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9• SESSÃO, EM 16 DE DEZEMBRO DE 1890 

PRESIDENC\A DO SR. PRUDENTE DE MORAES 

. Ao meio-dia faz-se a chamada, á qual respondem os· Sra, 
Prudente de M-oraes, ~aes de Carvalho, João Neiva, Eduardo 
Gonçalves, Costa Rodrigues, Joaquim Sarmento João Pedro 
Cunha Junior, José Segundino, Manoel Barata, Àntonio Baena,' 
Theodoro Pacheco, Eiyseu Martins, Joaquim Catunda, Re7.erra 
de Albuquerque Jumor, Theodureto Souto Oliveira Galvão 
Amaro Cavalcanf.i; Almeida Barreto, Fi;mino da Silveira' 
José Hygi?º• José Simeão, Fre<lerico Serrano, Tavares Bastos: 
Rosa . Jumor" Coelho .e Campos, Thomaz Cruz, fluy Barbosa, 
Domm:ros yicent.e, Gtl Goulart, Mon teiro de Barros, Lapér, 
Braz Carneiro, Campos Salles, Ubaldino do Amara l, Santos 
AI)drade, Generoso Marques, Raulino Horn, Luiz Delfina , Ra
m iro Barccllos, Pinheiro Machado, Quintino Bocayuva. Julio 
Frota, Cesario Alvim. Americo Lobo. Eduardo Wandenlrnlk 
Sal.danha Marinho, Silva Paranhos, Aquilinio do Amaral, Joa~ 
qmm Murl.inho, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues. Indio do 
Brazil, Lauro Sodré, Tnnocencio Serzedello. Nina Ribeiro,' Can
tão, Pedro Chermont, Matta Bacelar, Casemiro Junior, Rodri
gues Fernan,des, Anfrisio Fialho. Nogueira Paranagná, Nel
son, Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, Barboc;a Lima, João 
Lopes, José Bevilaqua, Nascimento, Almino Affonso, · Pedro 
Velho. 1Miguel de Castro, Amorim Garcia, Epitacio, Pedro 
Americo, Sá Andrade. Couto Cartaxo, Retumba. T.olentino de 
Carvalho, Rosa e Silva, João Barb::ilho, Gonçalves Ferreira, 
.Tosé Mariano. Bozerril , Almeida Pernambuco, Juvcncio de 
Aguiar, André Cavalcanti, Raymnndo Bandeira, Annil' al Fal
cão. Meira de Vascnncellos, Perefra de Lyra, João de Siqueira, 
João Vieira, Luiz de Anclrade, Espírito Santo, Belarmino r.ar
nciro, Th eophilo dos Santos, 'Pontes ele Miranda, Leite Oiti"". 
cica, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira Va!J.adão, Lean
dro Maciel, FPlisbello Freire, Augusto de Freitas, Paula Ar
gollo, Tos ta, Seabra, Antonio Euzebio , Zama. Arthur .Rios, 
Garcia Pires, Marcolino Moura, Santos Pereira, Custod10 de 
Mello, .Milton, Amphilophio, Francisco Sodré, Dionysio Cer
qpeira, Leovigilclo. Filgueiras, Barão do S. Marcos, Medrado, 
Muniz F reire. Atlbayde Junior, Fonseca e 1Silva. Fonseoa lifll'
mes, Urbano Marcnndes. Nilo Pecanha, Manhiies Barreto, Gy
rillo de L emos, Oliveira Pinto. Viri ato de Medeiros. Virgílio 
Pessôa, Franca Carvalho, Bapfi~ta da fyio!ta, Alcino Gua.na
bara, Erico Coelho, Jacq1ies Ourique; Aristides Lobo! Mayrmk, 
Furauim Werncck, Domingos Jesuíno, Thomaz Delfmo, · Conde 
de . Figu eiredo, Antonio Olynlho, Badaró, João. ~inheiro. Ga
briel de Magalhães, Chap:as Lobato , Jacob da Pan:ao, 1~lexandre 

· Stockler. Franci sco da Veiga, Costa Senna, Lam~uni.er, Gnn
calves Ohaves, Am·erico Lnz. F eliciano Penna, V10tt1. Mannel 
Fn lgencio. Astolpho Pio. ~Dom_ingos Jor.ge, Costa M~cha.do, D~
mingos Porto, Palleta, ]< erre1ra Rabello, .nutra Ni~ac10, ~oao 
de Avell ar, Gorrêa Rahello, Buer;o de Paiva •. Ferreira Pires, 
João Luiz, Martinho Prado .T11nior, Bernardino de Gar:ipos, 
Franci sco Glicerio, MorA es Barros, Lnpes Ch~ves .. Do_mrngos 
<le Moraes. Adolnho Gord0, Carvalhal. Angeln P!nh ei ro,. M~ir,:a, 
Rodolpho Miranrla. Paulino Carlos, Cnsla. Jun10r., Rodrigues 
Alves, Alfredo. Ellis, Cario!:) Garcia, Moreira d:;i, S1lva1 Fleury 



Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Antonio Aze
rc·do, Caetano de Albuquer.que, Belarmino de Mendonça, .Mar
ciano ·de Magalhães, Fornando .Simas, Carlos <lo Campos, 
Schmidt, Lacerda Coutinho, Victorino ·~fonteiro; Pereira <la 
Costa, .Julio <lo CasWhos, Borges de .Medeiros, Alcides Lima, 
Assjs Brazil, 'l'homaz F lores, Abreu, Homero BapLista, Rocha 
Osorio, Cassiano do Nascimento. F ernando A:bbott. Demetrio 
Hibeiro e l\fcnna Barreto. · · · · 

Abre-se ·a sessão ·. 

Comparecem, depois de abel'ta a sessão, os Srs. : Fran'"
rjsco Madrn<lo, Leovigildo Coelho, Joaquim Cruz, .José! Ave
lrno; l:\ilva iCancdo, Alberto Brandão, Aristides Maia, Pacifieo 
J\fascarcnhn s,~ Fróes da Cruz, Leonel Filho e Justiniano das 
Chagas . 

. . Deixam de ·comparccür, com causa participada, -os Srs. : 
Floriano Peixoto, I\fatt.a Machad(1, Ju stiniano Serpa, Alvaro 
Botelho, Frederico Borges, Cesario '.VIoLta Junior, Antão de 
.Faria; e sem causa. ns Srs. : J.osé Bornar.do, Pedro Paulino, 
.Virgilio Damasio, .Saraiva, Rangel Pestana, Esteves Junior, . 
Joaquim F.el.iciano, ;João Sevoriano, Jowquim de Souza, Pi-

. nheir o Guedes, Henrique de Carvalho, Ta.sso Fragoso, Emrn~ 
· de Souza, Bernardo ele IVIenrlonça, Laclisláo Netto, Santos Vieira. 

Joaquim Breves, Sampaio Ferraz, Lo.pos Trovão. Ferreira . 
Brandão, Barã.o de Santa Hrl ena, Luiz Barrelo, Almeida. No
~~mcira, Antoni o Pr~clo , Ruhii'í.o Juni or , :F}rn csto de üliveira e. 
Vi nhaes .. 

E' l úla, nos la em dism1;:,; ,o.ão . e · som rlühal:e a.ppr[)\'ada · a · 
:iria ·da sc.,ss;fo antecedente. 

O Sn. I~RICO COELHO (pela onlem ) - Pede a palavra.para 
renovar o requerimento que foz hontem afim de que seja 
dada para a 1 • parte da ol'clem do dia de amanhã a moção que 
rrpresent.on com outros illus!res rn c@bros ela Assmnbléa e qm~ 
pende dP solução <lo Congresso . 

1Espera ·que. o Cong-ress.o, Pm consideração aos nomes dos il
lusLres col!C1g·as Qne a s ubscreveram, com excopção do -0bs -
e1úo Oi'ador -(Nãu · a'rwiorlos), defirn o seu r equr.rimento . 

O Srt. 1P1•ESIDEN1'1•~ cliz qu e o :Sr. Firico ·Coelho apresPnlnu 
hontcm a seguinte moção : 

' «0 ü ongresso . Cons!.ituinlr declara inconvenientes os elil -
"aios de organiiacão dos ()Stados, ficando :Hliados até r;or vo-
1 ~1da a Consli lui çu:o Federal 0 adoptada pelo P'oder Legislativo 
nova lei eleitoral qur, asseguro a copart.icipação <]10 Lodos os 
cidadãos na obra da funclaçfto dos estados respectivos ». 

Hontrrn , requeren o Sr. :F~ri'co m'g'encia · para ser discutida 
r~ s la moção o f'ni r ecusada pela. Casa. Posteeior mente r equeret: 
(rur, na i'ôrma cio art . 27, :fosse dada para a primeira nartr rla 
o rrlrm do <lia de hoje: o que foi taml!Jem rcj ei Lado. 

Hoje, requ er novamente neste sentido. 
O ·Srt. All'l'HlJR Rrns (pela onlern) pede esclarecimentos ·a,o· · 

Sr. PTcsi'llrnt.e sobre si, sendo ap,provado o requ erime.nt.o do 
illustrr reprcsentanLr- rio · Rio de Janeiro, , .-,ai sel' prejuclicadn 
a. rliscus~ão da 1Constituição, ou si terá Jogar a di scussão den-• 
tro çla meia hora do expediente. 



o Su. PnESIDRNTE responde qüe o Congresso resolverá si 
entra na ordem do dia, na' primeira· meia hora, ou marcará 
L~mpo r~azoavel ·e limitado para sua discussão, som pre,juizo da 
dl~CUS~ao geral. O· requcl'im ento foi para' •Ser discutido na 
prime!ra meia hora. Os senhores que são de J)arcccr que, na 
primeira meia hora da sessão de amanhã, entre na ordem dn 
clia a mor,fto do Sr. Erico Coelho, queiram levantar-se. · 

E' r.ojeitaclo o reqnerimento. · 

ü :SH. JosB ;\.IARrANO - Requeiro a V .. Ex., Sr . Presi
clen Le, a verificação da rntação. 

Q iSrt. PnESIDENTE - A '.\lesa j(L verificou que foi o ' recp1 r. -
rimento rejeitado. . · · 

. O SR., JosÉ 2\'[All!AI\O - Peço a V. Ex. consulLar arr 
Hr . SecrcL:wio quantos votaram contra e quanLos a favor .rJo 
rcqucrirncnLo. 

O Sn .. PnESIDK'l'L'F: - .Não e\ poss ível prPeisar.· rJ · numern, 
salvo si. a \'Otac,ã.o fOe nominal .. 

.O 1Sn .. JoSÉ í'\ÍAHL\NO --- Itc.queiro a V. Ex. que consulio 
a.o Gongrcs;;o si c,rmsEmtc que a votação seja nominal. 

{) Sr.. PlmsmEN'l'J;; ·- 10>; ·senhores que approvam o reque
rimento do Se. José :\far iano, para L[lJC a ·vo l:10Ti,n sr:ja. nomi
rinl , {ftleúarn levantar-se . 

E' rojcilado o requerimento. 

O ,;;;n,, Jos~S 1!\bnrANO '- - O requerimento ela ,·ofi11'."Í!) nn
minal foi rejeitado? 

UMA voz -~ Ri ri rnquerimcmfo da votaçã'o nominal .foi 
1·ejeitado, tambem o foi o requerimento pc,'Climlo para que a 
moção fosse incluida na primciTa m eia llora ela ordem ·do <lia 
de amanhã: 

o sr~. JosÉ iNfARIANO · - A ·lVIcsa não foi capaz de cli?.er 
quantos votaram a favor do primeiro requerimento. 

iO SR .. PRF:SJDE.NTF. :_ A. votação nominal •é o meio pratico 
de ·v.erificar a votação symbolica. A' :a.ffirmação dq nobr.e 
Deputaclu, opponiln a da MPsa . 

ORDEM DO DTA 

Dlsl.rnss ,ío DO PRO.Tl'le'J'íl DE CONSTl'rTJ!ÇÃO 

Con1.inúa a :L" rliscussão do 'pro;jecLo de ConsLit,uição com 
o parecer ria. Commissão Especial e emendas aprescntada.s. 

O Sn. I .. ,.~·rouNrn11 (pela rn·dem. ) - Venho rnbmet.Lcr á 
aprccia.(:ifo e apprnvação elo ·Congre .. so uma inclic'.lç~o . que ·en
contra inL11i.rü apoio nn proprio parcm'r ela Cnmm1ssao elo~ 21. 

O § :2º rlo arL 110 do J)rojecto em cl.~scussão diz o segumtP.: 
-·-« E' vedado aos ostaclos, como á Umao, esl'a!Jf'.lecer. snbYcn
r ionar on 11mbaraçar o exerci cio ele cultos religiosos.» 

O 81' . D1'. ,Tulio cln Castilhos propoz á Commissão a sup
pressão <leste paragrapho. Entretanto, foi !déa . vencedora que· 
esta rrrateri a fosse collocada oern lo@ar ma is com· emente. 
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. E' com este fim que mando á Mesa uma indicaçi'í(l. O 
art. 72, § 7º, que trata da declaração de direi los, estabe)ec.e; 
(Lê). . ' , ] 

O meu reauerimento tem unicamente por fim determi~ 
nar o local conveniente. para esta disposicão, que deve ser 
discutida como materia do art. iO ~ 2º. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte 

Indicação 

Indico que seja adiada a discussão do art. iO, § 2º, <lo 
projecto de Constituioão, para quando se discutir o art. 72, 
§ 7º. - Lamounie1' Godofredo. 

Em seguida, posta a votos, é approvada esta indicação. 

O · SR. PR:ESIDENTE - O Sr. Deputado Retumba apresentou 
na sessão de hontem e ficou pa1~a ser approvado hoje o 
seguinte requerimento (lê): 

«Requeiro que soja discutido o art. 4º da Constituii.:ão 
e emendas que lhe foram apresenladas depois de descrimina
das e fixadas as leis çle rendas da União e dos estados.> 

O SR. RETUMBA (pela ordem) - Creio que V. Ex., 
Sr. Presidente, está enganado; não requeri adiamento, mas 
apenas transposição da collocação do artigo. 

O SR. PRESIDENTE - Mas o art. 4º está em discussão. 

O SR. RETUMBA - Está em discussão todo o titulo; é 
apenas urna questão de redacção. 

O SR. PRESIDENTE - Nesse caso, o requerimento do 
nobre Deputado será tomado em consideração na oc(}asião de 
votar-se. · 

O ISR. RETUMBA- Perfeitamente, bem resolvido. , 
O Sr. Amaro Cavacanti - Senhores do Congresso, venho 

oecupar-'me da materia do § 6º do art. 6º do projecto de Cons
tiluição, o qual reconhece · ao Congresso, ou ao Governo 
Pederal, o direito exclusivo de legislar sobre bancos de 
emissão. Não preciso dizer que trata:...se de materia da 
maior ponderação; a sua importancia capital é sem duvida 
reconhecida de todos. 

Tendo, porém, apresentado, no seio da Commissão Espe
cial, uma emenda substitutiva ao paragrapho referido, estou 
no dever de, agora, explicar quaes as razões que me ditaram 
este procedimento. 
. Quando, senrhores do Congresso, apresentei a alludida 
emenda, foi meu intuito precaver a hypothese de que, ficando 
ao Congresso toda a latitude no modo de legislar ácerca de 
materia tão importante, este não adaptasse na legislação 
bancaria do paiz o systema do monopolio. 

O Sn. AuausTo DE FREITAS - Não apoiado; onde está o 
monopolio? 

. o SR. AMARO CAVALCANTI - Reputava e reputo, senhores 
do Congresso, altamente prejudicial para o paiz, semelhante 
systema; e, além disto, com o apresentar esta emenda, estava, 
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àp~nas, de acc.ôrdo com a minha norma de conducta anterior, 
pois g_:ie, em· frequentes discussões da imprensa, já tinha tido 
occasia1? de externar francamente o meu pensamento, em 
contrar10 ao regimen bancario do monopolio. 

Com_Prehende o Congresso que, dada a opportunidade 
de 9emd1r-me .ag0ra a este respeito, como legislador, a mim 
se impunha o dever, senão outro, ao menos aquelle de guar
dar a coherencia de minhas idéas, desde que, se me não anto
lhav:am, nem factos, nem argumentos, que me fizessem re
pudiai-as, por parecerem menos acceitaveis. 

r\o emtanto, senhores do Congresso, no momento me 
confesso um .pouco coacto; porque aquillo que eu deveria com
bater aqui como simples hypothese passivei, já, hoje, é um 
facto, uma organização de lei; pois todos sabemos que um 
decreto de 7 de dezembro corrente a.caba de estabelecer im
plicita, mas effectivamente, o monopolio da emissão bancaria, 
em favor de um estabelecimento, para todo o patz. 

E sta circumstancia, senhores do Congresso, que eu não 
esperava de modo· algum, até certo ponto difficulta a pre
sente di scu ssão, para a qual eu quizera a maior imparcia
lidade, a mais calma da razão, . sem que parecesse ferir, de 
modo algum, a in ter e>:ses p1..ssoaes, já adquiridos. 

Isto posto, senhores, chamo para tão relrvante materia 
toda a att.enção do Cong:-esso, porque, si da discussão re
su!Lar qne, de facto, não é o monopolio o systema bancaria 
mais conveni ente para o 'paiz, seja o mesmo prohibido por 
disposição expressa do nosso direito constitucional. 

A emenda que apresontei, é concebida nestes ter
mos (lê): 

« Crear bancos de emissão de moecla-paipcl e legislar 
sobre os mesmos, denegada, porém, a competencia para fa
cultar a emissão a inclividuos ou a associações particulare~, 
com o monopolio em todo o terriLorio ela União, ou mesmo 
abrangendo mais de um Estado. - A. Gavalcanti. 

Vou por partes. Addicionei a expressão <<moeda-papel», 
poNrue, ou tr'ora, quando se · usava da expressão «bancos de 
emissão», fic ava snben tendido, que se tratava de moeda
pa]Jel, sómente. Hoje, porém , já esta expressão precisa talvez 
de uma restricLiva, pois qne, pe lo desenvolvimento do sys
tema ·de credito, · têm-se admfüido outras in stituições, ás 
quaes se póde, e se tem reconhecido, na legislação de alguns 
povos, a faci1ldade de emittir títul os pagaveis á vista e ao 
portador, e bem se poderia suppôr que as palavras «crear 
bancos de emissão», como attribuição conferida ao Congresso, 
importavam a competencia exclusiva do mesmo para toda a 
especie de bancos de emi ssão. 

Talvez se repute sup erflua semelhante restriétiva; mas, 
lembrando-a , desejo que aos estados fique o direito pleno de 
legislar, digámos, sobre institui ções de credito territorial ou 
agr'. cola, e que as r espectivas ins tituições bancari as possam 
emit.tir títulos pagavei s ao portador e á vista, si as circum
stancias bem o acolherem, sem que se veja nisso uma in
fracção da lei cc,n stitucio~rnl. 

Fique, sem duvida, ao Congresso o direito de legislar 
sobre bancos de papel-moeda. 

O SR. SE.\BRA - Bancos de emissão de papel-moeda? 1 



O Sn. A:r.:rnno C:WALGANTI -·..., O de moeda-papel., 

Bei distinguir' as expressões e a minha emm1da mesmo o. 
rlir.. V. Ex. faz queslfw de palavras e eu faç>0 ques,tão dG idéas. 

UMA voz ,--- Na sc icncia va1em muito. 
O SH. AMAl'IÓ CAVALGANTI ·- Si .dizem algüma cousa; do 

contrario, não· valem nada., 

O SR. SEABRA. - Mas não é tão simples a differença, corno 
V. lE~. suppõe. 

O Sn. ANfAR.o CAVALCA1N'1'! - Srs. ·do Congresso, nfLO des
conlloço quo o rogimen de bancos emissores pócle ser o do 
rnonopolio, isto é, da unicladc bancaria, ou ela pluralicladr. , 
tnrnbcm dito · da lib erdade. 

As razões de preferencia ~fio controversas nos clifforeale .s 
:rnctores, 1frccrca de tão importanto rnatcl'ia: uns sustrntam, 
por motivos que lhc8 parecem mais attencliveis, que o .melhor 
regímen é aquelle de um só banco com. monopolio exclusivo; 
out.ros, ao contrario, entendem que o rcgimcn rlc 1 íl1 c1'clade 
.:;erá sempro n ele .rnaior vaEtagein. 

- Na solu(;ão elos ·pareceres clivel'sos, o que se tem averi
Fn~clo ô que. elo pontp de vista puram<:mLe elos principio::; , 
nem o rnonopolio 'JJóde sor considerado . .::iomo sendo de aJ)s11 -
!ül..o suporioriclacle, nem Lão r10GGO o rcg imen1 opposto ela 
l1bcrclacle. 

E' uma. .c1uestão, dizem o.s auctorcs, que; deve ser cleciclida. 
2·11rtrclallas · ar; comlicões relalivas ao paiz: respectivo. 

':\ias, senhores, é justamente T.101' sm· nma Questão Qu e 
1lrve rn resolver, não pelos clicU.unes ela tlrnoria sómente, 
mas obecleqendo :is razões elo facto, que . rntendo que a m;nha 
mne11da reprosenta uma necessidade das nossas condicões. 

Si se tratasse. ele uma que.stão resolvida dentro do s 
principias r igorosos da theoria scientifica, já a minha eme.nda 
nã.o tc.r·ia razão ele ser: mas, desde {Jne trata-se de um sys
tema, cuja liberdade, cuja superioridade ha de ser medida. 
ha de ser aferida pelas ei-rcumstancias reaes elo riaiz a qu e 
haja de ser . apri füiaclo, indispensav,cl é, que tomemos na 
devida ccn:sicloração os arGument.os p:'ó e contra, afim .cJe.c;uP . 
não tenhamos, depois, de pagar bem caro pela inadvertencia 
do 11 osso procedimento. 

Paea mim, si ha paiz algum em que a liberdade bancaria 
2r>,ja uma. necessiclac!A evidente, r; incontestavcdrnente o Brazil. 

Eu vos -direi por que. · 
Em •primeiro · Jogar, imporLa attencler que, Lratanclo-so 

dr, fundar nm novo regímen politico, que se caracteriza por 
ser ess.enclalmenl.o aclverso a tudo quanto r\ monopolio on 
privilP3io, nã.o seria dn aclrnirar si esl.a só razão · bastasse 
para qne o regirnnn ela liberdade bancaria devesse ser clcsdn 
Jogn cstaLuiclo na lei consLituicional; entre confiar a um só 
inclivicluo. :i uma só instd.uit1:-So, todos os clireitns. todo o mo
nopolio cl? t~o importante industria, ou fa.cuH::i.l-a, guardadas 
a.s prcscripçoes ela lei ... 

O SR. SEABRA - Instituição bancaria não é uma in
d11 stria. 

O Sn, AMARO CAVALCANTI ,....... V. E:s:. ignora .que é uma in
d1J.stria? 
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O :SR. SE,\Bfl.A -- Nunca foi i111fostria. 

O SR. AMARO .CAVAL01\,N'l'l - , . •• ou pcrmittir a mesm& 
faculda,de . a quantos se habilitem na fórma -da lei, a ultima 
ciccisão, em um regímen Lie liberdade, me pare•ce de todo o 
ponto a unica acccitavel. 

-Mas, est e~ argumento pódc ainda parecer elo domínio da 
1ihcor ia. · 

Baixemos, poróm, os olhos sobre os pr.oprios facLChs : 
t ernos um p ::üz imrn cnso. immensamentc extenso, com vias de 
communi·eação -difficeis, ·com localidades grandemente distan
ciadas umas das outras, nas quacs cumpre clcsenvolver ou 
·mesmo crear e-lementos de riqueza, indispensave is ao seu 
lwin estar e progresso; e . .. 

O SH. SRABHA dá um aparLe . 

o ;SR. AMAftO CAVALCAN'l1l --- •• • nada se poderia fazer de 
melhor nes;;c _empenho, do que facil itar o dinheiro vrompto 
e barato, ::vf1m ele apressar semelhan te rJescnvolvnnento 
(A partes ) . , · 

A vantagem do reginrnn da liberdade ,;, manifesta para 
o caso. Bancos nas localirladcs principaes · do paiz, em com
municação directa com as industrias, com :OS hom011s du 
commerc io, com o 1conhecimento immediato da respeitabi
lidacle dos ·seus rnutuarios e elos elementos das industrias, 
que podem .ser desenvolvidas e .aproveitadas, fac ilitariam, 
::;nbrenrnneira, todas as transacções, todo o rnovimeuto. da 
o relem econon1i'ca, e com vantagem manifesta. 

O :Sn. SEAGRA -- E' o monopolio legal. 

. O Sn. AMAlHJ CAVALGAJ\'J'I - 'Seria, sam d11viila, m elhor , 
mais proveiLoso e de raziio evidente, · do que, senhores, obri
gar, d'ora em ·deantc, a que todos os estados, todas as varias 
localidades <lo paiz, possuidoras dos mais abundantes _ele
m entos ele commcrcio e r iquezas, se curvem a extender mãos 
S'JP::>liees à urna só instituição, senhora autocrata do rnono
polio bancario, cujo beneficio, dispensará a srm sabor, ·.ou 
n~csmo segTmdo os planos do plU'o capricho .. 

O ·SR. SEADlH - O systmna banca.rio não tem caprichos. 

O Sn. AMARO 'CAVALCAN'rr - g enlwros, as caixas bau~ 
c.a.1 ·ias filiaes ou as succursacs, ainda cruanclo disseminadas 
ro1' Yario.s pontos, não seriam capazes rio bem satisfazer a 
Iodas as necessidades econornicas com a desejavd convcnien
;·io., desde que. subordinadas a 11111 centro dir ector longi i1quo, 
caroce.l'iam, r.m muitos casos, üe autonomia 11ara ollrar . e 
11cco:·rcr. conforme as exigencias elo morn e:1to f> tias cic·cum s-
tancias: · 

UM Sr.. ·. füwrrnsEC\'r.ii.N'J'E dá um aparte. 
O Sn. A:MAllO CAVALCAN'l'I - iSem ciuvícla, a faculdade. de 

l'ur:bar mocc:2. pertence ao poder central ela Uni iio . 0 a e.mi s 
são bancari a. tornando-se na circnlf;,ção mna vel'dadeira mo-
1 ; r.I~•., deve a sua .l egislaç.ão .p el'tencer ao Conp·esso; mas esf.:1 
r1ão é a quostão; tambem não quero que aos estados se re
conheça o direito de legíslar sobre a emissão de moeda pápel. 

O decreto ha pOUllOS dias pr omulgado pelo Go_veruo foi 
JJreccd ido de larga e bem elaborada exposiçã.o ... 
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O SR. SEABRA - E brilhantissima. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Sem duvida. brilhantíssima., 

~nas excusada no caso. 

O SR. SEABRA - Iiistorica e scientifi'.la. 
o SR. AMARO CAVALCANTI -E::i 'CUSada, senhores, por que 

nem no seio da Commissão, nem aqui, jámais passou pela 
mente de alguem cnt!'0gar a facnldade de legi slar sobre ban~ 
cos de emis$ão a cada Estado, e mais excusada ainda, si foi 
inv,., enda corno argumento para o referido decreto de mo
nopolio; porque nem a Suiss9;, nem os Estado" Unidos da 
Norte America servirão jámais para apadrinhar o monopolio 
bancario . 

. D Srr. SEABRA dá um aparte. 
O SR. AM.ARo CAVALCANTr - Pela estatística do anno pas

sado, os Estados Unidos têm 3. 319 bancos de emissão, di ;;
seminados por aquclle vasto continente, e lodos os relaLorios 
da Fazenda ·são accordes em repetir que a elevação do c1·edilo, 
que a conversão da moeda met.allica naquelle paiz, que o de
senvolvimento das industrias por toda a parte impulsionadas, 
são outros tantos resultados da liberdade com que os bancos 
daB diversas localidades, conhecendo a responsabi lidade dos 
mutuarias e os elementos economicos de que dispõem, têm
lhe:; a,JJerto as carteiras ás mãos iargas. 

Eis o systema que quizua para o meu paiz, porque o 
repulo em condições materiaes, ou de ordem economica, sem 
duvida, mais necessita do dessa facilidade de dinheiro facil 
e barato do que a America, actualmenle. 

•rendo incidentemente declarado que o exemplo dos Es
tados Unidos não convinha ser citado para . apadrinhar o 
monopolio, devo fazer rapidamente o historico do seu sys
tema. 
· Quando em 1879 os estados ratificaram a Constituição 
Federal volacla pela convenção de 1'7'87, todos se achavam na 
posse do direito de legislal' snbrc bancos de emissão; e uma 
<lisposição da Constituição alludida, que prival'a os es t.ad0s 
de emittir bilhetes de credi to, na pratica não foi entendida 
como cerceando aquelle direi to <los mesmos estados; todos 
conlinuaram a usar do mesmo. 

O SR. SEABRA - E as consequencias? 
O Sa. AMARO CAVALCANTI - V. Ex. vai ouvil-as. 
Em 1791, o 1 º Ministro da Republica, .Sr. Hamilton, 

fez crear o Banco dos Estados Unidos, como recurso, como 
inst.rumenlo de cred ito publi co, aliás conl!'a o voto de esLa
dislas respeitaveis, como Jefferson e Madison; foi crcado o 
banco com uma carta por 20 annos e com o capíLal de 10 
milhões de dollares. 

Subsistiu, . porém, mal visto, de um lado pelos estados, 
porcrue, tendo o direito de circulação em todo o paiz, ora 
recebendo, ora rejeitando as not.as dos seus dtfferentes ban
em;, .iE'cl_arava, por as;::im dizer, quaes os indignos de credito; 
e por ou lr() lado, porque o partido federal continuou a asse
verar que a Cl•nsl.ituição havia sido violada, uma vez que, 
prohibinclo os mon:ipolios, aquelle dQ banco era, de facto, um. 
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e, ainda illúíil, porque, não havendo na propria Constif.uicão 
nenhuma disposição clara, que desse ao Con°resso a facul
dade d.e legislar sobre banons de emissão, a s~a creação fôra 
adrn1LL1da por uma interpretação arnplialiva al'im de satis-
fazer ao Governo Federal. ' · 

Terminada a cal'La em 1811, o Congresso não a renovou; 
mas .. surgindo novas difficuldades financeiras para o paii 
depois ~e 1812 e sendo submettido ao Cong1·esso, como meio, 
a cr.eacao ~e um novo banco nacional, como instrumento de 
cred!Lo, assim se venceu em 181 5; mas o Presidente, ainda 
assim, entendeu pôr-lhe o véto. Um anno depois, fôra reno
vado no Congresso o mesmo projecLo, e o Presidente Madison, 
o i:n~smo que l'he havia posto o véto, cedendo agora aos bons 
effeitos apregoados, que o bartco podia trazer para o cre
dito publico, sanccionou a lei, concedendo-lhe a carta por 20 
annos e para um capital de 35 milhões de dollars. 

'l'erminada a carta em 1836 e já a esse tempo o paiz se 
achando inteirametne esclarecido e a;ccorde de que o mo'
nop.olio em caso nenhum servia, o Congresso, afinal, resolveu 
não mais prolongar a mesma carta; e o Presidente Jackson, 
mandando reLirar do banco todos os depositas publicas, de
clarou-o insolvente e fraudulentamente administrado. Eis 
como .terminou o primeiro banco dos Estados Unidos da 
Norte .Arnerica. 

Começou então a época de inteira e absoluta liberdade 
bancaria, de modo o mais inconveniente, sem duvida; cada 
[E.stado legislava á sua vontade, sem attender ás precisas 
garanLias, e .dahi a crise tremenda, que seguiu-se logo, desde 
1837 a 1839. 

Comprehende~se que este facto não prejudica o meu a> 
gumento, porque não advogo aqui o direito de cada Estada 
poder crear bancos de emissão. · 

Assim continuaram as cousas, com pequenas alternaf.:yas 
de melhoras (nã.o quero entrar em detalhes), quando a 
guen·:; de f:)c'.cc,e~~ão veiu demonstrar que a legislação bancaria 
precisava ser substitui da por outra melhor. 

Um dos maiores defeitos desses bancos era que a sua 
moeda era sómente tegional, isto é, as suas notas nl•> tinliam 
valor além da respectiva circumscripção. 

Quando em 1863 o Sec.retario do Thesouro, Salomon 
Chase, fez reconsi.derar, por parte do Governo, a materia e 
pediu que o Congresso tomasse uma medida de caracter fe
deral a respeito dos bancos de emi~são, elle accentuou que 
a circulação fiduciaria existente dependia das leis de 34 es
tados e 1. 60.Q os La Lutos de associacões commerciaes; aquelles 
bancos que . tinham menos capital realisado eraµi, em rogra, 
os que mais emittiam. 
· Tal o estado a que tinham chegado com a faculdade, 
deixada aos differentes estados, de legislar sobre a moeda 
bancaria· e é por isso que a opinião nacional, não obstante 
ser inün'iga da centralisação, most_rou-sc de accordo ei:n que 
uma lei federal mas seim monopol10, regulasse a mat.er1a. 

Dahi a lei de 25 de fevereiro de 1863, que creou os 
bancos nacionaes de emissão. No mesmo .anno forall! c!'eados 
4711 bancos de emissão com capital super10r a 40 milhoes. 

o pensamento do Secretario Chase fôra duplo: ~e um 
lado, estabelecer uma lei uniforme para o esLabelec1mcnlo. 
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de bancoo:o nq paiz; el e outrn, obter recursos pai:·a o 'l']Jesomo, 
pois, corno sabe-se, uma grande emissão de títulos da divida 
publica fôra •Jogo feita, para servir de fundo de garantia dos 
bancos emissore~ referidos. 

Ah.i temos um rapiclo esboço da hif;itoria bancaria dos 
Estadas Unidos. e vê-se della que jámais alli se consentiu 
no monopolio da ernissfw. · · 

No anno passado esses baneos eram 3.3.19, como disse, 
o si quereis, consultae a todos os ese.riptores <nneriDlmo.~ , 
que só .OUYircis applausos e admiração pelos ;geandes bens 
que esses bancos têm prestado ao paiz. 

Na Suissa, senhores, tambem o regímen do rnonopolio 
nunca existiu. E para que invocar a iSuissa? 

Na Suissa os bancos de emissão nunca foram verdadeiro.~ 
instrumentos de credito; porque, em regra, as emissões dos 
difí'erentes bancos .cantonaes eram sempre aquem das suas 
reservas metallicas; a moeda-papel servia, apenas, pnra fa
cilit.nr as transacções. 

Na Suissa, mesmo actualmenü', ha varias bancos emis
sores segundo os seus Dantõcs e as suas necessidades: fogo 
não favorece o rnonopolio. 

íl<~ tratando-se C!e rhistoria, fallemos tam!Jern da nossa : 

O primeiro ÜJanco que teve o '])aiz foi crendo em 11808 
pelo AlYará ele 12 de outubro, com o monopoliq exclusivo ele 
r.mittir moed::,t-papel e praticar as operações mercantis de 
deposito e desconto. Convertido, dentro em pouco, em simples 
caixa succursal do Thesouro Real, quasi a sua unica funcção 
-voin a consist,ir ·Orn Jornecer. · fundos ao Governo por fre
quentes emissões, crue tinham curso . forçaclo .. c. sem; a menor. 
,garantia. 

Praudulen LanwnLc administrado e Mbiclamcnte insol
vente, durante a -cruasi metade e.la sua dura11ão, o primeiro 
banico do Brazii , apesar de ta.ntos favores ·e privileigios de 
qu e Iôra investido, foi dissolvido ])OI' lei {!e 182JJ', tendo apenas 
servido como. r.xemplo de clcscrcdito para a iüdustria ban
caria, e. sobrecarregado o Thesouro 1~1acional de enorme reS·· 
ponsabilidade pela sua emissão, 'C[llC tt lei considerou di-
vicla publica. · 

Foi tão _ má a , impressão dcssn nrirnciro . banco de n10-
nopolio, .que, ia despeito >ele varios projectos, fJUC foram logo 
depoi s apresentados no parlamento, alguns de r·ecommfm
rlação {\xp1·essa do . Imperador, ninguem queria acreditar · na 
utilidade publimt de instituir}ão seme1'hantc. 

· 1Crea:do, ewbora, em lei de 1833, e não obstante os es- · 
forças do , Governo, a opinião publica . negou-lhe todo o apoio 
para que ellc fosse uma realidade. 

[Em 1'838, poi'ém, alguns capitalistas desta praça, conven
r; idos da opporLunídaclc de um c5tabelecirnento bancaria,. re
uniram-se com . estrJ· intuito e~ com :e'ffoi.to, fundar:a1n: 1v 
Banco Commercial do Rio de Janeiro. 

Este começou logo a funccionar e, mais tarcle, teve _ os 
~r,us csLatutos approva;clos pelo Governo. 

A' imitação do Banco Commercial do IHiio ele Janeiro , 
com fins e organizaçã.o analogas, fundaram-se, seguidamente, 
outros na Bahia, no <i\1aranhão, cm Pcrnaimlmco, no . Pará e, 
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.. 11us la ·JJ l'al 'U. · 11 Sl' (!·u 11 ll11 Ha·ncc1 · Ll lJ Hrni iJ e o HL11·a,J e H yp 11-
.ihccaJ:io . ·· · " · 

'J'ocl os cii Lc.~ r.s Lul.iclcc irnc11 los eram de deposit o ·e cios
contos, ~nas , cmi~Lincl o r ll es va l·es ·rt prazos curtos (a dez uu 
c 1J1.co dias dn v1s t.a ) , conve1·.t01·am-sc, .Jogo. crn vcrdadeil.'o.; 
lian r&s r.le emissão, pois ·que os ;;eus r efer i-dos vales . con·iam 
no co rnm orcio, como se ftn:a moeda . 

O uso <:le rnoech tã o ii.11,pcr. l' e.ita. sc~nifo nega t iva '-' o alJ uso 
qLte della co meça1·arn a faz el' os .1Jan00~, visando apenas os 
lucros de : uas c rni s;:;ões, fizern rn cll'SlJ Cl'lar a atLe nção ci o lJU
)Jf .1c~1 e elo Gnvcrno ; e a cslc, parecendo r emed i o e solução 
razoavcJ, .foz u1•ear o acLuail Baneo do ,Brazi l -cm 183B au 

·qual fo i •COn"fcl' i.do ·O nwnopo.J io cx1c.I u sivo tlc 'cm i f.tir mo cll:i 
J>Dp cL uos termos e condições que J:l1 c Joram pt·escriptas. 

. J<'.stc monopo li.o foi exer ci.do de 185:3 a t8Gí , ri ·digam os 
l101n c11 ,;; dessa época si. foi ou não Yerdudc o co iweito que vou 
l' eprodulir: 

IConsLituindo o Ba11eo do B l'azi l. co nw qu n u 1·r:u!r·1;ulu1·it1 
rnonctm·io u nit:o lln paiz, come00 n- s'(\ sern d t~rm.fra. a s r, nt, i r it 
c.- r:usse:r,. a careneia . \lc iturnerari o nas Yarias ru ·<Ít,\aS -do 1rn
pcrio . E Josso i sso devido, . em parlu, ús g- ra ndcs esvecu.la~: rír: s, 
1· 01n 11 affü:manun uns, nu 'l'ussn ao augmn11 L1_1 da 1·iquriza 1rn
J1l iea, ·como en tenderam ·OU tros, o cer to i': CiLW :t n ce<' ssidal11: 
1•1•a ·rN1.l. patente a toclos: ü para :rem ed illl- a, o C.:Covt• 1·11 u. n i'111 
:;ij nrn:.l·.or·izou aq ucll c banco a elevar a sua 1:m isslíu a.11 l.1·ipl11 
du ~u u f uu.clo -disponível. ma.::;, ainda, mand ou dccla.r·ar a. ::iua 
rcsolm::.ão de .a.uctoriza.r que aquell a fo sse elevada uo quad 1.·u
plo, sendo preciso . 

Estas m edidas ela boa vont ade elo Governo nií.o Jurai 11, 
todavia. sn"ffi cientes : pois verifica-se q ue, t euclo ·cm abril d e 
t 8G7. :.t 1müss~lO r~xcedido ao ti'iplo do fuud.o idi sponivel cm 
somú ia s npcl' iOl', fo i., ainda assim; mistér .que . a dü;ectoria r c 
cor.r:1}Siic a 1111va . elcYac- ii o .do ju ro, d e maneira s1}mprc pr1 >
gn~s,,; i. v n , orcas io n::mdo, rl osla sn1:te, as rnn.i s gí:avps v cn'Lurba-
1·õc:; i.ws t r·ni1.-.:nccGcs dc!'it a e el e uuL1·as pracas. 
- ,:'l n. J1res 1111 1~:a d e w1H1 tal siLuacüo (lê-se no llelalurio tla 
F arnnda de ·l 8:í8) a i.'.lWdicla qn1~ ao Gov~)l.' IJ O ln1per ial pa.1.·c cr)u 
neeossa 1·i a pal.'a oceo1Ter nos ineonvemcntos expnslns, i u1 a 
rTern ·.ão c lr~ mais alguns •banco ~ d1~ cnti ss iio Jla ü ôr tl;l e p1•0-
\ 'Í nci a ~: do In n 1eri u . 

J;~ tH'sl n JJL\ ll::mrn.c nJ,n ap [li: ovou n (~ovcrno, p nr d 1 ~e l'l' Lo;:. 
os 1· .~ la LuLn:-- üi•. 1.nui:o sei,,; baneos l'.m iss.01·cs (ck ag;os t,1:1 .dn .L 8~1 
<t. ·ahJ" iJ tl 1; '.I H:S8) , os quar.s ·c.l cvi~1n . or1c·.1·r1.l', _d-u i ~ aqui n11 -~1.111 
d t ~ ;J·:uwirn. ·1•. ris {/Wtiro nas 1n·ov10c 1as d 11 fü.n Graudf'. dn ~u i. 
Ü:rlü n, .Pm:mmihucu e l\'1.:n:an ll ão. :e;:;tl:'.s bancos t 11:1Jm111 u s1;u 
i'UI H[IJ dn :;,;:l11'ál11.ia f l l'ÍU Ci pa[ cm ·apOlLCCS. {la d1v1cJa, IJUMH'a, 
lllf Clll ar:r;õ es ri<' e;;trarfas tfo fe t't'0 (j1.~ C L.ivc.~ SC l lJ g0a l'n nl 1a .;fo 
,im:os p elo 1G11Yerno. e" verch~dc ~;e.1a d1l:a, lodos __ cl~ c~ eou1 r~ r:.a
ram. logo a fazer . scu tu ass1g11al adas 1 · anLage n ~ 11.:na o co n1-

. 111 en üo o as inclusLri as . . . -. . 
Pl'los ::mnaes das al:(anclegas. ven.frna- s0 que ª· nos~a. i1rn

d LlCt"i:iu e c-01mncrcio a.E.~<;az . aug·nrnntararn . O carnbw manl c1:e-
f<c, ~~ o desconto r egulou entce 8 % . e 9 % . . . . 

. L\l a.s . nest1~ pai:i:, · as questões -:it.acs -ff LW S1 . nunca c~ : ~· ' .1.' 
decid idr:Ís p elo lado pratico {[L1C de~ i a ser 01.1'.~aead.º: A. ,JJ.oh tila. 
:envolvia-so em t\1d o e t udo dec:1rl1a nas cncurnsCaucw.s. 

3\) 
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Souza Franco, o Ministi:'o que ha\1ia approvado a liber
dade bancaria, deixára o poder em dezembro de 1;858. Suc
cedeu-llle o cone;etheiro Torres Homem, e logo depois .Ferraz, 
ambos os quaes, seus antagonistas .partidarios, viram com 
máas olhos o systcma estabelecido pelo seu antecessor. 

Daqui, de um lado, o espírito de partido, e de outro, o 
empenho elo Banco do Brazil em ver restabelecida a sua cir
culação :com monopolio, combinara1m as forças e supprimfram 
a liberdade bancaria, fazendo passar a celebre lei de 22 <le 
agost.o ele 1860, lei que f'õra qualificada por um economista 
da Europa como lei de trambôlho (!oi cl'entraves) contra a 
Ji·bcrdacle estabelecida. IQ Governo teve medo do impulso da 
liberdaclo, da expansão .que esta ia <lando ás industrias e ao 
cornmercio ... 

Entretanto, o que cumpria, não era desfazer, mas en
caminhar, melhorar, corrigir, segundo as circumstancias. 

A lei de 186'0 exigia ·que todos os bancos tivessem fundo 
rnctallico bastante para pagar seus bilhetes, desde logo, ao 
portador e á vista, o que era impossível nas condições que 
atravessávamos. 

Em 1862, todos os bancos desta praça, que eram tres, o 
Commercia1 e Agrícola, o do J3irazil e o Rural e Hypothecario, 
se viram cm taes difficuldades, que chegaram a um accôrdo, 
pelo qual o Commercial e Agricola fundiu-se com o do Brazil, 
e o Rural e Hypothccario renunciou o seu direito de emissão. 

Eis de novo o Banco do Brazil na posse do monopolio da 
emissão nas províncias do Rio Grande, de S . . Paulo e de 
Minas., o, logo depois, em todo o resto do paiz, porque os . 
outros bancos não puderam resistir. 

o Sn. AUGUS'l'O DE FHEITAS - Era a concorrencia . 
' ü Sn. AMARO CAVALCANTI - Logo em dezembro de 1862, 

o Banco do B1;azil apresentou-se ao Governo, pedindo para 
elevar sua emissão ao triplo; o Governo negou-lh'o; mas, 
crescendo a pressão monetaria, aquella faculdade lhe foi 
concedida, embora ainda depois retirada, pelos abusos que 
ell e commetteu. 

Assim estavam as cousas, ·quando, em 10 de setembro de 
1861, est.a praça presenc.iou a maior crise da s:ua historia, 
pela quebra de urna simples casa commerciaL 

Usando da. faculdade do Governo e do seu monopolio, o 
Banco elo Brazil augmentou a sua emissão até o triplo e, abu
sivamente, até ao quíntuplo; e nem por isso evitaram-so 
trenienclos desastres. 

Ainda cm abril de 1865 o Banco, que só tinha direito a 
uma emissão de 26. 000: 000$, girava na praça com réis 
82. 000: 000$ de suas notas l Factos semelhantes, tendo pro
vado por experiencia que a lei bancaria era defficiente, que 
o monopolio não satisfazia de modo al~1m ás neBCssidarles 
ela circulac.ão, despertaram a attenÇão do parlamento, e · esto 
entendeu que devia revogar o monopolio ,ele emissão, como 
assim. o fez, por lei de 1866. 

Ahi temos, em traços largos, à nossa Ii.istoria de emissão 
bancaria, e _por ella se vê que o regimen do monopolío ·provou 
sempre ser inefficaz para a~ necessidades · da circulação 
fídüGiaria. 
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~. desde então, supprimiclo o monopolio do Banco do· 
Braz1l, e posta de l_ad~ a lei bancaria de 1860, como impresta
vel., quando tudo mchcava. ·a necessidade de termos um bom . 
reg1men monetario, subsistiu o paiz durante mais de 20 annos 
~:em a vo:ssibü'idade legal ele gosar <las vantagens economicas 
e fmancell'as dos bancos de emissão. · 

. Afin.al, el'n 24 de novembro de 1888, foi promulgada uma 
lei especrnl sobre a lmateria? 'ª qual, trasladando para o Brazil 
o .systcrna dos bancos nac10naes americanos com fundo do 
~arantia em apolices da divida publica, tambem consignou a 
facu lclado de bancos emissor es sobre fundo metallico não 
inferior a um terço dos valores emittidüs. ' · 

. ~sLa ultim a reforma, de 1888, a principio, se disse, dis
sahsiac:toriamente regulamentada, careceu de prornpta exe
cução; e, depoi e:, interpretada no sentido da maior liberdade 
par~ a especie de bancos sGbre fundo metallico (decreto de 6 
de Julho de H389), não teve, ,por circumstancias que todos 
sabem, opportunidade bastante pam .prov,ar a boa efficacia <lo 
que ella podia ter sido capaz. 

Em occasião mais conveniente faUarei do assumpto. 
Agora, reatando o pensambnto anterior, direi: · Haverá 

neste Congresso alguem que, preferindo ao regimen da liber
dade o do monopolio, isto 6, o que dá a um só individuo di
reito exclusivo de fornecer, .durante 60 annos, toda a moeda 
:l'icluciaria, precisa ao nosso commercio e industrias ? 1 . .. 1 

o Sn.. AUGUSTO DH FREITAS - Moeda? 
O Sn. AMARO CAVALCANTI - Sim, porque o papel bancario 

torna-se, na pratica, verd,adeira moeda, principalmente em 
um povo, oomo o nosso, habituado ao regímen do papel. 

Não creio 'qUB' haja neste Congresso quem se convença 
de que se deva conceder a uma só instituição o direito do 
cmittir 600. 000: 00>0'$- durante tão longo período, como o re
gímen preferível. 

Ninguem ousará dizer que é preferivel que todos os es
tados todas as praças, podendo solicitar do Congresso a. 
crear-ão de bancos emissores, para as suas necessidades, 
devam a.o contrario, cxtender mãos suplices a uma institui
ção p1'.ivada, que póde ou. não attendel-os ! Si ist.o é prefe-: 
rível então nada prccaveJamos contra o monopoho; mas, s1 
ente~dc-se ,que a liberdade em tud,? deve . ~er preferida, 
porque os seus proprios abusos . serao . corr1g1dos por ~lia 
mesma, então .é mistér que acceite1s a mmha emenda hm1ta
tiva da auctor1dade do Congresso. 

Disse-se no parecer, e com certa plausibilidade, que con
vinha deixar ao Congresso o direit? i::iien,o de le~islar sobre 
bancos de emissão, sem nenhuma hm1tabva, porque a . ~on
stituição é para a vida, e os sysLemas se podem mod1f1car 
com as circurn.stancias . . . . . 

Não penso assim no, caso suJ:ito; !'li? pnmeiro _lagar, 
porque cada um ele nós p~de desde Já ver_lf1car, pelas. mrcum
stancias manifestas do p:uz, qual é o regime~ pi:_efer1vel para 
uma nação imrnensa, como esta, sem commu!11caçoes promptas, 
sem ligações faceis e de ora cm dean~e regida pela fórma fe
derativa, - si o regimen ~a pluralidade sat1sfar.á, ou não, 
melhor ás condições econom1cas do _que o monopoho. E para 
que não limitar, neste ponto, a acçao do. Congresso, quando Q . 
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prnj ect.o ele Constituição está cheio de disposii;ões l.imiLaLivas 
.sobre outro_ assumptos ? Poi s aqui não se limita quaes os 
moelas ,da eleição, ora directo ora indirecto, não podendo o 
Cong~·esso l'egular a rn ateria J:'óra de t.aes principias estaibele
ciclos ? AQui não se es tabelece que o 1Congresso legislará sobre 
o com1nercio dos portos, mas não poderá, cumo diz o art. 7º, 
Je:g<islar em favor de uus, prejudicando a outros ? Não se li
mita aqui que o ensino será gratuito, mas que será leigo. 

l\ ós, a Na1}ão, poderemos cleleg·u1· ao Congresso o legislar. 
sobre quaesqrn~1· ma terias; mas nada impede que constitucio
Halmente tracemos limites, al érn elos quaes elle não poderá 
passa1·. 

•rratanclo-sc de m a Lel'ia tão imporkmte, de um monopolio 
tão odioso e tão prejudicial, eu penso que o 1Congresso deve 
adopta1· esta limitat iva, porque é vreciso não e quecer ,que um 
banco unico emissor, encarregado ele resgatar o papel-mo·eda 
fio Governo, ficará . ·endo o unico stock monetario, e pócle, em 
um momento claclo, r estringir as operações, tl'ancar a sua 
earteira, elevar o clescoHl:o, e, cles ta sorte, fazei'. de tyranno 
para o uo~so commer cio e industria. 

:E' inistér notar ainda, por outro lado, que a pluralidade 
t.los banco· ó ainda uma garantia maior contra as corri elas., 

Cornr>r ehencle-se CJ ue, tendo varios bancos n rnesrna obri-
. ga0ão ·de m anter uma ce1·La reserva metallica, como base da 
em issão, ser ão todos eUes os primeirns, interessados em evitar, 
o apparccimento elo mal cornrnum, auxiliando-se i'eciproca
mente no momento dado . 
· Entreta11.to, havendo urn só banco emissor, todos os demais 
ilüere, saclos apenas nos luci~os das suas operações mercantis, 

. cm vez de eYita1., poderão correr sobre ac1ueile, caso lhes con
v enha, e .daqui a. maior' possibilidade de crises; e então, só
m ente restará o recurso de tornar as suas ·notas de curso for-

. r:ado ! Argumento, senhores, suppondo 1que o monopolio envolve 
a icléa de conYersão rnetallica. ; por.que agül'a o que .temos deante 
de nós é o curso for0aclo durante 60 annos, em favo r de um 
só estabelecimento ! . . . -

· Comprehende-se 1:ierfei~arn ente 'ClUC essa clauSLl'la de con
versão depois .do carnbio estar ao par durante um anuo, nada 
::;arante . Si o cambio estiver ao par, ninguem iráJ trocar a 
uofa ao banco, por des'necessario, e si convier melhor ao 1:iro
iH'lO banco privar que o cambio se mantenha dul'ante um 
a rmo ao par,. e.lle, como. unico. stock monetario, o fará facil
mcnic . . 7• 

UM SR. H.EPRESEN'l'ANTE - O cámbio nunca dependeu de 
bancos . 

'0 SH . A1vrAno ÜAVALCAN'l'r - Ai-tificialmente tem depen~ 
rJido nesta terra, mui tas vezes; sei disso realmente . 

i\Ias, senhores, não quero discutir um decreto que serú 
;;ujeito H, discussão do parlamento or.clinario; mas penso que 
a Gàsa já entendeu-me bastante a respeito elas · razões por 
r1ue o rnonopolio não nos convem, e, si assin:i é, eu acredito 
LfUe a emenda é indispensavel para nos garantir, desde já, 
contra ese:e - grande olrtaculo elo pr ogr;esso e desenvolvimento 
nacional . 
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. . 'Ainda h a um o~Lro ponto. ~m discussão, sobre o .qual pro
c1so oxt~rnar-me; e com :r;elaçao ao art. 11 <lo pro,jccto. 

• 11lazoes se ap~·e~eutaru:m1 na .Corn·nüssão J) ct l'a que cs f'.c rtr-
L1g"<1 :1 osso supprnrndo. 

:RsLr, artigo resa assim 1(lê) : 

« Nos assurnptos .que pertencem concou·ontcmen ír 
ao Governo da União e aos tgüVO'rnos dos r)sf'.ados r1 
IJXCl"ci cio da auctoridade pelo primeiro ohsf;a a ac;.,;;o 
dos ·Sogundos e annulla, ele cn tüo cm clcante as 10is n 
di~:posioõcs della emanadas .» ' ' 

Pareceu ú maiM ia da Commis.são ([LU' 1 ~s ta di sposir.iin' 
C"l'fl. attcntato~'Hl do que se eihama li!Je1·clcules /'ecleraes. isto f:, 
lt hercln,cl c pohti'Ca dos es h1rlos. r que por c-nnsequencüi. rlr·via. 
sr1· supprim:úda . 

. Houv.c tap1J~em uma cme 11 rlr1 . que fo i rejeitada, e pela 
qn n.I vot.01, que e assim ( lê): 

«Substitua-se o ::1.1'f.. :1 'i pelo seguinte: 

«Nos .as-sumptos que :fôrem da co1npetcncia da 
TJ1üiio e elos estados, as .Jcis federaes prevalecP.rf.í.11 
soüre as disposições incompatíveis el as leis e rr,.g·u J;1 -
11.1 cnLos locacs, salvos os direito: adqu ir idos .» 

Votei por esta emen da,· e entendo que é el ernr :rnstalrn
lrce l-a. No rcgirnen da. Ferleração é inclisnensavcl esla.br,l e
r.r>r n. gTa{laoão elas leis e mai5 actos elos governos, sob .pena 
ele t ermos eonflicLos :fr.equen tes, podendo trazer ás vezes 
bastantes consequencias clcsaslrosas, r1uer na orrlem poliLira. 
qncr na administra.tiva e ·ceonornic-a . 

;\'ós não legislamos para estados separados; os dirnitos 
rles: s e.;ta<los, por mais amplos que sejam , antonomos 
mrsmo, que o .queiram, são os 1qnc f ic::tm l. r'açados dentro rla 
l.om;ti tu ição; nem a União poderá ir a.Mm elo que lh e esLiYf" I' 
rl'c.011'hcci do na Constituição, nem ns rs tados tão pouco . 

Assim, pois, a limitativa neste caso é ra:wave l, é in 
rli.spensavel . 

Na Amcrica. as leis prevalecem cnl.rc si nesta orcl8m: 
'!.º, a lei suprema da Constil.uiç:ão; 2º. as leis ferlcraeE•; 3". a .~ 
ronstitniç:.õrs dos estados; -1.º, as leis ci os mesmo: csLmlüLS. 

:J:Gsta grada(fão tem dado alli os melhorcc; cff eilos pra
Licos. porque tem evitado um sem numero de conflictos. 

PorLanto, votei pela emenda elo meu r:ollcga. o • 'r. Josi'1 
Hygino, que, a meu ver, regula a matcria '."'a.tisfadoriamentc . 

· Eis, Sr. Prcsiclent.e. quanto julguei- me no rleYcr de pon
clerar ao Congresso . rAvoiaclos. ilúl'ito bem .. ) 

O ,SR . BAD . .\R.Ó (.Pcl,a 01·dcm,) - Sr. Presiclenlr. i1ão lla
Ycnclo n o nosso Heg únento dispnsiçãu a l1g11ma p;i,ra o caso e~
pecial ele que se trala, fondo o .congT0sso necessidarlc .ele 01.w1r. 
i1 Hlu str e ,i\hnisko da Fawnda e nüo t.C'ncln es tr se mscr1pio 
paxa a di scussão rrne fa.r, parte rla ordem cio dia, Cll to n~o a 
l ihrrcl8!clr ide. apresenta r á V. Ex:. n sc~nmtr' nlv11rc. ·~aJ1 r1 
1 oclo ·O CongTesso que .o illu ·tre Sr . .Jluy J1 arbosa. •:\ürnstro .ri a 
Fazenda, está presente e ele seja tomar parte 1ia prescnlc cl1 s
cussão, cuja irnportancia é manifesta . 
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K estas condições, peço á V. Ex ., caso :seja possivel, con
ceder a palavra ao digno Senador, sem prejuízo dos oradores 
que se acllam inscriptos. Formulo o meu requerimento 
nestes termos. 

O SR. ZAMA -- Isso não é caso de consulta ao Congresso . 
Compete aos oradores inscriptos, si assim o entenderem, 
fazer essa fineza ao Sr. Ministro. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. BADA'Rá - Creio que nenhum dos oradores insari
ptos se reousará ª· acceitar o meu requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa por si não póde acceitar 
o alvitre do nobre Deputado. O Congresso; porém, poderá 
resolver no sentido de ser concedida a palavra ao Sr. Mi 
nistro da Fazenda. 

iO SR. BADARó - Peco a V. Ex. que Mnsulte á Casu. 

O SR. ZAMA (pela ordern) - Permitta-me V. Ex. que 
eu anteponha urna consideração á resolução que V. Ex. 
ar.aba de tomar. Entendo que devemos: pôr as cousas no seu 
verdadeiro pé. Como já disse, em aparte, esta ·questão não 
póde ser resolvida pelo Congresso, mas sim pelos mesmos 
oradores que se acham inscriptos. 

A passar o precedente, a ser approvado o requerimento 
do nobre Deputado, amanbã, por qualquer circumsLancia, a 
maioria poderá tolher a liberdade de tribuna. (Apartes.) 

Insisto em dizer que o Congresso não tem nada que ver 
com isso. A que.sLão póde ser resolvida pelos oradores que se 
acham im:criptos. Pela minha parte, declaro que não me 
julgo com .direito de dar um vnto neste assumpto; appellarei 
mesmo para os honrados deputados que se acham inscriptos. 

E' o que tenho a dizer. 

O Sr. Moniz Freire - Sr. Presidente, de accôrdo, de certo 
:modo, com as considerações que acaba de fazer o Sr. Zama, 
entendo, entretªnto, •que cada um dos oradores inscriptos 
não terá a menor duvida em ouvir desde .iá o Sr. Ministro 

. da Fazenda, desde que os seus direitos não ficam preju-
dicados. 

Tratando- se de uma materia que diz respeito ás financas 
e estando presente o Sr. Ministro da Fazenda. não ha o menor· 
inconveniente em que S. Ex. seja ouvido desde já. Fallando 
por mim, creio que traduzo o pensamento de todos os meus 
<:Jollegas que se acbam inscriptos. 

Creio que todos nós ·que nos achamos inscriptos não 
temos a menor duvida em ceder a palavra ao Sr. Ministro da 
Fazenda, tanto mais quanto o Congresso espera ancioso pela 
sua palavra sobre tão momentoso assumpto e que se prende 
ao artigo que está em discussão. 

Sendo assilm, peco á V. Ex. que se .digne de eonceder 'ª 
palavr.a ao Sr. Ruy Barbosa .. 
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O Sr. Ruy Barbosa ('') (Ministro da J?azcnda ) (Moví
·niento ueral de attcnção. Silencio.) ~ Srs. membros do Con
gresso, ninguem mais do que nós cprnprehcnde quanto são 
prec10so.s os momentos desta Assernbléa; ninguom mais do Q'Je 
.n.'._5s se mtcress;i. em rernov:er os . obstaculos ás suas delibera
ç0es; _ nil~9uem mais elo que nós se empenha cm apressar J. 
soluçao Jrnal cios nossos trabalhos, dos quacs deve resultar 
para o I?aiz a Constituição, que lhe promettemos, que elle 
nos_ confiou, e que eleve ser a primeira e a mais séria aspi
ni.çao de todos os re1rnblicanos, de. todos os patriotas. 

· Contribuir para a celeridade des;te.3 debates é pr'estar á 
Nação ·o serviço mais util, que olla, na conjunctura actual , 
poderá receber dos seus melhores amigos, dos seus servi
do,res mais esclarecidos. O interess,e suprmno <la Patrb, 
agora, não está em conquistar, após lucubrações prolongadas 
o .de-sanimacloras, uma Constituição irreprehensivel, vir.ginal
mente pura, iclealnrnnte illibada, que sorria a todas as escolas, 
e concilie todas as divergencias; não está em colher nas 
malhas da logica, ela clnquencia e do engenho essa phenix das 
constituições; mas em dar immediatamente ao paiz uma Con
stHuição sensata, solida, praticavel, politica nos seus proprios 
defeitos, evolutiva nas suas insufficiencias naturaes, humana 
nas sua" tradições inevitaveis. Nossa pr.irneira ambição deve 
consistir em entrar já na legalidade definitiva, sem nos dei
xarmos transvimr pela tent(l;ção das luctas da tribuna a essa:i 
campanhas parlamentares, cansaf.ivas o esfalfadoras, em 'que 
o talento se laurêa, em rrue a palavra triumpha, mas em qne, 
as mais das vezes, pouca vantagem se liquida para o desen
volvimento elas instituições e a reforma dos abusos. E aqui 
está porque os membros do Governo Provisor;o se reservaram 
cuidadosamente nesta discussão. se comprometteram entre si 
a maior sobriedade nella, e têm mantido até hoje attitude 
silenciosa. 

Ch(•gados quasi ao termo da nossa tarefa, anciosos por' 
ver-lhe expirar os ultimos momentos, avidoei de reconquistar
mos a liberdade de cidadãos aiheios aos encargos do Go
verno e ás responsabilidades da Dictadura, não podemos ter 
outra conveniencia, que promover, no bom exito do projecto, 
que vos submett.emos, senão a que todo o espírito convencido 
e interessado liga á sorte <los principir3'. cuja religi:i') 
ahraçou. Mae1 ahi, na defesa desses principias. na vindica
ção das aspirai;:õ'es associadas a elles, temos, não só direitos 
inalí'enaveis, como · deveres estrictos, que não poderíamos 
.desertar sem covardia, no posto que nos impõem, ao mesmo 
.temno, os compromissos <lo mandato popular e as funcç,ões 
do Govérno revoluci,onario. 

Felizmente senhores, cabe-nos a fortuna de ver travar
sc a maior bata! ha sobre o projecto constitucional apresen
tado pelo Governo Provi:wrio á vossa consideraç.ão, no as :::-.._ 
sumpfo r,apital, cru e tem, por assim _diz•'r ª!?sorvido os pri_.
meiros dias elo debate: a organizaçao das frnanças republi
canas. Neste terrono, onde se inaugurou, é quo a discussão 

(•) Este diseur1w, publíeado em appendiM na. primoiro, 
edi(}~fo , substitue ü rt>.S\imO que aqui se acnava,, 



- -- () 1. 6 ~ 

do JH'o,i ecLo devia Ler, com effeito, a s ua phase .decisiva; por
.quanto do que aqu i, neste ponto, se resolver é q u e se apurará: 
si pretendemo:;; crcar nm organismo novo,. r ijo, . vivedo.irn, ou 
si nos arru inaremos, :í, nascença .da Tlepublica, perden do - nos· 
crn comhina\;õcs aereas, irreaes, abstractas, destinadas a 
b!'i lhar no papel, incapazes do adaptar- se á situação elo paiz, 
e reani mai-o . 

E', senhores, sobretudo ú luz dos interesses f inanceiros 
da Xa r;ã.o qtw r·u , cl esclo 'º começo, enca re', a -convcni·enr, ia dn. 
r.01m i1í.o desfa Assc•m]J[éa. Foi osLa a preoccupaç:.ão qnn me 
lnvou, um dia, a rccl:i.ma1: cios mc1 1s eo rnpanheiros de Go 
Yr:rnn a w nvocação cio C:ungrcs. ·o Cons l:ituin te con'io a mais 
nrgrm lo do Loclas as rncd idas · finance iras. Não tive dii'f icul
iladn r.rn lhes mostrar a ev idcmcia dessa proposiçã.o, (lllf) em 
1 Pelos oll es encon l.rou para Jng"O syrnpath ico aco lhirnenlo. Si 
1:0::: rnos l.rassE•mos .recrnsos rio 011 ,:ir o ve1·erlicf't.1,m <l•o pn i7. 
sobre a · :rcvolur.ão, 11 fio poci1)J'Ütn1os inspirar an m undo 1io n
J'ian\:a na popu laridade 111".sla, 11rrn W· ao povo na s inccr'ida.dn 
das itos.-ms in toncõe.'1 repnh licanas. Quem quee quo, µ01.· r"u-
1·ios irlaclo, interesse', ou pal.riotisrno, nos seg·uissc o.~ passo;;, 
lt a:via. do se.nt ir a irnpos:.; ib il idade de prolongar a situ::t.(;ÍÍ.u rn
vo lucionaria, no seio ela paz que carantori1:ou a riwolu6io bra
zi leint «0 11.Lro todas as rnvoluções, nfw chamasRf'mos a r-.0 11-
"elho a J"f'presen lação naciona l, · assentando nesse 'f.'ae l,o a 
~eande p0.rlra angular, sobro a qual se· devia l cvar1ta 1.' 11 nns:,; 11 
erndítr> nn pa iz e no ex!r.rior, o eixo de toda a nns,Q:i, ail rni -· 
11i c; lraç:ã.n. dr, · todas a~ nos~as espC1·aw;as ul.lerini·rs . 

. \ s ciircurnstancias mais concludentes · rü'"to c~n,,:saram, ' ai,; 
li o.ir, do cmrfirrnar esta fH'rvisiío, rntJsl ranrlo a sen::;ib il iclad" 
subti l, as rcla0ôes do syrnpathi a imrnecliata, ·que liga.!)) os ili 
! r· 1·c •s,.;0s ·qn of.irl i a.110:; da. ·nos;.;a Yida .f inanrc i ra an «urso 1)1'
rl.i nario das nos:;as rlel ibrm1:ç.õP,:, :'t -s prripecias do rlnhnt0 nf' .~l:i. 
<:n::.;n,. 

Sân YO~ ·1iavi a rl o Ire 0;cra1;adq o phm1.0mrnn, qno coi n
r. id i u, 1111 me 1·carln rnn1:i1·iar in dr·~la pra<./a, rnm rH p1·inwirm; 
rl in . ~ .fi ft 1·rn rn iâ:o dosl.a .\ ss.r•rnhli'•a . . :\ inr.orkztl. 1•nt q11n -lahr,; ... 
1·::n:a o pub lico, snh 1·c• a C1J:imrla1:,ftn po lí t ica dos rr~ 1n'O.~P 11 L:"t J1 /.n ,; 
cl n pm·o, <lele l'ln in ou inirnui.li afamr.·nle cnnseque uc: ia;; larn l!n -
1 a·\,0ü< para ns no.~sas ·1:elações r~o11111 10rei a1~s . :Pai ra.va111 111\ 
ai- i rl i'a.-; arris1:aclas o JJOrnic: i nsns; su sc.itavam-'-so. ve ll oirlaclrs 
dn clbS-Ol'JA"::'ul r1a .11ir~l . tidrl'a pr ln Ccn1grcssn Cnn,;I iLui 11 I.<'•: :w 
rnmcia\ a-se, rio a lguns ponf os · fio üorizonl'r. ri P onde. c11 s-
1:urna sorn·ri i- se mpre o Pspi riln de 1·ombate, o espectro \·ago 
ri•: nm:t Co nYe n1.;ão \fae ional , l'undinrlo n a sua 1'0F:ponsa
h ili dadr anon~1ma, ass imi lando ú s ua ornn ipotr"nci a iri:r spnn
savt>. l Lorlo,; o,; podr 1'cs ri.a i:;o])('rania, u a.meaçallrlo rl 1• uma :r-ro.
visüo rnall'azc;.i a os acl.n .~ ·da J'c vo lução edi..finacl<ll'a, a rnj n 
.-;omb1··a a Nal)ií.o clesfr uctara. urn anno rle orclom liberal. :l!;m 
'l'í'.·ml 1 ad(I, pnr u 1.1ia rJJJ.'rrs1101irlencia ins.tantanea, n th cr 1no
n1rd 1·0 il11 camb io, incl icado 1· habitual dr, todas as irnprossi)l's 
rn·oil 11 1.idas ua eircnl:v;ãn rios interesses f inancoiro:", dc
Hl.H1 1: i n 11 , pn1· q111"das rnpidas e succoss1ivas, o sohr csalto, a ::in 
eírdad1: . n alvnr ol n. SnubrJst.r)S. l'r,Ji zrnrntc. afasLar-vns Llus.qs 
!l·a r! i o r">r~. rp1 <' Pnl nl am a h b f. oria de\ oufrns r1aizr:s : connYrr\
hc•ndesl ''"" q11P a . fon:.a 1la voRsa aucfoeidade osL:1. JWincipnl-
111ente no vn,.cso ·propr io l'PSipritn .aos 1 i rn i (PS {IO vossn manr!n.1 o: 
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reconhecestes ·que só a Nação é soberana, e não deltY'a senã0 
partes cliv i elidas, fraecionarias, compen~1acla s de su"a sohe
rania; sen tisse que, si a Dicladura é um mal. a Dictadura 
rlc uma a. sembléa 6 um nrnl a inda mais gravé; confcssasLes 
rtuc não podeis sr;r· logislaLura, emquanto não ces:~ardm; ,de 
ser Constituinte . E o vosso voto, ele all;o senso polit ico e obc
rJienc ia ao dever, mostrando ao 1,aiz que .csl.a As·sc'.milJJr\a cr :\ 
mcapiu; ele perturbar a evolu0üo rrnra a Jegal icladc, .scrnnancl11 
os animos, -dissipanclo os rece ios, resLitui u ao co1m11crcio a 
Lranqnj]J iclade, atalhanclo a 1clepressã.o croscenLc elo rnercacliJ 
r:amll ial. Dest'arte se ver if icou .palpavelm011tc qu o não pn
rlnrei : deslizar um api ce da linha .prudente e segura traçada 
pelas clausulas ela vossa eleição, scn1 que esrs;e cl esv io rr.pnr 
cu Lrt immed iaLarncntc na fazenda nacional com os cffoi tos 
rna i.· dosastrosos . . 

Tnfcli~rncntc, porém, ou [lorque a comp lex idade ·rln as
snmplo ni'l'creça aspectos nxp loravris u 1odas as opiniões, ou 
porqn c a r claeão clirccLtt cnfre cll c e os interesses do todos 
:1.1-.n 1·r.l n n al.ut·al rrwnlo em cada espi r ito a pretensão de corn
pden cia. s usc ite cm cada cn1cnclimenlo o sonl1 0 ele urna so
l nr,:iÚ\ - o cerlo (\ -que, cxactamentc 11a parte rnai s -rlelit:adn , 
rrrai s ·n.r ida. rnai ;, Lechni ca. n1ai s cheia el e nscnl hus r•m tor]r, 
o t ralJalll o el a nossa orgariização nonstitucional, 1·~ qu e i1arree 
f.01·Pm- sc ·claclo ponto de r,ncon.Lro e combato as concepções 
mai s impi:uclento.' , as t ileorias men os prat icas, os pr'oj cctos 
mai s intemperantes e i rr'c.flccLiclos . 

Si e.'isAs ensaio ii. talvez cng-en l10 1::os, mas ahsolnt.amcn Ln 
inex1·qui,·0is. cl10gass r. 111 a ving·ar , t oda n. oh ea da · orgn.nizn-
1.;.ii o rln pa iz csl·aria írrcrn ccliaYcl mr.nf:c cnmprorn ctl icl:t pr.l a 
lia-;r'. .\iío vos illur.laes, cmn cJfo iLo, sobrr3 a imporhrneia dn 
d1dJ a lr . na riarle c•rn cru e ora nos ac·ham os . Rsh~ prri ciclo in icüll 
i'! o 1wrio cl o decis ivo . Do {jll C' a.gora rt' solvr.rdes pcnrfo a sorlr.\ 
rir 1 nrfas as Roluoões u lteriores . rOs urro.s quf' comnw l Lurr[('.-: 
:l{Ji'li . infftrinarãn substai1cialrnrnfo a ;:;o luc.ftn rir Lndn o pco
J.ilr; 111a rn rist.ifncional. i\fto são enos rr~ p a.ravr> i s . Sflo lesõPc,: llfl 
r, i;!! 1 rn ,.-i lu l rio nrgani smn. ·g , si nãn o.;; (· SCJU i va ·1·11 1os, n iln::;sn 
prwtn enn sl·itneinnal não s rr•:'i uni i r:abalhn 1.lP '>t.inadn a Yi
go·rar. r; i11·1}d11 zil', 111.as nm abor:Lo irnmravol, rn n orn ln'yií11 
Dbsu.1;1do co m. o q ual se acab11rií.o por d issipar as esp eranças 
qu e. aqui nos i·cuniram. Do rilano r1uc ar.lop tarclPs ;:;obr e a cl 1<;
t·ciminnüilo ela rn11rJa para o nrr;anwn.I n g1•ral r~ p:1l'a os dos 
' '"Lmlo'i, dcpenric, sonhore;:; , a 1Jurah:ilida.cl n º'-' a rnina d:t 
l Jnift o, a mmstituição lln paiz, nu a p1" ne l ~1rnar,ün da anarnhin. 
(1\ poicu.lns ) , a ho11ra naci onal, 011 a ban ca r ola iTieYitavcl (N11;-

111r1 ·osos a71o'iadns. Ji'f.l,i/o l1rm1 .) 
, 'rnllo1:es. não :;ornns 11rna F ndr r·ncüo 1k poYos a tP- h onl cm 

separado s, r, :reu ni dos de J1 r:mLrm para lrnj c . pf\ln t·nn trario , /.\ 
ria Un ift.o que partimos . Na União nascemo'! . . \"a Uniã.o se 
gr1·aram o fÚ.hararn oil oHrn: i1ossos pars . Na U11ião 
~\ incla não crssa.1i1os r.k estar. Para que a lJ ni ã.u sri.j a 
a 1J era1wa flc nossa rlcscondencin, tnclos os sacrif ícios 
RPl'flo voucos . A · União <~. lalvci, ' n . 11nico beneficio. sem 
mescla. fJ:lW a ·:\fanar.eh.ia nos asscg'lH'Ol.l. Ji; urn rl ofl rnar s Lr.r·
r ivr. i!': argumentos, qu e a Monarch ia nmeaçacla v i11. sm·g1 r 
cont ra si, fo i. n de q11 c o seu nsp i1·i to . c,e.ntralizador lnnd ia. 
n rli ssolvc1'. a Uniiw .pe la, rnacçií.n crrsecnl e do .. · ( lcs t:nntc nt.a
rnenlos l ocaé's. Para nãn cksrer aba ixo rl• ) Im1wrio, ::i IRr.~- · 
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· publica, a Federação. necessita de começar mostrando-se 
capaz de pr eservar .ª União, pelo menos tão bem quanto e lle. 
Quando, sob as ulbmas trevas do regímen extincto, começou 
a alvorecer en.Lrc nós a aspiração federalista, o mais ~)odcroso 
espantalho agitado pela realeza contra ella r.ra a desintegra
ção da Patria, a dissolução da nossa naicionalidade 1Jelo genio 
do separatismo inherente, segundo os seus amigos, 1á :t'órma fe
derativa. Es:se receio foi o grande embaraço, •que obstou por 
longo tempo o bom exito das esperanças republicanas· e si 
hoje o rumo de nossos primeiros passos não desvanece;, e~sas 
apprchensões; si as primeiras medidas adoptadas pelo Con
gr esso não demonstrarem que o mais firme dos nossos pro
pos itos é manter inteira, inco lume~ indivisivel, sob um forte 
G~ver110 ,Na0ional, a. grande Patria Brazileira, ·então a Repu 
b!Jca tera sido a mais dolorosa <:le todaSI as decepções para os 
amigos elo paiz. (Caloi·osos avoiados. Muito bem; muito bem..) 

Senhores, deixae-me fallar-vos com a m inha franaueza 
habitual. E' o nosso direito como membros desta Casa; ha
bililado,s a occupar esta tribuna por um mandato identico ao 
vosso. E' o nosso dever, como responsavcis por essa Dictadur'.l, 
que a Rcvolu•c15o nos confiou, e que nos traz á vossa presença 
revestidos na dignidade de um poder, cuja força jaz toda nas 
profundas fontes moraes <:la opinião, ele onde o recebemos, e 
onde busr.amos incessantemente ref.emperal-o. Perrnitti que 
me enuncie com a mais illim itada franqueza: e não attribuaes 
mmca a energia da m inha palavra senão á intensidade das 

. mi nhas convicções. Nossos deveres são reciprocas: sinceri
dade por sinceridade. Dessa permuta leal das nossas impres
sões depende a manutenção das relações entre o Congresso e 
o Governo Provisorio na altura do nível elevado, em que 
ellas se devem conservar. 

Pois bem: com essa perfeita intei r eza de animo, que nos 
devPmos ims aos outros. diizo-vos eu: Em certas reinvirlica -· 
ções de federalismo, que vejo encapellarem- se aqui contra o 
projeet.o eminentemente federalista de Constituiçã.o que vos 
submettemos, ha exaggerações singulares e . perniciosas, qu e 
<mmpre cercear. a bem exactamente do principio federativo. 
Nas cri~es de transformação social ou p0litica a corrente do
minante propende sempre, . pela natureza das cousas, a ex
ceder o limite da razão, e exerce sobre os espíritos uma 
ascendencia in tolerante, exclusivista, radical. Nesse senhorio 
quP. a aspiração descentralizad•ora assumiu agora sobre' 0~ 
animos enLre nós, comeÇa a se revelar uma superexcitação 
morbida. que nos turba a lucidez do senso político. na apre
ciação dos assunmtos directa ou indirectament.e relacionados 
com essa idéa. Grassa por ahi, senhores. um anpetite des
ordrnarlo e <lormtio de ·federalismo, cuj:.i. expnnsão sP.m COC'

rectivo seria a perversão e a ruina da reforma federal. 
(Apoiados.) 
· Eu era senhores. fedcralist.a, antes ·de ser. republicano. 

Nãn m0 fiz
1 

republicano, senão ·quando a evidencia irrefraga
vcl dos acontecimentos · me convenceu de que a Monarchia so 
incrustúra irreductivelmcnte na rcsistencia á federação· 
Esse non possumus dos pari.idos monarchicos foi o seu erro 
fatal. A mais grave resnonsabilidade, a meu ve1', dos que pre
.sidiram á administração do paiz no derradeiro estaclio do 
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'Imperio éstá _na opp_osição obcecad:i, inepta, crimiuoe:a de uns", 
ll'.J- fraqueza rmprev1clentc o egoistica do outros contra a:s as
pirações federal_isfas da Naç_ão. A Federaç,ão teria demorado o 
advento do reg1men republicano 1rnr pouco tempo· mas teria 
poupado á Republica as difficuldades de organizado com que 
t~mos arcado, e continuaremos a arcar talvez por n'ão breves 
<lias. 

A rev?lução federativa penetrou. pois, nos factos como 
torrente violentamente represada, cujos diques se arrasas.sem 
<l_e. um mo~ento para outro; e, invadindo a atmosphera po
htwa do pa1z com a pujança de uma reacção sem contrapeso, 
op~rou como um principio eliminarlor das forças de equili
br10 moral, que devem corrigir-lhe as demasias. J.á não ha 
senão federalistas. Já os federalistas antigos se veem des
bancados e corridos pelo fanatismo dos conversos. Já muitas 
vezes os mais intransigentes no serviço do principio triilm
phante são os que hontcm embaraçavam ,as pretenções: mais 
modicas da reforma federativa. Federação tornou-se moda, 
enthu~iasmo, cegueira, palavra magica, a cuja simples in
vocação tudo iha de ceder, ainda que a invoquem mal, fóra de 
proposito, em prejuízo da Federação mesma. 

Por mais distantes que sejam as duas situações, o es
pirit.o inevitavelmente se me inclina. a comparar o que se está 
presenceando actualmente, entre nós, com o que, ao mesmo 
respeito. se passava, ha um secU:lo, na America. do Norte. Nem 
tudo s:ão analogias, é certo, entre as duac; situações. Ha con
trastes entre ellas; mas · esses mesmos contrastes reforçam a 
·conclusão, a que pretendemos chegar. 

Ao adoptar o pacto, que os incorporava numa só nacio
nalidade, os: treze estados da Nova Inglaterr'a constituíam 
sociedades ligadas enf.re si p.ela origem, pelo idioma, pela fé, 
mas politicamente separadas, diversas na sua organização 
domestica. alheias umas ás outras, absolutamente autonomas:. 
Entrando para a communhão de um governo extensivo a 
todas, cada uma, portanto, sacrificava parte de sua r,ntidade 
peculiar, conc,orrendo para o thesomo ela auctoridacle colle
ctiva com um contingente de direitns renunciados a beneficio 
da convivencia nacional. Cada uma, separando-se da metro
pole, poderia organizar-se em nação independente, reservando 
intacta para si mesma a totalidade da soberani a conquistada. 
Preferindo, porém, a esse alvitre o de fundirem-se numa 
personalidade commum. _as colonias emancipa~as, d~~ois de 
experimentarem por muitos annos a autonomia polJt1ca em 
sua plenitude, resolveram alienai-a nas mãos de um governo 
politicamente centralizado. Com a implantação do regímen 
federativo, portanto, s'ó tinham que perder em materia de 
soberania. Alienaram-n'a voluntariamente em proveito de 
intero~ses superiores. 

Nós, pelo contrario, nós acabamos ae sacudir uma. Con
stituição unitaria, na qual as províncias se arrastavam op
pressas, afogadas, inert,es sob a bypertrophia monarchica. 
Não tinham vida propria; não se moviam senão auLomatica
mente no mecanismo imperial; eram contribuintes forçadas 
para a expansão ele uma soberania extranha a ell~s , que. a~ 
~bsorvia e nullificava. Abraçando, pois, o systema :tederat1vo, 
nada poc.Hamo$ perder : tudo ganhavamos de um -dia para . 
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ouLro, ecruiparando-nos, por uma conquista · instantrniea, ~'i 
·sit11ação constitucional, a que os estados inglezcs fia AJ.Tierictt · 
cio Norte, no fim do serm!,o dezoito, S'e s11bmettiarn com sa
t.;r i ficio rle pari.e consideravel dos seus 'direitos anteriores. 

J~ , Lodavia. notac eomo alli se acolheu nssa s ituar,, ifo, o 
r;omo aqui s1• pensa crn 1·ccc,ber a nossa . As ropnblicas ~:a
xo n.ias , que depunham a sua soberania, trocando-a, sob a nova 
nonsLil.uir,,i'í.o. JJOr urna rmLonornia limitada. Jestejararn o facto 
ria Unii'lci nast:ente corno principio ele urna .éra salvadora . Nós, 
:w 1.·n·yrz, que passamos rla centraiizacwo in1;p;crial a urn r8-
ginwn dr, Fecle1·aç:fw ultra-americana, isLo é, qLw. passamos ela 
nega\;.ãn qua,si absoluta da autonomia ao goso da autonrnnia 
'<Jnnsi nbsolnl.a, nós vociferamos ainda conLra a n.vareza ela~ 
co1wcssões elo proJccLo, que, offerceendo-nos uma cl esccntra
lizacJ.o rnnis ampla que a elos Estados Uniüos·, incorr0, lodav.in. 
no y i1;i o de n5o nol-a ·clar [.fw illirnilacla quanLo n imaginacun 
srm margens tios noc!'.'OS l.r1eo ristas. Qtn;riarnos urna Fr
rlcr açãn som plagio, uma Fecleraciio absol·nLamrmLo ·neig'iilal. 
111m1.m cxpm·i rnenLarla, Yirgcrn, como urn sonho ele poeta, im 
fll !1x:aYr:l como uma solrn:ão ma1J1cmatica, l.'cd.rnda ao ar llvl' c 
iltt rr•fdiclacle, c1u e dcYc sanal-a, impregnando-a no arnb icnlr; 
rl:t Uníiio, u1na Frclc·raç:ii.o. cm smrnn::t, rmcerracla irnplacavcL. 
mi:mte no princi'}üo ela soberania dos "CSLaclos presos á Jor1na 
fodcr·at.iva apenas pelas rnigallias cic)iXflílas cahir das solwas 
da sua remia na inrligencia do 'J.'hesonro Nacional. Vêclc e:oto 
ahysn10 rmlre a soli-clez pratica daquelJes saxoni os:, oclucaclos 
no goYcrno de si mesmos, r1110 f.undavarn, a .poclcr de hom 
senso e liberclaC!e te.rnperacla, a maior elas feclerar;õcs conhe
cidas nn H isloria, e o descornmedinwn 1 o da nossa avidez. 
]lnn!c•nr;, r!P. Frr.lm'a.~. 5ü, não 1 i.nb ai11ns mula. Hoj·o. não ha Fr-·
l!oraçfio que nos JJaste. ·Essa e.se.o la n5.o pensa, ao menos, nn 
ri :i.p ol viYificador da 1J11ião, i.'clativarnrmte aos csta:dos, niiu 
sahr· vnr iwlla a condir1üo funclam cmtal <:la ex islenr ia dB.SfPs. 
(Jf11 ilo bcrn.) 

To1nns a modcstia ele clesc1 r~nl1ar o modelo elos Rslarlos 
r~nirlns nm rnnterin cl1· F ocleracã.o. K pa.ra j·rrbLifica1· r:s.; i) 
rksrlrrn , ni'ío twsitárno,s ern allrg'al' qu () a Consl.itui()ií.o a.1111!
ric:rn a ,j(1 nonla um seculo rk ::n1Liguicla,rk . E' qnas i uma 
rnu rnin. ! Mas 011 sus tento qno só a qualificar5.o clesso inodn 
os qnc a não eon1wcerem. i51o •", (o cru e Yal(: o m es 1.n o ) o~: 
qur a crn1 IH~ce1·r'm sinll)l r-'srnenl.c pela sua letLra u pela sua 
1.ia.!a. A íion srituiç:.flo a mericana n:'io ó 11 ma coil~trucciio em 
dí'carlencia, .corroi·da. ~Jela vrtuslez sceular . _E' um orga.ius.mn 
v.iHJ. nrn organismo rrnasu·ntr , mn nrg:m isrnn juvenil nos 
Sf'US crm annos ele aclolhcencia ro'bnst.a, 11111 organismo LJl 'JC 

ainda niio r.essnu de cr1:• sce 1' r, a;;igantar- ':;e., urn organismo 
cuja força medra continuamente ·com o pet'passar dos tempos, 
(Muito brm1 .. ) l1 r•!o Lr ci.clci m·ganico rfo.s r lrm cnlos que a 
comJ1õmn, pela nal.ur-cza c~YoluLiva da combinar,,iio 'CJUe encarna, 
pe la aer,,:'i.o rccon;:;Lituinl1· do sou P oder .Jucliónrio, pr.la sua 
cornnrnnicar,,ão intr,í'ioi' enm as fonte s da .vida nacional, rJ()la:o1 
en1cnclas que· a !ornam rJrml'crnpol'anea a todas as aspirações 
s ueccssivas do csj1irito popular, a Constituição amel'ic,ana 6, 
b ojc. r:omo e111 :1 789 .. um rnod elo rlfL acLu.aliclrnde, u rn thes0111' r' 
rl e nxp0rfoncia, llnJ lrawrnrnplo complel,o ·das i·civindicaçõe.s 
poliJ.ica.,., elo sem:i l0 dezenove; e não pócle dei:xa1.' de cons iclera 1:-
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se, fJaca ' as · :tmvõe.3 ucs lc 1;011Lin e11Le, o gru,nd e manancial lia. 
democracia J'ed era ti\ a . (Apoiados. ) 

_Mas, senhor e~:, es~a Consli t,utiçã.o subslancialmen l;e demu
cfaL1ca, csi:ia Constituicão, oucl e o. 'print5iJ io federativo se d is
le11cle ali) 'J cxtt·crno limite. <cm C)l!e a E'1~ç.ICI'at:ão póde ser t;1J 1u
pativel con a condição elas gt'andes nacionalidades uos '1mize.~ 
vas l us t.:omo os J~s la-do s Gnidos o o llrazil, essa ConsLi.Lui1)ão, 
r~ l)t · a daquellu. nssem lJléa ele semi-dr,uscs, na pllrase de Jcl'
:lerson, .ele uma assomb léa r;omposta de gigantes, que nunca so 
mancharam 110~ ext.:cE:Sos Llo Janalhrno revolucionario inca
~?az de crear nada, rnas deram ao munclo a mais sabia, 'a rrnais 
foli:--;, a rn::us cluraidoura de todas as combinações libcraes crc
adas at.~ -boj e pela intelligencia humana, e:,;sa 1Constitni.ç;ão rc~ 
eo rnrnen.cln-~~o 1;spcl~ i. almenle ú aclrnini,ção ·do!=i .vovos pela fa
cll1datle com que 11crm itto aos arrwt·ica11.us interpretar ou res-
1 riugir as cxigonc ias ori_B"iuarüi.-; cl::t fórrna fe-clerat iva, moéli-
i'leando . o .clcsenvolYimcnto ·de .s uas instituiç;iJ.es, eonfor'me o 
Yana.i: dr. t5e l'Las oi 1:1;11msta11.t:ias dominante :-;. e a::; :n2ccssi.claclcs 
. ele conso l idação do la.ç.o naciuual, p ela 11m·1nouia 1)oli-Lica e 
econnmic.a entre os interesses muil.as Ye7:es contraclilorios dos 
e.· ta elos. 

E' 1.1 crut' se v iu. 1101' exemp lo, na qL1esüio ela prnrogativa 
folle1·al ern matoria de obras publicas 11os osl,itdos. A intor
p1·ela1:rto _:;! ri ctarn c11lc consi;üucional nr.gava ;'1 Unilío o direito 
ri e J11.'nt;t:rler a mol1101·arne 11:!0;; ma tc1:i acs no ;; r~studos . a c-;-:-
11eu,:;a:o; do 01·camcntu Jeclei:al. Esse Jitigio, cuja ·primeira dis
enssflo se .cloL1 em tSOG, a pro['Jusito da co11 slruc1;fiu ela estrada 
1•11.Lrr. l\Iarylaml 0 Ohio, dividiu mais tarde os partidos anrn
ricanos, clescle 1S30 até :1. 856, 1·oeonhecenclo uns e negando 
outros ao Governo Centi·al qualquer faculdade ele intel'venrj5.0 
1' 1u mal cria elo csLradas. canacs, porl;oE:•, as ::; irn como no 1.ocanl.-e 
:\ in sl:1·ur.oãu vulJlic.a. i'.\fas, d e 185ti para cá, clesapparccon (liL 
arrma rrnliti Lm a qm•.stão das :Jltl'ibuir:õcs da Lnião 1wssc rau11J 
de snrvi\;o admini strahYo, admittindo ambos o.· partirlos ao 
Congresso o clircif o {lo cuil.signur vcrba.s de despcsu ;í. exc
cuçiio ·ile mcll1orar1.ientos ü1.tcriorc-· de ec1:la impor t::mcia nos 
c.;;taclo s; D ho,jc nma repartição nacional, consa;:çrada c:x-:clu 
sivamenLe ao , interesses da ·ecluca1ção popular, o Natil]'nal 
Hu.1·r:ciu oi' Ecl·ncation, exerce ;obre o desenvolvimento do en
::< ino 1rub li co aucl,oeicladc bernl'aze,ja e c1·csc-enle . 

:\o que ri; sp oiLa á viação ferrea Li ao t elcgrapho, a aud1i -
1· idade [Nleral Ya i co11centritndo om si uma somma enoi·we du 
pnrlc t', t.J LH~ outr'ora se reputava privaLivamenLc cli sLribu ido àos 
ósLa.dos. B ' , ob a legislacão des tes que se Lêm constitu ido, 
0xr·epLuac!as as fmTo-Yias do J.la.cifico, todas as associações -rJu · 
camirihos el e f erro cxisLcn+es naquell pa/z, comquanto 
muilrrs clellas noss uarn mil·hares de milhas r1e extensão, 
abrangendo varfos estados nn :pel'curso ele suas linhas. Hoje, 
•J Supremo Tribturnl ela 'Unifüi tem firmado, por arestas de
r isivos. a üornpdrnoia elo Congrosso P.erlrJrnl sobr e essas 
1 ;rnprr~7. ns l'Ôginnar~ ~- não obstante o ca1·acLcr local de sua 
nr·if,'ern. ni'í.o obslanl.e clodvarem Lnclas c~:.sas concessões do 
JJO dBI' exercido :flC-la aclminis!1ração elos estados. 0 fnecamsmo 
dos governos :t'eclel'aclos mos t rou-se incapaz de · correspo~der 
'ús questões soeiaes suscitacla'.'r J?_ch:tE: relaç_~es de commumca~ 
\,\ão cornrnercial ent1·e as prov;,11.ci.as ela Umao, e, ellas . mesmas, 
ern gran-de parte, reconhecem presentemente a sua mcornpc-
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tencia natural no tocante aos problemas crcados pela exis~ 
tencia das grandes companhias ele telegraphos e viação ferrea. 
Dahi, entre outros symptomas dessa transformação. o lnter
State Commerce Act de 1887, que confiou a uma commissão 
central, em muitos pontos de vasta importancia, a decisão de 
assurnptos concernentes aos interesses dos caminhos de ferro. 
E, deste modo, á ·custa das regras theoricas de descentraliza
r,ão indefinida, se vai consolidando a força legal do Governo 
da União sobre os assumptos mercantis e industriaes, em que 
possa haver conveniencias communs aos estados. "A organi
zação política dos estados'', pondera r3tern'e (é um americano 
dos mais abalisados na interpretação das fnstituições de seu 
paiz). « fraqueou sob o peso desse poder. Para satisfazer, 
portanto, ás necessidades delle, necessario será revestir o Go
verno geral de attributos de soberania sufficientes ao des
empenho efficaz do encargo. Que essa exigencia vai ele cn
oontro ás doutrinas escrupulosamente correctas de descentra
liza\)ão, r. que tPr!a a c.entrallzação ele poder crêa perigos á 
liberdade individual, são verdades, a que não ha meios de 
CPrTar os olhos. Mas, dadas certas circumstancias, póde 
tornar-se indispensavel não attender á divisão dos estados e 
ús localizações de auctoridade 'dahi resultantes, para chegar a 
nma descentralização mais intolligente e fecunda, onde llaJa 
meio de estabelecei- a be.neficamente, assegurando, ao mesmo 
passo, a centralização, nos oasos em que a descentralização 
traga perigos á Republica». E o systema federativo é o mais 
interessado em evitar as exaggerações da sua idolatria; porque 
ella acaba promovendo reacções, contra-correntes egualmente 
t);rnggeraclas e funestas, como a dessa parte da opinião publlca. 
r1ue boje, nos Estados Unidos, começa a pugnar pela ooncen
tra(;.ão, adminiRLrativa e industrial, do servico dos telegraphos 
e vias ferreas nas mãos do Governo nacional. 

A lei de 18.63, que inaugurou o regímen dos lmncos na
cionaes, é outro passo na direcção contraria aos descomme-· 
rlimentos da fórma federativa. Finalmente, na propria espe
cialidade que nos occupa, a discrimin<tÇão dos poderes locaes 
e federaes em materia ele rendas, não é no sentido de alargar 
a acção dos estados que se pronunciam as tendencias novas 
da opinião. Em face da experiencia, que parece accusar alli 
defeitos no regímen tributaria dos estados, não é em des
envolver a acção independente destes que cogitam os eco
nomistas empenhados no exame do problema. O alvitre, pelo 
oontrario, que vejo defender-se naquelle paiz, é o de con
centrar nas mãos do Governo federal a arrecadação de certos 
impostos, hoje exercida pelos estados, e confiar ao Governo 
da União a distribuição do producto por estes. 

Aqui tenho um livro recente, publicado em Nova York, 
sobre o assurnpto: Federal Taxes and State E.?Jpenses, por 
\Villiam Jones. Nessa monograpbia, propondo a substituição 
dos impostos locaes hoje cobrados pela taxa sobre o fumo 
e o alcool, diz o autor: «O imposto sobre a producção dos 
licores espirituosos e o fumo fabricado e a distribuição '{Jer 
capita do pr9ducto liquido desse imposto ent.re a população dos 
estados, conforme o senso de cada um, promette-nos a neces
saria salvaguarda á existencia e á perpetuidade dos governos 
locaes. Si ,esse imposto. fôr in~dequado ao objecto que se fita, 
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o imposto sobre a ronda, praticada a distribuição do seu 
producto nas mesmas condições, não poderia deixar de 
operar o resultado que se almeja, acabando, ao mesmo tempo, 
com. a · necessidp.de actual do irnpos:to sobre a propriedade o 
elo imposto pessoal». 

A opinião americana, pois, alumiada .pelos factos pro
ponde visivelmente, progressi'vamente, a ampl iar a espihero. 
economica e politica, não dos estados, mas da União. 

Entretanto, com particularidade no ·que respeita a. im
postos, o nosso pl'ojecto de Constituição vai além, grande
mente além d1L Constituição americana, cujas concessões ao 
principio localisadas, olíás, o sentimento publico alli, paree<~ 
tender a cercear. A Constituição americana, con; effeito não 
eonheco impostos, privativamente distribuídos aos està·jos. 
Impostos privativos da União, sim, lá os vamos encontrar: os 
impostos sobre o commercio internacional. Os estadso all'i, 
não podem tributar a importação, · nem a exportação: Em 
Lodos os outros ramos do dominio tributaria, a alçada dos 
g·over11os locaes é concurrente com a do Governo Federal. 

Aqui, porém, só se reserva ao orçamento nacional o im
posCo de importação. Aos estados, como domínio exclusivo 
seu, deixamos o imposto de exportação, e, além desse, o im
posto sobre a transmissão da propriedade e o imposto 
territorial. Quanto aos demais, fica aos estados o direito de 
taxarem livremente as fontes de renda, que a Federação taxar. 

E' mais, incomparavelmente mais do que o que os es
tados da União americana desfructam sob a sua carta gene
rosamente federativa. E não basta ! E fcre.,.se a mais renhida 
batalha, para favorecer a inda os estados, e empobrecer ainda 
a União ! Prolonga-se indefinidamente o prazo de exis:tencia 
ao imposto de exportação, cujos termos nós limitaremos ao 
annu ele 1888, e pretende-se associar os estados ao Governo 
Federal na faculdade de tributar os impostos ele importação, 
ou reduzir a União unicameni.e ao producto destes. 

Ee:tamos, portanto, retrogradando rio terreno dos princí
pios. Grandes leis communs a toçlas as constituições intel-
1 igentes são immoladas a esta sêde incoercível ele Federação 
a todo o transe . Sob o regimen passado já entrára no domínio 
dos axiomas constitucionaes o caracter absolutamente na
cional cios impostos de importação, a illegitimidade das 
pretensões provinciaes nesse terreno. quanto aos ~ireiLos de 
exportação, o senso commum, ba m_u1to, os . fulmm:íra. e a 
csCola liberal fizera da sua s.uppressao bandeira de com~ate. 
São duas noções elementares que, neste momento, se .con
culcam, se perdem, sob o desatino do susto, com que. ~s 
antigas províncias encaram o futuro, na sua .nova condiçao 
de estados. . _ 

Mas senhores. os a;dversarios do projecto de Consutu1-
ção, formulado pelo Governo Provisorio, inve~tem eviden~e
mente os termos naturaes e forçosos da questao. ~ questao, 
para nós que adoptamoe1 a. fórma federativa, a p~1me1ra ne
cessidacle, o ponto de partida de todas as neccs~2dades, está 
cm assci:rurar a · existcncia independente da Umao Federal. 
(;lpoiac/os. ) . . a · " 

E' depois ele ter assegurado_ 1á colleet~v1da e nac10nal o~ 
meios de subsistir forte, tranqu1lla, acreditada, que havemo.& 
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de lH·ocunn· s i aiw:i'a nos so:bnun recursos, (J ue propon:ionem 
tb partes desse Lodo a esphcl'a .cJc indepcndencia local anile
] ada por ell as . A União é a. primeira condição rudirnei1tar 
da nossa vida como nacionaJi.dacle. :O regímen feclerh.tivo ú 
uma aspiraç[tO ·ele naoionaliclaclc adulta, que concsponde a 
uma 1ihasc superiot' .de {icsenvolvimento econornico e não 
se póde uonciliar coin ·a inclig·cÜcia da:s pro·vincia.s Je·dceadas. 
,1,_ Federação p1:esuppõc a Uniflo , e eleve clc;;;t inar-se a ro
lmstecel - a . Não a dispensa, nem se admiLte ciuc coopere pua · 
o seu euJra•quecinwnto. Assentemos a !Un ião sobre o granito 
iHclestruc.tivel : e depois serú opporLunidaclc critãn .de organi
zar .a. autonomia dGs estados com o · r ccrn·sos apnrveitaye is 
para a .. ua viela incliviclual. 

Os que partem elos .esta-cios im1·a a Cfo ifio, c111 .. ,-c1, de 
·Jútl'LiT da União par a ps estado .o , tra.n.spõcu1 n .~ Lt•rmoi::i dli 
iprob leina. E , quando, para esf abelecor a Fecl crao~w, sustenüm1 
não lrnYer outro plano além desse, advogad1_i. nes ta trihuna , 
pelos nossos antagonistas, p lano { jUO reclm: a Unilfo ú. rnisoria 
e ao descred.ito, é estupendo o seu CITO CHI nffn perceberorn 
que essa maneira de apreciar o assurnpt.o nuo lhe ~: Justifica 
o pro.iccto: apenas, si fosse verdadeira', provària, contra a 
1 ~x1!qnibilida1de da F cdera(;ão entre. nós. Si os estados nfta p u
dessem Yiver fodcrat ivarnentc, sem absorYer elmncntos de 
remia inclis:Jrnnsaveis aos cornprornissos do Thcsouro Nacional, 
nesse cttso, nossos e11sai.os .de federalismo ~riam prematuros 
e vã.os . Si, acaso. na liquidação dos ·elernento.s •que esta 
questãu envolv e, ~: i acrtso, corno n;;ío Cl'Oio, como não •Í vos
s iveL c.lrngasscmos ú verificação de l'i niti va de que , · nos los dn 
]larLe os rec11rso9 ess r!llciaes para a e;x istcncia da União, o.~ 
JllfÜU3 l'CllJalll!Sf'Cnt.<•;:: UU O hastar·ialll para a nxi s t.cnoia fodcral 
·dn:; c:; L.ados. u argrnnenlo nã.o provariai sm1un eontra ·a pu;;
:; ilJi lidallr tfa J'1 '1t· 111a f ecl r•rnliva en l.r e nós . i (Avoia.dos. ) 

Parlan1 0~ . sPnltnr.c•s, des l.a ]JrclirnintU' : os esLad-ns biín 1le 
YiYr•r na lJniifo: nãn p odern s:úbsistir Jóra dclla. A União 6 
u 1iwi•J. :t lrns l'. ;.1 1'.C1ndicã.o ahsolula ela nxistcncia dos csLaclo c; . 
I.embra-rne CJLW , na .\ mn 1· ica do Norte, cm ci r cumsf·nncias 
senwlhaute,;, quando. ao discmLir- s'~ nas Gunv üJHJões Joctws a 
.consl i Lui\:ãn nclupLacJa pc>kL Cnm·o ni:.ão Fcclrral, os esta Jus dn 
:-Sul. rc1uPosos p ela escravidão, a que f.inham ligados os iD 
le1.·e.sses ele sua fortuna , .11es'.Larnrn em aclherir ao pacto cl r, 
i; nusn1·cio conslil.ucional. um r epresentante dellcs não vaci llon 
1•111 di zer. na Ass i: rnlil éà da Ciirolina elo Sul: «Sem a. uniüu 
1·u111 o~ outros. este Estado não lardará. em ser anni quilaclo. 
liltv•er:í. entre ·nós aJg·mn D. Quixote, a ssa.1, TemaLado, IJfH'a. 
acreditar qu r; a Cal'oEna do Sul JJOSsa rnanter a sua indepr·n
·1.lr;.neia , ~i se .acliae só ,ou upc r:as a.Jliacl(1 aos estad os do S.n:I '! 
Sei o o r-reio, Incluhi lavc lme.nf:c fra cos pela naLureza elo nosso 
dírna e pela ini'crinricladc numerico. ela nossa popula(:.ào , 
não serú de t ocl o o n os'lo inler c. se esforçarmo-no · po1· 
.Jormar união es treita com os c: Laclos fol'Les elo Leste?» 
Senlior1:s. a s itnac:ão 0, para nós, semelhante: si lrn no Bra~i l 
:('.stados mais ·fort l'S e rnrmos fortes, ma.is :fracos e rrwnos 
fracos. a uondic,:,ão nccess.::1ria da cxistencia de todos . fracos ou 
fnrtcS: grandes ou poqucnos, pobres on ricos, é a súa cohesãn. 
a si:Jliclaricclado da sua Yi cla integral no seio rta Federação, or
,ganizada Aegundci os rnoldes praticos quo ·a · expcdcncia n:o s 
indica, (!l'"nme1'osos apoiados.) . 
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A lucLa contra o r egímen rnonarchico inspirou.nos senti
nrentos, habitas e formulas , .que p1~escntcmente já não cor~ 
respondem á re,alidaclc o. po:· u:na cclucação nova, ucvemu ,; 
c1upen!Jar-nos cm varrer ·do cspiriLo. :Estamos continuando 
a Jallar Itü Governo Ccntml, como si elle fosse o velllu 
monstro .da, e.entrai iza,'.ão cr>zar8a, cont,ra o qual nos deba
tiam os sob o Imperio, como s i o GoYerno cx;primis:Sc aincla 
uma 1creação ·distiiieta dos es t.ac1.os, alheia a cllc.s, indifflirente 
:.'t sua sorte, rcprnsentação de 1.11u principio anlagonico aos 
interesses provinciacs. H;cajarnos contra esta confusão e este 
anachroni.smo. JA não temos urna familia soberana. uma 
clynastia, um intércsse perpeLuamenLe vinculado ús irÍs titui
c;ões, conLrapornlo-se aos da Nação, e reclamando para a sua 
rnantcnça a concentração elas forças cio paiz ern torno do 
Lhronu, a subor:linac:,rw do vida l.ac.al ú expallsão da Côl'i1'. A 
l !niuo Ll.eixou de ser a oppressão systernatizada das localida
des p elo CeuLro. Sob o regímen federal. a União não ó ma1~ 
.CJlHl a ·substanci~t organizÚ:da, dos ·estados, a iD:divicluali,Jadc 
natural constiluilla por ellcs, ·dci:•cnvolvendo-sc p elo equili
hri o .chu; fori)as de todos. 

'Com essn organis1no vivo, subordinacló a leis physio
Jogicas, os que põem de urna· parle os estados. da outl'a a 
União, estabelecem urna discrimina\;ão arbitraria e deslrui
<lora. ·Os es tados são orgfws; a União ú o agB·reg·Gclo C>rganico. 
o~ org~tos nào poclern viver í'óra do organismo, assim co1uo u 
organismo não existe se1n os orgàos, Separal-u,,; é m atal- u:o:., 
JH'OCedcndo cotr10 o anato.mista, .que opéra sobre o eadaver , 
c1uaudo a nossa mi stião organizadora ha de, pelo contrario, 
insvirar-sc na elo )Jiolog·o, que interpreta a natureza viva. Si 
rn e fo:;~1: 1la·do b1Jsnar urua associa1.;ão de idéas na ordem dos 
phcnorncnos da vida entre os orgauismos superiores da crea
(;ão. eu t:On:J]Jttt' a1.·ia as affinidadcs de clepcnd encia entre as 
vrovineias Jcderadas e a União F ederal ús r elaGõcs de nu
Lriíliiu e dc c;nul:rü·.ão entre o systcma nervoso e o corpo, . a 
·cuJa cxisl.encia rli'o ]wes•icle, oxl1rndenclo e cli~t1.·.iilminrJo a lodu 
a parte as 1·c::;m·vas crmtraes, reeeb1~ndo o arrecadando de 
l.r}ua a parln as rosorvais locaes. Não vejamos na União uma vo
lcnnia isolada. nn centro, mas a r esultant<•;; das .Ju1·cas a~ so
uiaclas d isscmínandD-se cquilibráda1nenti:i ai(\ as cxtrerrncia.flcs. 

·violio, pois, (t minba those: fúra da União não 'lia con
se 1·Ya\;ão para os estados : quere is ver- a pro,: a matllernaf.rna. 
a dcu1<rnsLl'a\íf:io Jinanceira deslit verdade, ~~rim a tendes ne~te 
quadro, organizado no 'l'hes.ouro: 
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CAPIT AL 
RIO 

DBI J AN EIRO 
BAHIA 

RECEITA 

Impodação . ... . . .. .. .. . . . .. 48.819: 503$383 843$000 7 .542:723$497 

Despacho ma rítimo ... . . . ... 284: 894$088 120$000 57:087$241 

Exportação .. . .. . .. .. . . . . .. . 6 . 9í7: 183$944 . ....... ... ... 785: 851$285 

Interior . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. 26. 558: 3iQ$0H 1 ,215:087$351 t • 032: 225$095 

Extrao1·dinarü1. .. .. . .. .. . . .. 5 . 436: 053$299 7 !:037$674 510:240$18! 

88.055:933$758 i. 290 : 088$525 9. 028: 127$303 

DESPESA 

Interior . ..... 9.075 :824$512 21:004$924 j, 070: 526$971 

Justiça . . ..... 2.889:297$585 46:282$796 475: 937$500 

Extet•ior . . . . . . 356:050$788 ···· ·· ·· ···· ·· . ..... ... ... .. 

Minls terios Marinha ... . . . 8.051:132$099 23:788$532 526:740$117 

Guet·ra ...... . 7 . 491: 756$827 5:918$838 742:127$223 

Agl'icu ltura .. ~ó .104: 930$758 26 :013$i21 1 .336:091$369 

Fazend a . ..... 32 . 692: 481$9il8 285: 775$630 2.328: 104$181 

------ -----
86 :751;1;74$567 408:78i$141 . 6.479:527$651 

Despesa feita em Londres . . . ... ........... .. ..... .... ... 1. 983: 194$970 

8.462:722$621 

Serviço ela di vida int erna 
externa - Juro e amorti-
zai;:ão .. . . .. ... . ....... ... . ... . . .. ..... .. 3. 600 : 000$000 3. 600: 000$000 

Total da despesa por Estado .. ............ 4.008:7a4$141 l2.062:722$62t 

Dito da receita po1· Estado . . ·············· 1. 290.: 088$525 g . 928: 127$303 

Saldo ....... . ......... ............. . .... ..... ... ... .... ... ..... .. 
Deficit ..... .. ... . .. .... ... ........ ... 2. 718:695$616 2.134:595$318 

(10) (7) 
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Receita e DB&Desa da Republica do& Estados Unidos do Brazil no exercicio de 1889, conforme demonstra o resDBGtivo Balan~o Drovisorio já illlDresso 

PER Nà.MBUCO 

1 

PARÁ S. PAULO 8. PEDRO MINAS ALAGÔAS CEARÁ 

' 
1 

8. 752: 056$312 4.466:707$524 8,612:24 1$0i3 2. 936:435$844 ······· ·· ····· 645; 194$458 i. 713: 238$642 

61:374$200 23:871$956 "4:275$395 !0:699$252 · · ··· · ····· ··· 6:1-17$300 8:095$000 

263:390$151 J. 9,22:3i5$i5S 5.938:221$029 310:023$735 .. .. .. ..... ... 47:950~594 62:382$324 

L 352: 865$238 312: 288$043 4. 233: 505$702 2. 213 : 132$'!77 1 . 797: ·338$363 19.\:717$936 337 : 582$158 

515,:835$351 38 l: 857$547 70 l :841i$00> 303 :009$100 105: 169$880 51:741$019 101:907$774 

·---- --
10. 955 :521$252 7. 607 : 070$528 19. 580:089$173 5.823:069$-308 1.. 003: 308$24 3 916:081$307 2.223:206$398 

--~ --- ------

367: 570$733 103:348$070 574:078$246 79:972$616 374:405$308 107: 052$072 l2 . 202: 65'.1$894 

,659 : 453$610 177: 381$ô54 40'•:777$413 223: 178$636 406: 622$337 125: BS$805 257:350$314 

······ ·· ··· ··· ·· ········ ···· ···· ·· ······ ·· 1:300$000 ···· ·········· ········· ··· ·· .. . ...... . .... . 

343 : 496$386 397: o 16$513 51:687$335 38.\ : 716$207 476$193 19:949$95S 157:831$151 
1 

762:695$740 47 4: 659$756 1.27:235$107 3.629:659$950 153: 051$075 135: 438$994 5l0:871$356 

3.514:736$640 229: g 11$88 l_ L.644:1.82$616 2. 953:034$905 61[;308$118 245: 9J3$912 1.\)55: 477$593 

1. 218: 804$882 770: 758$450 1. 495: 652$761 970: 258$.6 11 '>96: 723$45) a z8: 169$727 386: 225$5 39 

- - ----
6. 866: 759$491 2. 453:074$324 4.600:913$528 8.255:170$935 2. Li7 : 580~502 982: 793$458 15. 500: 411$35'3 

8.25: 774$729 .. ........ .... ........... , .. 956:427$%1 865 : 573$630 335:801$665 222:048$432 

7 ,09,2 ;534$220 , ,, .... , , ,,,,,, ..... ,, .. ... .. 9,21!;59~$786 3.0t3 ; 163$132 1.299:598$134 15. 722: 459$78~ 

- - -----

3. 600: 000$000 3. 600: 000$000 3. 600 : 000$000 3. 600: 000$000 3. 000: ooo;:pooo 2 . 000 : 000$000 2. 000: 000$000 
. . ... .. , __ 

li. 2Q2:534$220 6.053: 074$321 8.200:913$528 12.8 11:598$785 6.013: ló3$ l32 3. 299: 5~8$134 17. 722: 459$781 

' 10. 955: 521$252 7. 007: 070$õ28 19.580:089$ 173 5. 823:960~808 l . 903: 308$243 ~46: 081$30 7 2. 223: 206$898 

······· ·· ····· 1. 553: 9g6$20 í 11 . 379: 175$645 

337:012$965 .. . . ········ · ······ ···· ··· · 6.987:637$g1s 4. 709: 85 i$889 2. 353: 516$827 15 .499: 252$886 

(1) (16) (15) (0) 

MARANHÃO AMAZONAS 

-

. 
1. 929: 534$528 90i : 173$20S 

6,985$750 2:263$200 

7ô:561$9i3 445:673$~49 

219:335$346 115:851$379 

1 29:650.~738 67:384$173 

2.362:068$285 i. 535:345$909 

----·-

-

10l:63l$275 937:8i6$283 

242: 406$487 5i:807$í43 

3:911$449 ·· ············ 
80:033$340 9B:956$885 

2·37: 680$540 143: [603393 

425:706$680 33:267$51S 

514:055$475 158: 602$925 \ 

. '. :~~~'.~~~:~~~ 1. ~:~~~:. ~~~~~~· 

... ····'· ····· • • . ;i , •.•.•..• 

! 
2 . 000 : 000$000 2. 000 : 000$0001 

:3. 668: 488$24() 3.426:65l$'148 

2 . 362: 068$255 l . 535; 345$90:J 

-

1.306:419$961 1. 891 : 305$539 

(3) 

PARAN Á 

593: 122$878 

11:376$200 

216:064$167 

!03:982$914 

"7:570$033 

l. 075: 116$522 

37:552$579 

75:924$823 

SAN'l'A 
OA.'l'HAH\NA 

602: 022$693 

7:600.~000 

73: 4~4$661 

157: 429~812 

7d:457S8i7 

o l8: 995$043 

36 : 029.$059 

77:572$591 

22: 134$460 ' .............. 

38: 530$0551 222:854$402 

753: 927$765 192: 044S657 

360: 003$'l2i 314:514$192 

193:8 16~773 238: l 70$265 

U8í: 890$283 1.081:185$166 

495: 402$703 392: 650S814 

1. 980 :29Z$98B 1.473:835$\JSO 

-·---- -·-----1 

BSPIRITO 
SANTO 

108: 127 $462 

1 :271$200 

110:328$015 

·123:210$417 

16:610$558 

359 : 5•7$65~ 

71: 174$33(j 

58:472$104 

... ....... ... ~ 
24:44 1$334 

43 :971$640 

537 :939$1180 

213:551$679 

949 :551$073 

. .. ........... 

SERGIPE 

63 : 174$055 

2:920$000 

1:733$980 

rt9:084i581 

14 :405$689 

201 : 318$305 

41 :625$504 

118: 506$694 

..... ......... 
24: 119$712 

105:671$301 

ÍG8:654$143 

217:26.2$114 

-----
676:8393468 

.............. 

-

458: 572$324 

2:254$400 

39:843$075 

89 :935$248 

37 :338$633 

627: 943$680 

1. 645: 685$640 

161: 964$794 

65: 121$850 

.241: 980$998 

38 :765$019 

141 :705$865 

2.295 :224$166 

451 :786$307 

2.747:0!0$473 

2. 000: 000$000 2. 000 : 000!)000 1. .\OJ: OÓ0,$000 1. !iOO: 000$000 1. 400: u00$000 

3.980:292$986 3.473:835$1)80 2.349:551$073 2.076 :839$468 4.147:010$473 

l. Oi5 :ll6$522 918:9115$043 359: 547$652 201:318$305 -627:943$680 

2.905: 176$lfü 2.554:810J937 i.990:003$!21 1.875:521$!63 3.519:066$793 

(ii) (8) (5) (2) (14 ) 

RIO GRANDE DO 
NORTE PIAUHY GOYAZ 

' i41: 13 l$911 238 : 604$101 .. .. .... ...... 
6:973$900 i:20U$000 .... ...... ... . 
9:613$769 34:73i $8ô9 .... ... ... ~ ... 

60:954$912 49:6363447 47:812$157 

-

0

H:545.)33i Í.6 :578$525 6. 797$396 

-
234:219$856 3ol0:750$942 1'!4:609$553 

j .061:740$436 391: 047$113 46:550$047 

108:031\\210 W\:627$349 110:286$439 

.... ........ .. ··· ···· ··· ···· ... ···· ·· ····· 
12 : 467$223 53:568$365 307$200 

15g :269$560 182:017$906 284: 720$677 

38:0483896 122:702$737 115: 060~878 

102: 9083650 107: 382$504 85: 489,$493 

l .482:465$975 983: 345$975 642:414$734 

744:720$000 

2. 237!185$975 

-----· 

1. 400: 0003000 1. 400 : 000$000 1 . 400: 000$000 

----
3.637: l85$075 2. 383: 345$975 2.042:414$734 

23.\ :219$856 340: 750$942 54:609$553 

' (12) (6) (4) 

-

"-'"' "~"· 1 •· °''' "'""' i ""'' '°""' 
· -------~ ----~----------_..:.._ _ ___ ....!...,_~· ~----

MAT'l'O GROSSO LONDRBS 

401:346$024 . ..... , .... ... 
947$400 • ... .... -... .. 
348$547 .. ... . ··· ·· ·· 

74:408 ;'767 19:079$972 

44:410$507 3 ,1,93 :899$318 

521 :461$245 3. 515: 979$290 

64:450$379 84:971$600 

74: 148$53Z 19: 300$265 

. ... .. ... ..... 552 : 950$520 

339 : 848.~105 l .276 : 065$803 

l. 442: 206$063 ~06: 607$433 

173 : 235$479 9 . 611 : 898$928 

531 :263$712 22.371:439$870 

2.625: 147$270 34 .823:2H$H9 

1. -iOO: 000$000 

4, 025; 147$270 

521 : 461,245 

3; 503 : 686$025 

(13) 

J 

TOTAL' 

.gg . 025 : 052$887 

520: 357$482 

17 .286:312$775 

4!.068:314$350 

12~ 160:706$583 

160.060:744$077 

2a. 799 :745$597 

6. 893: 519~381 

939:357$217 

12..196:219à622 

19 .0~3:673$316 

50 . 66 1 :829~485 

65 . 981: 602$570 

1114.565: 947$ 182 
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Os dados deste mappa já são os do exerc1c10 de 18Sll, 
o ultimo exercício terminado. Nas suas columnas se nos de
TJaram rliscrirninaclarnen.Le, .por esLados, a rcce: La e a rkspeza. 
N elle encontrareis o quantum da contribuição de cada Es
tado para a renda naciünal e a quota da ar!'ecadação nauional 
dispondida com os1 cetados nos varios ramos de serviço loca
lir.aclos em e.ada nm, accrescentando-se a este passivo o 
calculo approxirnativo elo contingente delles no pagamento 
rios compromissos ela Nacão. Em pre~ença destes algaL'J$nlOS 
não podemos chegar a conclusões definilivas a respeilo dei 
touos os .estados; porque, a respe~ t.o elo Minas o elo hw ne J a
no iro, c~U11Jo:s ccnl.racs, cuja importação se eH er;tua pela Al
fand ega da Capital Federal, não é possível fixar a parle que 
lhes [;oca na receita, para concluir ao certo a parLe que no 
debito se lhes ha de carregar. O de{'l'.cit, pois, com que figu-

. ram púde não ser real, e é de crer que não seja. Mas, todos 
os demais csLão em deficit, todos, merios o Pará e S. Paulo. · 

Pernambuco, apesar do seu a'Ctivo de 10.950:521$2.52, 
não evita o deficit, que é, pata elle, de 337:012$968. O Ma
ranhão apresenta 1. 30G: 419$961 de deficit. Sergipe ....• •. . , 
1.875 :521$1G3. O Ama,zonas, 1.891 :305$539. Goyaz ...•.... , 

1 
1.987 :805$181. ' 

O SR. BULHÕES - Não é exaeto . Goyaz .está no caso do 
Rio de .Taneiro e Minas. 

O SR . RuY BARBOSA - Tem razão. G;oyaz é outro E~fado 
sem alfandega. Não se lhe pó de calcular ao certo o have'I', 
não se conllecendo o seu contingente para a receita nacional 
em impostos de ünportacão. Não lhe podemos; pois, determi
nar o deficit. Mas tambem da existencia deli e não póde haver 
duvida. A situação desse Estado não é privilegiada em rela-
ção á elos outro:;. · 

O deficit do Espirita Santo é ele i. 990 :003$421. O do 
Piauhy esJ.á cm 2 .0112:5()5$033. O de Alagôas orca a . ... .. . 
2.353:516$827. O de Santa Catharina tocá a 2.55'1:840$037. 
O do Paraná chega a 2. 905: 176$464. O do Rio Grande do 
N orle, ú 3 . .102: 0150$110. O ele M aLto (}ros RO a 3. 503: (it:Hi~ 025. 
O da Parahyba a 3. 519 :066$795. O do ·Rio Grande do Sul a 
G.~87:637$978 . . 

!O Srr. RAMIRO BARCELLos - E' o acampamento dM tro-. 
pas. 

O SR. RuY BARBOSA - O def ícit do Ceará eleva-se a 15.499 
contos. 

O SR. Jos:m AvEtíNO ~ E' o acampamento da ªecca: 

O SR. ZAMl\. -- Não mencionou a Bahià . 

O SR . RuY BARtiosA - A Bahia tem contra si uma diffe
l'ença de 2. 134 :5()5$.318. E, ainda, Srs., estes deficits são 
Inferiores á realidàde; porquanto no calculo feito não se 
abrange o passivo total dos esLaclos. Fôra misLer accrescentar 
ainda i1 quota, que a cada um :]eve caber em outm0 de~p esas 
·da tJnião, como a representação nacional e a diolorriacia · 
tiss im corno a sva. parte nas verbas do orçàmento militar: 
pagas na Capital Federal. · 

Em· face elos dad11s deste quadro. que desafiam toda a con
ti::stação, pergunto-vos eu: Qual desses e.slados poderi!l fazer; 
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0ClOHOmia a parLe, viver sobre · s i, susLenLar-se :fóra da União? 
(...Jp ofodo.1· e nâo apoiados.) . ~ . 

· Os elemenLos desta demonstração, ·senhores, sao .1rr 1~cusa-
\ ci ~, a não ser que al gucm ouse contestar~ a v~rac1daa1e . das 
fo:.it.es off iciacs . Certamente esses dados nao sao ab~o1ntos. 
Hn C'!ltrc ell es cml:c~los de appr~ximação: não era poss1ye1 e~
tipuJar com precrnao mathematrna o .esco te real ·de caua. Es
tado no ser viço da divida f edera l . Mas ala,rguem, est1rem. 
exan· ~·ercm embor a .[, voulacl:de a margem de desconto para os 
etTc~~~ de cal(ml n : n re ~n!LaLlu St' f'Ú s1rn1p1·e dc/"iC'il. '.üel-o- eis 
reduzi ci o : mas não o poder eis eliminar. 'J'cl-o-ois diff~l
Jlllid o cm u in; r s La d o~ . pm·a P augrne11Lar t'lll oulros; ·rnas 1rnr 1 

ltavcn\ L1Fíl , •CU,i O havei' não fique abaixo, do _seu rJ,e·v,e . . " 
!Cons1derernos, por exC'mplu, 11 . 1.lw c.i·aud e elo ~ ui . Ji, 11 

acampamento das tropas, sim. l\las haverá 9~em < ensat~
rn e11Lo se atreva. a affiirmar crua as clespezas m1h tar 1:'·S. no R10 
Grande elo SuL expliquem o seu pas•s ivo de U .800 ·conLos 
r ep.resent.anclo ellas, sós. o de/'frii ele seta mil? Uonc,odam~~ 
JJ Orém,. ludo o que quizer em . Figuremos que a fronteira m1-
Ji la1· do s ul n o~ · clevor e. em tempo de paz, a somma annual 
ele ete a oito mil con~1Ís . Contrabalancemos, eliminando essa 
clifferença, o activo e o passivo do Rio Grànde . Rende e.sse 
Estado, supponlrn.mo.s, o necesrnrio para as suas despezas de 
·hoj e, que, ainda ass im, S·e elevam a perto ele seis mil contos. 
Mas, promovido a nação independente, onde irá buscar os 
meios de prover as expensas de sua nova situação, organi
zando o seu exerci to, a sua marinha, a sua. rcvrr ~c u tação no 
exteri or , o serviço inte.gral de sua administração? 

(Ha nm apa1't e do Sr. Ramiro Barcellos. ) 

Ji::: ' faeil a rcspos La ao nohrr Senador. Si lodos o: e. Lad us 
in correm em deficit, pergunta S .· Ex . de c1ue vive a União? 
·.\i r•m rodos ns cst.aclos aprese nlam llcfi cit: o Pará o S. Paulo 
hcneficiam a União com um s aldo ele quasi 13. 000: 000$. De
pois, a r eceita federal na Capital Federal sobe a 88 . 000:000$, 
is to é, a rnai s cio lolàl ria llJetad e fia. r eceila da Tlepul1lica. q11l: , 

em 1.889, não e:xi()o cl eu a 160.000 :000$. Essas duas aclfücõ-eis, reu
nidas, perfazem a somma ele 101. 000 :0.00$, que explica a 
existencia dos r ecursüs necessarios rmra a,cudü ao de/1,cit dos 
' "~ ta clo s na impari anc ia el e 6i rnil contos e ús nossas despe
sas· financeiras em Londr es, ond e gastamos annualmente 
perto ele 35 mil contos. de réis. 

Na possibilidade, senhores, ela vida em .commum entre os 
, ; ~laclos , ·qu e. carl a ·urn íl c per .~ i . não t r.l'ürn1 ni cios ele subsis
t ir, achamos uma ap plicçãu evidente do principio coopera
LiYo, insLincti.va11 ieHte ensaiado nas Jórrnas· m ais ridimcn(.a .. 
n:s da aggregação humana, e explorados com resultados Lão 
1n:i g·niJicos nas maü; aclPa11la{]as . .C.esde a .famil ia. üesüc ª" 
coUzações voluntarias ,de individuo•s em agrupamentos pas
sa geiros ; d e~üe as cumpàn l1 ias i11cl.usLriaPs, (ll'gnni~a:füts , hnj1:. 
segur.1doN os typos rn ~us. engenhosos .cJa collaboração, até ás ag
;;;-remiaçoes el e provmrnas e as federações .de povos os fru
etos da .associação .appli ca.da ao trabalho e ao ,capiÍal -orlam 
pelas raias .elo prochg10, e impõem de dia em dia mais os seus 
rnnld es ú . organização das socie,dades cont.crioraneas . A po
]J1· ez-tt no i:olarnento resvala á inclig-cncia -e á fom e . Forta1L
c1cla, porém, pela mutação de esforços ·e meios eleva-se até 
á a.bastança e . ao conforto., . VinEe organizaçõ~s nacionaes 

.1 



-- __... 629 

não ·e susLenl.am com os mesmos recursos que vinte estados 
federados em nrna só nacão . · 

Dizia eu, lrn pouco, senhores. que nesLe debal.r: se i.l•m 
invort:ido os termos da questão; porque começamos .appare
H1ando os 1noios Je viria nutonurnica para os . estrtdns. e1n Yrz 
ele iwin:cipiarmos por hquiclar os meios de existencia . estavel 
para a TJniiio. (Mvil:us npoforlus . l 

Senho res, qual 6 o orçamento con.i ecturavel ela Uniã~? 
A h i. é qu e a crnes tão se simplifica, assu mindo uma evi

dencia •Superior a contestações especiosas. 
Qiartl 6 o orçameuto prcs·umivel da União? O orçamento 

annua l, .110 penultimo e:xcrcic io, Ji.quiclou~se com um dr>f,,'.r;ft 
rir• ~!- :> 111il ('f)lfl".os ~oh rr•. -n. clr•spc .'-'a 1:nln1l ada 1•111 'l'!ifl nn l.:íl 
m il ; o que qu er di7.er que, no exercicio .c]e 1888, as n ossas cles
JHJ."flR :rp·nra rlm; asceuúnram a J.7(i mil eonLoo;. Dr• Nlião a l'S1 n 
parte, :i::'t por effeito necessario do nosso desenvolvimento e 
da expa nsão elos -servic.os aclrn inisf.rativos ·qu e elle nos impõe, 
.iú 11 01· 1•xa~r.;·or ar;õr•s 1· dcs,-iu:; a qne as rircurns1ancia . .; a1Ta~ta
rarri. que mais tarde se poclr.rão talvez reprimir, mas que 
:wtnal rnrnt.n r·.r enrrt r.nn1prr_1-rn·issns i111·Yil a,-vri~. paea a Fazpncla 
~\aci onal. as no.-sas rl rsp 1•1.as 1·l1•vararn- ~r .:-1 urna impuel.ane-i:1 . 
rtu e não podemos calcular em menos de 200 mil M ntos . ]~' 
rim accrescimo de vinte e cinco mil contos para dois annos 
cxccpci.onaes, qu e encerram em ·si a maior ·das revoluções: a 
snbs t.itnição completa das instituiç;ões rnwionaes e as tactea-
00ct=: inevitavelmente caras rle u ma crise ele reorgani:i:aoão ra
rl ical do paiz . 

Com qu e rer.urso.s nos de ixam as emendas propostas, p a.ra 
occorrer· a essas necessidn:des inevitaveis? 

Consideremos primeiramente n alvitre do nob1;e Depu-
1.arlo pelo Hio Grande elo Sul, c1ue, h ontem, com tanto talento 
P. cavalheiri smo occupou esta tribuna. O rpensarnento de S. Ex. 
i': rerluz ir a renda federal exclusivamente aos impostos do 
ar !.. Gº. Ora, a flesper.a, presentemente, não é inferior a 200 
m il co uLos. 

TTC\J Sn. nKPR.ESEi'\11',\N'm - Púde ser de menos. 

<O SR. RuY RumosA - Não sei si pó'cle ser• de menos ,, 
l - ~\r Sn. HEl''RESI'.::<ITA);'l'J·; - Píídü sm·. 

O Sn . RuY B ARBOSA - Não sei si pó ele. Congratular
m c-c i .'-' i n f nt11rn Cong1·r:·so lngrar cssl' l 1·iumpho. 'Yfas f'llr 
depr.;·1derá de grandes transformações, rele .]JrOÚm clos golpes JlO 

sc11vi.co, crnr e~l .irnaro i 11ãn fa ll.r uos rrpn·s1 ·n lai11".es da !\ae-ã.o 
a PTJí:•;.·gia. para desfe0harern, poupando ,s ituações respeita
vnis, e a lmhili rla rl r 11m·a atte1ll1::1rem. c·Yitanclo desm•g·anizaCfrPs 
arr iscadas. Mas, actualm ente, sob o Que ,se acha estabeleci.do. 
a rii:frn da Jr,sprrn r': c s ~a. J:, n ,bsrrnbl<;a C:onstituinLn nãn' 
discute parcell as de orçamento. Encara a situagão elos com
promissos da RflpubJ. ica, tal rrual oll a existr ; porcruo seja qmd -
ftir a extensão rlas rcrlucr,.õcs p o,csiveis neste ou naquelle exer
cicio orcamcntario, o ele que nfí.o se J)Órl c é prescindir, é deixar 
de am1ar o Governo Federal com os ~111"\ios necessarios, pelo 
menos. para satisfazer aos seu s deveres na ."it uação em qur· a 
Ro_puhli ca o encontra., o em que o voto da Can stituição o 
clerxfar. 

rü'ra., cingindo-se a receita ela União ás fontes particula-
1·izadas no art. liº dp nosso proj ecLo, a renda fi ca1'-nos - i:1 
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·mi seravelm ente ab:iixo da ·desnesa P.s i·ipularla. Oun r.s s~n os 
impostos dn art. 6º? Importação, sello, taxas telegranl11cas e 
taxas postaes. Mas, para o exercicio ?e 1891, o The~ouro 
orca os direitos d e importação cm 95 mil .e a arrecaclar,;io do 
sell n em 5 20ílr,ontos . Somma: 100.200 contos de·ré1s. A 
renda postal. ~l\·alia-sr cm lr rs mil cnnlM: a dos lelegrarh_os. 
em mil . Ao todr! . ; ni~. 104.200 contos. l\fas. cnmo o .sr.rv:r·o 
telrzraph icn importa annua lmrnte em 3 845 ennto:. e o C"r
:reio geral custa nnr anno lÍ. 565. temos uma rleducçao de .8.HG 
contnc; ans 10~ .200 da renrln, a q.ual. portanto. em ullimo re-
sullarl0. fir.ará f'('[i117'n a a 95. 7!10 ·contns de r éis. · 

Nesse sys!ema, pois , em ultima analyse, a re.ceila nacio
nal fi ca exclusiv:imrnl c circumsc rinla an nroclnr.I o ri as 1 ª"ª" 
de impor 'arão. 'T'nmhem. ao fn~er rla (;nn st ihri ção arnArirana . 
hnuve quem cogitac;se no alvitre de limitar á importação o 
porler fed eral de tributar. ent regando ns ou'ros impostns ao 
gozo privativo dns · governns lora cs . Mas a id0a n ãn achou 
qurm a sus tentasse. e pP.receu ferirla mnr talmrnte nP!a mais 
)wilhantp imnu!lnarfío nac; naginas do FP.drrnlidn.. NPm póde 
lrnve1· erronia maior do que essa em rnateri a financeira. A 
di ff11«i' o rhs noçõr>; scirmti:Ficn s na ad;n ini st rar1ío elo pa iz r o 
anrrfriroamenf.o dn · nnsso r ezimrn tribulari0 rlevem tender 
constantemente a rerluzir os rlircii1.os rle irnnorlação. como, ern 
geral. tndos os irnpnst os inc!írec tos . E ser ia monstruoso ado
pf ::i.rmo's mn a Constituição, a11 e enc:irleasse n paiz a um a nni
d:i.rlr trihuf:iria viciosa e cr111rlemnacla. obrigando-nos á neces
s idrirl i> abc;nlula de aui:rrn entar cnnlinuamente o peso de um 
imposto aue. pelo cnntrRrio. a sc iencia nos aconselha a redu
zii· nrM"ressivamP.nle. Um· orcan°en tn nacion::il fPrbrlo a se 
alim<>n far nrrpetua e exclu siv::imente d::is taxas snbre a im
portarão sr.ria a mais excentrica. a mais absurda e a mai s 
damn inha de tndas as novidades economicas . 

Abstrahinclo, porém, do caracter ant i-scientifico da 
cm en rt>1 .. apreciemos-1 hr. sirnnl csl1"rn 1 r ns resu ltaclos :l'inan cP i
ros. Eis a sua demonstração ar.ithmetica : 

Tmnnrtação. . . . . .. . . · 
·Sl'lln ... .. . .. , . ....•. 
Cnrr()ios . . . 
Telegraphos. 

n e"pr>za dos Cnrrreios .. . . . 
!Despeza dos Telegraph os ... . 

·Portanto .......... .. ..... . 

91í.Oílíl : íl0Míl01) 
5 2011 :OílMílílO 
3. ono : MMnn0 
1.000:000$000 

--------
f04.2no :n11Mnoo 

4. !'íô'i: ílílMOílO 
3.815:000$000 

--------
8. 4 ·f o : noo ~ono 

104 .200 :000$000 
--------

95 .7 90 :000$000 
\ . 

Or~ .. só a rlRsnr,% dn Minisfr.rin d::i F:izr>nrfa tem ct e ahsnr
ve:r dois ·ferços des >:a imnorfancia. Entretanto, cumpre di
znl-o. ::vnrs~r das rliffil,r>11flrtrlns inhr.rrmtns ao ncriocln ini0ial 
-do n ovn re1<i_m en, ás . r,;;i !!Cn.cias da r Bnr!!an izar,ã0 cto paiz, ou e 
1emns P.m mans. o Mrn1~f P.r10 da Fawnda não au gmenta a su a 
<l e .~nPoa: r erlnl-:i . De feitn. no .prniccto rl e orr.<:irn0ntn anrr.
l?entado ás camaras, o an.no passado, pelo Ministerio 7 de 
Junho. a despe:;:rt da pas trt da .Fazenda é avaliada em . . . . .. . 
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62. 102: 163$851: Pois bem: para o exerc1c10 de 189.i, essa 
secção ela de~ pesa ferlcral é orr,mrla, agora, pelo Thes.i1H·o. em 
61. 016: 194$655. Differenca para menos a favor do orça.-: 
menlo republicano: 1.085:971$196. · 

As3im, circumscripLo o Thcsouro Federal á rece it ::i oue 
lhe deixam as emendas do nobre Deputado pelo Rio Grande 
do Sul, cujo nome peco permissão de declinar, o Sr. Julio 
LIA Casl ilhas apenas 1 he restarão. pagas as ri cspcs:l,; do '.VI 1-

nisterio da Fazenda, 34. 773 contos para os gastos dos outros 
ramos da administração, cu.ia dispenclio, a liás, sobe qua:;i ao 
triplo do que corre por aquella pasta. 

Cotejemos agora o producto das taxas · do art. 6º com a 
des1)csa geral da União. Avaliada cm 210:0 mil contos, menos 
os 8. 41 O (custeio do serviço tclegraD hico e postal), aue já 
deduzimos no computo daquellc pr0ducto, fi gurará clle na 
confrontação com a cifra de 191. 600 contos (em algari::;mos 
re·dondos) . Mas, .como as taxas do art. 6° nos ministram 
apenas ÇJ5. 790 conJ;os, havemos ele confessar que ficaremos 
com um def icit c;quivalente a mais da metade da despesa: 
95 mil contos cln dP. /' 'icit sobre uma clesnesa de Hl1.60{)• r>·nnlos .. 
ou um drf'ieit de 9fi.8'!0 conteis contra uma receita de 95.790 
contos . 

Em fa.ce destes dados mathematicos, digo-vos eu, e nin
guem me poderia ·oonJcstar, a Oonstitu ição que se moldasse 
nessas emendas, não seria a ba1se da nossa organizacf:ío finan
ceira, sPria anenas uma d·eclaração de fallencia , despejada, 
formal. immediata; não seria o pacto de nossa União, mas o 
pacto do nosso de~credito: não seria uma affirmacão de re
nasc0nça e um appello ao futuro, mas uma ·Confissão de ban
carrnt a e um teslam ento ·dr, sufoirla. Anl es el e concl11'rl •1 o 
e:x:crricin de 1891, teríamos de pedir moratoria aos servidores 
e aos credores do pai:>:, lesados no pagamento do seu salario, 
na s::it isfacr·i'ío de suaR contas, no emhnls.o dns seus iuros. 

Bem sei que o illustre r epresentante do Rio Grande do 
Sul nos alvitra, ainda, ·na sua clJ'nenda ao art'. 12, uma idéa, 
rrur. ::3 . Ex. nresume· supprir as deficiencias do seu plano 
"'ubsfitntivo. Mas, que nos nfferece essa emenda? Uma taxo., 
facuHativa ao G0vcrno da União, vm·a os casos extraordina
rios de crrirmiidnde 1mblica, e um imposto subsidiaria sobre 
a renda do's estados, na hypothese de insufficíencia da re- · 
ceita do art. 6º, em auxilio ao pagamento de divida nacional. 

J\. primc~ra narte da emenda prevê apenas os casos cx
copcionaes de calamidade geral. Não conta, pois, com a in
Ruffir•ipncia manifci:; ta da l'enrla para as despef>as orcJi narias 
da União. O segundo IJaragrapho da emenda, entretanto, Mn
fess<t imnlicit.nrnenfo ns duvidas do seu auctor solJre a sufri
ciencia ela rr,r,c ita u sual para a satisfaccão de. um elos ramos 
r,apitar,s ·ela despr.sa ordinaria : b servira da rlivida federal. 
TorlaYia. rrner para ·as cventual iclafles nftn ordinarias. mas clr 
occurrencia frequente neste paiz, onde vastas regiões do nosso 
·territorio vivem periodicamente flagelladas nnr calamidades 
rlrt nat.ureza mais lgrave, .quer para a t errível lacuna de pos
fl ihi li darl e prevista r, aprmtada no orçamento orclinario - a 
emenda não permitte outra sahida ás finanoa.s federaes senão 
uma ta.1•r1 sob i·~ n rrmd·a dl(}S esto.rlo.1·. · ' 

Duvido, ~enl1ores. que. a poder rle estudo systematico, se 
pnd osse descobrir systei'nas de taxação mais inconveniente do 
{.{\J e esse, - - duviclosi ss imo nos s E>us r~sunactos, peri.Jgosissirrio 



no' reg'irnen de i·elações que ·crêa., DJÜJ.'0 os csLados e a .. União,, 
Taxa.~ sohee a r enda d os eslad os ,5ão ü1xas, ique os osta{fos 
pagarilo quando J.hes approttYet'. O GDverno Fedcl'al nunca 
SC po.der ia C.Onsl.i t uil' ~rt) clO I' violento 1das l)~'OVÍTl(Üa•S da u nião, 
cnnslrang·endo-:-a.s pelo irnpcrio dos Lribunaes e pela acção 
ria. força material, pela demanda, p ela penbora, pela ·coacção 
nrmaicla, ao pagamento de t.rihntos, . a que as Ic.g·islaturas locacs 
.se r ecurnssem. Um systema .quo abre a porta á possibilidade 
d e taes w nflic.tos, que, digamos a ssim, p e lo proprio m c.cani.3-
mn da .sua •combinação, os ·promove, ·e multip lica, não pódc 
arros lar a anal ysc, nem tem dier.ito. a p.eo\·.a .ele um ensaio . 

:E. depo is: clr.i xa i-mP p crµ;nnt.nr-Yos : Nãn Yt~dcs qu e pne 
r ~sf' reg im cn o de;;1:mp.0n hn dos compromi ssos da d ivida fr
dPral f ica PnLrrgtH' ú boa YonLade rla s assembléas proYinciacs? 
Qnnmlo cll cs, DOR seu s ori;.amr.ntos, n egarem os m r. ios pat'a a 
~nt.isfaccãn das taxa." impos t.a ;:; ao s L'stados pelo Govrrno ccn
trnJ. quando ellaf> se del ihrrarc.rn a lhe {)01'!.ar ns Yivcres, 
onclr lia t io ir bater o '['h flsouro mendi·cantr.:? Que prat;a do 
rnnnrln rmprc;;I a 1·(! mais i1m rnal ao governo rl c nm paiz c·on
fc:-:s am éulc dcst.it.uidn el e•, fnnlc." rlc renda para hourm.' a s snas 
1!1v irl '.1..; " Pnl r·r.gu1•, a « ;~P r·•' :'> tH~i111, :'t rli se 1·ir.1\;ãD rln autot'ícln.
ilc . .; lneacs':' :'\fo Yêrl cs qun s11 lrneam . .clrssf' modo, lnmcnlayr l
·ni rn[.r\ ª·" nosições onl ro ft Uniã:0 !\ os estados? ~ão perr.e
lwis .flU'f\ dr.,.t;a1'LP os es·l.aclo.s sr1'Ül'll1 cl-e orft l'm dr<an t e os fiado 
l'f\~ rla Lnifio, os aJ'hit.1·os elo seu c1'Nli to, e que o r·.a.pil.al, solici-
1.arlo J)Ol' ella -nos rnereados monetarios, foria de consul tar a 
~itnar::í ü finai1 ceira de {]czruas elo orr,.amcn1 os locaPs, antes de 
«r1 tra 1· "rn qualqnr<r 1 r:an~acr;iio rlP rrrtiilo cnm ,, (in,·crno "F··" 
ricrn 1? 

O SP.. · Jur,ro n:e GASTILHOs i; ouTrws - Nfio apo iado. 
O '811 . . HUY BtdlBOS:\ ( ;lf'inistro da Fazrmd..(t ) - Golloqu n-

sc· S . K\ . na .s i(.uair,(ío d e rnn c::rriLahsta cxkangciro. tr:nd n 
' 1!.tnlo d r: r:recl:tc• rCÍ11!.ra -:1 Hra7.il, r cl ii;a-rn0 qt1 r C(ll1 Ltan ç:a 
P.c•r11~l'ia r.ont.inuar a ter na nontnalidacle do um paiz, N1jo 

' gnvrrno l'ieassc ú nwrc r• ri as l r.gi~latm'as p1·rwin ci aC's , quan1 n 
ans m e.io;; ri o <.l('.udir aos f-:f'. ll ;; rnmprom i,:sns clf' 11 nnr :1 ? 1.Y11-

, u1 P1'osos 111rnü:ulos: m·n ito bem.) . 
. · Arr.'r:e. irmns. agora, o pbnn fia Corn rnis~ CTn. P1•11p 1-1f' ;•Jlr1 
· qn r., al1~m da ~ la-:'\aS rrsrn::vJas ao;:; P;:; t,arlos prln iwn,j rel'n 
cons titucinn aL s r, lhrs deem rnai s 10 % soll l'f' o i.mpo·o; tn cfo 
ímportaçã.o : o que CffJUi Ya)c a ahaJrr el o fl5 a SG mil conLos a, 
somma lot.al ·deste imposto. Fae.amos, -pois; ac.; contas, r. vcri
fiqu en1os 11 cs f.e caso a qu e J'i ea rr•duziclo o Go 1,rrnn rla U nifín . 

· Ternos uma 1·cer.it.a. q 1t(' SP rindr• 1'ú Pl«Yar. ·hojr•, a ·l·üO 111il 
r· ,1n tos. talYc·z ainda a mais . .com o aclmi1·avcl cl esenvolvi.m cnlo 
po1· qÚ o vai. passando o J1ai 1, . (.1t 1wiados. ) Mas. r-m rnatcrrn 
dr avaliacfto orc;:amenlar ia, não ilPvemos j i · além clns cln.dns 

. f11r 1wc ir10::; nela yerificar,,fío mais scglll'a (Apoiados.) 

O Sn . T•'.r,ss1fü M :11vr1:-;s - An l c ~. ele menos . 
n Sn ' lluy HAnnos.-1. - (.Mini st.ro da Fazenda) - Som .du

\"~ c1a. 
Si á (l r.spcsa, Mçarla em 200 mi l conlos, eonJrapuzermos 

a rccr. ita de Hiíl' mil. terem.os um dr:Jfír:it' el e 10 m il ·contos . 
, }> r rlcj' i.l''ÍI' avulta com 0 regímen propos to na Constituição, 
. :prn U i·a ú :\·eceit.n. fed eral mui s HL 500 contos, corresponden-
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le :s aos impostos de ex110rtação. ·e 5 . 800, producto calculavel 
do imposto sobre a transmissão da propriedade. Perfazem 
!'3Sas n:clclicõcs a somma cln 62. 500 contos, a qual, abatida da 
in1 j1orLaneia de cerca fi o ·Cinco mil , cm que com o noYo regi
ir:cri clecres.cem logo os oncargoq ela União, flo fixar i'.t, pouco 
mai: ou menos, em 59 mil contos. Carecemos, portnint.o, de 
rcfm'oai· a renda, _i1ara rw.il .ae o ct e:falquc preYisLo; r. , para 
r;.';'c- fim . vos proponho, no meu r elawrio, .cuja impressão vai 
arlr:rntac!a , os meios cuja app li caçi'io rne parece mais efficaz. 

As a!Lnraçõ1!s prolpns[a<; pelai Co.rnmiss5.o ao peo,i ecto. 
!1 010 conLrario .. agg1:avam C'>s e clcs:falque, l•clcli cioi1anclo- lh e a 
c;ornma . .cio 9. 500 ·contos (dc7. p01' tcnt:o Cla.s taxa,s el e im1rni'
l a(:ün ) , ·qnr o nlcya a 7J. mil contos . Qi.rn 'ficaria scrndo , senha·· 
i· r•.s . [l Con sfil!l ir:ào, 1vioL1 i.ad() r · ss :~ a l\·it.r c, . sr.niw urn or(·~Jt.i 
pullli eo <:10 bancarroLa nac ional '? J%se sr.ria fatalmente o clrs
!'lllar P, cniand o nflo amanhã, depoi s ; quando não no pr imeiro, 
com certeza no exe1.·cicio immccliato. (A1Jo"iados. ) 

T•j' cyidco.tc . é :fatal! 
Ru cm·rn-nic .respeitoso ao 1rntriotismo dos Srs. m emllros 

rlo Congresso, ciun r,01n tamanha :l'aciliclade cortam largo nrsl'.f)f\ 
a~s u rnvto': . p lancj anclo mutilar em dezenas de millrn.rrs ciH 
1·onLos. ·da noi Le para o dia , a r-enda nacional 0111 um paiz 
snbr e.ca.rregaclo de co1n'prornissos . Mas- nã.o m e inclino nwnos 
allmirarlo an te a v ivacicl ac!e ela sua irnaginaoüo. Qnizera v el' 
1is mr•rn; cnntraclid ores 110 pos to do Gov erno, com a obriga
çú.o ode .resolver .esLc l[lr obl•erna: a: a.dminis l:Tai;:.ão' •do T hcs 011 ro 
11hrig·aila ;1 . . '200 mil contos cl P rlr sprsa ri s rrYirl a a penas por 
1 ·~9 mil conlos de renda. 

·L \ L\ voz - Cada um gas la o qu e •pode e não o r111 c dc
scj:i . 

O •Sn. fi'uy Jhn.BOS.\ (M ·inistTo dn .Fazenda) - O m eu 
it11'c•1·rnp lor ·rlesron11ece, neste ponto, regras .carcleacs ele admi-· 
ni;;!1· ru~ fto · fl m materia financeir:i . (flJp oin.d os: ·1nuito bem,. ) 
Ha dr•s1wsas necessarias. sagradas. ú:d a. f's nn nrt;ninrni n da ~ 
nnçõrs; e ó .. t'I rlcpois de t er avaliado a importanr, ia de;;scs 
~ Üeril'i C' i n:; inm·i lavci s, lJll C' n lcg islaclor Yai f ixar a r r ('.(üf.a. 
As nnr:õc;;; n:to podem •eximil'-se n, en ca egoc; , qunndn as ncccs
·': idndrs -r!e sua existencia lh'ns iinpõf'rn . (Mnit1i li ein: rnnito 
/)(~111 .. :' :"na ronllição não é jden Lira á do pae ele fam ilia. l(u 
rln individuo pr riviclcnte e mn.ri gcrarlo, qu e p6de nl•" r eclnzir 
·~ r· :"! :fome, r1 arrt manter .a sua honr a e satisfazer ns .srn s com
]F/J lll issos. (Mnüo mioiados: mn'ifo b!' m, e upaPf es . ) 

Os nob res r rpr esrnlan l 0s lliio r nnscg·nirão a lui r o nwn 
Nwioc ini o, i:omllaler o m e n calculo 1;0 111 impngnaçõcs par 
ein rs··a um ou oulrn a lgarismo. \ [ais der. . r.n cnos dez mil ·CMl
ins, na im mnn siclacl r tem erosa rlr s~a cl iHrrcnca. nã0 nlteeam 
n al('nm:e (las proposições rrue acabo el e estabelecer. (Muitn 
!1e m.. 1 :\. i:l isl anr.i a !; 1ã.o rlr .';i1w~1 1 ra rln. qw\ rorl.rrn cnrno cm ·-
1 a1·r·1.iJ. lar3·a margem sobrarú semrirr . ma is qu e suffir,icnl r 
para n os Jr,yar an rJ,.;::astrc nae ional. CAvoirirlos; 111/,n opni orlns 
r apcwtcs ) . 

Venh am. si são capazes . os Lhaurnalurgos que m impu 
gnam. eonverler cm realidade css fl absurdo math emal.icn, ~a
l'isf'nl'.onclo com umn 1'('.('r il'a de ·!18 . ílOO :ílílíl8 a uma rlr s1irsn. 
rl 1) 200. ffOO : 000$000. 

O SR. 7,,, :..vr,.1 -- :'.\fas. ao m enos, pódo-se 01>orar o milagre 
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não augrnentando Lão desmesm·adamenl.e a despesa, com o n 
Governo Prov isol'jo tem feito. (A.poiadps e não avoiados) . 
E1·a preciso que o i.1obre Minisl.ro demonsLrasse que cada uma 
destas verbas de augmen lo tem sido de indeclinavel necessi
dad e ; emquanto não fizer isto, a sua argumentação não pro
cede. 

O SR. RuY BARBOSA (!ti inistro da Fazenda. ) . - Quaes 
verbas el e orçamento? :_'l!ão er t:1mos analYS8nclo aqui uma lei 
de meios. Si esse fosse o obiecto do debate, os represen
tar.teil ela Nação pocler iaa:n indigitar, cada qual por sua vez . as 
economias aconselhave is, e o exame rigoroso do assumpto 
no's habilitaria a discernir a praticabilidar:le ou impraticabil i
dade dos alvitres propostos . Mas o que discutimos ago ra são · 
as _bases financeiras da Constituição, o seu regímen organico, 
isl.o é.- a eslruci u n1 permanenl e, sobre a qual se hão de lecr,1· 
os nossos orçamentos annuaes, crescendo cm proporoõ·es, á 
maneira cru e avuHarem as necess idades ordinarias e extra
ordinari1s cio Thesouro. Essas reducçõ es, exequ iveis ! ai vez 
hoje, mas talvez inexequiveis aman hã, corresponderiam a 
um a situação tr:111sHoria. Nãd podem justificar, porta.,to. a 
inauguração de um systema defin itivo, estribado no pre
supposto da perpetuidade de economias, que brevemente se 
110Licrim frocar r'm ag·g-rava rões ele r:!espesa. 01100 disco n'c
rem, como se estivessemas preparando a lei orçamentaria de 
18!H. Pois Sei'á passive] fazer C! o orçamento ele n rn exern ício 
um circulo de ferro para todos os orçamentos futuros? Sup
pon ll ::imos 0ue lrn g-rand os eói'fcs. onr, rlar, n::i d e~pesa cal
( ~u !a da agora. Pod eis assegurar eternidade a essas economias? 
S i as fontes de r en da. a que, na Constitu ioão, redu zirdes o 
Governo Fe·deral, não derem de si mais que a receita estricta
m r:nt c precisa ao prriz no ::mno' vindouro, .anel o ha de a União ir 
buscar meios ele subs istencia, quando as suas n ecessidades, 
nos annos su bsPqu0m t es, tra nspuzerem essa medida? 

Po1'1' 0 ce rne daria. sPnhM<'3. que se proccdes$e, ag·ora. ar 
inventario dos actos da Dictaclura, que ouvi, ha pouc'O, arguir 
de de,,nrsns irnmorleradas . T iYcm os a fnrhma de mudar a 
nossa fórma de governo por uma . r evolução sem sangue, nem 
desnrclem, sem exnoliação . nem violen cias . Sob este aspecto, 
o nosso exemplo é singular na historia das revo luções. Si a 
levassemos a cabo, sem ao m enos augmentar o orçamento tri
vial da cl r .~n Psa , !criamos lambem nesta parLic11Jarirlade for
n Pcido á JTi sl_ori a o prim eiro r snr:cimen conh ccirln ai(• hoic. 
Mas. si o não fi zemos, não deixámos de fázm· muito, fazendo 
o rru e está feito. 

Quando sr\ amontoam, :po·rém, accus·ações, par a nos es
mn~nr 'ºh o pe~ o rios nossos crrns P.m mal r: ria ele ri espesa , 
n ão csQucçam registrar, n o halan ço, os actos de sevc-ridade f i
naneoira, quo assignalam, por outro la:do, a nossa aidm inistra
çf,o. !'i';'ín r•.smrnrnm quo. só no r:npih1 l r1 rnt11l 8do soh o ti tnl r:i 
<le :mxilins á lavoura. J)nunámos ao T l1 esQuro 40 mil contos 
de réis; que, com o· recolhimentQ, já quas i C"lnclu ido, do em
pr('St imo el e 1889. alliviámos o orçamento numa somma an
m1::;J (fUt>. de 3., -iflO contos nos nrim r i r-n~ Pxnrci eil'S. suh ir(L n 
4,_ l15?í 'contos nos exrrcicios snhseq.uen tes : que, com a conver
são das apelices de 5 a .~ o/o, t.er ernos firmado a inda urna eco
nr1mia p c1·1-r1811r)i1 re r~ cn np, idcr;lv i;l : que mi Iras eco nnrniao c!D 
natureza .eonstante e ordem elevada proporcionámos ao Th2--
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souro, habilitando-o, pela cobrança dos direitos de importa
çf-ío cm curo. a cffectuar o scrvico rlas . s uas cl o~pcs :i.s no exte
rior, independentemente das fluduações do cambio, verba 
rorresiponclcntc, cm todas as liquidac,ões annuaes . a muitos mi
lhares de contos; que outra derivação annual de milhares de 
contos encaminhámos para o Thesouro, com a ex' incção do 
r.nnt.rabaPC!n na fronlc ira elo Sul; que. Pº" ui Limo. acal1amos 
de assegurar ao paiz o resgate gratuito do papel-moeda em 
r~ois terços ele sua imporfancia to al. 

E, si, apu "adas e contrahalancadas Assas contas, ainda no:; 
quizerem orivir como réos. . . · 

VozEs: - Nunca! Nunca! 

O SR. 1-luY BAHBOSA: - P·erdo·em-mc ... Não me refiro 
aos nobres reprcscntanl.0s ela Nação, mas aos adversarias sem 
alma, nem escrupulos . . . Não me r efiro aris membros dPste 
Cong· ~esso, .cnjo patriotismo paira acima de baixezas e mi
serias ... 

Quando ... ni1o como criminosos arrastaclos a um tri
bunal. . . n:to n os lmrnilharcmos a es1 a 11:-m ol llesc . . . mac; . 
como homens ele Estado, responsabilizados ])Pranto a opinião 
publica. nos abrir em esse plcrni.rio, cujas sr ,ntenças não erram, 
o simples aspecf.o elo paiz, a sua prosperidade. a flo"escencía 
~la ::; suas rendas. a tranquillidadc elo comrnerc.io, a aclhesão da 
;ndn~ lria, a confian<;a geral pronunciarão por nós a mais e1o
rruente elas dcfo:·,:rn. (.4.poüidos; apm·tes. ) 

O Sn.. H.uy BARBOSA - Senhores, eu desejaria aos meus 
auLag·oni stas, aos nossos condemnadores, a fortuna, a hern
avenl.uranrm ele occu.parem. postos egun.es ao nosso m:stcs tr em 
mczes de tram-e . 

O SR. NtLO PE\. ANHA - A occasião não é para o prnces20 
da Dictadura e d-e seus ministros. 

O Sn. E~ YSEV MARTINS - V. Ex. continue no •seu .dis
curso. 

O Sn.. HuY BARROS,\ -- Qncwrlo n os fJr ovocarcm ao tr i
bunal da opinião não nos arrecearemos de responder pelo 
crime d e. te .~ recebido a revolução das mãos ela força trium
pb::rnte e conduzil-a, por !.reze m eze.s el e ·Jictadnra, sem uma 
nodoa dP, sangue, sem uma interrupcão na vida orclinaria do 
paiz. s·em a menor quebra T!a seu credito, com a sua adminis
tração illesa, a sua tranquillidade perfeita, a sua riqueza c:'eS
eente, preservando esse d'C·posito sagrado, esse thesomo de 
honra, para, atr avéz de obstaculos, perigos e contratempos, 
entregai-o, como o 1entreg:imos, nas mãos sobe :"anas da. Nação. 
(M'Uito bem; muito bem.) 

O S.r . JosE' MARTANO - O i~ ovo hrazileiro ajudou p erfei 
bmente o Governo Provisorio. 

(Ha outros apartes). 

O Sn.. HuY BARBOSA - Na -parte d1e seus actos, que ne
cessitem do emcnckt. o Governo Provisorio nunca excedeu o li
mite dos erros orrlinarios (knciarlos), aqnelles pelos quaes 
nunca :,e r esponsabilizou a adminisLracão .elo paiz soh o re-
gímen r,x t.incto. Sacou, Lalvoz, clornasiadn sobro o futuro, ar
;rebataclo no d•es ejo de accelcrar, por impulsos arrojados, o pro-
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gtesso material do paiz; e, no ardor dessa aspiração; assumiu. 
ta lvez, para o · Thesouro, responsabilidades excessivas. l\'Ia s 
essas, até cr,rto ponto, ainda .são susceptiveis de modificação; 
·e, segundo os ca lculas do Ministcrio da Agr icnltura, ndo .co
HH'varãu a {l 1H:1'ar-:nos ·s rmãn <·m um::u ·quinta p arte no {1'rça
mcnLo Lle t8ü2. Hcs Lam as despesas militares. A este resp1eito , 
os ospiril.os reflexivos, aquelles crue conhecem a diffcrcnça 
r·nlrr pllan l.a siiar 'º go\·e1·nm>, rm.Lrn org-anúar pr.ngrarnmas -e 
Iiciar com as difficuldades poliJ,i,c-as de uma ge.rencia a;dmini,'3-
t.rativa, - clles que digam si 1)ocleriamos ser exigentes. e in
tram;igenl;r,s com esse clomentü p reponderante na i:ovolllção, 
olemenLo, que, tenclo-no·s airmado, graças aO' seu cspirito J·i
hcral, para a conquista .da liberdade r epu!Jlicana, cobriu-8'{', de 
gloria o serviços inestirnaveis ao paiz . Não lla revolução sem 
-ilonmsi.as. Feliz a qu~. se consriinma, ·como a nossa., sem cruel
'CJa.dt~, ncrn {leshonra, á sombra ela liberclack 0 da paz. Querei-a 
1\\'.trnnw ·de 01·ros, é igno1'ar a. pressão incalculavel d o inU1rcsses 
imperiosos n forças deseucacleaclas, que, em prriodos üescies. 
pnsam sobre os hombros d e. uma. dictadura . As nrn;rés revo
li 1C' ionarias Ll>n1 vagas irrcsistivci s. Só a rep1;escnt:i,ç:ão im
e.ional ,depoi s ele 1resLab'clecida a legalidade, llles púde recelwr 
o ernlrntc no quebra-mar filt sua auctoridade soberana. 

P ercorr ei a hisuo1·ü1. elas revoluções. 1especialmente da
quollas, onde se pronuncia e predomina. o elemento miliLar .. 
<:onsicl erai .. r]r:pnis, '' :noss:1; ,, óiwt-rne nncle, aqui, as com
mo11õe::;, as catasLro[1lrns. os honores, que, por to rla a parle. 
acompanham r.sses tcn:isois espasmos soc iars . Examinai a 
Lracliçfí.o ·das clicLadmas, particularn1'o.nte daquellas a que a ' 
alliança intima· .com a força anúacla confere o .privileg·io ter
ri vr l 1 la impunidade; e apontai-me onde a en0onlrastes. .iú
rnais, se,m bl'Cmenclos e .sangninosos excessos nõ ·poder, scm 
insolentes e jncommensurav'e,is abusos 11a .administração, s·em 
a extceminaçfio systema tica elos antagonistas do governo, sem 
a cli ssi)Jaçfro infrcnc dos recurso-s ido Thesour.o, sem , a confis
í'.a<; i:íu g·cea l rias líberdade:s ·rl o poyo . Confrontai, agoi:a. com 
cs8cs pwececl cntes. o quadro d.a revolução ele. 15 ele novembro, 
Lolerante. pacificadora, reanimador.a. A esse ir 1esultado inau
dito niio trriarnos certamente ·Chegado, si nfw fôr;:i, o tempera
mcnl u ox,cc~)ciona l do· poyo hra:úlráro , isua humanidade. srm · 

.rloçm·a . . scn r·spir i Lo ordeiro, sua cl is.ciplina moral, s1.H1 incliffe
rrnr;a ~ts C'Xaggern.cões. :\'Ias Lnclas ·e ssas qualidades seriam cYi
rk.nLemrntc haklaclas, s i uã.o fosse a moderação, -a moralidade, 
a firmr~za. füt dictadura exercida p elo Governá Provisorio. Em 
siLnaçiõr.s ·como a que acaharnos de a[1nwes·sa·r, a clesorientaç;ão 
ti o porler frt'ia. determinado lran sbordam1cnto dr paixões irre
prcss ivcis. Pxp losões :furiosa;;. roivindicaçõrs deseirfr'oadas e 
cl:gas, qu e abysrnariam n sociedade- na rnina e no desespcTO . 
Parr·~ .r-rne . pois, snnhn1·rs. que ·este GnvernQ não po1Cleria, já-
111ais. ~rvaliar.-sc p ela eravr~ i l'a ilo · govcl'nos de exp edi cnt.c, rias 
arlminif'Lrar;.õcs ordiuarias. qu e adormecem snavementc a sua 
nsteriliclaclc no exp·e,cli enlc 'dos dias ea lmos, sem ohstaculos, 
rrwonsabi \idades, ,nmn risco . (A.JJO"iaclos : ?m1,ito bem,. ) 

Faltas, abusos, tcv'0 -os elle por certo. Todas as adm in is-
1 rncõrs os IC! n 1. ioclas Mio-rl c lel-os. rim· mc1 lrnrcs qu<' se.iam 
as .s ua :;; intenções . Corno n ão os cornmC'tt eria um governo for
Çfldn a aclmin.istrar fóra <la le.gali-dadc ? Senhores, a legaliclaclc 
não é só um balnart.0 pa1'a os adrnini sbrndos ; é tambern, sobre-
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ludo, onde hoL11·er nos· horntJn s eh~ }{;sLui lo o sr11Li.m e11lri cl1.i 
dever, uma coura11a para os ·admin.istrauo1·cti . Aquelles que 
:cxrn:ceram o govemo deste• paiz cm situações or·dinarias, 
sonetem as irnprcssões de SLta memo1·üt, e 1:·ccordcm-sc da 
pr essão 1~xcr1.üda sobre os seus uctos .peh:i s cxigen1:ias ·c!o inLc
rcssc, pelas inve t1-Jra-das tcnclencias alm~ i vas da Jtossa adrniui s
:Leaçãu, p ela mulliyJli.cidade das p1·e.t ·n çõe:; politicas . Entre
tanto, pata su al1roquc'1ar contra essa.s irn]J O Sii ~ões, eonLra esses 
lmr·igos, a legalid&clc os· armavã corn ·-o seú noíi possmniis, ante 
u qual Linharn ele r ei;uar ·u·S ambições pal'l ilmiares . Concen
t~'anclo . 1~m si . boclu.s bs ;i)Odeees, , ob!'.~mclo smn o ãpuio .de· pa1·
Uclos, m w rnudo os seu s •passos irnla cl estru i ~:ão ela ~ insLiLuir,\ÕC!S 
:fL1ndamic1nta.cs, a. DiCilaldt1ra .rr..\vo'lu üio11a1ria. vi u-~'11; ·1:·ufr.eg·uc . 
. sem esse ab1·igu LuLelar, á acç5,o inliuiativa (!e Loclus as inilu
encüts, com .a,:; quaes os intc:re.sscs da 01·cleir1. as eon v:c•,Hicnci as 
da 1Jaz, a so1'Lc da r cvol w; iiu nos impunham' a neeessicladc· de 
trausigir· a lJ cm elo paú: . Imagürnm-se agora a ::: clif'fi.culdacks 
incalCllla vc.i s qu e a àuciavarn. Entrcta1tLo, as suas culpas n::ío 
transpuzcram o~ l:i. rni te:; ·das eulpas. usuacs 11 a adrnin_i stração, 
pelas qunes o vocter, entr e nós, ntmuft re.-pollf.ku, e a l[UC 
muiLu m enos: .poderia for La r- sc um governo· absorvido pelas 
prcoeci.:l)JUÇ~õ es ·cxteao1,dinarias ele u1m1 ópoca incomparavc.I na 
üistoria cio paiz . (Apoiados . ) 

Crcirnw ~ cleSJJesas exaggnrnda.-; ,LJêtl'LL o fu t. u r··u excn;i üi O ? 
Mas, si .essas despesas não leval'ern a dii"Jerenca de 2 1 rni 1 con
to .s ·entre esse r~ -o ult imo liquiclaclo, difi'c1·ençá (lltc· eon esponde 
a urn p criodo ele do is a.nnos, e qu8 se eonLrahalança por mna ex-· 
p:msfLO inau d ita da prosp eridad e nacional, essa cl iffer ença, 
r;onsiclemdas as diffieuldacl es atenadoras que trnnspuzemos 
incolumes, 't! 1)s magnifi cas resu1tados a que pela r cvolur_;ão tc
rernus ehegacl o, 1·crn·cscnta a. ma is van la,iosa das permL1tas, o 
11.rni,,; baixo, u m:üs rnoclieo .Jos prc~1us 11 ela conc1u"isL<t da J.lcptt
bl ica. (Apoiados; nm'ito úcm. ) 

São esqueçaes, ;porém, que-só JlOr uma consiguur;_Ju , . au
xilias t"t J a>:oura, o Ministerio da Fazcndct, solJ o Governo Yro- · 
visorio, poupou .ao .. Tl1esou r o 4.0.000 ·contos; l[ll C a :c'.SSêt eco-· 
HOmia, já apurada, accresce um systema ele '!' eclu cç~õ es e van-
1 a,!:) CUS J.l 8 l'man1~11 L e .s Cl'(!(l;das IJOl' CSSlü M.inh;l •i'l'iO lllJS' j Ul'O'i; da 
di 1·icla p ubli ca, 1ias diff.c1·enças de carnb10, no papel i:noecla, na 
a r·i.·ee-adar~ão -ela rcnrJa, na fisüal iza~\ ãO ·d.a ct e~pe·.s a ; e yc re i.'i s1 
pollenrus tcm!Cir, per ante a opinião e irnrantc a Historia, 
.ela 1r·espo11salJ ilidade, que, . n e·sta parte, nos possa caber ! 
(A1wil1dos; ·inwito bem .. ) _ 

E'St:udai, em tolloA 0·3· · LemfJO .~', os <UI1nac:; {fa.s 1·evol u_1;.oys: 
:wli.arci s sempre a .avidez dos par Lidos, a desordem da~ pa1xo.es, 
a ·inso'ltrncia dos vunccclorcs. a, ernorsãu impetuosa de· 110.vos m
tcrcsse.s sociaes, a perturbação das normas ·administrativas 
1_letcl.'ln iuaucl.o miormc·s r e1.n·uclescencias na. clespesa do Esta.elo. 
E, 1-cmbrancl o·-vo~ clc::;l:a li ci;: ão, c1i1·ci:;, . ern ':º "~<t comcicnc ia, 
cotcj anclo o .1ms::;o acli\10 o o nosso passivo, s1 sao~ exagg·erados 
u-; sacl'ificio s ele vinte ou .trinta m il contos, impostos ao pa1z 
pela r ·evolução de J5 ele novembro, a troco d

1
a orgai].iz.ação da 

Jl.c.publica, do a;,sen tarnento do·s alwerces el a .l< ed e'l:aç;ao, en1 um 
.arrno -ele paz, -ele ordem, el e· bom se_nso, de crecl~to, <le sat1.s
facção e 'j}l'O'S,p eri cll~ÜC iia,ciona·I . (Ca/O'l'OSOS lifJOWdos; ·1nni lu 
bem: rrmito bem . ) · . 

\ .í MA voz - De 11eJ'ournas ineomparave1s. 
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O Sn. VmrATO D'~ JÍEDEmos - E' a honra •do Governo' Pro-
visorio. 

(lia ou,fros apa rtes) . 

VozEs - Ouçam! Ouçam! 

O SR. nuY J3ARBOSA - Voltemos, senhores, ao ponto, de 
onde nos distanciou esta diver são. Parece-me haver-vos de
monstrado que, com os recursos 1deixaclos ao orçamento· federal 
pelas emendas ao projecto, de todo em todo se impossibil iLa a 
vida Jin:lllceira :.to Governo da União. I<'irrnacla, perp·etuada 
por di sposí~,ões constitucionaes essa dPsproporção espantosa, 
que ellas .cream 1cntre a ;:•eceita. o a ·despesa, não haverá mais 
csLadis La de· mediano bom sonso, de alguma consciencia do seu 
dever, que possa acceitar a responsabilidade, da admn isLração 
elas fi:nanças, nem C·~<:9i l< u' 'xt.r:'.ng·oi r os ou nacionaes, crue 
caiam na demcncia de: ader.ni.-ar l m r l'al a um governo depen
dente, para os recursos rn rlis esscnciaes á sua existencia e á 
sua honra, das auctoricla,cles locaes a castclladas .cm direitos 
soberanos . 

Ag·ora, porém, que conhecemos a sdJuaçfio do' Governo Fe
deral no plano das emenclas, examinemol-a no systema do pro
.i ee:.o . .'\r aso os te dcsrura dos estados, como aquella.s esqu-eccm 
a União ? Deixa-os elle, como ellas a deixam, sem meios de 
subsistir ? · 

De modo nenhum. 
Para o demonstrar prima facíe, basta comparar o acc;'es

virno de despesa com o augment,o da rie-ceita, Que, pela fórma 
Jeclera Liva, aclvem aos estados . Realizada a organização federal, 
quaes são os encargos, que na despesa geral se transferem 
par a a dos es lados . • 

Pelo orçamento da Instrucção, Correios e Tele;grnpllrns, 
nada. 

Pelo do E xt erior, nada. 
Pelo da Marinha, nada. 
Pel o da Guerra, nada. 
Nada, pelo ela Agricultura . 
Pe'l o da Fazenda, nada. 

Apenas, no orçamento da Justiça, se Lransmittirá da União 
.Para os estados a retribuição da magistratura local, verba que 
r epresenta, no maximo, um total muito modico, uns quatro mil 
contos, quando mui to. . . . 

O SR . CAMPOS SALLES - Exactam ente. 

O SR. RuY BARBOSA - • • • a distribuir entre vinte es
tad?S, e pouco mais de trezentos contos pelo Ministerio do tn-: 
t eno r. 

VozEs - Muito mais. 

O SR. RuY BMiBüSA - Muito mais, não. Isto só, e nem 
tl rn r eal mais dó que isto. Verifiquei - o com os orç.amentos na 
mão, percorrendo-os; parcellâ a parcella, e buscando cuidado
samente, de consignação em consignação, quaes as que devem, 
tr:iaes as que podem, no regimen federativo, mudar~se do pas
sivo nacional para o passivo provincial. Calcúlo, portanto, em 
quaL"o mil e trEz<:Jrttos contos a somma de encargos assumidos 
peln s antigas províncias, ao receberem a inv•estidura de es
tados . 
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Com que r ecursos, em ,compensação, habilita o nosso pro
j ecto os esta dos, para satisfazerem a essas responsabilidades 
da posição que vão occupar ? 

Primeiramente, com os impostos de exportação, cujo pro
ducto póue estima :·-se em 17 .000 contos. Já não é pequena a 
concessáo. A commissão encarregada, pelo Ministerio La
fayeLte, de rever a nossa lr.gislação tributaria, dizia a esse res
'.Peito: «Ceder á receüa provindal a enorme 4.mporlancia de 
16. 000 :000$, que cm tanto orça , o producto do imposto sobce 
a exportação geral, ou mesmo a metade detie, como a alguns 
parece, seria abrir no · orçamento geral uma brecha impossível 
de r eparar; pois não haveria onde ii' buscar fontes de renda 
em substituição daqueUa. Equivaleria tã~ imprudente medida 
á decreta<;ã.o da bancm·rota dp Estatlo ». 

Já não é pouco audaz, pois. o passo, a que com essa de
d'ucção nas rendas federaes nos abalançamos. 

Em addição a esse imposto se transfere tambem para os 
estados a taxa sobre a transmissão da propriedade, cujo re
sultado sobe a 5. 800 contos. Digamos 6. 000 contos. Ao todo, 
23. 000 contos de réis. E, corno vêdes, não levo em conta o 
tributo ·sobro a propriedade territori·al. 

O SR. PHESIDENTE - Peço permissão ao nobre Senador 
para fazer uma observação: a sua hora esbá terminada, mas, 
como o orador que está inscripto em seguida, o Sr. Chagas 
Lobato, cedeu lambem a · palav1'a, tem o nobre Senadol' mais 
uma hora para continuar o seu discurso. (Muito bem; muito. 
bem). 

O SR . RuY BARBOSA - Muito obrigado a V. Ex. e ao 
nobre Deputado que me honra com a sua benevülencia. 

Confrontada, pois, a despesa emergente ( 4. 300 contos) ' 
com a receita em perspe·ctiva (23.000 contos), sobeja, a favor: 
dos estados, uma differença superior a 18. 000 contos de réis. 

Eis, em summa, o que se tira '5 o que se dá aos estados:. 
Despesa accrescida: 

,Justiça dos estados ... .. .... . . 
Repartições de policia. , ..... . 
Pela pasta do Interior~ ... . •. . 

'.fl.eoeita accrescida: 
Exportação : .......•.. ~ . .... ...• 
Transmissão de propriedade. ,, 

3.279:923$924 
730:938$6()7 
312:000$000 

4.322:162$591 

17. 000' :000$000 
5.800:000$000 

22.800;')00$000 
4 .322: IG2$591 

18.477:837$409 

Ante c';;Les 'aigaTisrnos, S!enhoN~S, sustenlo· eu i(j1.le nao têm1 
11ão podem ter o menor fi.mdp.rr1,ent0 '..real os receios, espalhados 
em certos estàdos, de qu? a Feaeraçao, nos Lc_rmos d? pt·o_Jecto, 
os inhabili te para satisfazer as suas nec·ess1dades rn ter10res. 
Estamos em presença de um ve;rdadei}'O panico, de ym pheno-, 
±neno irreflexivo de medo, man1fesLo nessa persuasao, em que 
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laboram muitos n1embros desta, Casa, el e .c1ue os estados nüo 
1Judum acceittu: esse pJ ano, sc.m se couclcmrnrrnm á misoria. 
· S cssa·s ü·e·s Jontes ele r enda , qu e· o proj ect o lhes r csel'va 

· Ji l'i vaLi.Yrrn1enl. e, Llc que o projccto excluo absolutamcnLo a 
Uni flo, ou, a11lt:s, .em cluas dessas fouLcs apenas, as taxas sob t· e 
a exporü1ção e sobre a transmissão- da propei ccladc, 1sohram
J1llL:.'i meim; .parn. a v iclu :ocru csLreitl'za no ·:mio .ela (i•'•cüeI'ar;.i1 o. 
Depois, sc1rl10]$es, 1·esta aos .es tados, ,por explo1·ar, Yastü.;si J1 :u 
campo tributario, nmwa eusai.acl-o solJ a i\1011arcllia . Ni1u l!a
Ycmus ele cingil'-uus, L'm matcria ele impostos, aos instrumenLo~ 
Pnforrnjaclos, ás Jon Les e:::>·~ assa s, (le que se suskn tavan.t as pro
Yinc ias no a1rl.ig·o regímen. Mui Lo s r amo.s Ll r mat0l'ia LrilJu
l<t1·el estfiu ']J Ol' alli ainda virgens ; ,t!· esse campu, sobee o -qual 
a un tiga adrniuist1,açifo passtrva, e rcpq.ssav a, sem ulilizal- o, 1~ 
Yasto, 8egnr u "' dt.\ .comirleravcl :[e()uncliclallt". A iltt idcucin elo 
nosso systr.rna Leibnlario concentn1- sc cm {iil' et;~\Õ(lS. de que p o
Li'e!' ia clcsvi:11·- su a::'s·az. s c~m .clcs nintagcm aeecnl uada para a 
.renda, t' de·ixa .por oc.c upar um .largo tcneno, onclc ha toda 
uma colh eita incalcul:;rv.e-J, que kutar. Gada. governo e-Opiava, 
a esse rc .'<pc ito. o sell anlPc0sso1·; as ·camaras, qu e a }JOlitica e 
a uraLo :·ü1 absorv iam, 11uucn t iveram tempo de. est udar a r c·
urganiztt1;.ão tri lm turia do pai;:; e as •prov incias,_ d~voraclas pelos 
]nLcresses el ciloracs dos parti-dos, vegefavam no regimen tra
di c:.ional, incapazes ele dcvas·sar horizontes novos. E' disso que 
car.rccmos de, sah iL', a poder ·de tl'abafüo e csLucl o, ()Ol1Sultanclu 
n u.· l1011s oxc1np los as possibilid ades de entique001· a 1·ccciüt 
nacionu.l e !oral corn a e:xpl_oração cl cssc·s opu lentos mauancia"s 

' d1•sp1 ·cza:dos a Lé boj e entre nús. 
Quando, senh o1·c~, a :\ mel'ica dr~ Norte acloptou a Júr111a 

;f1_·rJ 1•1 ·a Liva, PS m!' smos r eceios surgi.!·am alli nos esp iriLos. 
Duviclou-se })t'ofundamenlc de qu·e aquell es estados, e111-

11nl11· ccid (1 s CJ t.levastaclo;; .p rla :i.'evolur;ão .e . .pcht cl esordcrn ... 
UM Srt. HEPHESEN'L\l'\Tl-' -- DLtrainte nov e annos . 

O 1Sn.. HuY BiHlBOS:\ - . . . •pudessem arro stal' a.· des
vcsus de um goYerno f e,cleral r egu lannenf e organ izado . Dizia.
su enLilo : «Já os 'CO nt1·ilrnintes ·mal Jogra.m pag·ar a.s taxas mu
nic ilmes, as t axas de condado, as ta:xias dos estados. Corno sup-
1' º '' -J'hes forças pai-a 'ª '!DJ·on tae o · novo farcl,o , com qu e o s 
':iriarn sobrccanegar ·os tributos fecleraes ? » 

Entretanto, por aquell es tcrnpos, Harnil.t.on calculava .apenas 
cm um milhão el e dolü.n·s (dois mil contos ) a ,5Õmrna da des-
1wsa de todos· DS cstac1Ds, e prognostic:w:a a continuae-ã.o desse 
u1:ç.am rm Lo por mui.tos armos uincla .. Não podi-a ser mais m o'
d t"sta a c:3cala elos onus inherentes ús ne·cess idades domestica;; 
cl1Js varios membros ela União em project,o : dois mil conto~ 
~umuaes, n lparLicl os poe t.re:r. c .estados . P.oi s b em: o cens u 

a uwricano Cffl '.1.880 escriptura, ·COmo ~resultado só ela taxa geral 
soÚ'l'C a. p'l·o2n·ieclaclc, ·explor.t1;da all i irnlo.· estados, a .quantia 
d o H·l::l milhõe·& de dollars, ·OU o2ô. 000 contos, não se compre
llt.mdcmdo n esse compu to o proclucto de· varios generns de tri
butos instituídos na legi.sla·çrão d os estados. taes como o i.m
posto pussoal, o impost,o sobre industr ias e i)rofissões as taxas 
:;obre os direitos das corn'panhias, os titulus ele cmniuhos d1 · 
forro, as heranças e legados . E Bsses 626 . 000' coutos repre
s entam apenas o imposto pago aos estados sobre aquella parte 
da propr iedade, que '!lã.e> l)óde evitii:T, ~or meios furtivos, a sa-



Li;;faccãu dossc encargo, parle avaliaria cn1 ,17 bilhões Jc dollar;-; 
estimaucto-se em não menos do triplo isto é. em não menos {!e 
51 bilhões, a irnpoda-ncia da forLuna Jlal'LicÚlar, que s·e .sulJLl'ai 
ao pagamento desse tributo. · 

. rNo Le-5'C .que não rn e ref iro au imposto lerr.i Lol'ial , mas au 
·1.m,pusto ge1'1.tl sob1·e. a JJ'1·uprie.clade . .J~sse encargo -t•.ccai ei1gfo
lJadamente sobre o total llos haveres do uont,ribuintc, seguuclo 
as suas dec larações, -conig-idas ·pur urna fisca.Jização que :o t\ 
uonsütue, cm ca:da Es-tLtdo, numa. junta re"CLificadora. (JJoarll o( 
Hqual·izat'ion ) . Ellc abrang•c a propriedade . real e pessoal. não 
•sú a terra, as construcções; toda:; as expre:ssõcs dü·e.ctas lia ri-· 
qL1cza, como o- uonjunc.to dessas. refJ_r:csentações conve11cionaes 
.cJella, a que or:; ameri:c.anos chamam p1·ov1·iellalle intanyivel: os 
Litu los, as acções, as dividas .de livro, a i;cnda. J.<.:is a base desse 
irnpo.s to, que, a-pesar de en.ormemenLP· lfü:i"laclo, apesar d.e redu~ 
zido ·pula .fraude a trcs qnarlas ;padns elo seu valor, clispema 
annualrn.cnLc ao 'l'heso'llro dos estados, 1ia Uniãri Anwricana, 
quantia cgual ú importwncia ele quatro amtos Llc rccci l a IHl
e i onaJ. no Braz:il. J~, -são esses os 0staclos, -crue, lrn noventa annooi .• 

·se a-ssusta'Vam -ant0 ·tt Fed-eraçã.o, -.rnccanll·o, não podCJ· re1mir 
11_lois mil contos annuacs para as despesas diilla. · 

.Ttt se expe1·imentou, vorventura, entre uú::;, esrn i1nvusf,o 
Jccuuclissimo ? Nem seqcwr ensaiámos aincla o irnposl,o ~obr 1 ) a 
ronda, tributo justissimo, r e:parad0.1', inclispc11.savol, urgente. 
· (Avufridos.) 

Niío nod cmos, 11ii.o podem os esl:a1dos Lambem t"(JCOt''l'cr· ia11 
impo,.;to sobre o alcool, ao· imposto sobre o fumo '! (Azwiados. )· 

· ü imposto sobre o al.c,oo-1, s:cnhorc·s, -esse, po·r si sú, t ·1e nd 1~ 
annualmente, em J.i'rança, 248 milhões ele: francos, na Iug'la-
1.erra, · :33ü m.ilhõtJS, nos Estados UJtidos. :151. rn ilhõcs . J.<.: ' um 
irn posto, rr11 1.1 · assim dizer, nrü vcrsa l. «Os paize·s maü; adcan
Lados », ubscrva rSl;ourni. « não Lfan 1·1~ct~ado sobr·ecari:c·gar o 
al.éool eom o lJeso cio tarifas o:x.oebitautes, (~ cstrci lat.'-llte o Ja
J1rieo. a ciruulação e a venda nas pl'csceipçõe~ mai s rigorosas .» 
]«:ni Franç;a, onde esses u11cargos são meuos gravosos, está-sc
·lhes aconselhando ainda a aggravação. Na Jng·lateua clle~ for-
1wccu1 ao 'l'llesouro ci o Ileino a quarLa ou quin ta pari n -ele su~l 
receiLa ., , 

. Na União Americana, du1·auLe os vint.n am1us decorridos 
c11Lt·o J 8li2 e :l.88::!; oi mposto sobre o alcoo l «i o Labacu prodm~iu 
a sonmia gigantesca cl1• 'l . 79G rnill1ões· ele Llollars, pag-os tom 
mcuo::> difficulclade e aLtr i Lo do tiue Lo clos os outrns i1nposLus , 
forJer-aes ou lcicaes. Em monda hra~ilcira são ::J.5!J2 rni ll16cs 1fo 
contos ele r éi·s. No me mo decm ·so de l.<'mpo a procl1wc;ão nacional 
elo uurn e prata foi apenas ele 1.Z!J8.7ü3.79~ dollars, ou 2.000 rni
Hlões de uontos, isto é, cerca de uu .1 terço menos qu e o vroducLo · 
tobal üo i1.nposl:o sobt· 0 -o aleool. u o forno; e, ao JJ<+sso qUl~ :1 
arreeadação desse imposLo não ab:::orvc sequer,;) 1/:i o/o lia sua 
·onHna, o ouro e a prata custam, sob o~trns formas de valor, 

a im1mr:tancia total da proclucção, .clollai· por clollar. 
Que1 o1Jstaculos -nos inhibem d0 rompc'r caminho .por esses 

.rumos inexplorados? Jl3, antes do tentai -os, ,q_uc moti.vo .. ni
:wavel r1m,ver:á, para -des·animarn:lOS ela sorte dos flSbU-C)os, não 
lhes vendo outra salvação, a nã.o ser cm combinaçõ.es. Joonina,s, 

· .que .arr.astariam a União. á ruina o á, '.· ('leshonra· ?: 
·O Sn. J!:cYs1m l\L\I~;l'INS , ....... ; 'Ap'.oiado: 
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O Sn . H.uY BAnBOS:\ - - Vejo, :;;ei1hores, os estados <í.vidus 
pol' avolHmarern a sua renda, intimando a União a e~1tr.ar no 
·l'eginrnn da mais ·austern. c·eonomia. Não os vejo applicarem 
a ·Si mesmos essa regra louvavel. O viver das antigas provincia.s 
uão as ai'fez á moderação na despesa. A commü;isão incumbida 
em 1882 de re:ver e class.ificar as r endas geraes, provi·Il!Ciaes e 
municipaes, -dizia, em 1883, no .sé'u . relato~·io: «Talvez ~e yeri
fique, em ·parte, que é devi<;lo aos ·propr10s eTros e prmc1pal

. mente à falta do. economi.a, o dese1quilibrio enlre a receita e n. 
{!espesa, que se nota nos seus orçame:ntos .>> No periodo dê tran
sição que a·travessamos, ainda não .se lhes percebem symptorna 
dl:l mais profümas disposições . Nos .s1eus pnijecLos de Co'11sl1-
tuição tamhem não lhes ,descubro melhoya. •rodos os estados 
carregam. cori1 eno.rme exicesso no pessoal judiciario, a.ssim 
como no pessoal administrativo, e vão sobrncarregar-se no 
·pessoal político, · eslab&lecendo-se por toda a parte a dualidade 
do Poder Le•gisl.ativo, que; nos estados, não tem sempre <l 
mesma r-azão elo SJe1' que na União, •especialmente nos estados 
de segunda e~ tercei.ra orde1n. ' 

Não me consta que algueim, dentre os reclamantes côhtra 
a i nsufficiencia da renda faDult&da aos estados, se lembrasse 
de examinar os córtes possiveis, necessarios, urgentes na sua 
despesa; quarido, na ausencia desse calculo, toda a· arguição elo 
mesquinhez e anti-federalismo irrogaüos ao projecto será pte
cipitada e insustentavel. 0$ estados 1oarecem de proceder a 
es·se exame de consc-iencia. EsLão mu ltiplicando aos precauoõe:; 
mais' ciosas contra ü Governo Fedel'al, ao ponto de impos~i
lfüíLar-lhc a existencia, o esquecem que: é ·contl'a si proprio:o, 
contra a aberl'.ação das tendencias dis$ipadoras adquiridas no 
.ahti.go regimcn, que lh.c.s cumpre, soibrctudo, acaube'1a11em~.se. 

Não procedem, assim, actiualmente os americanos. Alli é 
côlltra as legislaturas dos estados .que as suas constituicõcs 
multiplicaNJ,m, hoje, os freios a osso genero d•e abusos. Os es
tados rhais novos da União aproveitaram oxoellentemente a 
oxperienciá de seus prcdeccsso1'es. Todas as constituiç.ões l·e
gislaclas nos ultimos Ü'Ínta · ~nmos contêm artigos resl;eingfo:do 
o. poder das assembléas locaes em materia de emprestLmos, o 
acautelando-os contt·a a perpetuação das dividas existentes . 
neiquisitos especia.eis limiLam aquelle poder: já 1 exigindo a 
maioria de dois . terços cm cada camarada legislatura para as 
:motorizações· elo cont.ra.hii' dividas cm n-oml:l do's estados; já 
vedando. o fazei-as rcom o fim de animar a éxecU.ção de melho
ramentos materiaes; ja prescrevendo a todas as leis, que au
ctorizarem empr-estimOS, a Obrigação de CI'ear-J'h.eS SÜnuJtane-a
meiJté 'um fundo de amortização; já prohibindo subvencionar 
associações parücularC'S, o'll .auctorizar o pagamento de tecla
mações contra o Estado, não fundadas em cont1'acLos judicial
mente exigíveis; já taxando um limite maximo, restrieto a 
quantias diminutissimas, além do crua! não se possa ~xtender o 
debito do·s estados. A Constituição do. Oreg:on, por exemplo, 
estipula esse limite em 100 contos; a do Nebtaska, em 200; a 
dô Minnesota e .a do Iowa, em 500;. a do Ohio, em 1.500; a da 
Pe.nsylvania, povoada por mais de cinco milhões dei habitantes, 
em. 2. 000 contos; a de 1N1ova York, co111 . urna ·popula9ão egual-

. meu.tê avultada, nessa mesma somma. . 
Ao ler êss.as disj)os.içõés mu!.tifü!i:'mês; diz o auctor do 

ma.is p.otavel dos livro.s escriptos até hôj-e sob~e a Republica, 



ameticana, « sente-se como si a, legislatura fosse uma especie 
de roedor, procurando a todo transe evadír-s0 do <iovil, pa:l'a 
destruir tudo em derredor, e o povo de cada Estado lidasse por 
lho fechar as sahidas, 1rnrto de1 não, haver óutro mei() dei conter
lhe a .índole destruidora .» 

Têm :>ido admiraveis os effeito'S desse- sys~enm de pre
venções contra os desmanchos financeiros das legislaturas 
lo caies . Antes deli e os compr.omissos dos estados cresciam em 
l)roporç,õ,es aterradoras. A sua divida, que, em 1825, era :lc 
ü. 70ü. 728 dollars, ou 2G mi l contos de réis; em 118;/12, subfo a 
/108. 000 contos ($ 203. 777. 916) e, em 1870, a 706 . 000 contos 
( ~352.8ô6.898). Giraça,.s, em bo-n. parte. :aos freios '0 ao meca
rnsrno · r educl;ivo a,dopLados nas constituiçõ~s, ,ess1e:;; o.nus vãu . 
decrescendo, porém, acceleradamente. Em dez annos, de: 1810 
a 11880, essas disposições r eduziram em 25 o/o a divida -dos es
tados. 

Quem já cogi,tou, entr0 nós, ·em acompanhar essas pé-
gadas? · , 

Si os estn,dos braz.ileiros souberem seguir-lhes o rastro, a 
J'Cnda assegurada aos 1seus governos pelo nosso projeéto deixttr
lhecs-á folgada ensancha, para deseri.volverem o seu credito e 
a sua administração. Mas, s i, a.inda assim, lhC'S fôr impossiv<Cl a 
consecução desse desideratum, Bi, p_ara Jogral-o, carecerem ele 
ferir a União nas suas fontes de vida, então essa impossibi
lidad,e invencív el não provará s·enão contra a pretenção <le al
gu:rnas das antigas provincias a se constitúirem estados, não 
,demonstrará senão a nccessidad,e de se robustecerem, ·vivendo 
algum tern,po TIO caracter de territorios, ou em agrupamentü':; 
voltmtarios, até so habilitarem para os de,veres seiveros da si
tuação a que aspir.am. (Apoiados e não apoiados.) 

Está, senl10res, perto de findar o tempo que me resta. 
Acho-me, de mais a mais, faLigado .e1 doente. Não possoj pois, 
ventilar, de espaço, o outro ponto <la materia financeira trazido 
a debat e pelo Tit. 1 º do projecto: a questão dos bancos emis
sores. Entretanto , cm caso nenhum. eu viria discutil', ho,ic , 
1aqui, os a;ctos üo1Go1vlerno Pr-ovi,sorid~ liJg1ado:s a 1essa,qucs.Wi.o. 
(]i'/al-o-ia com satif,:facção , dar-me-ia p1»cssa em fazel-o si , 
constiLuido já em J!egi slattii:'a ordinn.ria, o :Gongrnsso, com o 
poder }egisla'Livo, lratas1sc de exarninllr a:s delibcracõe'S legis
lativas da Dictaclura. Todas ias J:eis revogm11-s1e por outras leis; 
e lia mai s que á categoria. d e leis não pod!em aspirar a:s me
didas a:·earganiz,adorais do Governo Provis-orin. Está, po:rén 1, 
nias rnã·os .ci o Congresiso assumir dentro em br.eve es·sa auotm·i
dade: é concluir no mais curto esipaço d e dias a sua tarefa, 
mais alta. cl e ,Oons tituinte. 

No eírnrcicio, por emquanto, .desta missão, o que o Con
gresso aprecia, é o projecto constitucional; e são ,as disposições 
dessa projccto que me cabe defender . . N 

Não comprehendo, s1e11hores, o pensamenLo da Cornm1ssao 
Especial, nas duas ~rnenoas. que, em seu parecer, formula 
âcerca de bancos emissores. . 

A CommissiLo c.onsidera essencial deixar ao . Governo Fe
deral, « ao seu poder leg"islativo ordinario, ampla liberdade, 
rpara adaptar», ;.rnste ~s~umpto, « o.s syste~a;s, que . eJ?.tender 
mais adaptados as cond1çoes economica:o, pohtmas e somaes da 
Nação », 01)tando pel~i cenfral'ização, -0u pel?- descentralizaçã_o 
ban0aria, pela plttral1da~e, ou pelo monopolw! -0o~ol':l.11e o d1-
otame «das ci.rcumstancias, cqmplexas e var1aveiª »,., 



Ora, ouLra cousa •não faz o projedo. 
O que elle determina, com effeito, no art . 6", § 6º, que l 

Gommissã:o propôe supprimir, é que peTtcnce «á compeLcncia 
exciJusiva da União decretar a instituição de bancos emissores». 

iO :c1ue preceitúa, ainda, no § 8° do arL 33, 1que a Cum
missão deseja emendar, é que «compete privativamente ao 
Congresso :Nacional ~rear bancos de .emissão, leg'islar sobre 
ella; e tributai-a . )) 

A primeira dessas duas disposições f ixa, entre a e·sphera 
ela União e a dos. estados, <CJual aquella a qTte lm ele tocar a ma
Leria elos bancos emissores. A ultima designa, dentre: os po
dc.r·cs ela União, aquelle a quem compete: o exercicio dessa pre
rogativa federal. 

Nada mais. 
A ComrrJi.$são, porém, não sei como, viu alli , debaixo desse, 

outro pensamento. Aos seus olhos, esses dois textos ·prejulgam, 
logo na Consi:,ituição, o pleito ;entre •a unidade e a plura.Ji.dade, 
« tiramlo aos .estados a faculdade de crea.r bancos emissores, 
ainda mesmo sob as regras estatuidas em lei fede;nd )>, e « en
·volvern clescle já a aclopção ele mn systemia de cent-mlização 
bancaria .)) 

Mas, senho.res, ou não pe·rcebo nada o valor das expressões 
mais vulgares, ou os eininentes membros da Cornnlis.·ão la
boram no mais. inex;plicavel engano . 

Dizer qu e a. compei:,encia do· « decretar a instituição ele 
bancos emissores)) se encerra privativamente na soberania fe
deral, estatuir que a a.ttribuíç·ao de « crea·r ba.ncos de. emissão, 

. legislar sohre ella, e tribufar-a ·» pertence exclusivamente; ao 
Congresso Federal, ~ ap enas dete,rminar qu e, a esse- res12eito, 
os estados não po·dem fazer lei·S, e só a União, a tal respeito 
pó de fazel-as. 

Onde,_ porém, nesses dois paragraphos, a clausula, que es
rc onde no seu bojo a centralização -bancar ia ? 

E' por meio de leis que o Poder Legislativo «decreta a in
sLituição de· bancos emisso1·es, 'crêa bancos .de emissão, legisla 
sobre ella. e a tributa..)) Além ·disso, não resam de mais nll!d'.1 
ôs.ses t8xtos : não dizem si o JJocler Legislativo Jica aclstricLo ú 
monoernissão por urn só ban c; n r,entral, á •polyemissão regiona l, 
por bancos foder.aes, ou, aos 'bancos de estados livremente in-

. stituidos sob o regi.meu de uma legislação commum, adoptada 
p ·fo. Cong.resso. Estabelecem apenas gue o Congresso fará a 
lei, ·Cr eando essas instituições, legislando sobre ellas, e tribu-· 
Lando-as. O que se diz, ·pois, alli, sob essas diffe r.entes ex
pressões, é o mesmo que a ernencla ela Commissão conclc11;;a 
nesta proposição p cremptoria : « Co·rnpete privativamente ao 
Congresso Federal legislar sobre bancos ele emissão». 

''vlas, 1pon1u e, nesse caso, nã.o nos limitámos, no pru.i er,Lo, a 
·essa formula simples ? Para de·finir a pre~:ogativa federal na~ 
varias moda.lidades do seu exercicio possivel: estabelecendo 
banco fecleraes por instituição clirecta e designação especifi 
caLiva lia legislatura (or car b:mws ele e1uissão J, a.uctur izallílO, 
por leis geraes, a ie.r·eação espontanea ele bancos locaes, sub
rneLticlos a.penas rus condiç.ões de um regimen nacional (-!e

. gislar sobre a emissã.o), e lançando irnpoRt,os sobre .a cir
·culação dos bancos (tributar a emissão) . 

A ultima dessas disposioões, partioularrnente, 'inspira-,se 
. na conV>eni:encia -de prevenir, da pa!_'.t_e . do.s. governos de . es-

..\ 
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tados, a preteriç~o abusiva, de que tivémos exeimplo, em 1818; 
nos Estados Um <los, de, tributarem os bancos de origem fe
.cJeral, pr etenção_ que all i foi reprimida por um aresto me
moravel da jost1ça da União . 
. !\~:1i ·a emencl a a-lém do .p r ojccLo ? Não; po·rque a emenda 
(o parecer expressamente o declara) não tolhe á União o ar
b~tr io de coJ?.1c.entrar toda a circulação fiduciaria .do paiz num 
su ·?Btabelec1mento emissor . Mas, por outro lado, ha o mais 
se·rw r1s•co nessa '0menda : p_m~qu~, não obstante o pwrecer qu e 
a ·1 llustra, o facto cie enunciar-se essa proposta como emencl a 
ao proj ecto, poderá d ar ense'jo a se .suppôr que ell a lhe altera 
o pensamento essencial, isto é, qu e d i.stribu c aos governos de 
cdaclos alguma das mo~dal1dades .rJa 1Jrerogativa concernente 
no_s bancos d e emissão : a que toca, por exAmplo, ao .dir e,iLo de 
l.1·1 bu !,ar . 

Si r~S"ervaes ao gcivemo nacional a auctoriclacle f'ederal. a 
atLrihnição privativa ele legis lar sobr e bancos de emissão, 
·111so f aclo con!'c.ris a ess•a auctorichude a -esco lha ·entre u s-ystema 
de permittir que esses bancos se .estabeleçam sob uma legis
·laçã.o analoga á ·dos bancos nacionaes nos EsLaclos Unidos, ou 
o do concentral-os em urna instiLuicão l1an caria exclusi.va e 
privilegia·cia ; o de. ancl.orizar os :es"l1m:los a .crca~:e rn hancr1s 
loeaes, sob o domín io de nma lei .central, ou o de imp edir abso
ln l.amen l.e a organização ·de hancos el e circulação locaes. 

Não póde, portanto, haver divecrgeaha entre o ·projecto e 
t'\ Commi.s•são, desde que a; Commiss·ão, oomo o' projecto, ·reco
n h ec1e cru e 1só lá auctorridaclre feideral deve competir a funcçã.o 
ck J egislar· sobre. bancos emissores. 

Sendo assim; não comprehendo os motivos, que teve a 
Cnmrnissão, para ofifer~ccr a ·sua ·emenda. 

Nesta questão, não é .possível tergiversar: ·cumpre en
cara l-a de frente, e pronurrciarmo-nos. A exJ.rnriencia dos 
povus que no :> podem servir ele pacll'i'.í.o no assum pto. está noo; 
moslrando não li a ver incompatihi li darle entre a fr.í rrna fe
derativa e a rn1iricar;ão da moeria Jmncaria, dando-nos ª' Yêl', 
p el0' con Lrarin, na forma :foclcraLiva mais descenLrali zacla, 
nos governos ele organização ma is feclr,ralisLa, a 1 rnclencia 
eeesron Le, a approximaçã.o progressiva para a naci onalizaç5.o, 
pal'rt a Cfül1·al izar,üo, para a. nnif icaclio dos bancos emissores .· 

IlcleYa dizerinos claramente si admi.ttimos que1 as antigas 
provi1wi.as, balbnúánles nos primeiros rmsaius da fórma fe
dPraLi\·a . . possam cr ear bancos de circnla ç- ã.o, si preconizamos 
a ai.m·r.c llia ,cJa mrwda ban caria, Nn il.tirla rior urn a myriarle de 
oslabelocimenlos p-arti;cn larcii, s i p~rmitümos ao.,; r1stadn s .. a 
aU,r ibuição d e tributar os bancos nac10naes ou o papel emrttrdo_ 
pm· ·in 'lt it11ições rl e r'r r.d i lo :r-c rlrral. 

A h istoria dos JJ:s tados l!niclos não consente duvidas áeerca 
drsl e u ll.imo rionto . E, si do pro.iecto eliminardes a parte quo 
Yéila ü.s a11etoridaclcs 1ricae·s lriJJubarnrn o:-; bancos cl r; nmissão 
f crlrea rs. com o pcnsarncnLo elo r eserYar aos estados essa :fa
culdacl o, nisso ides cr oar um peri go elo mais sério alcance par a 
:u; insl i1l11 içõ r·s banc::n:ias cl0 paiz; por.que o ·direito de lributar 
impm·l a o clir e<i lo rle rlist rilmi 1:. n,_ sj as auclor i rl ·arle~ lo ~acs Ji 
ca1:'1.nn armada s co1 n es·sa alA.r1JJu1ç:ao form1claY·rl, n ao e rnmln 
l!LlC-. clentru cm pouco, v.e1,j amos abrir-se lucta entre as ins Li -
1.uições federaes e os .pod eres locaes, cabendo a estes o tnumpho 
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ln.filvitav§l, desd0 que se resolvam a obstar, · 1lor meio ·de im
po~toa restrictivos ou prohibítivos, a ciPculac;ão cios bancos 
ftidaraes. (;lpQiaclos.) 

E' nece;ssario, po.is, qqe o Congresso se manifeste fra nca
mente, tsinnir1antemente sobre ci;te problema, e que a Nação 
veja si .a.proveiti].mos a acerba e~periencia dos Estados Unidos, 
<los desastres repentissimos füi Jlepublica Argentina, ou .si es
tamos dispostos a renovar aqui a historia caJÇJ.mitosa de,sses 
erros, em }lomenagem a precorw.epçõç.,s aereas de theoristas, 
que 1nem. a Historia, nem a Sci1mcia, nem a relatividade das 

{l jPcumstancias podem ju13tificar. (.Apoiados .) 

1$en)1ü1res, ,s ( .o 1proj ecto do Go;v;erno tem ·en'OS, não será, 
·com -cor-teva, neste ponto . Tel-os-á nou1;ros; mas c-ertamenLü 
n1io são fundamentaes. E maior que ~odos esses erros seria, 
sem duvida nenhu1na. o do sacrifi.car ao ·esorupulo da correc
gão absoluta a 11ecessidaicle sobre todas imperiosa, ide encerrar
·rnos a Dictadura, e inau gtirarmos -a legal idade. 

Eu não ·comprehendo ciue haja r epublieanos pouco sen
s ive j·s li força dessa exigencia suprema, a que não poderemos 
desoboriecer impnnemente. 

'rambmn a ConsUtuicão americana de 1789 era, aos olhos 
de seiis in..imigos, um ar:i10ntoado de erros e crimes contra o 
pai:?<i e Oi? mai$ ardente$ de seus p,J11igos não lhe desconheciam 
defeitos. Ma.s, corno s'e exprimia, a ess1e respeito, Washingt-0n '! 
Suscitara-se a icléa Cf f\ 00nvocar se~·l!ncla Convenção F-ecleral 
afim de rever a Constituição adaptada na primeira e já rati
f ica,,da l)Qr varias -conv,enoões ,rJe es trudos, W1ashington, diri
gindo-se ao povo da Virginia, respondeu: «Agora não nos resta 
outra ai trrnativa. senão a CO'n,sti tu ição, ou a a,n arcllia. A Con
sHtuiço 6 a melhor, que [tgora sei poderia obter, A escolha, 
nesW momonto, é entre a Constituição; ou a desimião. Si OP· 
l.a11111o's p ela Consl;ituir;ão, :ficar-nos-ó, franqueada n. por La 
co.nstitu cional PaI'a as reform as, que se possam ma.iis tarde r e
solver ·com calm a. sem clesorcl cm, nem sobresaltos » . Depoi s, 
·nurna carta dirigida a t r es dos adversarias mais insigm.es do 
1wo.iectd acl optaclo, insisLia ell e nestn !ice.ão el o a ltíssimo bom 
senso: «Eu ,cJescjaria qt1C1 ::t Constitu icão prnposta fosse mais 
perfeif.a: inu:is 0 a molhor mrn pros,entemcnLc se po rli a alcan
r:,ar, r. cl oJxa 11; ent.racln. ab FJrtrt a r.mendas . Ü S' inLeresses politi
rms .desl,e paiz est[ío pcnc! Fm tes de 11 111 fi n; e, si a Convenoão 
Federal ilfio üveSíJe 1ch egado a esse aGcôrclo, pa_ra logo se teria 
g·eneralizaclo a n.narchia, cujas sementes estão profúnclamentc 
implantadas nestie sólo » . 

Eu quizera. senhores, que estes 1c onselhos, ele uma actuali
rlacl e. evidentíssima, soassem nesta Cas(l como um oraculo pro
ferido pela sombra r ediviva elo pai ela União Amr,rfoana, no 
m eio dos nossos debates, sobre o berço <la nossa. Porque, ou 
r,u me eng·ano el e todo, oh me foi ele todo inutil es te anno df' 
Dictadura om qu e eu suppop.ho ter 3.'travessado cincoenta 
annl'.ls de experioncia; ou então, si auoreis consultar o ver1da
d eiro amor da Patria e as aspiraçõm; reaes della, haveis dn 
meditar, no fundo da consciencia, a licçflo memoravcl de 
\Vashingfon. 

(Nuito bem: nwitrt bom. O oraçlo1· r eceb8 feUcital)'ões 
(Jer(les, e a sessão interrompe-.rn por· alawns minutos.) 



São lidas a1Joiaclas e enLrarn conjunct,amente em .clis- · 
cuss5o ·as segLi intes 

Emendas 

Ao urt. 1.º 

.Substitua-se ;pelo seguinte: 
As antigas provincias do Brazil, organizadas em estados, 

:pela sua liYre união, constituem-se cm Federação so·b a de
nominação ele Estados Unidos elo Brazil, e adoptam a· fórma 
do giovcrnn TCfJLrbl ic1ano repI'C•S&nlatiYo. ~ L(mro Soâré e 
01/.h'OS. 

•A.o arl, 2º 

fü1pprimam-s·e as pal·avras - Cada uma das anti.gas pro
vincias formará um !Estado e ... - Laido Soclré e outros. , 

Aos !llrts. ôº e 8° 

As disposicões {los art-s. 6º .e Sº seijam substituídas :pela 
seguinte: · 

E' 'Clu exclusiva ·compete1I1cia da União a decretação das 
contribuições i·ndirectas; ;pertenc•em ~os es-Laclos as dir·ectas, 
hem corno o.3 direoitos da exportaçã.o sobfo nwrcá<lorias, cada 
mn sobre as que for em produzidas eoJ,n seu ler.rit,01•io. 

Uma lei do Congresso classificará as contribu içõcs . 
Paragra:pho unico. A disposição deste artig{) relaLiva á 

disc1r iminacão das v0rba•s só comecará a vigorar no anno de 
1895; aLé lá os ;esLados continuarão a yierc.eber e a legis1'ar 
so•lwc os direitos ele qu e cslão de J){)ss0 ·e sobre DS 'fle trans
missão de propriedade, que lh es sfüJ transferidos . 

Sala elas sessõo0s, 1.ô de {lez em:bro de 1890. - Chagas 
!,abato. 

Ao art. fi• 

.SuihsLitua~se pelo seguirttc: 
Sem requis'i ';ãO elos respectiv•o.c; ·governos ou e:1maras 1-e.J 

gis1':.ltivas, o Governo F ede:ral não poderá intervir em nc~ocios 
JWlluliare.s aos o.staclos, salvo: 

'1º, Para manter a fórma republicana federativa; 
2". Para assegurar a execução das leis rJo Congrcss-0 e o 

cumprinwnf;o. das scnLe11çia1s foderaes. - C-urmo de Lemos .. 

Ao ar~. fiº 

Supprima-s·e o n. 3 . 

.'\ccrescente-se o seguinte : 
As Laxa.s d() ·scllo pe.rtenc.erãn á União e aos esta.elos. Uma 

lei orclinari'::t f:irfi ·fl crmyeni1r:nte discriminação. -L(l,1/1'0 So .. 
cl'ré e mct1'os .. 



Ac:crGsccuLc-se: 
liº. Sahro inclnsl ria 

nutras. 
o firorfi'ssõr.s . ~ La.u.ro Sorl1'1i e 

Ao arL . H 

•Su hs,I i l11 a-se -iw lo s-ogn i.n 1 e: 

.Noo; ·ass11mptos ·que pcrl .cncern concurrcnLemcn l e ao Go
verno ria União ·e aos dos ·cstarlns ·a c·nmpr.l·mwin ·rxclusirn é 
firmada pela propriedade da acr;ilo. ' _ 

-~ala. rlas ,;rssiír-, , :1 (i rlc cl ezrmhro de :1.800. -- CyrWo de 
J>m:os. 

Ao art. :l!'í 

Subsl. i [.ua-sr. '.JWlo .:;r:guinl.n: 

.Q Poclrr 6 um. r', 1pr.la <li_vrrs idarl r rlr sna~ Jnnroõr.\ rli
Yirlc-sn r•rn l rr•s !'amos ; lcgi;:;lal.ivo. rx0culivn ·r. jnrli c iario. 

· .Salft das. scs:-;õrs do Congresso Nacional, :Ui rln dczrm1hro 
rlr• 18DCI. - Ln1U"â Sorln;. - JY'ina B'iliei1·0. - / nrlin ilu BNr.zü .. 
- Tl1-. ]í'e·1·r·eira Cii"111an. -.. - Mattrr. Jfoceüri1'. --- Pnrs ele Cm·-
111diw. · 

O _Sr, Ramiro BarceUos - Scnlloees, depo is da eloqur.nLr 
ora~fío' qu13 acaha='ll Nl cJ.0 -ouvir, prof.crida, pelo illusLrc Senador 
pr.l;i, nahia.; depois rla:s i:mpressõos llive.r.sa.s <Crno crn vosso 
animn ·dr..vem tor causado as :ren~laç,õcs que S. Ex. J'cz rr.la
Lirnmcntr, ao- 1lOSSo r,s l a-clo finan0P.iru, parBcül.'.ia ousadia clri. 
minlia parlf\ vir lormu· a. rialan·a para :rnllar sobre· o mcsrnn 
ª""ul11])lO, Yisto que não rno posso aUribuie a mesma 1compo
l:m1cia qno c-rubc a um rnf'.mlJr·u cio Gnv+;rno, :que cstrye ;í, l.cs•ta. 
rlr. nMsa;::, fina:n(;as fluranto o pl'irn oirn anno tia Jll.•1rnhli0a. ?\o 
1:ntr·"l;a.11 Lo, como "li 1·oprnsnnto aqni t.ambcm o pensamento 
dr. mrms companlrniros rlr hancarla r ele outros rnrmln·os dm;tr. 
1;nng1·c•.sso que onLrnrl em que a lci fundamenLa l para a cliscri-
mina1."ií.o el e rrnclas nfto devo ficae snjr'ila apenas a facl'.os r. 
d.Plrrll1P"1 isol;vclos, rnns a 11m sysl(•nrn lanLo quanto poss iYcl 
1wrfril,o, reso lvi occnpar a trihuna. E' justilmontc, :=;enhores, 
pni·q1m -- n6s - lcnwmos n cnJraqU1'1°inw11t0 rla· Uniií.o, que prn-
r.-m·a1110s allrnngP.r na q11estiio rt r lalhada dos irnpost.os aqur1llr.s 
ífll.O .clrvnm prrl.rnr~er aos estrndos r, :i.q11nlles qnc elevam cahrr 
ao Crntro. para qur. os a:tLri Los nilo .possam snh1·c1·i 1:. 

k1~111l01·ns, si Joss r. uma realiclacl e frisLr. o nosso f\sLado :fi
na1icei1·0 d-cscri11l o po1· S . Ex . .o ·,_'1-. :Minis·Lrn ·rl:t ];azenda; ;.;!. 
flill'\'Pnl. 11 ra .. rJlc foss1e rral. sr.-rkt n caso do baüirmns no pcil.o p · 
:Fazo1~mo's acl.o de con1 t'iccão. En1-ãn a Monarchia t.criri. '0J'if.aflo 
Pm nwl l1 1n·cs 0nnd ir,Cícs do que ~~ llepuhlica. O nltimo orça
rnf'nln rlc i\'lonarch ia , segtrn rlo o calcn-lo rle 8. ] ~x . .o Sr . 81'
nnrloi· 1wla Bahia, rr>p1·1•s"nta a sornma -ele '15t- mil 1conLos rl e 
i·,;i .~ 1• 1'11i c•nre•1T:Hlo 0n 1n uni rfrJ(it,il; ele I\} mil crrnlns ... 

- r .\l.I · yoz. - 25 mil contos. 

O :kn. HAMlRn RAHr.ELr.os - . . . is to 1"-, Hm tnt.:i l de -.t 70 
a 175 mil r.nnto;i_ 
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Pois hem; senho'rcs, ·nús que derro.cfün:os a Monarchia, 
JJOJ'.lquo :procurava e'hama.r Ludo para o Centro, :produzindo uma 
plethora enorme -por urna absonpr;ão maior do que devia ser: 
nús (lllC .rl-crTCl!CAmos a !Vlrn~archia. por:q11e Plla T'C'])rcsrml:.ava a 
anarchia em rnateria fi naniccíra, havemos de ficar com a Re
puhlica em pe-ores rnncliçõe:s '! Havemos rte -fic,ar rerluziclos a 
um es-taclo pc.or, venrlo d cf'i cüs mais exLr-aorclinari.·os transfor
m·arem-se em impostos, qm gr-avarncs, que hão de vir a pesar 
sobre o povo ? E em nome, desta União que so quer julgar pre
j1Hl tc:1da i]J'Cla -elr~s ceni.1·alizaciio, havemos ic:.o codm' om /111/0 A 
não esl.abclecer aquillo que · era o nosso compromíSso, nã.o um 
ideal dos r0pubhcanos, mas uma a,spiração de todos os brazi
.l ni.ros, Jl?Pquc a Hcderaçiio jú era uma exigencia dos proprios 
rnona1'ch1stas ? · 

S . Ex. fallou com algari smos; l)ois falirmos Lambem com 
alg·a;r ismos. S . Ex . , reportando-se aos dados orcamen Lari o<; 
qnr f ica.ram -chi \lonarcllia, rliss e rru 8 o imposto rlc imporlar: ão 
apnnas nos dá H5.000:000$000 . 

. Poi s nu, .com -a palav1;a aucl.oriza.da rle S. Rx., qur .i:í. lia 
nrnitos mews clRclarou no Diario Of{frial qnr~ om snis rnrzc.'< 
·rlc llepublica a ren'cla tinha augmen!Jado de l 'L. 000 : 000$, e 
com rn:it rns ,rJaclos. que tarnb,em 'são m1rn cricn.~ . vos rlcrno·nsLrn
rri q11 e a .rcncla de irnpor l.ac-ão não póclc elevar- se a menos ·clr. 
'./08 a 1.11. 0 mil contos . 

E não sou Ministro da Fazenda B não tenho os cl ados do 
Thr.souro, mas aquell es que pucle col her. Si as a1fanrlegas 
nrnrlir..rn, nn tempo da i\Uonarclüa e, com as tar ifas -claqirnlla 
occas.i.ifo, \l5. 000: 000$ em 1888. segundo o relato rio ,rJo 
S i.·. Conselll.ci.ro João A·Hredo, com d 1aL1gnirmto das- tarifas 
errari as pelo -ac tual Sr. Mini·sfro ela Fazenda, -essa renda não 
p (1d e, no rnini rno, deixar rl e augmcntar de 1.0 % . 

F azei o calcu lo do qn e se augmenLou nas tarifas, íl ve
reis CJlW a renda aind a -clcv·e ler augrnenLaclo, csl.e anno, en tre 
rl ez e clo~n Tior cAnLo; agora transformai r,m ouro a cobrança 
rins impostos de importaç;fo, que era foil a cm pa'J)el, ·e ve
rr1i.s qne, ai.Lerda a. difforença cl0 r.arn bi o, o ang-m enLo ni\o 
rlevr. snr inferior a mais :-15 % . 
· ·T11ílo sommaclo Jl OS deve rJar um angnHmlo ele 25 % . 
Mrcs PH rlrsprezo fí '/o, porqllr. cessnn a taxa acldi cional rl0 
eg·u:-il no rc.er1h1gcm: fi .caí"fUl1 .?O % . ns q11 a0:s, sobn' ü r r. ncla ( ] f\ 

imporl.açflo calcularia pelo algar isrnn rln nrç-a mc,nln monar
chico, cl1cva.m-.sc a l.\JS.750:000$. Q nã o \l5. 'Ü'0 0:000$, e.orno af
ri r rn o'u o •nohre Minislro. 

Fallmi ta:mbrm, S. Ex . nns r ccnrsos q1ir pn rler iam os t irar 
rl-os imposlos s-obrn fu mo, alcool r'. outros. 

·Mas m i. rwrg unLaro i ao nohr-o Min istro ,cJa F'az0n cla: Por 
qur, n ão fallo u S . Bx. no anig<rncnto muil.o crit r.rioso d o soll o. 
q1w no nosso naiz ó mi_nirno, mas q1 1c Rrn qHas1 l.orlos os 
paiz rs ·elo nnrnrlo é su·perior a 1.0 % elas renrl as g-r:racs cl n im-
portação? . _. . . . . . . ,, , 

Poi s h em , s i csLabcl0crrmos para 1mposLo rlo srll o_ a ·P<.íl
JIOrçiio 110 rninirno -de 011 tros pú~e~. Leremos que cs l,í\ n11post~ 
púdó prr1'diizir J0 .000 :000$, r. nao cmco nl1l e prmcos crmlos. 
co mo disse S. J1:x. . . . 

Aiil'rla mai s: S. Ex. nns apr r senL011 um argnmnnto. cnm,
.pkutarn e·nt16 i1nac-cr.ilC1Y'CI: S. fE:s: . ~l i,ssc : Rr.i1<rla elos cnri"r·1rof3 e 
1 rJ lr.graphos, lanto, , , 



- 650 ~ 

Mas, ·corno co.rroios .e telegrapl10s clospondcm / tanto, ris
que-se a verba. 

Ha nisto uni: sophis'ma. 
S. Ex., c1unnclo compl·eLava a .despesa ge;ral, 

a ·~os cormio:s e toleg.raphos (Apoiados), r@da 
ultimo -o;rçamento da Monarchia produziu tres 
centos contos. 

incluiu nella 
c·sta, que· no 
mH -e seis-

Inclue-se na 0cl es·pos'a; c! preciso incluit' ·o !CJlH~ com]'.N'lle á 
renda. · 

Temos agora. a considerar servioos que trazem rencla para 
o Thesouro, e a que não se r eferiu S . Ex. · 

Nós tem1os, ·por exem!J)1'o, a Estrn,da de ·Ferro Central, que 
dú uma rendia respeitavel; por que não se fallou nella? De-
vemos contar tambem com essas fontes ide renda, que ;podem 
importar em quinze mil contos. 

JunLem-se, poi·S, ás diversas rondas ns provenientes · ela 
impo'rtação, e ter.emas 138.300:000$ para as despesas fede
raes. 

Esta ·é a renda real e effectiva que temos• e que pod.emos 
considerar infallível sem sahir do art. 6° do projecto de 
Constituição. (Apoiaclos.) 

AgDra examinmnos outr.o ponto a que o nobre Ministro 
se referiu. · 

·s. Ex. disse que todos os serviços que são retirados da 
!União, pelo facto da ~J<le.dern çilo, nfo importam em mais el e 
5 . .100:000$000. 

UMA voz - Importam em muito mais . 

OumA voz - Em cerca ele 22. 000: 000$000. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Vou mostrar-vos como mon

IA.im a c~rca de 22 a 211 mil eDntoo (Apoiados), porque 'ha ser
v iços que estão permanecendo na Republica o que devem des
apparencr forçosamente. 

Primeiro que t1ido p0rgun1larei: Para que qucrnmos esfo 
exercito de fnnccionarios que faz parte comp_onente do que 
chamamos thesourarias de Fazenda? A maior parte dos povos 
culto's .iá abandonou estie mecanismo pesado, caro, rotineiro, 
das thes'Durarias de Esitad.o, pelo molde que herdámos e que 
conservamos . 

Os povos não precisam ele thosourarias, dr-positam as 
rendais á medida que são colhidas, cm bancos, onde mandam 
fazer os rcspcclivos pagamentos por cheques. (Apoiados.) 

UMA voz - O mesmo é considernvol. 

O sn.. RAMmo BARC1Er,1.0s - Nús poderemos fazer &qui 
nm calculo ligeiro das dos.pesas que dcvom dcsappareccr, ncl
rnif;:t.ida a Federação, •em ·cinida um dos minisl.crios . 

Vejamos: - Ministerio do Interior (lê) : 

Devem supprimir-se· as seguintes verbas: 

Familia imperial ....... -···· ... · ....... -.... , 
Gonselho de Estado ...................... ,, 
:President1cs de províncias ..... . .... . . , .. . 
Ajudas de custo a estes ......... . .... ... · .. , 
Culto publico .. . _ ..... - ....... . ... . . .. . 
Seminarios episcopaes ... . . ...... ... . , .. . , 

'1. ()1911 ;000$000 
51:000$000 

268': 000$000 
26:000$000 

789 :000$000 
110:000$000 



Inspetoria da Instrucção no Município 

'Asy1:'eà1!roM~1~i~;o~ · ·Tu~~~iúió~::: :':·:·::::: :·. 
Estabelecimento de educandas do p·ará ... · 
I~spectoria Geral de Hygiene .. ..... . . . 
!Limpeza da ciclacle e praias ci o Rio ele 

Janeiro. . . . ...... · .... .. ....... . . ... . 
iObms na cidade do Rio de Janeiro ..... . 

580:000$000 
1'3S: 000$0t()O 

2:000$000 
'2·28 :0-00$000 

637:000$000 
íOO : 000$000 

4. 37 !1: 729$91~!<7 

.Senhores, essas vorba's, stio ou não verbas qne devam 
desaparecer? íSó no Ministerio do· Interior, pois, ha a quantia 
{!e -1..3H:7129·$997, <:1uc deve desaparecer, quas i equiva lente 
aque lla qu e o Sr . Ministro da Fazenda nos ·deu como unica a 
abater no orçamento geral . 

Passo ao i\Iini'Sterio ela Justi·ca ( l ê) : 

Ilel aoões . . ... . ..... . ..... .... .. . " ... " 
JunLas Commerciaes .. ... . ... . ... .. ... . 
.Justiça de 1 n instancia ................. . 
Despesas secretas da policia ............ . 
A,juda de custo ... .... .. ............. . .. , 
Novos termos e comarcas .............. . 

634 :808$000 
86:504$000 

'3'. 151 :000$000 
120:000$000 
90:000$000 

373: 000$000 

4.369:288$000 
Neste Ministerio a somma das verbas importa, pois, -em 

4.3GD:288$000. 
1\go·ra a-ocres·c·enta-c .a isso .o ipessoal que deve diminuir na 

rcsrp·eüLiva Secrelaóa, visto que a maior parte dos serviços 
tem do diminuir. 

Vamos ·ao JVIinistcr io da J\!tyl' icultura : 
UM Sn. REPRESENTAKTB - No Mini.sterio •da .Justiça ai.nela 

ha rnuita cousa mais·. 

O S11. RAMmo BARCELLOS - No lrl11inisterio da Agricultura 
temeis (lê) : 

Jardim ZoologicD . . .. . ... .. .. , .. ... .. ,. . . . .... . 
Auxilio ás escolas praticas ..... .. .. ... . . 
InstituLo F luminense de Agricultura., . . .. .• 
InsLitu to Baihiano de Agricultura ....... . . 
.M.quisi çfi'O de sementes, plantas, etc . . .... . 
Au xilio para impressfw .da lí'lora Flrnni-

n cnso . . .. ... .... .. .... ....... .. .. .. 
JJasseio PL1blico ............ . : . .... .. ... .. . 
.T:udim da Praça da Acclamação . .. . . . . . . 
Illumína0ão publica ...... . ... .. . . ... . . .. 
ExgolLo clrt. cidade .elo Ilio . . . , . . .. .. .. ... . 
iCaLcclrnse . . .......... .. . . . . . .... . .. . . . 
Fab·ri ca do Ipanema ..... .. .... . . .. ..... . 

10 :000$000, 
/i.IQ8: 000${)00-
24: 000$U()0 
20:000$00:0 

G:000$000 

10:000$000 
8:400$000 

33:160$000 
'8'12 :801$000 

3 . 27 4 :780$00i0 
320:000$000 
2H:340$000 

4 .038 :501$000 

Assim, o Ministerio .da AgTioultura, 111ão fallando na Secre
taria, onde &e póde fazer algum ::rbatimenlo diminuindo u 
pessoal, rnas não Loco nisto, offer ecc m argem para a cco'nomia 
1Je /LfJ38 :000$090 .,. 



O Sn. AnrsTIDES MATA- J:i ahi es tão 13 .000 : 000$000 : 

' . O Sn. RAí\iIRO BAncm.Los: - Bem; vamos passar ao Mi-
ni s i cr .io da Fazen'cla. · · 

:O Sn. 'SEHZEDELLO - Depois V. Ex . fariá o caku lo d o 
11:11gmcmto cl'as despesas . e há de vêr que ha realmente um 
largo deficit. · 

O Sn. R A111mo BAllCELLos - Chegarei l:i. 

Min~ Lerio ela Fazenda. Ca ixa >rla .ArnorLizaçã.o, róis 
NH :962$000 . 

Theso11ra1·ia ele Pfü'..enda. 
. Senhores, cu j/i disse, ide a q1rnsi todos os paizes c1v1-

lisados e nelles não encontrarei s essa immensa rnacllina cha
rnatdUJ Thesouro' Naciona·l; é urna insLiLuição .que t em desap
parociclo . 
. A~ operações se fazem por i ntermeclio dos bancos : o· 
d inh eiro 1iacional se r ecoll1e aos bancos el e conJianea e so
bre oll cs Se mandam choques para 0-S pagamentos rnerlianlr, 
ap onas uma pequern:i. porcentagem. 

Por l.ahto, o Ministerio da Fazenda .qne c1u eira rwahar cnm 
es ta desposa, póde mu ito hem f'azol - o, e eu a inclu o nn nn
moro daqueUas elevem rlcsap;par c{'.er dess e MinisLer io. 

ü Sn . TrrnoDUHETO Sovro E' 11ma verdade ira Cabula 
rasa. 

O Sn . JlAMIRü BARGELr~os Justamente: nós fünclúmus 
a Republica para fazer tabula ras·a de t,nclos ns exc:r~ssos ela 
l\'lonarc:llia . (Apoiadus. ) 

U:tvrA voz - Do conLrario, nã.o valia a pena fnnclal-a. 
O Sn . THEODURETO SouTo - ::vras não para clesorga:niz:w 

ns s01'vi r;o s publicos. 

O Sn . liA'\1mo BARGELT.OS - :-rão é d eso·rganizar, é incli
reitar . 

.T11izn elos Feitos ela Fa7'enfla . 
Srnlir,res, para 'C[Ue csl r; juizn dos fri f:os rspec ial pára a 

Faz onrla? '\a lei não clrvr~ exis tir j11 i:w es:pecial riara urna 
parLo; 1ti:iclas devem rrnnco1Ter cgualmenLe no mesmo· .iuizo: 
q 1i.a.ncl n a. Faz0nda r par\'r, clla rlrvr: s11j0itar- se an mesmo 
j11 izo a qil e s11j eita-se o i1o vo, ao j u izo commum. P orl anto, 
p::ira qu e rsl.a Yelharia do tempo rlü ]}_ Jnã.o V I ? 

'.l\.s reccbeclorias .rleYfim toe Bgualrnonte o destin o · / las 
tl1r sr111rarias. Com olla~ se gas lam Mi0:000$000. 

R.orrnrLir:ão ido imposto elo gado . .. 
Estü imposto 1~ de na.Lunza mnnicipal. e pela Gonsliürnção 

nãn üca pe.rtencondo á TJ11 ião; po'r 0onsequcncia desapparece 
o quo sr' gasta com asna pere·epç\f.ío . Sãio 30 : 5:~JO!J;1ü:OO. 

:lfrsas de rendas e collectnrias . 1 

Tamh ern tom do clcsa1pparecer e·sf:e moc,anism-o, po'rqne 
a Un ião sél fic,a c,om as suas rr'11artições arrccaclacloras, as 
a lf:mJdegas , no li Ltora1l; i1fw tom mai·s m osas do renda, .11ern 
eoll'€ctorias. d esde qur se approve a 11ossai omoncla . 

Es La v eTba monta a J !18 : 000$000. 
l\1clmini qtracão clianiant ina. 
:Co.1110 ·sahom, o n'arecer da Con1mi·Ss5o ·faz corn C!U1e os 

tr.rrilorios ü as minas fi quem p ertoncenrlo a cada EstFtdo ; 
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porfanto, desa:pparece a aclimi11jslração diamantina. São l'é.i s 
i !1: C0 0$000 . 

Ouste io ele faz enua:· e prnprios nacionaes . . 
Se21 ho1·es, o Eslado não dove ser Jaz ende.iro (R'iso ), ci J~s

tado nao eleve ser -do11 0 de casa. O .l!;stado el eve vender essas 
in·opl'icclaclcs naci.onaes deYc clispôr .cl:e. suas casas deve t er 
só rn enLc . os ed ifi cios necessarios para as suas re.p~1'Liçõe~, e 
mai s nada. 

O Estado não é ncg·ociantc, uãü é p lautaclor de café, uão 
é dono de casa, nã.o é na'rJa cli.s Lo. 

'Senhores, uma cil'C um stancia es pecial q1 1e om .iLLit:1 tam
l1 cll J u .ill Ucs trn Senador pela Bahia, e urna cir cu insta:ncia que 
;:;ô cl la rle per si dá a som ma dos cinco mil e t an tos contos, 
qu u aoho'u qn c cl esappa,recia fia s ·despesas g-f.!'1·aes: refir·o-rne 
ús cliffer onças de carnlJJ io, verha q LtO dcsapparcco com a co
JJJ·ant:R clO.'i imTJostos r,rn ouro, não te n·clo o Gu\r:} l'll ó mais ne
cessi rl aclo ele tomar cambiacs . 

As cl ifferenças dr, cambio monLari an 1 a 5. ::J59: 330$. fa
zendo a conta lJC lu cambio acl ual : eis a ve 1·Jm qn c désap-' 
11al'eCell , 'Cles rl e qu e o ''.\f:inis!:erio ua Fa;r,enda mandou fazur 
a cobrança elos clirc i Los em ouro . 

O Goõ\·e1·no, não indo mais Lornar cambi aes, po·rque tem 
· 11a: alfamleg-as dinllciro cm üuro para fiaY.'01' seus pa.gamentus 

no .e:vl.r.r i.or, dcixarú de r eali za.i· e .isa clcs·pcsn . 
Pois l1em. surnrnacla ai clifferença ele cambio com aquellas 

YC l'IJas C[llC j á cite i, i,emOci '8. 602:5G3~000 nn Min i ~tcrio ua 
Fazenda. 

U:Yr ' t{. Il&PllESJ;;l\'l'AN'rE - Dft mn aparte . 
O Sn. HAMHW BAP.CELLOS - • inda esqueci muitas verbas. 
O Sa. ZA:~1A - De moclo que o Sr .. l'dinistro não nos cou-

. Lo u a hi storia muito direito . 
. O SH. RAl\1 111.0 B !\l{CELLOS - ;\ s despesas que dcrnm dcs

apparccer ele Lodo~ ris 111inis l. rrios. dizia r,u, monla111 a :!'.!. 111il 
e tantos co ntos. :\ão tcn l10 aqui a ':;0111ma exa1.:l.a. 111as ó facil 
rk obter-se. Aba temos do on;arnCHlto ela '.\ionarchia, .porque 
cleYc ser esta a nossa haso, esses 22 .000:000~, que ella, si 
:l1 tJ11vc.-;·~·n :l'oito a iFcdc·1 ·ação. ·Leria cleixa-do rle .rlrsp·enfll' 1· , o 1.r;
ria:111os a despesa lolal avaliada em '13/L 000: 000$'0•00 . 

• .\gora, meus ~cnl10res, l[Ue tamlJem argumente i cOJll 
nu meros, o que resl a aos que combalem a nossa emcllcla é 
v1·ovru· :IJllC· e,;,;a;; nol.as são fal sas, ou que o Sr. Senad or- pela 
Bal1ia cl eu ltotas qu-c não corres.ponclem á actualiclade. 

O S1c IEsPilll'J'O SAN 'rn - Faltasa accresce11lar c1um1L1 
CLLSL01t a vi nela da l\fonardlia parn o Brazi1l : custou 10· 
rnill1õos, f~ a Hepnihlica cuola muito menois .o não CllSLou 
sa11 gILe. 

O Si{. R A::\111{0 BMtCELl.OS - Não estou censurando . Vou 
a esse ponlo, ten ha .meu illustre coHega a paciencia de ouvir
mo até ao Jim . 

Mas, meus :=;cnli ores, corno uma . revolução . traz actos 
anonnacs circumsLancias e:x:traordmari a~, necoss1dacles ex
tremas 1pa1ra o g·ovcrno que •toma a responsa·biUdaide della, 
para o go<Verno que tem, a to:clo transe de. manter a ordem, 
aue tem cio satisfazer aspirações ha mmto tempo . . comrm

. rn ICih5 Bill ,toda a ordem do ac tividade nacional ..• 
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UM Sn. REPRESElNTAN'rE ~ E mesmo de Qxigencias.; . 
O SR. RAMmo BARCELWs - ... mesmo de exigeucias, 

corno diz muito bem o meu nobre collega; não ha dr:v:da 
que E~~e governo tinha de ex:ceder em muito a verb'.l que 
C•)mput.01 para tempos normaes. Entretanto, vamos ·viver. 
ett!t'n:m'.le'lte na anormalidade ou ternos esperanças de. f·s
t:mdo esta Constituição votada, -entrar em um regimen normal 
de Republica federativa? 

Temos esperanças de entrar em um regímen verdadeira-; 
mente r~publicano e, quando digo ~ republicano, ~ impli
citadamente quero dizer - eoonomico -. porque a Repru
hlica não é o dispel'dicio, não é -0 esbanjamento dos impostos 
( ilpo'iados), é, p•elo contra;rio, a oconomia b1em entendida, o 

cl cscnvolvimento da Nação segundo suas respectivas forças, 
sem o abuso de cousa alguma, B .principalmente sem o abu30 
do -credito, porque quem abusa do credito, ·está ;proximo da 
d jiiJ'iculdadc e, ás vez·e!S, da ruina. !Reparai nas ,füffioeis con
dições em que se está encontrando a nossa visinha e amiga 
a llépu.hlica Argentina . 

A 'Republica Argentina, desde o govcrno que levou á 
presidencia o general Rocca, até o ultimo governo, o do Dr. 
Celman, entrou largarmente no abuso do credito. Gastou em 
HJ annos recursos que levará 30 annos a reconstruir. 

Espero que a Republica não lance •o povo brazileiro a 
taes calamidades, que estão neste momento pesando sobre 
os nossos visinhos. 

Bu · não accuso nem faço op,posição ao Governo Provi
sorio, p orque, sfü1hores, si eu mesmo tivesse motivo de ordem 
nrnito séria para accnsar o Go•verno, por erros de admi
nis trar;ão devia lembrm·-me, como .me lembro, e, beE1 assim, 
Lodos a,quclles ·crue fazem justica aos íllustres cidadãos que 
1.oi11al'am sobro si a responsabilidade ela revolução de 15 de 
novembro de 1889, de que o paiz deve a ·esses cidadãos ser
vit,~os de im;portancia tal, que não s·e pódem comparar . a 
qualquer somrna qlH'· um;i, imaginação exaltada possa esLa
JJ elecer como .parai leio . (Muitos apoiados.) 

Pois, senhores, si o Governo l)rovisorio Leve necessi
claide de g1astar 70 ou 80. 000: 000$ para garantir a or dem 0 
impôr confianç1a ao capitail exti~angeiro, que importam esses 
80.000:0ü0$000? 

Um tributo annual ele lL 800 :000$ a juros de 6 o/o e urna 
amortização modica para a verba orçamentaria annual . 

O SR. SimzEDELLo - As despesas · são ele caracter uer
mancnte. 

O Sn.. RAJ:vIIRO BATlCELLOS - Ei s, sen110res, um erro ! 
l)c caracter permanente são apénas as despesas que o 

l)rovisor io fez com garantias a cmprezas ,para desenvolvi
mento do progresso material do paiz, l)Orque dependem de . 
contracto . 'rodas as outras não são" nem foram, mesmo no 
tempo .da Monarchia, d'0 ,caracter permanente, porque va-riam 
com os orçamentos . 

O SR., SERzEDELLO __:_ Pelo s menos de longo prazo . 

o SR . RAMIRO BARCELLOS - . . . só estas, que ·envolvem 
co'ntractos, são permanentes, ;porque o Gôverno, qualquei;- que: 



elle . seja, não ;poderá annular muitos contractos sem pagar· 
indemnização . 

. Todas as ouLms. são despesas que variam, e si nfio'· fosse 
assim, bastava. reurnr-se o oorpo J eg·islativo urna só vez, dc
creLµ,r os impostos e as despesas, e ficava tudo estavel. (Ha 
mn a.parte . do Sr·. Serzedello.) 

M!-1-s aclmiUo _que seja insufficienle, mesmo depois d ') 
res? lv1da a ·que.staC?, o prolbl_ema do gasto extraordinari.o qu e 
o Governo Pro-VJ.sor10 foi" obrigado a fazer, e que tenhamos ne
cessidade do elevar o areamento annual. 

_ ICono9rdo . . Sobre esso particular minha opinião é es La: 
. nao prcm s? ver nos E.s tados Uni-elos, üem na Snissa. o que se 
·raz. '(Apowdos' ) Cada: um elevo estudar o seu ;prolJ lema r~ 
deixa.r, o do vJsi,1:ho , ao visinho. (Apoiados.) 

;!\imha op1mao e que estudemos os nossos em si rnesm1Js. 
o que podemos gastar, o que poclemos economizar. 

O SR. ZAlVIA -- üuvimos o Sr. Ministro da :F'a:zenda dizer 
qu e o 'Paiz está muito prospero. S. Ex. não tem noticiá d.J 
Norte . 

' O Sn .. RAMIRO BARCEu,os - Senhores, eu, ou qualquqr 
representante do paiz, para justificar 1101 voto de eonsr,i
encia, de approvação a-os actos todos prafacadôs pelo Governo , 
sobro que pr.esupposto devemos fa.zel-0? E' que êss-es actos 
foram pr.aticac1os pelo desenvolvimento da riqueza publica. 
Bem; nestas col1'àições (e eu estou convencido que assim 
seja), si a riqueza vai clesenvolvcndo-sP, a renda não póclc 
deixar ele desenvolver-se parallclamentc . (Apoiados . ) 

Si urna cousa é consequenoia da outra, os embaraços, o:; 
horrorns, as tristezas acabrunhadoras não são taes como nó'l 
·annunçiou o Sr . Ruy Barbosa em suas prophecias ele bancar
roLa. 

UM Sn. REPl1ESEN'I'ANTE - !()' Sr. Minis tro ela Fazenda 
declarou que tinha oonfiança nos reoursos do paiz. 

O Sn. ZAMA - Diss·e que 1a bancarrota seria inuninente . 
O S1l. llAMmo BARCELLOS - O Sr. Senador pela Bahia 

·diss r. : <«Si cl-eixaPdes p2ra o Centro só as forças do art. 6" do 
proj eclo de Constituição. a bancarrota será immil1Cntc. 

Mais adeanLc, di sse S. Ex.: «Si adopta1'rn0s tambem o í[trc 
p1•opoz a Com;missão e a:s emendas da deputação rio-grain
dense, a fullencia será na mesma hora». 

J)ois bem, não me cleixo tomar destes receios e tamlJJ.em 
nos dado:-- do '1'11.esouro, por.que S. Ex. demonstrou uma re
ceita · infima, agarrando-se ao rela ~orio do Ministro da Mo
narohia. (Apoiados), sem accrescentar aquelles augmentos, o 
qüe S. Ex. annunciou no f!iaTio Official, que ilpport.avami só 
-ern seis mezes em onze mil e tantos contos, e sem nos dizer 
uma só palav{·a sobre o que se poderia economisar . Entre
tanto. S. Ex. não nos deu um -cJ.ado, um documento sobre :i 
.iustifi'cação das despesas que elevam o nosso areamento a 
200. 0íl'0 :000$000 . 

O SR.. ZAMA - Nessa não cabia· clle. (Risadas .) · 

(()! •SRi. RAMiRO BARCELLOS ~ Já se vê que s. Ex. en
carou só um lado da questão e não nos deu todTus as infór
tm~ç õ·es rteccssnrks : S . Ex., qr;e appeloü pln'a qne fallas-



semus. ·plnro2 franca~ enLe, não eleve exlranhar ·que cu peça 
a ,1usLiticaçao, uma·pot· u12ia, das verbas que elevam ns dcs·pe
sus cio pa1z a :!iO'O. 000 :000$000. Assim como houve pac l10rra 
i:ara justificar, até cxag~geraclamcnLc, a pobreza de no:sa r e
cm la, deviam, por maioeia de razão, justificar-se, d emo racla
rn1.rntc, longam ente, lea lmente, urna por uma, as despesas que 
clcvn:m os Lributos a 200 . 000:000$000. 

O füi. ZAMA - Só ass·im ·se .poderia oehamar «vi ver ús 
l.\ laras ». 

O Srt. HAMJHO BAnc:m,Lor::; -- Senhores, ap 1:esen~audo S. 
Bx. tcrn1ons de clcsckg·aniiaçilo e .ele s0paração, si rnós es ta- ' 
lJeleeesseuws o syslcma proposto para ·discriminação das· 
i·cn clas, S. Kc. argumentand'O com .os J~s ta,dos Unidos da Arnc
ri.ea cio Norte e. ·dizend o q1 1·e 'não .é possivel o' Centro anerni.co 
empobrec~do e os ostaclos a se Jocu1J letarem cxai:m-ei·aiH.lo suas 
l.cncloncias pa1·a os gm1 1cles gastos publicus. B. Ex. esque
ceu-se ide cli ze1: .que o ·exa.ggero, ais tenclenciás para os gastos 
Jfübli rns no Brazil nu nca provieram dos esta:dos. (Apoiados), 
n::; tes ])Obres anemicos qu e nnncm tinham ele qu e vi.ver . (Jlln'itu 
bem ) . O cxaggcro foi sempre cio CeuLro e ainda o Centro ,5 
qn e tem continuado nesse anelar. (Apoiados. ) 

Quer eis 1.Wna prova .el e como os estaidos são rna0is cuida
dosos 110stes assumptos? 

Nu Hio Gramle elo S ul uus s uborclinárnos, durnnLe a Di
uLadura, a governar -com o orç;ame:nto ·organizado· por a:qneJ.J es 
que deixaram '°' po'cler no di.a 15 cio novembro e ·nãu gastámos 
um r eal além da~ auctorizações orçamentarias. 

1() Sit. ZATvI A - •Lá, ua Bahia, foi o contrar io; triplicarat;1 
. a despesa. 

O Srt. %\MlHO BAnC:GLLOf:l _,_ ]}; c1uereis saber onue se abu
sou mais? Foi justarnen to na v isinhança, o nele o m al ·pega 
mais Jaci lm1~n lc . Foi n o J~·s tadu do Rio de Janeiro, porque 
.i sso é confag·iosu, Lle il1cli viidno pal.'a indiv iduo, de Estado para 
EsLaclu, dü rnt\:lío vara nação . Vê-se muitas vezes que o lux'J 
usL:raga as sncimlacles po 1· imila~ã.o; o v isinllo nã.o pócle suv 
pol'Lar -l[Ut : outrçi tenha ca1:ro e cavallos, e quer i n1iLal-o. 
(Avo'iados. ) 

No Rio da Prata, um iVl.outevkléo, em BuBnos Aü·es, urna 
v ida f.ictic ia, ele lruxo, dunmLe 10 annos do cmprestirüo~s e 
ern issões, qu e clet:crmi11on '? D eterminou o qu e nós estamos 
Yen'clo, isl.o é, o que J;'1 esLú desapparecenclo, está a.poareecnclo 
aqni . (Avofodos. ) 

O Sn. ZAMA - O micro'b io es tá cegando com força . (fü
:sadas. ) 

O Stt. H.A.Mmo B.\HCV:LLOS - O nobre Mi11islro da :l<'a
zemla disse que as de:pesas augu11cntaram, ·durante a Monar
chia, ·de ?.5. 000: 000$; v ois bem: no rcgimcn republicano, com 
o ang1n c.nLo com a força publica, com o qual concol'qo, wm 
o augmenLo de outras des pesas ineviLaveis ·depois clu movi
mento r evoluciouario, eu admitt.o que~ tenhamos· n ecess idade 
ele mais 2·5 . 000: 0001$000. Ora, 25. OOÜ': 000$ contr;vpostos ao~ 
22 .000 :000$ que elevemos cconorni sar si tivermos mini stros 

. qne queiram ter hastanl.e· espirita Jederalista; si tivm:m.os 

. minisú·os que queiram dimirrnil' as despesas. de ca,da mmis

. lerio no que é passivei_, nós apenas teremos, chegados os 1.em-
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1)DS hormacs, um dcf'icil de tres mil e tantos contos mesmo 
segundo os calculas do nobre Ministro. (Apartes. ) ' 

Quanto á questão da discriminação de rendas creio ter 
dito bastante. ' 

. Si queremos fazer uma lei fundamental, e estabeiecer um 
reg1men que ha,ja de servir para os no'ssos filhos e para os nos
sos netos, não. temos que ater-nos a factos que .succederam 
hontem ~u hoJe, devemos ater-nos a principias e doutrinas 
que precisamos estabelecer. (Apartes. ) Eu tambem trouxe 
dados e tenho argumentado com clles. 

Passo agora a outra ,questão tambem envolvida no arLigr_, 
6º, a questão bancaria. Ella tem sido Lratada po1: vario ;.; 
1~1cn:ilJ1·os desLe Congresso, e ultimamtmte l)elo Sr. Senador pela 
Balua, que me ,precedeu na tribuna. 

_A_té ao mome!l-to presente estou completamente 'in albis, 
em JeJum, a resp·e1to de um facto sobre o qual ainda não ouvi 
umu palavra nem da imprensa, nem ele parliculares. 

E' o seguin te: como é que em um 1pa;iz em que a moeda 
l cgal é papel, o' Governo olbriga o :consumidor a 1pagar os im
postos em ouro? 

De onde vem esse ouro? 
Ainda mão vi explicação para esbe facto. Como é que eu, 

recebendo hoje o meu subsi1c\i.o em papel, si a:manhã quizel' 
mandar vir uma catruagem de Buenos Aires, hei ele pagar o.,; 
diréitos em ouro'! Não co'rnprehendo. Mas isto ó um incidente; 
vamos á questão bancaria. Segundo o u ltimo decreto, as cmis-. 
sões hão dB ser in:fallivelmente monopo1izada1s pelos dois 
bancais ·que se fiuncliram debaixo ido nome ·de Banco da Repu
]Jlica. Senhores .. isto é a continuação a lncta do Centro con
tra as rperiipherias, é ainda e ainda o goso da pletho,ra cen
tral. Senhores, com as omiissões ·concentradas cm um banco, e 
esse ·banco no H.io de Janeiro, serão devoradas por este mino'
tauro que se chama praça do H.io de Janeiro e que ainda hoje 
come e comerá quantas emissões lhe clm.·cm nas CS'peculaçõe .~ 
da bolsa. 

1A.gor.a, vêde, vós do IP'iauhy, vós do Rio Gande do Norte, 
vós elos confins do Arn,a:rnnas e de Go.yaz, ou do' Rio Grand'e, 
quando precisa:1:111os elo auxi.lio dessas emissões, quando preci
::;armos que nos val.orismn o nosso territorio, teremos que 
vir, comQ muiLo bem di s_se o Sr. CavalcanLi, ~mpp lices, pedü· 
ao UenLro, ao estabclecn:nenLo que tem o monopoho, que 
mando -suas ag.cncias. fawr uego!eios com os esta,dos. 

·l\Ius é muito provavel qüe, a não virmos ele mmürug·acl<\. si 
vi.lwu10s ao meio-ia, nos di.ga o banco qu e já não ha dinheiro, 
que o dinheiro já está c01nverLido no jogo da Bo1sa, em pa;peis 
e ti tu los de toda a natureza. 

E' o que tem acon:tccido rn·esmo aos p.roprios, bancos regio
naes. Eu cito até o da minha -terra; é uma casa de juro.s 
allos o dinheiro sai por um prBço exorbitante, de maneira 
que ~ünguem quer hypothecar, rporque não pode com ias sua;S 
exigcncias . ~ . . . 

Outra cousa eu compreltendo; na.o e so o monopol!o ban
caria, 1porque a 11lB'flulbli~a,, di&·am o que quizm·.cm, a Rep~1blwu 
llll!lCa púde querer O pt'lV!l~glO ,SJU O !l10110püh0; C,. 110 ~!~ Cl11 
que a Republica en~reg·ar as n~aos de~ um b~nque1ro feliz ;1s 
destinos elo meu pa1z, com r~1a1or razao podia entregal- os ,\,s 
~1ião.s de um homem para al11 assentar o seu thrO!\P. 

4~ 
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O monopolio bancaria entreg·ue ás mãos de um homem; 
por mais honesLo que este seja, constitue u m perigo para o 
pa iz, popque, embora nãd fosse rum hainco de espooulação, 
poderia er um banco partidario, um banco que, por sua 
natureza, rcleYe estar sempre ibern com o Governo, -e os ba1ncO·S 
partidarios, .iá tem.acontecido, só têm dinheiro para os ami
gos, para os adversarias não ha. A oppos ição nunca tem 
credito, só por estas razões; si outrws não. houvesse, eu vota
ria contra o monopolio bancario; mas existem ou tras razões, 
e o ,monopolio bancario, P'elo m1odo por que se vai effectuar 
no pair., si o Congresso não approvar as emendas, trará as 
peore. consequ encias para a economia n<.l.c io'nal. 
. UM SH. REP1rnSF.N'J'AN'l'E - Em rnlação á Federação,. nã;o. 

O SR. RAMIRO BARC'ELLOS - O monopoli o é collocado n ·J. 
Centro; como não ha de fazer mal aos estados fe derados ? 

O MESMO SR. R.mPR.ESEN'l'ANTE - E lle pertence a t odos.: 
o Sn. llAlVl!RO BARCELLOS - Mas o rnobre Deputaclo como 

vai fazer operações •de credito no fundo do P iau hy ? 
Voz;Es - illntão rqUc-\ qner o' nobre Depul.aido? 
o 1SR. RAMIRO BAHCELLOS : - Hei de dizel-o: estou agora 

f'azondo a crilica, mas, si qui.zer, .direi a,ntes de ·Cnnclruir estas 
a,prec iações . Quero uma eEff>Ocie de 1bancos que não são nenhu
ma novidade. qu e existem. Não é caso novo bancos que fazem 
seus clepos itos respectivos em ouro. Esses depositas não são 
gastos, cll es os têm na sua propria casa fiscalisa clos pelo 
Govel'Jlo. Estes l.1a.11cos .qu e emittem . no momento em que se 

·lli es Lraz uma cedula sua e se lhes pede o dinheiro em ouro, 
1' 11 1 ~:-: a co11\·r·rl .ern; e si não o fizerem, sã.o considerados fa lli
-rlos . E is os banco s que eu desejo. O que não for isto serão 
b ancos filho s ele t h eorias e de bons desejos de fazer capital, 
mas que nada têm ele real. (Apartes.) 

Sealt10res, o Brazil. tão i·ico. como clisse o Sr. Minis~ro ela 
Fazenclu, Liío' ch e io rlt' rncurssos, e tr-.rá ·collocaiclo em p-eores 
condiçõ·es do que o E strudo Oriental? Quando cm 1876 o ge
genarl La Torre encontrou o papel convertivel valendo dois vin 
tens por p eso de dois mil réis, fundaram-se bancos com fundo 
mota ll ico que se obrigaram á conversão permanente, ·e em 
nualqn er occasião, de seru pap·eJ moeda . Este homem, no fim 
Lle quatro annos, l evantou o valor do papel ao ,par. Entre
tanto, nós estamos a tropeçar para constituir theorias~ para 
obl'ig~'!l' , 1.alvc7. amanhã ou depois, os n ossos g0'vernos a pro
curar um porto ele sahicla para tanto s privilegias que h ão de 
ficar transJmmaclos em papel3Jda na mão de quan t.as compa
nl:üas ins·ensatas se têm inventaclíl' e se podem inventar para 
.io·go ela J3olsa; e r 11a ca·ixa rlos bancos com as suas notas tod'as 
inve 1 'Lirla.~ rm Lacs '11a1rnis.' ljUe Yernos :figurar abi .no' jogo ela 
Bnlsn,. Dad o n ca;so rle qu:i.J.quer desastr e fin·a:rweiro, sahemos 
que a maior pari.e destes bancos nã.o terão •pP.ra representar.', 
seus capil.aes senão essa papelada, que naida vale. 

UM SH . R.EPRESEN'rAN'l'E - Então V . Ex . . pretende matar·i 
l1 1ll n~ as companhias '? 

O SR. RAJ\'IJrto BARCELLos - Ao contrario . O que ·eu quero 
t5 crn e v ivam aqnell as qu e elevem viver e não aquellas que só 
servem para o j ogo, para a especulação, para comprometter, 
o n osso credito. O que eu não quero é que se concedam f'1-
vorcs onerando-se o no. so credito, comprom.c l.tenclo-o mesmo. 

Mas, senhores, a respeito da questão bancaria. dir ei qu e 
o capital e o credito não são rnéras f icções. O credito é repre-
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scnLaclu vor um valor mater ia l c1ue rcp1·cscnla sompr·c 111a iot' 
quanl.iclwde du que o capiLal lll'UCUl"ado. Gl"úd ilo e capila l 
nãu. se i111provi san 1. Tomar-se o c1 ·edilo do Go\·er n11 , 
11t 1l1 sa l-o c comprornr.l.Lel-o ile:"l.a mo nlanli a de bancos e com
paullias, eis u .que eu ciourlemno. (Apoiados .) 

Si nãu :nC'ccssitamos cl() levantar r•mpresLimos- nas mesmas 
cund içõcs prco~,.!' i as das re1publi·cas platinas, a. cont inuar csle 
sy:;tcma, mais tarde ~cremo,; obrigado:; a i:-;so . Daclo o caso 
de 11ma guerra, cumo a rln Paraguay, por ()Xemp lo, comprc
lwnclom us nobres Deputados as rli f f icu l.cJades l!Orn que Lere
mos do lu cLar :para olJLer ouro. afim de su·slcnLal-a 

Quo n cccss·i·dade ha ele eornp 1·orncl.ler-sc o cr1~dilo 1fa 
Uni ão com a cmissãu rlc urna quant ia fa lm lusa. s implesrneuLe 
Pª"ª . ler o prazer de sustenLar-so um ·banco nu Ccn L1 ·0. u rn 
banco >C!e privi leg"io, um banco clip lomado com as regalias do 
papel moecla ? · 

UM Sn.. REPllESh:N'l',\!N'rn - Quem quct isso? 
10 SH . llANUHO BArtCKLLüS - Q1um1 quer i ssu 'I O clccrcl.) 

do Sr. Ministro ela Fazenda. Acaso V. l!;x. ,julga que esle 
clecl'eto desmente o que eu agora ·estou dizendo? 

O .\rnSi\IU Srr. llEPll•ESE'NT.1:>1T 1,; - Mas o clcl!re l,o fvi irn
lJli ca'llo'I 

O Srt. RAi\'llltO U11 1WELLOS -- Voi s não. V . Ex . le ia- o . 

tlcn li ores, a minha hora esl~t exgoLlaLla e cu não quern 
arJJusa1· nc11rr <Llu' H.eg·i mento, nem ela paei-cnufa ,do ·8r. Pre:si
dcnf L'. e Lãopou co da lJcnevolcneia d.o:; rneu:s ill1rn ~re:; cullegas. 

Vo1 1 Lc 1·minar· cr 111 uniu pllrasc de mu illu:s Lre imu lisLa, 
amadn pe lns ·r·iugrnn.denscs . _ 

V1• 11 ant:io .\.yres, ·quando ç 11 ee lMnus a pu!Jli eai.;ãu da P e
ilcrw·an, Jui u ::;e 11 ,primnirn redacL01·. 

Ell1J esü1·11ve11 nu :l".l'Ontosp icio cio or·o-ã.n du va1tid 1J republ i
cauu csla~ q11aLro ]Jttlavras, que para rni.rn ::;ií.u e cn 11 Linuarn a 
::;cr u::; q u a Lru ponl o::; canlcacs d a ori 1~nlar:.ão republicana. 

Elk ·disso : Ft;deL'a'ç.ã:o·, lmi-llade, ecntra J,isação, dcs1ncmbl'H-
111eulo. (A1wimlos; ·nmito bcrn. ) _ 

'81'. P rr:·S iclentü, estou convenci.d u Ül} '<Jue, si o Cougt•osso 
11ão Liv1.Jr u max imo c1licla'llo ern co llocar na Constiluição l.odu·-; 
as Jll L'Llic!a .~ r.lc sç,cnlfa! izorlmas de qLw [J l'ücizanrns. (Apuiwluli; 
n1nüo bwm.) , a agi lat./ãu federa lista. que j(t vcn1 elo tempu 1h 
l\lonanlhia, lia ·Llc ·continuar Jto s'Cio ela Hcpubl iea; "t:; lia ele 

· il:ya1· lalwJz L> Brazil ao' ~·sp l1 <11eelamenLo. (Mnito1S avuwdu!i ) , u 
q1 1e· uãu clescjo. e ninguem ·deseja. mas que sou obr igado, pelo 
lllOLL 1JUlriulismu, a .a11:nu11eiar Ú1q~1dlcs que cl 0scuram dcsLe 
a::;;:;n111pl n imp1.11"Lauhs::;u1111. (Avuuuloij. ) 

J.'az•ei a ];'eclcrai;.ão , f ,azei urna ConsLi>Ll1 i1;ã.o fcclcraliva, e;; 
rna!.!·a.i tO'da es pccie de. Jlt'iYilL~gio s . mesmo esse riue mB J?lll'-
1.en~e. o pr· iviiegio de diplornadu (Muito /J e'lll! illilito bcmJ), e 
Y1~1·ei s que, as::;irn. r.: I e poWJ po~l ccá se i· :;ran.Llc e r; u~nvr11.: os . 
seu:; dcsl.inos .. (Muito lwm! Jllutlu bem.! O 01·w.lu1· e / elteilo11'0 
pu1' nmiloi; Sn. 1·ep·1·e1;cntantes. ) 

l •' ica a t.1i s t~ 1 1 ssão a1diaüa, pela hora .. 
O :Srt. PHESJDgN1' 1~ clú 1mra amanhfí. a seguinte ordem lL1 

d ia: 
CcmLirrnaç:.ão ,da 1" discussão do prnjccto de ConsLituição. 

Levanta- e a se::isüo ús '> J \ '1 ela tarde . 



PARECER N. 18 A - 1890 

Eleição do Estado da Bahia 

. A 3ª Gommissão ·de Inquerito, tendo examinado . minu-
ciosamente todos os documentos que lhe foram ~presentes com 
rel·ação :i eleição do· Estaido' da Bahia; e oonsid-erando: 

Que a eleição elo Barã(l da 'Villa Viçosa, alérrt de não ter 
sido contestada, está ainda a salvo de qualquer impuginaçã-:1, 
mesmo quando se annullem as authenticas arguidas de vici-:1, 
visto assistir-lhe maioria consideravel; · 
/--.. Que ·as authenticas das secções eleitoraes de Angical, Bo'.1'1 · 
Jesus da Lapa, 1Cariparé, e Campo Largo, 1 º e 2º districtos, 
Santa Rita, 1 º e 2º districtos, Formosa, Varzeas, Barra, 1 •, 2" 
e 3• secções, Icatú, S' Sebastião de Passé, apresentam rasurai:; 
o emendas, não resalvadas, e que, comquanto pelo exame :feito 
se possa nellas restabelecer as lettras do nome de Francisco 
Prisoo de Souza Paraiso, primitivamente escripto no logar 
das indicadas rasuras, só :pelo original das actas de que são 
cópia estais authe1nücas se póde resta:beloecer a verdade; · 

Que na 5" secção do collegio de Sant'Anna ha rasuras . 
sobre o numero de votos dos candidatos Dr•. Francisco Prisco 
de Souza Paraisa e capitão Salva·dor Pires de Carvalho e 
Aragão; · 

Que na authentica :da eleiQão do collegio ,de S. Sebastião de 
Pass1é, encontram-se as seguintes incongruencias: compare
cimento :de duzentos e .dezeseis 'Elleitores, menoão de duzentos 
e vinte tres no termo do eneer.ramento e apuraoão' de duzentas 
e dezesete cedulas; 

Que ·é contestado ter havido eleição no collegüo ele Gere
moa!bo, contestação amparada em uma jqstificação judicial 
produzida por diversos eleitores e um protesto de alguns· des
tes e outros, lançado no livro de notas elo taibellião da loca
liclaidoe, e attestado do juiz municipal supplente em exercício 
o do parocho da fregu ezia; 

Que, em vi·sta do ·exame das authenticas 1presenLes á Com
missão. verifica-se a improcedencia da allegação do contes
tante, Dr. Prisco Paraisa, de não terem sido apuradas 30 au
thenticas mencionadas em sua contestação; 

Que, tendo apurado as authenticas dos collegios ele Bom 
Jardim, Urubü, '1 • e 2" secções" Madre de Deus (Boqueirão) , 
Oaveira de l\faragoigiipn, .Olivença, füo das Contas de Bom 
Jesus, Sergipe do Conde (Monte, 1 "), .Serrinha, 1" e 31' e Ala
g·oinhas, não apur:JJdas pela intcn<lencia de S. ·Salvador, e som
manclo a votaoão respectiva, a que consta da acta da apuraçãD, 
verificou o seguinte resultado: 

Barão de · Villa Viçosa .... . . , .................. . 
Capitão Salvado\· Pires ele C. ·B Aragfa) . ... . .... . 
Conselheiro Antonio Carneiro •ela Rocha . . ... . . 
Francisco Prisco de 1Souza Paraisa ........... . 
é ele parecer : 

3L G'53 
31.088 
12·8.819':' 
28.-559 

1º, que seja rcconhecülo Deput,ado ao Congresso Nacioaat 
pelo Estado da Bahia o Barão de Villa Vioosa; 

. 2º, qti.e sejam reqlüsitados de quem c.omipe.tir os ·1ivros das 
eleições inclica,das no segundo ·consilderando. bem •oomo os elas 
eleições ela 5ª secção do Collegio de Sant'Anna, e 
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S. Sebas Li ão de Passó, e 1 • e 2• sessões do co!Iegio de Gere
rnoabo; 

3º, que fiquem dependentes da presença e exame dos li
vros requisitados as eleições airguidas de vicias e acima men" 
ci.onaclas, e, bem assim, o reconhecimento elo · diploma expe
dido ao capitão ,Salvador Pires de Carval·ho e Aragão. 

Sala das Commissões, 1'1 de dezembro de 1890. - Ale
.rancli'e José Barbosa Lima. - João Lopes. - ConstantinfJ n, 
Paletta. - kl.iauel .Castro, com reshicoões quanto ás eleições 
de Geremoabo, S. Sebastião das Cabeceiras de Passé, que 
as considero legitimas, para o que proponho a seguinte con-
clusão: · 

Que sejam reconhecidas as ·elcicões de Geremoabo e S, 
Selntstifio das •Cabeceiras de Pa1<sé. ' 

1 o• SE.SSÃO . EM 17 DE DEZEMBRO DE ·1890 

PRESIDENCIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES 

Ao meio rlia faz-SR q, chamada. A qual resnondem nR Srs. 
Prucleníe de lVIoraAS. P:tes de Carvalho, .Toi'io Neiva. Erhiardo 
Goncalves. Costa Roclri~nes. Franílisr.o Macharfo. Leovi~ildo 
CoRlho. Joaonim ~::irmr.nt.o, ,Tniío Pe rlro. Jonaním Crnz. ,Tn::é 
Sr.cundino, Mano131 Ba:rata. Arntonio Raena, Joaquim Catunda. 
'T'hen'doro Pacheco.Elyse11 Martins. Bezerra rle Albuonerane 
.Tnnior. Th eorJ11re!o So11to, .Tof'Á Bernardo, Oliveira G::ilví'ío. 
Almeida Barreto. Firmino da 1Silveira, .fosf\ S'imeão. J:i'T'erle
rico Serrano, Pndro Paulino. Tavnres Basf.oR. Rosa .Jnnior, 
Coelho e Cnmpos. Thomaz Cmz. Virgílio Damrtsio. Saraiva, 
.Domine:os Vicente. Gil. Gonlart, Mnnleiro de Barro!'\. 1,::i-p1w, 
Hraz ·íiar11eirn. Canrnos Rallcs, TTbaldinn do Amaral. Santns 
Andraíd0. Rnu1'ino Horn . Esteves Junio):. Luir. Del:nhino. Pi
nheiro Machado. Quint.ino Bocayuva .. Julio Frota. Cesario Al·
vim, Americo Loho, Eduardo · Wandenkolk, .Joaquim de Souza, 
Silva Canedo, Silva Paranhos. Acruilino do Amaral. Joaquim 
Murtinho, Pinheiro Guedes, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, 
Tnclio elo Brasil. Innocencio '8erzerlello, Nina Ribeiro. Cantão, 
.Peílrn Ghc.!1mont, 'Ma!Ja Bacollar, •Caserniro 'Junior, Tlocli'igues 
Fernandes. Anfras·io l<'ialho. Nogueira .Paranaguá. Pires Fer
r eira, Martinho Rorlrigue.s. Barh-osa Lima, Rozorril , .Toã-o Lo
:nes. .Tus.tiniano .Sermi.. .Tosé Brwilaqna. Goncalo dA Lwgos, 
Nasó·rncnto, .Pcdrn 'Vel-ho. rMigucl rle CasLro. Péflro Arneri.co,. 
Sú Anclra,dr:J.. nctnmba. Tole·nLLno fie -íiarvalho. Jlosa fl 'Silva . 
.Toifo B:u:bal.ho. Gonçalves Forreira. Jnsé 11\fo.riano, Almeida 
Tlm'namb11co Jnvenr,in de ;\ •guiar, André üavalcant.i, Meira de 
Vasconcellus . Pcreirn {le Lyra .. João d o für111eira. J._,uiz do 
Andrade, Espírito Santo. Theophilo doe; Santos, Ponf,()s 
rio Min1mda. Leite Oiticka. Gaibino Besouro, Ivo ·do 
Prado Oliveira Valarlão, Folisbello Freirr,. AiJgus!0 de 
Frnitas, Paulo Argol!o. Seabra Antonio ~:uzch:o, 7arna. 
Arthur füos-, Ranfüs PerPira. IJustoclio ele ·Mello. Fran
cisco :s-odró, Dionysio Ceraneira, Barão de IS. Mar
cos, Medrado, Ll\Iilmiz 1Frcire, Athayde Junior, Fonseca e Silva, 
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