1~ lcml1rndn pr.l o Sr. representante Ramiro Bar
rnllos. r; qt1 0, auctoei zado por S , Ex ., apoiado na honestidark 
rl e sua palavra e na adll csãc dr. l:ocla a bancada Hio-grandense. 
1.orno aqui claro: SS . EExs . rn 0 auctorizam a declarar que, si 
fo rem snnprimidos os J 5 % adclicionaes taxativos: desappa
r ecenclo da Con stitui çãn essa disposição, que é, por sua r.atu
r r;za, conlrnria ao que foi es f:ab eleeiclo quando se considerou 
cnmn 1n·ivnllvos ela União os im110stos de importar,ão, como 
a sua maior fonLo de r enda, como o sou maior recurso para at-
1.en.cl er a rwent.ualirlades e as desp esas normaes, ~ si :forem, 
rr;pito, suppeimidos os :1. 5 o/o Laxat ivo8, SS. EExs .. tomam o 
r,nrn1wnmisso de voLm· o pagamento das d.iviclas dos •' sf:ados, 
corno mr.io rlc favo1·ecc1· a sua organização fi.nanc.eira. 

Drs Ln modo, l. omanrlo l:odos nós n cumpromisso de v ai.ar 
p olo p agamenl.n elas div iclas elos 0s taclo s, cmlr arão ell es no 
nov o r egirncn dosassombraclos, desonerados de gT ancles com
.prorni;isos, e em condições de egualclaClc . 



O SR . 01TrmcA - Eguald acle com differenc::t de cifra?! 

O SR. SERZEDELLO -- De egualdade, sim: livres todos das 
dividas que m uitos delles contrahiram pelos erros elo governo 
geral, pelos esbanj am entos feitos, ora por p~:esiclentes pouco 
escrup ulosos, ora pela inexperiencia. ele moços que iarn fazei · 
a su a. appr-endizagem administrativn. á cus La dos estados. 

Meu Estado deu sempre um saldo, e muito grande, para 
a União, - saldo suf:fic.iente para cobrir ns 1le!"icits ele oul.ros; 
e, n o entanto, o Pará nào pou do escapar ao regimen ela di.vuJn, 
não porque n ão tivesso grandes rccuc:3o~, mris porque era irn 
possivel attender ele oulra fórma aot: largos esban,i anw11 I ns 
que a má administração fazia. (Apoio(/,1),'', apartes.) 

Eis, Senhores, as observações que pretendia fazer . 

Retirando-me da trilrnna, vou r-;egrn:o de qLlc este r:on
gresso ha de votar a suppressão dos r.rLigos :i.ponLaclos, pui·a 
que n ossa Constitu ição mia Bscoimacia clB erros, saia p c1'Ioila.. 
completa, de modo que possamos entrar no J·egimen da lega 1 i
dade, vivendo no dominio da lei, que Set"i para nós o balua1fr 
contra a tyrannia, a grande forta leza sob cuja protccção sa
berão viver todos os h omens ele bem, lodos os homens d jgnos . 
(A_poiaclos ae1'aes, nwilo bem. O omdm· é rnnito comprim e11 -
tado e ab'l'açaclo po1' muitos collegas . l 

Vozes V . Ex. fa.llou bri lhantemente. 

O Sr . Leopoldo de Bulhões - Sr. Presidente, não ven ho 
fazer um disc urso. O Congresso, ancioso por vol:ar a Consti
tuição e tBrrn inar os seus trabalhos, não ouvir::í., por certo, com 
a benevolencia com qlw ~~companhou sempre os ora.dores que 
subiram a esla tribuna, áquello qnB n es l;e momento, neo;ta 
discussão especial, que se acaba ele abrir, v i.er aqui expôr dou 
trinas, de;;envolvor argumentos pró ou contra as mnenélas oJ
:ferecirlas na 2' di.scns•s·í'í.o, e ora snj eilas :'t rnpprovação defi
nitiva. 

Seria o pi:1nrniro a desist i.r ela pal•avra, vntanclo pcdo en
cerramento ela discussão, tão a lmejado ·polo Congresso, si não 
visse ü sysLerna elo projPr:fo do ConsLituiç5.o t,runcaclo , e fal
SBado em ponto o·sscncial á Ji'erleração, com a adopçã.o dà 
emenda cio Sr. Leovigj lclo Fi lgueiras, substiLu l. iva do n . 2 11 

rio art. 33. 
Essa emcrnda resLabe lecr, a unidacle da legislação, .iá con

clernnada, por grande ma ior ia, no seio clesLe CongTesso. e rns:. 
tabelr,oe-a com1)leta, abrang·cndo, no sen exaggero un ifortn is tn, 
até as propriab leis processuaes da jusLioa. local . 

O CongTesso, Sr. Presidente, >CJUB nesta ma.Lcr·ia acleanl:ou
se, na 1" discussão, até a legislação sBparada, na segunda, por 
inexplica>1el movimcmto ele reacção, retrocedeu para aquem cl n 
pro.1ecto elaborado pelo Governo Provisorio . 

O Sn .. i\MPHILOPHTO - Quo f icon acrn ürn rln p 1·n.iBr" I o fnr
rnularlo p FJla Commi.ssí'í.o cfo Cnnsl.i lniçã.o. 

O SR . . JosÉ HYGINO - · A r~rnrmda elo Sr. F il gue irn.s só faz 
referenúa ÚS leis rprocessuaes ela jusLiça foclera l . 

O Sn.. LDOPOLDO DE BULHÕES - - Onc] e o legislador nil.o ri is
t inguP não 1~ · dado ao :interpretador d istingu ir . A r,xpress5o 
vaga - proc essual -com1)rBh enCle a ,iu stiça feC!oral e n. local. 

Assim procedendo, Sr. Pres iclonLc, o Congresso parecia 
qUBrer voltar· á legislação uniforme, que já havia abanclonàdo; 
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ma;,. rio .1nrsmo Lr mpn . con sr•r va mln. nnr g['anr.l c m ai oria. os 
ns . 25 o 2G rln _ar l . :3:3. que c1111 sag 1'am a p lllrali r.la rl e el e Jcgis
lacão, í' v ol anao. J) OS I r•t' 1n rmenl.1'. ll llla cmenrl a cnrnplcrn cnla1' 
an 11 . . '2 ü, r r l'c r '> nl e ao ccml 1·aban do, r . rlrp nis, acf"ci l am lo a 
rlua li rlarl e . rir~ rn~g J s l ralu rn. rr•\ ·r~ l nu , c lara1nr 11 l c, n J)l'()pos i l n 
ri r . 1w sl u rl1 scu ssao, . .l'í' .J 1•1l ar a r 11 11•11 rl a qur c11rnl1al o. 11·an . .; fo 1· 
mail a, J1 n.i r•, nn p l'Oj rr l n, 1•111 urna Yr• 1-rJarl r i ra rxc 1 · csccn r~ i êt. 

O :-; 11 . Jo sÉ JJY!:l :'>I0 - ]<3xc 1·r• sc f'nci n fo i a rlp V . R x .. prn
nnnrln qu r• t nm1w 1c :111 Uo11g1'1•sso legi slar sn iJn · cn nlr·a lmnrln. 
q11 anr.l n Llil Cong r esso cu1nprLP. ll'g i sla 1· soh1·r' rnale 1·ia c 1· i·rn ina l . 

O S11. L 1mPu1.no irn Hn r.HÕEK - l •:sprro r· en11l o {'mn o ,·n lo 
il i• \ ' . ·Ji:x. para uw• r1 Cn 11gn•ssn niín " :rn rc inn c a r' m c•1.irl a rl11 
S1·. J.' il gw• i rn s, fJ JJ f' arnu·0i iirn r ú o p 1·oj ec lo df' Co nsl i l11 i r; fo. 
1 ·1rn ~ ig· naw l n nr l Ir: a m 1irl ari1• ili· l f'g isl nr: fio rir pai' en n1 ;i p l1 1-
rnl irl arl1·. n q111.· 1· 11 n ahs11 L·dn . 

n :-;u . .lns 1t 1-[Y(; INO- Sf'l' ia 11ma inrn l1rrr 1H'. i :l rl 1• .1n inll a 
pnl'l1 •. 

() . ·n. L 1.:oPOLno nE Hl' J. HÕEs·- c orn f' rrc i lu, ~1· . P1·r;; i 
dr•nl 1'. " " ns . ~ li . 2?> 1• 2li do a1·1. '.1 3 ri o JH'n.i r c lo r ncrn·a 11 1 11m 
sy sl ;•ma cornpldr1-- 11 tia p l u rn l irlarl p d.r l r•gi sJ.r1çii.o ; 111.' ll <•s su 
!ll'i'i11 1• a c rn 11pnLP 11 ! " i ~ l r.•gi Rlali Ya rln F 11ifi.o , 01.1 ci o Cn n g· 1.' 1· ~ s o 
N'nc io 11 :tl, 1' n1 rn al r·1 ·ia r i1·j J. c l' j 111i nal e proc· r• ssm:il . 

O ::;1· . . l•i lguri 1«1 s, fJL!l' 1· r' 1Hl11 1·rs l alJe l f'C'. <'l' a u nirl nrlr• i'!r l 1• 
g· isla1:fi 11, a 1w 1 •sr~11lo1 1 rl 11as r111 r·nrl as - urna sullslil11l i va rln 
11 . 2.11. 1• nul rrt H l'[JJl l'l'ss iYa dos m; . 2:; r :' li. Ora, o C:nngTr .::;sn 
ª'"cri l n11 rln a p r·j mril'a f' t'r'.i r•il aurlo a scgu nrla. consig nn 11 rl ou-
1 r i nas i n.~ nn ·.i l l in,·1· i s; I' , r o1110 a rl i 1'P 1·si darl r rl l' l eg isl ação r slú. 
11f'lo \' ri l 11 rl1 1 Cn11gT1'SS11, i 1Tr l 1·arlavf'lnw11IP ri l' tn acla 11 0 J) l 'O
,jrr l n. :1 cn n elu s~o Ing ir a ri . in1' \· iLa1'f•l rnP 11l e. a J'P.i r.i r:ãn rl a. 
f'Jllf' llri a :"Uh:"lli ll ll\'U. . 

. \ e ·1' c.,rl' w1r a rl ual irla rl<' rir• mag- islratura. cnmhal.jrln. p nr 
inc1111 c il invP l cn m a un irl url r d r• l i> g·is lar,ãn, uma YCZ arlop l arfo. 
inq 1Õ1' ans q 1w p1 ·n ['rssa ,·nn1 l a l op i n ião n i m prr insn rl rYC1' d1.• 
.· 11 1'i'r:-;p;aL a. 

O ~ I\ . . \ ;vrp 111LOPJ-11 0 - S.irn. Sr 11 l1 nr ; i sw 1' qu e (• o s ~' S -
lnmn . 

O Sn . Jos 1:: HYG t:'>IO -- K 11 ;-n gnl1w na in l r•g1· irl ali o rlr1 pai z . 
. \ r irna rln;; sy s11-. rn as cnllnt:u o rn1~ 11 Jl::tiz . 

o Sr. .. L EO POl.,llO IH•: ll1.' J.ll ÕES -E f'U ac i ma rio s ] ll 'I' ·0 11 -
c1•i lns rl 1' \'. Ex .. t]LJ P 1frclnrn u aecr il al' a RPp uhli ca a h r. nc
l'i c in ·ri1' ill\·r·n l a1·in. co l lorn a J:' rrleraç:ãn . .:-1u r. (" ]Ja"J 'a m im. a 
.!.!'n l':l-lli ia 1111i ca rl:t i1 1tc•µTid nrl1' la Pal r i a. 

O S1 1. Jos 1~ l1 Yr:1 W> - () q nr r1.1 rli s ~P fo i q11 r. 1'f'Crhi;1 a 
hrn ;' l'i c in d 1• i nY1 •nt a1 ·io a clesc <'ni l'a l izacãn i ·f·~11lt u 11 l1 • d a rn·
gr11 1izneii ) .i 11 rli c ia 1·ia ri o p1·n j r c l o ri o n.11Yrrno . 

O Sn. l'1rns 1nE1'TE- Qu1 ·m IPrn a pala\Ta ,; n 8 1' .. Lro
]H>l rl o rl f' Hulll ões . 

O Sn . _\ ,\ 1Pn 11,,oPH tn - 'l :\11 nw i11 'i xm ·arn falln1 · 11 a 2." rli s
cu s.q fi o : 1' :>l oH •; 1•111l n si p11 »so agr1L·a PXpJ·ir' a1·- nw 1•111 npn1·if'S. 

o s11 . P n1·~ s 1n1:::<1 TE - !J r 1.:11 a11 11 11IJt' 1' 1·1•111·rs1 •11lanl1• q 1 1 1 ~ c.n 11 -
~ i n!a c1111 ' 11 fl l'uil n1· 1wn::;ig-a . 

() S11. LEOPOLnn nE Bcr,:rrf11; :-; - Sr . Pr1~si il r n l f'. a· qur·sl fi o 
rlf' qu r 11L1' (1cr upo. 1• rl c oep ~ r~ . i ~t ~1: ocr i pnran.1 di \'f· t' so ::: orndores, 
ó rla mai s all a 1niporlanna. 
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Nfio se Lrala (lc u111r1 f•:xaggc'1·a1:ã.o JeLle1.'ali s l.a, 2iei11; l:ar.n-
11ou 00, el e excl'SSO el e rarli eal is1 no. :'\ i'ío, l .rnl a-su Lao suuienle 
ele clar aos eslarlus aquillo que IL1 rs pel'll'nce -- a aulono 111rn 
l cgi~lal iva: Lrnla-se de cs l atirlccc1· l'111 scgul'a. JJa se a obra que 
forno~ cliamados a real 1zar. 

o Sn. Jo s 1~ l-i\'Gt'.'ID - 0 qu e \ ' . :n:x. e~ IJt razenil o ú urna 
Co11fcrJe1·~u;i'io ele l't;publiquel as . 

O t-\ 1{. LEOP.OLDO nE Bu r; r1.õ n:8 - .. \Llrnfra-nie que \ ' . Ji;x ., 
J\\Csln; Lle D.irniLo. sa.bcndo dislinguit· Fecl e t«u.:.üo .ele Co11l'edera
~i'ío , venha clar-1r1e seu 1d lrnnte 'aparlc. 

O ::lH , Josi;; 11-:tt.aN.o - V. Ex . não co11Junclc urna co usa 
uom uut1«1, mas 0s1.alJelecli u111 p1·inci·pio CJ~1e é ·curn pali vd c.o m 
a l;oufcdet'a\:ão u uãu o é co1u a. F ecleraçao. 

O S11. LEOPOLDO DE J3 ULHÕES - O que -caracl.erisa u go
\:cmo Jcr!eral.i vo é c1u c ·a sua acc;ão se cxei ·cc cl i r ecLarnc•.11.o 
::;uhre os i11clivich1os o nu11ca sobre us estados. O quo nós ue
;;t'.iamus 6 es telb eleo('J' um gon•i:n u Iederal.ivo, Iorl e o podernso, 
cm no exislo nos J!;sLaclos Unidus. A cli veesiclacl e de lcgislaçi'io 
l.avto n fw (~ inoo111pal ivcl com a F ecll;m<;ão , ,que e:x istc nos :n:s
Lados Uniclus. mciclslo nu g0nel'O, e typo cl::t Ferl·eeaçã.o, na 
phr-asc ele V. · Ex . . 

Sr . PresiclenLr. sem pretender rl e modo al,0 um repl'Oduz1r 
a s cons·icterações qu o jú tive uccasião de subrneLLer ú apre
ciat,;ão cio Co11gT1~sso, devo, c11Lretan l.o , e nca1·ar o pro[)lcma da 
autonomia legislativa elo ;; esl aclos sob ti: cs aspectos . 

;~ob 'ª sua f:wc lti ~Lo ri ca. a plural iclarlc de legislucl'w se 
nns apr-JSe1üa como o coroamenlu cio esfol'\;O incessante da dc
mncr·::icia braziieira, como a v icloL·ia mais fecunda e signifi
cativa do rnovün ento scrnpre crcscenl e cm favor elas Ir::m
qu1.;zas lJL'ovin ciaes ou no sel/ uove·1'1ufmenf· . 

Not> i!~mvos colouiae::; 1i rnmos as .rnunicipal iclall e.,; ele
cL ixas; Pll1 -U-l23 os 0011 selhos de J.Jl'(JV i nc ias, creaclos p ela Con
;; Liluinlrc; em 1824 os co 11 sclllos ·geracs elecLivos , ·e.rcados l)Cht 
Cem.s i i! .u içii.o. 

D e:z ·ann os mais lante r:.- Lc.· consell10::; ::1 L1:ansJ01:maram. 
pelo Acl.o Addicional , 1w.s assrrnbléas legis lativas provinciaes; 
de UJD<L csph cra de acção Lão aimp la. que, ainda clecor1:iclo 
mai s de TQl:!i c- scculo, t enta-se eonscrva1·. 

Jl:m 1831 ·a cari t~i :n:am os (lemocratas a idéa ele usl abD!ecer 
110 paiz a Monarcl1ia :l'oderal iva; em 18311 consegu irai n o _i\_cl.o 
:'1.ddieional , agi0anlado passo 1.1a1·a a F edc1 ·a\;ão , e qu , sal v q 
naC[Lrnllc tempo a il1tcg1·iciarlc nacional. · 

Absolutamenlc inconciliave l com o r cgimen monarr;h ico, 
por sua natm·cza uni Lal' io e cen Ll'alizarlor, o AcL(I Adcliu i onal. 
dnsde que enLro u em ,-ig·or. começou a ser golpeado e clc-' sna
turado p elas intolerancias rio Poder cenLral. que, fin alm enle, 
c011seguiu tl'iurnplrnl', nulli f.icanclo com11leLam enLe as fran
quezas provinciae c; . 

Hojf;, que lraLamos ele relrnbilitar o Ot'ganismo enl'raque
e.iclo da provinci·a, rt3comtituinclo-llle n alargando-lhe as fl'an
qnozas jti, con,q,ui:3Ladas, rnanLeremos o seu Pocler Legis lai i vo 
nas condições em qur-e o encontrámos no regüncn monarch ico? 

. Não incorre1·ernos ern conLraclier_;ão, dando aos esl.aclos o 
cl1reito de organiza1·em r;om p lena liberdade o seu Poder Exe
cutivo, o seu Pocl er Judiciario, 'ª sua ConsLiLuição, e conser
vanclo nas mesmas condições cm crue fmyicionava o sou Poder 
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Legislativo no tempo ·em qu e os estados eram fciLorias do 
imperialismo ? 

O SR. . JOSÉ HYGINO- Por que 11ão cunhará moeda e não 
definirá direitos politicos ? 

o SH . LEOPOLDO DE BULHÕES - Digo a V. Ji;x. ll Lle esLc:i 
assumptos são de interesse nacional, n~w pocle111 pcrl. cncel' aoc; 
estados; 0 V. Ex., q u e conhece m.ais elo que eu u Uwot:'ia fo
derativa, sabe p erfeitamente disso . (Ava1'tes do Sr . J os(: 
Hi1gino.) 

Não, Sr. Presidente, a i·eco11stru0ção da p1·ovincia Ira do 
começar pela r eh abilitação do seu Poder L cgü;laLivo, r\IJilLidu 
e vilipendiado pelo rcgimen monar chico . Dê- se a esse 1Joctc1· 
a maxirna largueza, compatível com a Fcclera(;ão, que lia ele 
lransformar a província ·em Estado auLonorno e forl;e. 
(Avar·tes.) 

Si, porventura, triurnphassc o }Jl'incipi u da uniclacle el e 
legislação, seria ella fonte perenn e de conflicto · entre os t"lj
tados e a União; ella fomentaria uma agi La\;ão inco 11Yeni cnJ.e, 
ella desenv olveria esse antagonismo que já exist e entre o 
centro e as unidades federaes. 

Leon Donat, em um tl'aballlo que corre in1 JJ1·essc1 uo .,; 
.iornaes ele S . Paulo, no qual elle aprecia e Gl'iLi ca o proj ecLo 
de Constituição, Que nós aqui discut imos e vota'mos, admira-se: 
de que nesse proj ecto se estabelecesse a uni claclc de; lcgisla1)ão, 
qu ando o nosso paiz é tão vasLo e contéu1 l'Gg·iõcti lão cli !'
ferentes. 

o Srt. BEHNAHDINO DE CAMPOS-E' venlado . 

O SR . LEOPOLDO DE Bui~HÕES - Mais adniintLlu [i cal'ia u 
illustre publicista fraucez si soubetise que ba aqui esp il'iLos 
lucidos e. illustrados como o nobre represeutanLe cJe JJ crnam
buco, que temem que a pluralidade el e leg·isla(;ão cletcrn 1ine ·~ 
desintegração do paiz, quando e lla. é a i.uaxima gal'aHI if1. da 
integridade nacional na l:luissa, nos Estados Unidos, cl e;. 

Mais admirado ainda ficar'.ia o csc1·i plm· l'nmcez .~ i ::; uu 
hesse que nes te paiz se teme urna cn nfusüo nas 1· e l a(!Õl~ H rl e 
familia, no Direito Privado, si ficar sol 1 a ar; 1.:.ilo do~ 1•slarlns. 

Para ser em logicos aquelles qu e irnpugnau1 a l1·g·i::1laQão 
separada, devi·am, Lambem, p roleslar conlra a de:·me11traliwç;ão 
do Direito Pubiico, devianJ ex igir que as co 11sl iLtiivõcs eles es-
1 aclos foasem i'ormulacJ.as ou approvadas pelo C:o11g1:t·s:-;u Na
cional, porque só assim pocle1·iam ev itar f[Lw a 01:gaJ1iza(;ãu do 
Poder publico no Estado ficasse sol.l a aüçfío wrtiw/Jaclur o,_ r.lc
molidora e anarchica elas cahtmniadas asse 111 1J léas p1·uvmnaes. 

o SR.. JOSÉ H YGINO -As .ÍJases ns Lão uadas lia Coi1slil 11i1.:f[n 
Federal, e :ficam sob a protccçi'iu da jus tiça federal . 

O Sn . PnESIDEN'rE - L ernhro ao nobre re1H·n:-;enl-a 11 Le qu n 
está dada a hot.a do passar-se :i seg m1cl<1 parte da u1:dt"rn ri o dia. 

O Srt. LEOPOLDO DE Bt;LHÕEs - Von ,itL L1.n11inar. 
Si os estaidos pl' ecis<un ai llcla clu Lnlela do Centro ern ma

teria de Direito Privado, tanihcm pl'eci sariio clella eni rnater ia 
ele Direito Publico. 

Pensam alguns que esta L1ues lão de plura lidade ele legis
lação é uma méra ,questão theori,ca, sem r esulLado pratico e 
sem vantagens reaes para o Estado. · 
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Vou fazer a demonstração do contràrio, e o farei em 
breves termos, tomando alguns exemplos. 

Sr. Presidente, estão na memoria dr, todos as difficul
clades que •a l egislação uniforme, en::i rnaLería eleiL01.'al, nos 
trazia . Si se tl'a,tava, por exemplo, do alistamento eleitor al, 
os pr.azos marnaclos pa1'a os recursos eram demasiarlarncntc 
curLos, pelo que ellcs se tornaram illusorios nos esLados in
teriores. (Apoiados.) 

Si se !,ratava do processo eleitoral, as clifficulclades subiam 
de ponto: em alg·uns districtos do interior com cxtraorclinario 
sacri:fi.cio se conseguia a reunião, não digo da totalidarlr;, mas 
Lia maioria elas authenticas, 110 prazo marcado pela lei; e, si 
11ão se podia verificar a maioria absoluta, ou o cruocienLe 
eleitoral exigido, tornava-se o segundo escrutinio iuevitaveL 
devendo-se fazer no prazo improrogavel ele 20 dias; e esse 
oegumlo cscrutini.o era um horror: as communicaçõcs cl:~§ 
junLas apuradoras mal podiam chegai', conduziclas por jjosi
tivos, ús parochias mais proximas elas sécles dos clistric:tos. 

As leis processuaes quantas . iniquidades occasinnam, 
quantos embaraços cream á acção da justiça, ·por serem uni
formes ! 

A lei exige, por exemplo, que para um réo 1rnt1:ar r•111 j1tl-
gamento sejam notifi cadas todas as testemunhas que clepu
zcran1 110 processo; os Lribunaes, por decisões cons LanLes, Lêrn 
considerado materia de nulliclade o facto de não ter-se noti
ficado uma só testemunha; e islo tem dado lugar a que muito8 
n:ios fiquem encarcerados pol' dous, tres, quatro e mais anuo:;, 
<.i 0spera ele julgamento, ,quando a pena a que es tavap1 su
jeitos não podia exceder ele .tres, quatro e cinco tmno:o. 

Si considerarmos, Sr . Presidente, as leis cl1J natureza di
vr: esa. chegaremos á m esma conclusão. 

A uniformidade pre.iudica a lei em sua aeçilo e nullit'ica 
os seus ·e:Heitos. 

Por exemplo, a lei qLle estabelece o rngistrn i;ivi 1 exig·e 
rJlte d011Lro clr~ tres dias sejam as con1rnunica1.;õ1~s fcilas ao es
crivão, e creio que csLe p1·cceito só tem sido observar"irl nas 
cidades, apesar da lei comminar multas aos rcLardatarios 011 
fa ltosos. 

necordarei, ainda que muilo depressa, as leis :oulJ1'e a lo
cação de serviço de 1831 e ele 18il7, que forar1t substituidas 
por outra, em 1879. 

Nós todos somos t es temunhas ele C]ue es:,;a~ leis não pr:i-
duziram os r es u.ltados cnrn clcllas se usperavam. 

O SH. BnmN 11.HD!NO DE Ct\MPOS - Apoiado. 
Posso dar testemunho, em relação a S. Paulo . 
o Sn . LEOPOLDO DE BULHÕE::J~E como, · Sr. Prnsidr-m_[c, 

poderBmos regular unifo1·mementc l'elações que variam t::rnt.o, 
de Estado a Estado ? 

Pois o Pará, com a sua industJ:ia exLrnctiva, Pernambuco 
e Bahia, com a sua indusLl'ia assucarcira, Rio ele Janeiro e 
S. Paulo, com as suas grandes plan tacões de café, o Minas e 
Rio Grande, com a sua industria pecuaria, voderão basear os 
seus contractos sobre uma mesma lei votada no pal'lamento ? 
(Apoiados.) 

Ainda um exemplo, Que vem ad hoc: esse ultimo de-
1;reto do Governo Provisor.i o sobre as sociedades. anonymas . 

· Porque a praça do Rio de Janeiro, que tem capitaes e facili
dades extraordina'rias, tem abusado do credito, fundando com-
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panhias sobre companhias, sem lJuse sena, o Governo decre ta 
o rnlJUJ.'H\W~ exlraon li11ariu:o; :.'1 funcli,u;ão ele so0 ieclacles ano
lly1mú;, embaraços que vão reJlcctü· sobre Lulia a ltcpubli ca, 
001110 :;e fossemos culpaclo.s cio:; abusos ela pnl\:a -do 1-tio do Ja
ncil'U '! (A11o iado:;; mitito bem.) 

Delll1·c os resultados magai fiem; que lclll prucl.uziclo a le
gi:;lação separada, um avulta, u que tüin s .i do U:üollliclo· cou1 
favul' - a lei To1·1·cns . 

O Governo Provisorio, a11cioso por dolar u 11usso lJai:r. cum 
essa nolaveJ concruisla social , d cu-so pressa ern inLrocluúl-a lia 
nos:oa legisluoão. 

A lei 'Torrun s, ~L'. PrcsidcnLe , rles/ irntda a· upera1: nu 
Brazil ·a reyoluçfto. exlraor·cl ina1:ia q.ue operou ·na: AusLrnl.ia, 
onde se origi.nou, e nos EsLaclos Unidos, onclo Ioi logo adopLacla, 
ser~t entre 11ús lcLLra morla, pe lo :l'acto {lo te1· s i cio va. acla nos 
mo ld us Lla unifonn idade . 

Os p l'o.ccssos est.abc lcciclo::; pan1 a 111ed i1; ãu I' rcgi ;; Lro das 
terms aprcscnLam ·diHiculdaclcs taes que impossibilitam a 
execu ção da lei crn muilos cios es laclos ela Jl.epu!Jlica:. 

No em tanto, Sr. P resiclcnt.e, quando o Go've1:n.o Prov isor io 
::;hamoll a si a decreLaçào da le i 'rorrens, muitos csLadus, 1.mlre 
os quaes o que Lenho a honra. do representa i', a estuda:rnm u 
t1:atavam ele adaptai-a ús suas co ndições peculiares; nias ;, 
ma'nia ela legislação syrncLrica Ludo avassa la ! 

MaX'well, na sua Exposição da Uieo1"ia e pral'ica elo systema 
To'1Tens , cliz ql1 e - "na Al1 cilraU a v:n'iam ele co lonia a colonia 
as leis e a pratica, s i b em q ue: conservem os Lra1;os pein.c ipae:; 
do insLiLulo jrn· irli co. " 

Enteclanlo, no Brazil ella li a tl e ser u111a: parn ludo o 
paiz. 

E' o .qu e .luz.ia di zer a Ta\·arcs BasLus: - ·' .\. unii'omri
clalle nos ma la! lci lo de .P1.·ucu sLo , a lcg-islação ,symdr iüa é Lllll 
~0 1.tl10 cng·anoso; el'Joilu da paixão Hi.veladol'a, t·ll a sr) gora 
üec opçêícs." 

Sr. l'rc:siclen l. c', V. )~x . jcí, me ulJ::;ervuu que o Le1npo c:;I i.Í 
findo, e obcclecenclo-·o, vuu r c Lirar·-111e ela L1·ibuua. 

P unniLLn-rnc, por ém , \' . J:;x: . que ainda .l'a1.:a 111na ulli111a 
con3 iclcra\;ão: a Jeg·isla1,;üo sevarncla ó compalivel cm qualqu i..:1 · 
u::;cola Ll e Dil'ciLu. ::\i, com ~avig·ny, accei/acs o pri1wipiu da 
nacirmulillwle eumo ba:;c rio Dire ito, vos dir ei ·que a plura!J
claclc do leg .islação se confor ma· t· om a . vossa escola . Si p1:e
·r enc1ei s, com ltic1·ing, que o Dil'C'il.u leulrn po1.· haso rJ v1.·i11 cipw 
ria wiivcrsaUdmfo, ainda YOS dil'ui que a leg i::;lw:ü.o .s •pai.·urla 
faüiliLa, in.compa:1·avelmc1il e, a assitni lai;àu dos in·rn c1pi os .lll 
ricl icos cxlTanhos ao 1w,;su m eio e a que se 1·e l: cr u n JJL'1Jf Lu1du 
juti:;c:msulto all emãu. ~ i adrnilli::1. curn a ;:; esco las rndupli y
s ica;; , us pri11 üiJJios alJ ::;o lütos da .iusLiça , pl'iHüip io;; 1.11.w, H:l 
vhrasc cl 1~ .Bacon, são vi l'g·c 11s consag1·aclas ao Sen lwr, '.' ,que 
pel.'manccem elerna1ncnLc cs l ·1·cis - a inda acc1·1· scenla1.·e1 . q~ e 
com esla cloulrina não podei::; r:ombaLc1· sél'iamenle a Jeg1s la<;ao 
separada . . 

Sr. IJrcsicl cnle, a:u rel.irar-mc ela ll'ibuna, Jar.:u um appello 
a esLc Congresso, vara. .quo não conclcrnnc a au/.unôm1 a legis 
lativa elos estaclos. 

Aos r epubli canos l1 isloricos lurubrni:ei que cle::;cl c 1871 clle ,~ 
fJl'égarn o systema da Fecler::u;ão . . . 

A m eus collcgas, liJJei·a·cs e rnrn;crvadorcs, lcl!llJ1·a1· c1 CJllC 
esses pa.r ticlos monarch icm:: j ú haviam accei lado e m·opagaclo 
a Federação nos u!Limos dias ela Monarchia .. 
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Aos mili tares, quo lüo d igmt'11wnle têm. rep1'cscntado nes l.0 
r ec i.l.lto a sua. cl asse, rl irni, :-11.· • .Pi-1•si il cnl. e : ·Vussa. cspaLla frz 
a !1i;vo lu1:.10 rJ p 1831, <~ dessa. HcYol uci'ío sn1 ·gi1·am as i.\~ sr!mbléa:i 
lcg·j sJaJiYaS fl l'tWinciacs; YOSSU <'Sl>ada fi~Z a Fk\'O] LliiãU d e t !'í 
de i1owrnbro e clcssa H.evol 11 ção l~ftn Ll e sallir as a~sembléas 
cc;Ladoa(·~, lWrfrila 111 c11l c au fu n1.1nJicas; 1·1Jssa· es pada intei:vei.u 
na cam panlrn aboliciuni sla; vossa csparJa , lá rnra, r\ a' gara ul ia 
mai s sr!guea ela libcr.·rfacl r· ; soja 111 , ·pois. Y11 s,-a palavJ'a e YO SW · 
Yol.o, n esi n 1'1! ci 1l111 , a ganrnlia ela li l erclarlu e da a·liL011om ia do ~ 
1.•slad os . (i\ini l u bem ; nrnüo bem; o orallrJr· ri cu n1v1·imcntadu.) 

"\. rli scu;osão J ica ad iada, J.J () la hora. 

(0 Sr . Presiden te deixa o sua 1:adcirn, 1nie pus11u a ~c ·1: 
occu.puda pci,o Sr. Vicc -J>-1·esúlcnlc. ) 

UJSCUSS1i O DAS f.JOÇÕE!3 DOS SRS . ASSJS BllMi!L ~~ DE.\lE'l' f\ 10 ll ! 
BE llW Süllll t: O 'J'[{;\T ,\DO J)J<; C0.M.\1lfü CIO AME rlll ;X:\O 

C:cml.i.111'1:t a i.li scr1. sãn elas nrncõr~ s dos :-irs. Assi.s Bra~ i l A 
Demc lr io ll.ilJ1 :i1·0 ::;oh1·1~ o i 1·atado i.l1: com1uu1·0i.u enlre o Brazll 
rc o:; E sl adus Uniílos da :\ui erica do NorL\'. 

K 1 ida e a1JOia rla, t: en lnl, co nj unctarnr.11 l.c , e.m discussão 
a seguinte 

Mor;ci.o 

O Congt'C!'rn rr.cornmr•uda ao (i11yr1' nn a co1úen ioncia el e 
lr azcr ao St!ll conll er. irn enl.o, na sua pruxirna reunião orilin:nia, 
<( cuncspumlHIWia e docLmwnlos rela! i\·o::; ao 1:01wr.n io adua
nr iru cel c·bea rlu c11 111 a llr publi en ri os E.;;t ar.lo .s U11idus da .-\me-
1·ir.a ·Lln I\n1:lt:, afim dr' qut: em cl1)Yi1!11 l c>m po s~ja rn apreciadas 
e es! udadns a:-; desva 11lag-cn.s ci o dil.o eonYe11iu. 

. ' 
8 . H . ;:lal::i: elas sr ssões, 1.2 Cio rcverc i1'0 ele 1891 . - Jo06 

Avcli rw. · 

O Sr. Garcia Pires - 8r . Prc.sid cn /:e . p oço permissão pnnt 
lc111 b1·a 1· ans ill11slrcs rep1·cs r•1tlanl es signat:wios Lia s mocüc~ 
1.1ue RrJ di se utern. a grn111lc 111:cc·,:s iclarl 11 cln ll::;ae r.l a maiol.' pru
r;cuciu na rl iscussf10 do 111 11 lrnU\rlo que cn lr:n tlr' com a ambar.lu 
d() uma n::i r; ão a. qu0m Ur'vcmos ·1 oda a al ten\:ãO. 

l j r.r 8H. n EPHEsE.\'TAl\TE -~ 1\mi g·us, amigos, negocio~ 
aparte . (füs o.) 

O Sn . GArtC:IA Pm;.;s- \"ãn 111 1.~ parece co nY cni l' nl e, Si :
nhorus, <rne es l. e lrrtladr.i ~f' j a ll'a'zido ft rli sc L1 ssãu em uma As-
8cmlJléa {/esl a unlern. q mmilo r 1f; s ;nl i men 1 us qu e nos agilam 
não p 1Jrniil.l.em a cal ma iudi;51.lCJJ Sa\. eJ para bom ap1:eeial-o. 

Ji'ar;.o, enleelanl n, jus l iça aos nob res sig 11a Lario~; da" 
lllrJ1·úos. Sei qu·~ rll es fornm lcvaclos pdu sc11l ü 11 en fo de pa-· 
/1· il)lisrno. que es:1·c111c•ccr:1m I 'f' Cf'anrlo a eoncm·1•c1iei:t do ex
f rnnµ;eiro é' a mo ri. o elas incluslrias ci os ns l.arlo s qrw 1 f'io cl ig-na
HWlllrô 1.'C!)J'CSl'Tli an1. Mas pal'f.'(.; (:) L!UO ss . J<; H~x. ll ão lôm razão 
nesse rrceio . · 

Não lemos ainda eonlJ ccitne nlo ·peel\' il.o dn lralaclo; ni:ío 
rnJ)cmo · elas sua s conclir;õr•s : si as lla pi.\rliculart>s, e •QU() 
clesLr uam complelamenlc os seus t emores . 

Vol . III 4fi 
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O SR. Ül'l'ICIGA- Mas Lemo::; a palavra do iGioverno, pelo 
Diario OffiG'ial de hoje. 

O Sn. GARCIA PIRES -Que diz o D'iario? 

O · SR. ÓrTICICA -- Não leu ? 
O SR. GAl1ClA PJFmS - Perdã.o; não nos tra'z a letra do 

tratado. 

O Sn. Ül'l'ICJCA - Mas traz a defeza do Governo, CILID é, 
s implesmente, desastrosa. 

O Sn. GARClA PmEs-Desde que o Governo não julgou 
conveniente publicar a integra ·do convenio, Slla cleJ'eza não 
podia dt>ixar de limitar-se a·os ponLos que não considel'ou im
prudente publicar. 

Senhores, os nobres r·epresenLanLes a llegam que o con
venio vac prejudicar as indusLrias, ainda nascentes, de alguns 
estados. . 

E cu peço permissão a SS. EEx. para perguntar-lhes 
qual o phenomen,o que se oüservará, sendo executado o con
venio, corno DOrquc morrerão as industrias, nascentes, desses 
estados si, porventura, o tratado fôr posto em execução ? 

Gomo saheis, os represenLantes do Rio Grande do Sul al
legam que a isenção dos direitos de importaç;ão para a banha·, 
farinha, ce:reaes, etc., virá maLar, inconLestavolmenLc, a in
dustria, que alli se vai estabelecendo, desses productos. Mus 
por que? 

Não podemos concorrer em preços com os gcneros a111e-
rica11os lra'zidos l)arn o mercado. 

E' a respos ta de SS. EEx. 
PorLanlo, que prctendcrn SS. EEx. ? 
Que se osLabeleça um monopolio, P.IYl beneficio dessas in

dustrias, que se prohiba ou, pelo menos, se embarace a en
trada, nos nossos mercados, elos generos similares, para que 
pela elevação elo preço se possam. manter e desenvolver essas 
industrias. / Que resulLara dessa t110oria ? A industria se desenvol
verá, é certo, o rico fabricante, o proprieta1:io terão grandes 
lucros, mas esses lucros, essa riqueza sahirão, inevitavel
mente, de grande classe dos consumidores, do povo, que será 
obrigado a comprar· o genero indispensavel á :viela por prer;o 
muito mais elevado elo que o poderia obter, admittida a con-
currencia. · 

Senhores, si a industria nacional não póde sustentar a 
{loncurrenci a extrangeira, estudemos as causas, o achal-a-emos 
no seu atrazo. 

E, enLão, o remedio não é repellir o concurrente, devemos 
Jrnscal -o no mclhoramenLo dos processos, devemos procural' 
produzir mais, melhor e mais barato. 

Si, ainda assim, aperfeiçoando os processos, não fôr im 
possivel . fazer frente ao extran geiro, aconselha a prudencia, 
aconselha o inLeresse, que abandonemos e vamos levar a nossa 
a·ctividade a outro trabalho mais remunerador. 

E será serio esse receio, ele .que se mostravam possuidos. 
os nobres rcpresenLantes ? 

E' necessario, Senhores, que me p1·ovem que mesmo com 
a isenção dos i.rnposLos de imporLação os procluctos da industria 
americana entram em i10sso mercado em melhores condições 
pe har_(.lteza: do que os d,a nacional. 



;. ' o SR.· ANTÃO DE FARTA-A banha -está sujeita a direitos 
de importação e é :vendida por preço inferior á do Rio Grande 
do Sul, 

UM SH.. REPRESEN'rAN'm- O povo é que lucra. 

O Srt. GAilCIA PIRES - Diz o nobre representante que o 
povo é que lucra, e diz bem - é a grande massa da: populac;;ão, 
com prejuizo, talvez, de um pequeno numero de industriaes . 
· Estude o nobre representante as causas desse phenomeno, 
o porque a banha vinda da Amer:i.ca· do N orle, não obstante 
sujeita a impostos ele iJnporlação, ás pesadas despesas de 
transporl<3, de seguros, á clemora elo capital, é vendida mais 
barato elo que a do Rio Grande, que não paga esses impostos, 
que é suj cila a menor frete, que não soHre prolongada de
mora na venda, e encontrará Jacil explicação no atrazo da in
dustria. Desenvolva o Rio Grande a sua industria, e com 
essas vantagens, que apontei, "facilmente se apoderará elo mer-
caclo . O crue não posso conceder, o que um governo patrio
l;ico não pôde consentir, é que soffra· o povo, pague mais caro, 
soffra privac;;õcs para proteger um numero limitado de ci
dadãos, qne não soube escolher o ramo de industria a que de
dicou sua actividado, ou não tem os clernenLos necessarios 
para auferir lucros ra'zoaveis della. 

O Sn. 01TrcrcA- A riqueza do paiz está em produzir 
muito, e não em importar muito. 

O SR. GAncIA Pnrns - lVlas, quem diz ao nobre represen
tante que ha intenção de cmbarac;;ar a produccão ? S. Ex. 
eleve lembrar- se ele que a importação está na razão directa da 
exportaoão . 

O .que S. Ex. póde dizer é que não podemos compeLir 
com quem. produz mais do ,que nós; é que precisamos au
gmentar os factores da producoão. 

Sr . Presi.denLe, si tomarmos para nosso estudo qualquer 
outro genero eh~ producção da America do Norte, isento de 
imposlo pelo conv(mio .. observaremos o mesmo facto. A causa 
dos temores é sempre a mesma -- o atrazo elos nossos pro
cessos . 

O Rio Grande do Sul, .que levantou o primeiro brado contra 
o convenio, não tem a menor raz[to. · 

Allegam que, além da banha que produz esse Estado, in
:mHiCienLe para o abastecimento dos no~os mercados, virão a 
soffrer o trigo e outros cer eaes. 

Sabem os nobres representantes que o Rio Grande dó Sul, 
que outr'ora Jll'Ocluziu o trigo cm larga escala, abandonou essa 
cultura, por causas muito justas, e entregou-se á industria 
pastoril. Iloj e, quer, segundo affirrnam os seus illusLres re
presentantes, l'esLalrnlccer a industria da plantaoão do trigo e 
preparacão ela Jarinh\.l. Mas, Senhores, isso é ainda uma as..:. 
piraoão, e não é juslo ,que desprezemos as vantagens elo con
venio t:speranclo que o Rio Grande do Sul possa produzir o 
trigo noccssario ao consumo da Republica. 

Esses ternorc~s são precoces ! 
Não · cr eio mesmo, Sr. Presidente, que o convenio faça 

rcpellir do nosso mareado os productos da: industria européa . 
O que Jaz o convenio é favorecer a produccão elos EsLados 

Unidos, quo soffria maiores despesas de transporte, mais pe
§iados frelcs, para c1uo possa ella entrar nos '!lossos mercados 



·crri egúaliJade ·(l c :condições com a indústria 'dâ Eufüpa &rue 
pag·a fretes roais · r eduzidos. 

B então. s i ns misso;; velhos :freguezcs, que aLé hoje n os . 
lóm <~ xpl11L'ado, julgaL'Oru ·de s ua conven. ieneia acceiLar a. lucl w 
eorn a grilnclc Fl1-•publi ca, 11~ uni.cns a ganl1 ar s eremos nós, qt1c 
l1•1:e mos 11 s gem•ros 11u(» aLé llujc lhes uompramos, por mais 
lrni:w jW q;.u. Si não acccilarcm a lucl.a nos ~ as condiç>.ões nilo 
peorarão . 

e :vr ::iR. HJ<;PJ\ESF.l\TAJ\:'l'E - Mas u proprio Governo, hoj e, 
diz o conll'aeio. (Ha 0·1aros apartes. ) 

O Sn. 0AacrA .PJJrns - - Mas, pergTml~and: Eslarnos, p01·
vonlurn , iiabilitados a conhecer qua l a di ff er ünGa. do frde 
i'D/T(~ os E s tad os Unidos e o .Br azil e entre a· Ing laterra e o 
nrazil 'I 

O comm er c in elos Estados Unidos eslava quasi ,qu e fe chad o 
J)ar a nós, volos fr eLcs caros a q 1H; se via suj eito; e ora esta 
rlil'fer·ert1; fl ·que faz i a C"l'Jl1 que não pud esse concm.•1'eI' com os 
ou lro s pai zes ; e Jpi e~ I n, diffel' en ça. que o Governo Jez des
apparccor com o 1. t af ado. (Apar t es.) 

Ouvi, aC]ui, em u rna das sessões passaclas um .ill ustre r e
]Jr·c .~ r·11ta11 tr~ do Ceal':i, tambem recr.oso elo seu Es tadq na: i1t
dustria do algoclão. 

Si a bauha o o trigo .que l)l'o j ccta prucluz'ir o llio Grfrndo 
rio Slll nãn J) Ocicrn Süt'frer por e~ k trat.aclo. mui.lo rn enm; pórle 
:soffrcr a inclust.ria ela planlação do algodão , que encontraria 
nos E si.arlos Unid os ela Amcrica ci o Norte urn novo e poclcroso 
consumidor. Quanto ús fabricas el e tecei.· algodão, essas se 
ac!Hi.rãu 011 m ell1ore:: condi(;ões para a con c tll'i:e1rnia; porque, 
si o am er ieano do Norl-e v .im.· ao nosso mercado comprar o al
gocli'i.o ])i:U'a nianutaclurar e, depois, nos rcrneLter a -mate l'ia 
J)r irna·, algodão, e begará cÍ. fabri ca con1 despesas, que não fazem. 
as rabrieós nacionacs. e· o algodão rnam1fact urado Yirá a nórs 
com as rn csrnas rlcspcsas de 11·ans[JOí'!.es e outras, of:fcrocendo. 
isso á inclus l.r i.a naciona l Yal iosas vanlagens. 

F :!I'.[ Srt. llEPR ESEN'l'.-\1\ '.J'E - Quer cornparar a incluslria dos 
:tlMadus L u idos com a nossa ? 

O Srt. G.111c1.-1. P1rms - O rem eclio nii.o ,;, embaraçar a in
!.roduer,;ãc clcss (: gcncro rios Estados Unidos ; ~si ai.li a induslrio. 
csLá n 1ui l u ad canlada, o CJlW devemos fa;rnr ó p1.'ocural' co 
n l1 eee1: qual o 1wucPsso nnipr cgaclo na manipu lação elo algodão 
e implanJaJ - o em nos' º paiz; mas a/ é lú não d e vemos deixar 
ele ra vnr ecer os co1 1sumiclores qu e te1·ão o genero mais bara'lo .. 

[Lvr SH. lü:PnEs EN 'l':\N'rn - Q ,q Es l:ados Uni elos 11 ão se lern
hrar am el e prot1:gor o consumid u1.' qnando lú. t inham a n r.ces
sidacl c; nós não a lr rnus, mq.s cslamos procuran clo manter as 
in rJus lTins, Iazrrnlu 1 ~ urn que vc11lia a ruheri.a p ela :falta cle!J a& 
e p1; lo augrnuuto eia po1mlai;ão. 

O S11. C: .\ll CL\ P11~E s --- E ' rima illusão elo 11ulJr0 r epresen
lan1._1·. Os E s lados Uni.dos aclopLararn a escola rn·oLeecionis ta, 
eslabclccc ndn 1 axas nrol:I ibil ivas ; rnas esse processo dr:\ cl cs_, 
r~ ·11vol v "1' a iudu s f.ri.a: lrnuxc-lhes conse cruencias fal acs, a rni
t:el' ia das class 1~ ::; op erGrias . 

Sahorn 11s Hobrr· s l'eproscnLan les que a conseq ucncia fatal.· 
fía C.'eola 111·otr:cuicmis la é a irnrd a' para a Na ç:ão .r1uo a aclop ta. 
dos mrrcados cnnsumido1' es dos seu s prodncLos, e os Estados 
U1ri rlos passaram por urna crise, ve ndo cs l.agnados os seus 
proclucLos, send o forniclos os irn!ustril1cs u. despedir open~rigs, 
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a: r r duzi1 ' o lraha;JJO. a fediae rnanuraclurns. Os so ialislas 
aml· 1·i1' a 11 1_1:s, 11 a inaiol' parle ::i.llrmães, l crnnlal'a rn a cr uzadn. 
(; (IJJl l' ll l' :" :ô Ll L' "CO]a. 

() l'a cío . lHJ(' (i iJ). CJLW ~ (.· ll iJSC'l'Va ' r Qllf', lllLO nhsla11!1_• O j)l"O
Ci i gi ü~IJ C!i':i l'll\'Oh-iJ11!'11L1_1 Cj1.J () [C\"C a illdll~I l'ia 111 1:; E sladoti 
l : ni 1. l 1l ~ da ,\m1•ri{:a ti o f\ !lrl e, o operario. 1:·1, 11[11,i <'lll'iquL·c.;c u, 
>LJII L' m 1•n1·iqm·ceu fn.i r1 grande .inrlu sl.r.ial, o ·propr i1,la1:i o . 

E nb.'; (•rvo u 0 ~. nohJ" CS I'C[H' l'Senlan l 1•." qrnc, (".01 11 a 11·1r·u1"ia 
q11 r cl r•l'cntlr' rn, a cl. a .~;-; 1 ~ q11r , ni:l i" s off1·e (• a i!r~s op r 1·a1 ·iu;;. 
11.dlie! ain ;:;:-; . 1<:Fx. q111• 11 11p1·1·a1 ·in (• c;n 11 su1 11 iilut', q111• r 11n1p1·n , 
ale'.. o g 1' Jl<'t 'n )J l'Od11z iilu lJl' i11 S(· 1·1 l 1·aliall1u. 1• .q.LH' f';-;lú Ht1 .ic.• ilo 
ri c le1·a1; u11 1i1111rec11dr_•IL·1 ·111i11ailu11111· 1·:;,·e rr11mup()li11. ( H.11 11in 
Ü}J(l'/' / 1'. ) 

Pc•t"l l1\c-nw o nn!.ir·e n ·Jl l'P:;1.•11 la11lP; não acc1•i l11 (':';o.a r> scn l a' 
- n i11 lJJfl:; i1.:•111 rio :-:i>l'f'1·11 !11'nl o vaca 1•ns ina1 · o l 1·nhall 10. 

~ 1 · . P1·Psidr•11iP. ,;i. p11 1· Psi <' l adu. si LWla impor lac:iiu . n l ra
lr11'1u tt~i11 lraz dl' ;; \ ·nnla!-!·1·n1 , prlo t: u111 1· a1'i 1) . Y1>n-1 fa1"11 'l'L'<'l' 
r.o nsu lll ilinr·. p:~ ln Jad 1 ..lü l'XJ u r'L a(.;i'in . n l ra l:ulo ú 1l ç unia 
grnn cl c \Tinlagt~rn pa1·a os t•sl aclos cl11 l\ol'i t'. 

lJNL 811. f\l>PHESE:\'. \::\Th - Para a expo:rl:açã.o r1r1 café e rJo 
assu car. 

O Sn . U.1nr:1.\ 'P1rrns - Pnra o caN, para n nssu car . 

.Urvr • .'n . JlEl'HESEN'P.1;-;"1•1:: - O nssucar aug·menlou. 

O S;i.. e; 1Hri.1 P mEs - . . . e para o algodão.. C!UL' sií o 
as indu " trias in :li.orcs e de mais impnrtancia r r iq t1eza . D r!='GO 
ao l'at:ln . . \a ant iga pro\'incia da Bal1ia. hoje Esl.adn qnr Lenho 
a l1111 1rn Lit' rc1w11srnta r , l'stabPl1-' cerarn-se Lrrzp fobricns rle 
fi ação rl e algodão. Em conwçn. esta inrluslri a cl eu 11111 gran rle 
rr:sulLa,lo, porqu e r:xi;; I ia111 ap enas i111a s ou tres fabricas e 
dias ti .nham uni grand e· r nnsurno, :-;npp r iarn u rnrreado Lil' ~01·
gipc, de P crnamlmrn, do Rio e, ai é,. fi e .s . . Paul.o . 

O SH. OrTr r:1c.\ - .\lngôas Lr:m cluas ·:f'abrieas, e :irnp orla 
de Sergipe . 

O Sn . n,11{CTA 'Prn.Es - O nobre roprcscnl. arrLr. consinta 
qu e eu. refira urn fac1o . 

A A:::scmlJ lfa p1·0Yincia l ·ela Bahia .. poe propo sta cio nosso 
collega, 8 1' . Tosla, desej ando p rn Legcr a ind11 sl:ria da. :l'iaçfLO 
ele tcci clt is, yotou 111 n i mposl.o. (E 1 t er·a d eputa do, .p oppuz-mc 
á rn ccl iclu .) L ani,:uu-"e rnn impnsto snbrn t udo;; os p r od11 clos qu0 
fossem c 11 fanladn s r m faz•:ncla rxl can geil'a . 

Dias rlrpoi s rk ,,;anccil)11::11 lo n Ol'·Ç amenl.o provincial,. as 
poueas falwic.;a" de algodã.o que J:í Px is1 iam, p elas : 11as rrsp c
c li va·s diret: i111'ia s. rcu11 ira 111-sf' no salão da Associação Co.1n
m erc ial. e o sat:co de algodão. que c.;u slava -100 réi s elevou- se a 
500 ou ·560 i.'r is. · 

A aniagrm qu e ex i::< tia subiu rlc p re.ço., e as fabrica s não 
i1oclimn ciar ven cim eul o n o forn cc imenlo rJa fazenda nccessa
r ia p arn r:mfardanwnto rlo J'umu, llo ea l'é e cio assuca:r. 

8011 lav rnrl11 e cl r! c.; ann a, n vi-m e rm sr r·ias di['f icul dncles. · 

UM Sa . füGPnfü1B:\T.\NTE - Ma s cs ··a cliffic11 lrl ade póclc 
corr igi 1·-.-r: . 

O Rn.. C,1ncn Pun:s - A con trceu que os agei cu l 1 orrs que 
compravam n aniag' l'm 1)or baixo preç:o, virmu- se obrigados a 



compral-a por preço elevadíssimo. E apesar disso nãà vi que 
as fabricas de fiação da Bahia tivessem desenvolvimento. 

UM SR. REPRESEN'rANTE - Pelo contrario. 
O SR. GARCIA PIRES - Dizem os · nobres representantes 

que o nosso algodão vai ter um concurrente poderoso; pois que 
tenha, si, apesar das vantagens que lhe proporcionam a ba
rateza da materia prima,, e a nenhuma despesa de transporte, 
não póde repellir do mercado o extrangeiro, ceda o loga:r a 
outra industria. . 

Peço ao nobre representante que me diga si, em vista 
disto, as fabricas podem recear a concurrencia si,, porventura, 
forem dirigidas int~Uigientemente, si os seus proprietél!rios en
tenderem que de'vem propugnar pelos seus interesses? 

D SR. ESP!IlITO SA...'l\lrro - Por certo que não. 
O ,SR. ÜITIOICA (par.a o orador) - Responderei a V. Ex.· 
O Sn.. GARCIA P1ms - O que vai acontecer é que a classe 

dos plantador.es de algodão tendo um vasto mercado como o 
dos Estados Unidos, ficará em melhores condicões. 

O SR. ÜI'l'ICICA - Si fosse assim o augmento da produ
cção, teriam de augmentar as fabricas. 

O SR. GARCIA PIRES - PeTdôe-me. Pois então, S. Ex. 
quer negar um facto economico, que se ha de realizar impre
terivelmente? Si o mercado ele algodão encontrar um con
currente da ordem dos Estados Unidos" não vê que é um be
neficio pára a classe dos producto.res, elos plantadores de al
godão? 

Não sei por que razão ha de merecer mais proteccão dos 
poderes do Estado o indusbrial que transforma a materia 
prima elo que aquelle que a prodm. (Apartes.) 

Si passarmos da industria do alg·odão para a do assucar, 
os nobres representantes verão ainda a excellencia do tratado .. 

Senhores, no exercício ele 1.888 o commercio da Bahia 
não mandou um só carregamento de assucar para a Europa: 
a protecção cl ada por diversos Estados ela Europa ao assucar 
da beterraba. cujo preço era extraordinariamente reduzido, 
fez com que os nossos antigos f.regTrnzes desprezassem o mer
cado do assucar do Brazil. 

O -SR. ÜI'l'ICICA - Logo, hoje, nós abandonamos o mer
cado da beterraba. 

O SR .. GARCIA PIRES - Não entendo os apartes de V. Ex. 
e) SR. EsPrmTo SAN'l'O - Confesso. a minha insuf'Jiciencia, 

tamhem não comprehendi. 

O SR. OrTrcrcA - Eu justificarei . 

O Sn.. GARCIA PIRES - O aparte que o nobre representante 
me poderia dar se.ria o seguinte: . Abandonai a cultura da 
canna e o :fabrico do assucar. 

Mas perguntarei a S. E·x. si o facto de nos Lerem sido 
fechados os mercados ela Europa era sufficientc para fazer-nos 
abandonar uma cultura., na qual temos empregado milhare·s 
ele contos ele ré-is? 

Acho que não, desde que podemos haver outros mercados, 
que substituam áquelles . 
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O fiR .. Orl'ICICA - Mas protesto contra a obrigaçã;o que 
nos impõe ele produzir assucar ruim . 

O SR. Gác1A Prn1Es - Não impõe 
O SR. ÜI'J.'ICIGA - V. Ex. não sabe que é muito mais 

vantajuso fazer o .assucar ruim ? 
O SR. BAnÃ.o DE VÍLLA VIÇOSA - Ruim, não ~-
O SR. Ü ITJCICA - V. Ex . falla assim porque é dono de 

11ma usina. 
o Sn. BAitÃ:o DE VILLA VrçosA - Fallo po1' experiencia 

pr.opria. Tenho de um e de outro. 
O Sn. GAnCJA PrnEs - O trat ado não impõe a ninguem 

·a oln·igação de• só prodL1zir assucar ordinario (Apar tes); o tra
tado Jacilita a entrada nos Esütdos Unidos rl e assucar até o 
typo J ô ho llan dez. (Avaries . ) 

· Esla é nma questão que interessa, parlfou larmente, o 
produdo:r d e assucar; ;é ell e q 11 e tem de consuH.ar os seus in-· 
Leresses; .si lhe conrvém 1wodu.zir o assucar branco de primeira 
qnalidac:le ou si cmwem mais aos seus inl.er esses produzir o 
assncar masc.avado . 

O SR.· OnrcICA - Perdão: ·tí questão de capital: porque 
\lão se produ z assucar bom sem ser com muito dinh eiro .; é 
preciso mon tar machilüsmos aperfe içoados . 

O SR. GAnCJA PrnrEs - O nobre r ep.resenLantc ostá enga
nado; a f abrica que póde produzir corn apparelhos aperfei
çoados o ri.ssucar branco é a mesma que vai produzir sem nova 
rlespesa o ass nc:w mascavaclo; e a razã.o ó muito simples - é 
porqne a clariclácle do assucar, :1 sua pureza depende de uma 
operaç5.o de segunda ocrclem .. qu e é a turbinação, que póde ser 
mais ou menos apurada. 

' 
O SR.. OrTJCrt:A dá rim ap::uLr, •. 

O SR. . 1GARC'TA P r?.Es - Ou ça-m e o meu illu stre amigo, te:.. 
nha paciencia. Sou lavrador, e tenho procnrado estudar esta 
questão. · · 

Desde que o mel chega a um certo p:reço. desde que o 
Jn.vraclor de canna pód() vcmdor o melaco , aqt1el1 e que escorre 
rlas fôrmas elo assu c:w, pelo i1.reço rle 60$. vale rnai.s a pena, 
convém mais, r1ne cll e purgue, rru c aperfeic.oc o assucar 

O SR . ÜT'l'ICTr:11 -- J<::stú engfl'.nriclo V. Ex. 

O SR . GAHCIA PIRES - Isso 'é qur,stão rJc cifras; é ques
i.f\.o qu e cl epenrl e riQ. p r·Pr:;o crne 1'm n no merc:tclo o mel, e rlo cruc 
tem o assncar hril:nco. 

O Sn.. OnrcrcA - Onc-a, agora, V . Ex. a r..onseqnencia ; 
desde qu e. se liberLar elo i rnpos lo o nrocl uclo elo assucar ru im, 
ellc fica em inuil:o mrJlhoreR co nrliçõrs do qu e o producto elo 
assn car bom. 

O Srt . GARCIA Pmm1 ~ ·Por que ? 

O SR: . ÜJ'l'ICTC:A - :rorqu e o preço a 11 gm ent.a . 

O SR. fümÃo DE VILLA VIÇOSA - Mas não se diminuo o 
preço do assu car branco , 
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O Sn. C.-1i{C 1.1 PJniêS - Não Yê V. E.\'. . crnc, rl0sdc qno a 
i11ainr 11a1'i1' pr inr ipia.1· fl .l'abrica1' o ass11 cai- ]) J"Ul o, n assLtcai' 
fino l ni ·1 1n -s1• 11iai:-' J':tl'U nu rncrcnll1 1 e. 11 cccs~ n1·inmr n l P. li a de 
o 1iJ1i1• li I' 111·1•.1:n ·1 

O l'.'H . On1c:rr;.\ - :\ão, i .-;so rl:\ Jngae ~1 i11ya;;fio riu assucae 
rlr~ Jwtt·•tTalia. qu 1· J:'1 1· . ..;Já. villrln para o Brazil. J!.: ' j11:"l.amcn le d 
i1 ll1' 11nmen11 que l1" 11rn. 

O .$n .. (i!111c1 .\ .Pi.REfl -- O assucar dü Jwfi\rrnba nfio l)úil o 
vir nq1 1 i l'nz1\1· 1·n11P11nrnc i a ;w :nos;;;o ; ·11:1 Bahia, por C'X l' mplu, 
o as,;: t1 ca·1· 111' JH•l1•1·1·ahn ap n 'sPnla -sr·, u n i1 ;an ~ <·1Jl1'. r111111i :rn 1n ~
!ra. 

:'íc'is L1•rnu,; a !J i foncc ionanrl11 q11atrn fabriea.; renlracs io 
clla.c: il~.u n :1 .. ,,;11c.ar 111· co:-:~ario JJ:H'a 11 cnn•:11n10 fio IG;.:ta rlo . 

ll ü \ 'O. ai1 1lla, olJ sr., 1· \·ar que cnm r c lru .. :ãn au ass11c·.ar, o con
Yr'nio Ye 1n l ilwrlar o agTiculln 1· ela PO:'iivãn csqucrtla, cx:ce
rieionaL rrn ql'fl'· "' ''i'lll)rc al'1'1011-sP . 

O p rPçn !111 nu ~ :~o as:-;ucae i1lin ca foi claflo prlo i)J'od11 cl.or; 
o ~ l.r n l'l''Cl'lJia ela [ng lalcrrn. 

O n1· r r1n rr,rnlav<J.-:-il' JJl'ia c:1 1!ar,:.ão el a iJ1'acn. ele Londres, e 
o rxµol'iar lur qur' e11rn1.1raYa o a."su·car ao fabl'irantc ílrrluz ia, rln 
Ytll(ll' CJllL' !lava ao gt'nc•r11 n:L ·praça, lnclo:-; o;; i 11.rposlcJii, i 1fu1 sr.í 
ns nnssos ri o explll'taçuu , corn11 11 dr. impo1·l n1;fto, n os purt(Js r.m 
que cllo 1"11lrn\·a. 

J!: isso l)cla r·a1,ãu 1rn1i lo s·imple:; ela t.:on cur,t'encia qur, cllo 
so.l'f 1'ia. · 

Demais, l l n n.-sn fl ~s ucae b1·anco não ia para a Eu.rnpa, 
f.inl1arnn."' r:nrno Jregn1 •7, r's ns rrriublica s cio J.Jl'a l n., Jregnczia quu 
t:.rndw1.11 fll'1·rlcrnn•; . 

i\'{)~ 11ão 1 emos ecc1,iu rn:n l1 11m rl a, paraly;;ação ela ind us
tria . pnrqnr~ o Irai.ado isPnlu ·óm1'nLc 11 a ,;suca.r sem purg:u; 
•é, Hté. urnn grandr Yél11Lag·r. rn. 

Ba.-;ta,·a-1in,,; cs la c 11n~~it1e1·::1çãn ri r! .·e nos abr.ir um nwr
mirl o. rp1anrln nosso nssm·a r u ão lcrn rr:rr carlo nenhum na Eu
r1rpn. 

:\ós cs tavam cH nhrigarlns, romo ninrla acontece u csf e anno. 
a co !l.'f'í'\·ar ('l1l dPpC1s it.'1 a,,; saf1:a::: rl r um anno para ou trn, e 
vr; ncle1· pnn1. al:1mhi.ql1 l' s; as duas ullimas sn l'rns da B;thia .l'n 
rarn cnmplrlanwnl r YPntlirlas para a:; r1i s Li lar ias, nn conwco ela 
~; ufra s l:' ;::nin.tr. 

Q1wnl.1• n!! cn f1\ ns nobrrs reprc.~cn l anlcs sabem qno foi 
· aqu i aprwllidarln - Bl-llri. café. 

n SH. Ornuc,1 -:-- E r:>. A que y em uma. prolccção a cl-1·1··i 
Céd'é ? 

O Stt. G .. 1Rr:r,1, Prnics _ ,\ qur.stiirí nãn é a prnteccrt0 {I .in
du sl-rin: de."r.!P qn i; Jí21-lki cafr> cnri qu eeer. a riqurza não r\ 
sómen l:e rle E l-Hei caf 'i!·. mas ó rln rwri ubl i ca inteira. onrl o elln 
se Lcm dn rl r.' rran~ar ; r nurl(',a. ningup 1·n condcrnnou um g·n
v cr-no po e ter obl ido fuyn res rk outro riara os productos de sua 
inrlusL1·ia. · 

P1;ncnrcm o;;;-na lar B l- H.ci cafo; pr ocnrel.11 apurar as ouLra s 
inrluslr.ias; 1wocu1"c m concnnr'r com YanLagem n o m ercad o 
1:on1 as i11rJ slrias simila1·rs . is~o de qnrrr~ e ob 1·igar a popu laç;ão 
inl r·i1· ~ ci 1",.;t a ll1•puhl ica a rr1i i :rnmil' o genrl'O naeinna l, p r lc1 : · i~n 
plP.· facl.11 ri r' ,.; e t· irnciona l. pnr· pr r co ;;upe1·inr e ~rn concli çoes 
1nferw1c. rio s g0neros ex tra nireirns, é' a mais t errivel das dou -
tr.inas. · ··· 
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"\fio vrmhn w~Lc•nlu .1° . cm absoluto, as clnntrinas rle Bastíat ; 
mrt s nft0 posso Gu mprohrnd er .qu e e1n. nina. Republi ca que. se 
diz f trndacla .llO S Dr in r.ipios mai s largos ela l1bcrdarlr, 11os prrn
r ipio:;; ·v-e r1·ia1ll'il'arn1·) !1l.E\ cl Pmocrnticos. se c111c ira esLabr.lecor a 
tl 1co r ja rio J)l.' 1il occ io11i :cmo. · 

O Sn. Orncrc.\ - O tral..aclo não é livre cambis la Jlí:)ffi 
prolrcc in11isla . 

O Sn• .. C.:.\f\CIA Pnrns - PPç:o a. V . Es:. que mP rliga como 
o crmsidcnt. 

O Sn. Orricic,\ - ~\1 ú.o .,; 11.rna e ousa nem ou Lra. 
O S1'. G.11wr.1 Pmr·;s - ·.'íúo iwr tcnce a nenhuma. das es

cola., ·? 

O Sn. 01T1r:1r:A - -;\ão ; rJT1 Kconnrnia. Politica clle é 
r .•1:ircial. exr:r·1win1ial. Disculirc·i da tribnnn. a. quesl:G.o eco
non1 i ca. 

O Sn . G AHCL\ Pr1n:s - Rslirnfll.'L'i n~ 11 il:o qn c. V. Ex. clis
c11ta a q11r~ liio Pccn10mica : r l r.~c jo q11e mo \·r.11 ha pr ovar cxue ri,,,., .. ,;et' p1·dr•ri<i11 u J11•1wfi cio rl i' 111na rl assr· ~ reduziria cio in
r\usLr ias ao brnd.ic in (1 rna .s .,;n lola l ria LlOpul ::tçã o. 

u~r Sn . HKPHESF.:-!T.-ü\TE -- F.o sa massa é consl ituirla p elos 
pequ1•110s laYraclorcs . 

O Sn. G:mc:n PmEs ---· Ainda maior razão para merecer 
::t l) rotecção elos p oclcres p11bli cos . 

UM Sn. fü"Prrn ~m:<: TANT1;: - F. ' preci~o pro\·ar qu r. o tra
tad o não prej11clica nr·nll.llrn dos cs\aclos .rla :Federação, por-, 
CJ trn o fado el e se r fa voravcl á Bahia, s. Paulo e Rio de fa
nr:irn, não era razão parrt ser feito. 

O Sn:. GAIH:rA l'rnEs - O tratad o tem dnas faces, pelas 
quaes cl eYc sor r:ncaraclo : na primeir a, Javorece á Hepublica 
toda. porque, trazf'nclo conc1.11Te11fr s no fornecimr:m.Lo dos ge
nr.ros CJLH3 cons1m1imos. toda a porrnlrrçfto da .Rep11blica virá 
a gnsar da qrn\ .agcrn cio i1.r eço C.J LW r"sa cnncurrencia peopor
ciona. l"a Sf'grn1rla parle, o \ratado protege a in duslrias per-
LollC:rntcs m::iis ao Nnrl o el o paiz. ' 

1Lvr SH. ilEPH 1,:s 1•:;vu:KTE - Ao a.::;su car rJ ao caU• ., ·1ue. são 
inr.11 1sL1·ias ngr· i c nla ~ r!n 1\fn1' Le ü uo Sul. · 

O SR. Ciw,cL\ Pnms ~ V . Ex. livra- me, até , do trabalho 
de ti.rar a conclusão. O tratado protege as ·inrlu slria.s agr ícolas 
do \oetn e r!n Sul; Jogo , p1'olege ri fü·~ trnb l fra inl eira . 

.. O Sn . R\llBOS:\ L lMA - O Rio Grande elo Sul não prmluz 
cai e . 

. . O Sn . Chr..crA Pmrcs - Pcrdôe-nw ; não vamos fazm' p o
l1 t1r:l~ s;:· ogra rihica, rle localidades; V. Ex. compr ehenclo que 
na l~ rnao. d L'Sdr. _que as l' HJlH'zas se expandirem cm urn dos 
seu s mrrnhr'ns, Jrnn ele re fleel ir sobre a União inteira. 

A r iqu r.za <lo caf'.~ não t em lrazido beneficio_, sirnples
menl.ü, ao H 10 dr.: .Jan e11:0. 

. A riqu eza cio c.afé. não tem serv i elo uni cam ente, para o 
R10 de ,lano 1ro, ecflecl 111 rm loclo ü patz . 

\ ' ou ccrncluir; a li.ora eslá aclca.nLacla e os nobres r op.rc 
sentante.~ cansaclos. CYã o a11oútdos. ) Disse o. qu e pen?o a 
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irespeito 'do tratado; tenho a convicção de que elle veiu trazer 
grande beneficio a este paiz; tenho a convicção, ainda, que 
'é do maximo interesse da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil fazer a mais inteira alliança com os Estados Unidos da 
Am erica do Norte . · 

'O SR. ÜITICICA - Até ser sua colonia. 
O SH.. GARCIA P.r'REs - '.E vou dizer-vos um sonho que 

'alimento, e que tenho, embora não seja, na minha vida, espe
rança de que se realizará um dia. Não quero só .a lfi1ederação do 
Brazil, quero a Federação da raça latina na Ameri.ca do Sul. 
A Ame.rica formará duas grandes federações ligadas pelos mais 
estreitos lacas ele. fraternidade. (Mnito bem.) 

UM Sn. REPRESEN'T'ANrt'E - Nós vamos além: cruercrnos 
a Federaçã.o elo planeta. 

O SR .. GARCIA PrnEs - E porque assim penso, entendendo 
qu e os Esta.cJos Unidos são um elos povos mais amigos do nosso 
paiz, julgo ela maior gravidade a discussão desse tratado, q11 e 
convém ser feita mais calmamente, tendo-se em vi.sta, unica
mente, o bem desta nossa Patria, que tudo espera de nós. 

O SR. OrrrcrcA - Esse sentimento. temol-o todos nós. 
'(Apoiados .. ) · 

O SR. GARCIA PIRES - A felicidade actual da nossa Pa
tria depende dos no.ssos ac.tos neste Congresso; a ardem da 
R.epublica depende da circnmspecção e criterio com que pro
cedemos, do patriotismo de que dermos provas. (Milito bem.) 

Por estas razões, Sr. Presidente, jnlgo que devemos calM~ 
todos os sentimentos neste momento solenne, e aguardaJr a 
o:piportrunidade, que nós teremos, inevitavelmente, discutindo 
sem paixão, -calma e serenamente, unicamente guiados nolos 
est imn los do patriotismo, de qne tem o CongTesso dado sobejas 
provas. Mw:to bem; mu:iJto bem. O or-ador· é mnito f elicitaâo 
e d:brriçado pelos Srs. representantes '{lrr;sentes .) 

Fica a discuss5.o adi.ada. pela hio:ra. 
Vêm ·á: Mesa ar; segujnfos 

J 

Declamç.ões 

A rnienda roln.tivam ente a fnncr,ionarios pnhlieos e npern
rios r.lo q11adro e jornaleiros foi assign;iri:i. ]J()]os r.irl:irli'íos Dr
mAtrio fübeiro, .1\n ni bal Falcã.o, Antiío rln Fnri:i. Al cii1d·n Gmt
nabara, Ba!'hosa Vma e nu. 

A rstes cid:irlãos calie, em grranrlr parle, a iniciativa de 
tal omenda, noi s fizeram -na chrg11r ao r,onl1r r, im onto fift r.om
mi Rsiío nos 21.. 

O cidarlfío Dem etrio Riboiro. qnando ministro ela J\.Q'ric11l
tura, chegou a esboçar drcrnlo ronsagTando ::t id1\a 'llellá con
t ida. Ao mesmo · cidadão devem os operarios a li crnea nnm1nJ 
dr 15 rlias, sobremodo alfo'nista e hyg:ienica. 

Apresso-me, portanto. a :fazer tal declarnf~ão . pois desejo 
~rue todos os operarios conheçam os que 1111gn:im pelos seus 
interesses e bem rstnr. 

Sa1a elas sessões, 16 de fevereiro de l891 . - José Au~ 
{Justo Vinhaes ,, 
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Declaração 

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

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

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

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

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

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

57ª SESSÃO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1891. 

Presidencia do Sr. Prnclente de Moraes 

Ao meio dia, faz-se a chamada. á qual respondem os 
Srs. Prudente de Moraes, Matta Machado, Paes de Carvalho, 
Jnão Neiva. F rancisco Machado, Leovigildo Coelho, Joaquim 
Sarmento, ·Manoel Barata. Antonio Baena, João Pedro, Cunha 
Junior, .Josió Secundino, Joaquim da Cruz, Theodoro Pacheco 
Elyseu Marti!ns, .Joakim. Katunda,. Be>!;erra de Albuquerque 
Junior,, Theodureto 'Souto, José Bernardo, Oliveira Galvão, 
Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, Firmino da Silveira, José 
H:yg-ino, Jos1é Simeão, Floriano 1Peixo l.o, Pedro Paulino, Tava
res Bastos, Rosa .Junior, Thomaz Cruz, Viirgilio Damasio, D.o
mingos Vi.cente, Gil c+oulart. Monteiro de Barros, Quintino 
Bocayuva, Lapiér, Braz Carneiro, Eduardo Wandenkolk, Sal
danha Marinho, .Joaquim Felicio, CesaJI'io Alvim, Americo Lobo,, 
Campos Salles , Joaquim de Souza, Silva Canedo. Si.lva Para
nhos . .Joaquim Murtinho, Pinhei.ro Guedes. Ubaldino do Ama
ral. Santos Andrade, Generoso Marques, Esteves Junior, Luiz 
Delfina, Ramiro Barcellos. Pinheiro Machado. .Juho Frota, 
Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do Brasil, Lauro Sodré, 
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