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1Cita o exemplo do E1stado das Alagôas, que, tendo de renda 
741! conlos, só o funccionalismo lhe absorve 55•0 contos. Ora, o 
que se dá nos estados, dá-se na União, e esla despesa, que so
brecarrega o orçamento, deve ser diminuida, deve desapparecer 

·mesmo, parte immediatamente e parte em futuro· não muito 
longfoquo. · 

Quando não se gasta, o dinheiro fica. Gasle-se o menos 
que se pud er e supprimam-se muitas despesas, que podem f\ 
clrwem ser supprimiclas, sem transtorno para o serv ir,.o TJll
hlico. 

U que deseja o orador é que se aclqpte um plano em que 
su,jalll respeitados os verdadeiros prütci.p ios ela Federação, de 
s9rlu que os es lados, c;oncorrendo para o Centro, possam aH
gmenLar tamlJc.m as suas fontes de receita, diminuindo as 
su as despesas, dentro da espl1era da ·sua producção . 

Depois de respondcT a va;rios apartes, concluo o oradoP 
nos scgu:intcs termos: 

«O meu collega que me precedeu, disse-o e eu affirmo.: 
Os esLados, pelo projecto de Conslituiçã.o, hão de viver na rni
scria, sem poder subsistir, porque não iêm ronda absoluta
menlo, e enLão os es tados do Norte hão de procurar no deses
r>ero o remedi.o para os seus males ». (1Jfoiln bem; nw.ito 
bern. ) 

Fica a c1 iscussão adi acl a, pela hora. 
O füt. PRESIDENTE clá para a prdem do dia de amanhã o 

seguinte: 
Continuação ela 1'' discussão do projecto de Constituição . 
Lovan ta- se· a sr..ssão ús 4 horas ela tardo. 

11 " SESS_:\.O, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1890 
PHESIDENCIA DO SR. PRUDENTE DE Müíl.AES 

'.A.'s 2 114- da tarde, faz..:.se a chamada, á qual respondem 
os Srs. Prudente de Moraes, Paes ele Carvalho, João Noiva, 
J~duar.do .Gonçalves, :Francisco Machado, Leovigildo Coelho, 
.Jowquim Sarmento, João Pedro, Manoel Barata, Antonio 
Baena, Joaquim Cruz, 'l'heodor.o Pacheco, Joaquim Caiunda, 
Bezerra de Albuquerque Junior, José Bernai,do, Oliveira Gal
vão, Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, José Hygino, José 
Simeão, Frederico Serrano, Rosa Junior, Thomaz Cruz, Vir
gílio Damasio, H.uy Barbosa, Domingos. Vicente, Gil Goulart, 
Monteiro de Barros, \Laper, Braz ·Carneiro, Campos Sallos, 
Ubaldino do Amaral, Generoso Marques, Raulino Horn, Es
teves Junior, Lui~ Delphino, Ramiro Barcellos, Cesario Alvim, 
J~ cluardo Wa11clenkolk, Joaquim de Souza, Silva Canedo, S\lva 
Paran l10s, Aquilino do Amaral, Pinheiro Guedes, Belfor t 
Vieira, Uchôa Hodrigues, Indio do Brasil, Lauro Sodré, Ser
zedello, Nina Ribeiro, 'Cantão, Pedro Chermont, Matta Ba
i.:e llar Costa Rodrigues, Cascmiro Junior, Rodrigues Fernan
des Nogueira Parana,guá, Pires ·Ferreira, Mar~inho •Rodri
gu~s, Barbosa Lima, Bezerril, João Lopes, Justiniano . Serpa, 
José Avelino, José Bevilaqua, Gonoalo .de Lagos:, Nascimento, 
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Almino Affonso, .Mig·u cl el e Castro :Amorim 1Garcia, RpiLacio, 
Pedro . Arneri co, CouLn CarLaxo. Sú' Andrade, iHeLumha. Tolen
Linn cl n Carvalho , n osa e Silva, João Barbalho Gonçalves 
F erreira; .José l\hu'ian o. 1\ lrn eicla Pcrnarnb11co, :r'uvrncio rio 
, \ g11 i ar, :\ ndrr\. Ca valcanti , A nnibal Falcão, .J\foira de ·vascon 
cc l l ns, .Per e ira de iLyra, João ele S·iqu eira, Joã.o Vieira, Luiz 
dn ,\mlr:tclr· , Ji;spirilo Santo, J:l el:tnni no Carnriro, Theopl1ilo 
elos S::rn 1 os, Oiii1·i ea, üliveir a Vallaclão. !Leandro Maciel. :B'e
lisb r• l lo J<'r nirn, Augu sto de Freitas . . Paula Arg·olln, · ·11n s l~ a, 
:-: nail1·a . ..'\11 tmüo Ru::rnbio , Z:tma, Arblrn r Hi o&. Garcia Pi:rp,s . 
l\.Jarcn li 110 i\foura, San i.os J)ereira, Cu s l.ocl io de Mello, Panlà. 
f~nimariít~s. Mi l lon , 1Fra11cisrn Sodn', Dinnys io C1•rqu ci1·<l. L no
Yig ilcl o F i lg11 c i1·as, Barão el o S. Marcos, Meclraclo, IMun ii 
F 1·oirr, AI h aycl c, Fnnse~a e Silva, Fon seca Hm:n 1rs. Urhauo 
:\·l :wcnnrl•''3 . J\.Lanh ãP s J3a 1· rn ln. ·Cyri ll o ·de Lemos. :OJi\·r ira 
Pi11ln, Luiz MmaL, Bapl i .~ta cl~t !\rol. la. Frôes da Cn1r. . • \l cinclo 
:C:·unnaliara. Lopes 'f'rnvão, Jac.c1L1es Ouriq11 r', ·.\lay 1·ink, 
Y111·q11 in1 \ \Tr .::. nock, Th omnz Drlpl1il10. Cr·nd c rlr. ']<' igu1!i 1-rrlo. 
! \nfon in Ol y nl lrn, Bada1·Li , Vacifi r.n lWascar r 11llas, Gaheir l dr, 
·.\l:1 p:nll1iíf's . Lt:onPl F ill1 0. Chagas íL r1balu, Al c.·<lndrc , Locklcr . 
. Larnmrn i er, Goncalves Ch aves, Amer i.co J,ui, VioLLi , Dul.ra 
Nieario, J•'crc0 ira 1R>abello, Manoel l"u lgenc io, J\ sl,olpho Pio, 
ArisUdcs l\faia, Gonçalves Ramos, 1Carlos elas Chagas, \Do
mi 11 gos no e·lrn, CosLa i\Iac li arlo. Do111ingos :Por'i.o. Pallcta, Joãn 
ele .\vr.lar, Co 1Tc' a Rab e! lo, Burmo el e l)aiva, :Fer reira ·Pire&, 
~\l aT'li nh o Prn,clo Junior, Bernardino de Campos, F1'ancisco 
nlierr io. Moraes Barros, J:,op cs Chaves, Domingos ele Morars . 
. Vlol pho (;or rl o, CarvnJha l, Ange lo Pinh eirn, :Vi. ursa, Pau li.no 
1:nrlrh, Cnc;la .J11ni r-r" Hnd1·i gu c<:: :\ ! vc~ . Carlos Garci a, 1üo1·ci.1·a 
ria Silv :t. L w1pnld n de Hul ltfí es, Guirna 1· fios Nata l . .:\ nlonio ele 
Azr1·ud11 , .Fl nlarn1i110 de l\l c·11dnnca. J\Ja.rcian o clé Magalhàcs, 
Larn ·o \[üll er, .Ca1·lo;; Campos, .. clrniiclt, J_,acer dR Coufrnlw. 
Vir:l.n 1·inn l\ l01'11.l'iro. Pere ira ela r:n;;t a, An li'ítl .r] r) Fta·1·ia . • Jnlio 
rio Ca sl i ll1n\ Borges ele l\'.f r.clciros . . -\lc icles Lima, Assi s Brasil, 
Tl1omri z Fl ores, Abreu, lioTT1cro Ba11li sLa, Roclia Dzorio, ,cas
sürn n dn :\nscimeul n e ?l'.lemia Ba.rrcto . 

O Srt. P1rnSJDEK '.r1' - Na fórma elo Rcg in:1 e11 to . ci scssflo rln 
i :ongrc~ sn dr1·e com e(;ar an n .. ;>io ·rlia, mas n Rr.o- in1 P1ilo 1ni11-
l10111 J1lTYin c o r: aso rle abrir-se a sessão flcpois cl es l·.<l ll ora . 

Hoje. pnr· rnn l.ivo conhecido rl o Congr esso, só nos lJO
.cJ r.mos rr~un i1 · a·qn i, {1s 2 ho1'as e :L5 mimitos ela tarcl e, e, nos 
l!'l' ll1 os rio ll1•µ-i rn rmf o. não ri ossn df'e larar ahe1·Ln. a sr.s,.;fi.n. 

E nlrrtanfo. para ,q.uc não se inuli l.i se o r es tn elo clia ele 
11 nil'. r aLlr•nckncln ao rnol.ivo exL1' ann:linar io cru e cl ornorou ali: 
r .~ l:t · h nl'a n nosso cnrn1rn rne inientn, tomo a r csponsabihclaclc 
clr. haY rn cln nu rnern IPgal, ahrir a sessi:í.o, rp 1r, .~orá lrvrrnfa cla, 
.~i 11 CCJngTesso rr.so ln!1' u co n Lrar i o . 

Vmrns - Foi p er·fe iLamrnte .rlec idido . 
Ab 1·e-se a sessão. 
Dri xarn el e co mparecer, eorn causa parLic ipacla, os 

Fir:< . F lor iano PP ixnto, Quin tinn Bocaynva, Julio Fro ta, 
!\falia Machado, ;\ h ·a 1·0 Botelho . Ar is l.id.es Lnbo, '.'fol ~on , Al
fr edo E lli .'. il.ill i 7. el e Campos, .Cosia Senna, Ferreira Branclfto. 
T-l<'111 ·iciue dr: Carvri,llrn, n cmr lr io Bibei ro , Ccsario :\inlJa .Tn-
11i111· r l<' l' crir:' r·.i r:u B o1·ge .. ~; e scrn C':rnsa, os Srs . Cunl1::i Juni or, 



J"os1!,. Socundino: . JI; lysc u Mal'Lü1 :;;, T lrnoclure l.o So nLo, Finninu 
~a . 81! vcira, P ccl t·o .Pauli 110, _ Tavarns BasLos, Coclltu e Carnpos, 
Sara1va, J1.angel Pcsta11a, ;::Jantos A11 clracle. J oaquim Feli.ciu 
A1ncrico Lobo, João Sever iano. Saldanha Mari11l10 Ennes d~ 
Souza, Tasso _ l<'ra_goso, Anfris io Fialho, Pedro ·velho, !Ray
murnlo_ Bandeira, Be1.·nardo ele Mcnclonr;a, Pontes de .Miranda, 
Lacl1sb r, i\'l!l.l.o, Ivo ci o Prado. SanLos Vicü·a Albedo Brandão 
Viriato rl e lVfeclei J' OS, Joaquirn Hreves, Virgilio P cssôa Franç<~ 
Carva llto, ]~r i en Coe lho. Doming·oc; .Jcsui1t0 Vin:haes João 
Pinh e iro. J acoü da Paixão, l}'rancisco ·ela Ve iga Feli ciano 
Penn.a, ~ ·'rancisoo A 1rrnral, Ni lo Pe(!anha, .Barrto' ue Santa 
Hel ena, Ln1:r. Barl'eLo, Roclolpbo :vti.nmcla. A11tonio Prado Al
meida >loguui.ra. HulJião .Jm1ior, l•' !uury · Gu r arlo, Cadan~ eh: 
AlbuquPi·quc, Ferna ndo i:)imas, J~ rnes lJJ ele Olivciru e Fer
nando AbbolL. 

l!! ' Jj ua. posta ern. cliseussão e ~C l ll dcl 1a le ar1provaclu a 
acta da sessã o antecedente . 

.O S1t. 2º SECllE'l'AHIO (ser v·inclo de 1" ) procede ú lei tura 
do segu inte 

Corrn.n unicaoão, datada ·ll e h oje, elo Sr. Depulado Ari s
Licl cs Lobo, ele que não póde comparecer á sessão ele h oj e, 
por incornrnoclo elo saúdo. - Inteirado. 

O Sr. Zama (pela oi·dcm ) - P edi a pa lavra, Sr. ]Jresi
i.len Le, para requerer a V . Ex . que mande dar entrada n o 
i·ccinll-1 ao;:< Srs . Bm·ão de Villa Viçosa e Prisco f:larai~o, ·!Ili" 

. t iYr.nun, fiu::tlmenl.c, a foctuna ele ser recoul!ecidos .pela 
Gamam dos SJ'S. Depu la:clos. 

UJ.\U vo% - - A justiça ou a JorLuna ? 

O 8n. . ZAíYIA - - A justiça com a fortuna. 
O Sn . PneSJD%N'l'E norn eia os S.rs. Zama, Audl'ó CaYal1-;uil i. 

Lo1Jes Chaves e Carlos Garcia, para introcluúrcm 11 0 recinto 
os St·;;. Barão de Villa Vit;os a e Pri sco Paraí so, deputados • 
reeun lwciclos 1wlo Es l:aclo da Bahia. os quacs, junto ú l'de;;a. 
assumr111 o cornpi:ornisso r egimental . 

O Stl . LAuno M ÜJ.Llm -- P eço a palaYl'a pela orcletn . 

-O S 111., PnEsJDEi\TE - E' sobre o cx:peclicnLe? 
O 811. LA u no MCLLER - Nã o, senhor, é para faz er u 111a 

ckclal'acfio. 

o SR' Pt1ESID1'\' ' l'g - Tem a valaVl'U o Sr. DcpuLaLlo' 
O Sr. L.a1uro Müller - P edi a palav.l'a, Sr. Presiclcnl.c, 

p a.t«~ declarar a V . . Ex. e ª~ - Congrcst.::;o qu e -·ó pelo respeito 
qu e me merece a Mesa, deixei passar som pcotesLo o aclo 
da prn messa. que acaba el e fazer o Sr. D eputado pela Bahia, 
Pri sco Para1so . porque, Lendo- se susci Lacto ·questão quando 
l!l pouco se a chava l'Cunicla a Gamara elos .~rs . . !Deputados, 
21oh1·e n reconhecim ento elo mesmo senhor, nao JUigo amda 
li qu ido o mesmo reconhecimento. (Apm:acloo. ) 

·Peço que se faça esta , clecl ai~açfw na acta. 



ORDEM 'DO DLA. 

nrscussKo DO PROJECTO DE CONS'I'ITUIÇ.'.\o 

ConLinúa a primeira discussão do proj ecto ele Constitui
oão com o parecer da Commissão Especial e emendas apre
sentadas. 

São lidas, apóiadas e entram conj unctamente em discussão 
as seguintes 

Emendas 
Ao art,. 6º: 

Emenda substitutiva ú quota de 10 o/o, apresentada pela 
Commissão· 

As ass~mbléas dos estados poderão fribuL::.r até 15 o/o 
addicionaes aos impostos ele importação, para occorrer ás 
despesa·s elos mesmos estados. 

Paragrapho unico. Esta disposição só poderá ser alte
rada 1)elo Congresso, mediante dois terços ele votos de seu9 
membros.- Se1·zeclello Correia e outros. 

Ao art. 4º: 
Accrescente-se; 
O Governo da União assumirá o pagamento da divida 

passiva elos estados e elos juros respectivos, dividas contra
llidas até 15 de no-v-embro de 1890, ficando reservado ao 
Congresso a determinaoão cio modo por crue dever-se-á rea
lizar a operação. 

S. R. - Sala das sessões do Congresso ~ ; acional, i 7 ele 
dezembro de 1890. - Serzeclello Cm·i·eia. - Antonio Baena. -
iliatta Bacellar. - Dr. Ferr eira Cantão. - Pedro Chermont. 
- Saraiva. - Almeida Bcar·eto. - J. Retum.ba. - Pedro Ame-
1'ico. -- João V'iei1'a. - José Avelino .. - F . da Silvefra. -
.T. J. Seabra . - F. A. Rosa 1J Süva (subscrevo unicamenLe ú 
2" parle). - And1·é Gavalcant-i (sómente em relação ó. 
2" parle) . - M.·iguel ele Casl1°0 (subscrevo a 2" parte, relativa 
ú dividas dos estados) . - José illariano (e;ómcnte quanto ú. 
2º parte). - .4.nwi·i:m, Gai·c·ia. 

Ao arL. ôº, n. 6: 

Accre cente- se - exceptuados .os bancos .de credito r éaí. · 
S. R. - F. A. Rosa e Si lva. - Gonçalves Ferre ira. -

J vsJ JJlar·'icmo. - 1'olentino ele Cai·valho. - .fuvencio ele 
J.uuiar. - Ancl1·é Cavalcantí. - Alrneicla Pernambuco. -
Dr. .T. Vieim. - José Simeão de Oliveim. - Pei·efra de L'i?na. 
- João ele Siqueira. - 1J'., eite Oiticica. - Dr. Cantão . - Bel
larni:iuo Cai·neiro. - Loves Chaves. - F1•ecle1•ico Gitilhe1·11ie de 
Souza Serrano. - Manoel 'F1·ancisco !tfachallo ,, 

O Sr. José Hygino ( ·) - Sr. Presidente, é um elos rne-
1·ucirnc11tos elo projecto ele Constituiç:ão offorecido pelo Go-

( •) Este discurso, publicado em appendice na primeirB, 
eclição, ·substitue 9. resumo que aqui se achava .. 
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vemo á · consideração do Congresso ter discriminado as rendas 
da União . e dos estados, enumerando, no cap itulo que se dis 
cute, as lontes de :r·ccelLa da privativa cornpetencia daquella 
e destes. J.Llselareciclos pela. experiencia ·çle nossa historia po
lltica, os auctores do proJecto t1uizerarn corri"ü o cno da 
reforma constituciona l de 18311, erro a que en; grande parte 
se deve o seu completo mallogro. 

Naquella época, como actualmente, o le"'islador consti
tuinte tinha por missão crear a vida local ~econstruindo a 
administração provincial sobre a base da a~tonomia em todo 
o circulo .ctos interesses, que não devessem ser considerados 
nacionaes e, como taes, centralizados. · 

O Ac to Addicional creou as assembléas legislativas pro
vinciacs e investiu-as de largas attribuições qLw as habili
tavam a promover o desenvolvimento mate1:ial e moral das 
províncias; mas, em rnateria de finanças limüou-se a dotal
as com a faculdade de lançar impostos,' uma vez que estes 
não prejudicassem as imposições goraes, confiando assim ao 
cuidado cio legislador ordinario a discriminação das rendas 
que pertenceriam ao Irnpcrio e as que hcariam pertencendo 
ás pl'ovincias. 

~V' . Ex. sabe, Sr. Presidente, quacs foram as consequen
cias dessa lamentavel lacuna . . As leis geraes de orçamento 
·que se seguiram á decretação do Acto Addicional, absorveram 
as principaes fontes de receita e deixaram as administrações 
locaes se1n os recursos neccssarios para atlenclerem ás ne
cessidades mais palpitantes, mais vitaes e immediatas das 
provincias. 

Ao onthusiasmo, com que foi acolhido o Acto Addicional , 
succedeu, logo que as assembléas provinciaes entraram a 
i'unccionar, uma completa desillusão. 

As imporLantes: aLtrilmições, elo que ellas estavam in
ves ticlas, mal l)Odiam ser exercidas, pol' falta ele meios; o 
poder ele tribu Lar, que lhes fôra conferido, tornou-se em suas 
i11ãos urna arma inutil, porque os impostos .geraes e.x;hauriarn/ 
quasi que toda a ma teria tributavel. nesultou clahi uma si
tuação de penuria, ele misoria mais ou menos commum a 
todas a::; prov incias, e para que ellas sahissem dos apuro s 
financeiros em que se achavam, foi necessario que o Governo 
central as subvencionasse por longos annos e c1uc coal'ctassc 
as attrilmir.ões cio Governo provincial, retirando- lhe serviços 
e encargos ' de sua cornpetencia, como, por exemplo, a magis:... 
tralura ela primeira instancia. . 
· Esse pessimo regímen, que annullou as assembléas le
gislaliva:;\ e Lirnu tocla a vitalidade ás administrações locacs, 
prolongou-se por mais de meio seculo, .concorrcnelo .par~, da.1: 
tal intensidade á aspiração cio autonomia, de cman01paoao da 
tutella e da depcmdencia para com o Centro, que a esp_irit9s 
desilludidos já não bastam reformas ele doscentralizaçao 
administrativa : surgiu e avigorou-se a idéa federalis.ta, . que a 
revo lução ele '15 de novembro veiu proclamar, ass1stmdo a 
Nação, sem resisLencias, sem protestos, sem posar - o, auLm; 
corn .gei:al assontimenlo, ao :facto consumrnado -: t~ queda de 
velhas instituições que não puderam cr~ar ra1zes ~m seu 
sólo . Facto singular, que fornece ao ph1losopl_:o n~ais uma 
prova de que as constituições e os governos nao ~;ao méro:> 



appareltio~: ::t]}1postos ao coi:po lJO litico ela Nação0, mai::i que 
devc111 se r Yivos u1·gauisrnos em con espouclen0ia co11t as sua~: 
ex igencias soeiaes o eco nomi.cas ! 

O Cl'l'o do .\ ctr• "'\ddic ional não consistiu só mouLe em 
rnanl e1· o sys l, •1 11 a de vresidcncias ex •reida: por delegados éla 
immccliaLa co11.Iian\;a ·Llu .Pollcr Exec ulivo. o que pennilLiu a 
L' ~ LB :in Len ·ü· nos neg·ocios os rnai s iniuclos elas loca lidades e 
ei)nso liclar a sua ownipulencia. 

,O leg·is ladu l' .de J 83'1 não foi só.mente limido ern não i,e 1· 
i 1 ui l:ado mm :l'ranq uer,a a:; eonstitui(/õe.s l oeae::; elo ~; Es Lados 
U:nj.dos, ereaudo, ao lado elas asse rnbl1'ms Jeg is lat i vas, mu go
Ycrno tambe111 el eclivo . 

Erro nfío rncno.· fa la i Joi n i:í n t er Llisc l'irninado as rendas 
Lias provín cia ~:, rese 1.·vando a c::;La,,; foll Le,; lle r eceiLa 11rivat.i
YttS e bastantes imm pôl-as a salvu ela rni se1·ia e asscgurnl'
lli es u preen c'hi 1ue11to de se·u s f ins. 

]jsfa licção, r1ue decorre de ;um longo passaclo de J>J'u
Yai;ões e de cl esen °-anos, não ·póde deixar ele s:cr proveitosa a 
l!SLe Congrcss0. c1L1c Yai votar u Constiln.içã.o FcclcnÍJ cio Brazil. 

Todos os · di seursos proferidos nes ta t r ibuna, as nun1 c
rosas enHJncl as u1'Io1·1•ei das ;'t Me~:a, brJ111 n•volam. qu e a prin
c ipal preoccupa()ão dos membros desta Ca:;a couccutra-se u<~ 
questão ela cli scriminação elas rendas da União e das ex
provirnci as, converlidas ag:ora em estados . 

Pareee que n o animo de toclos está a convicção de que 
nisto vai , di slu r1ependc a sol'te futura _la F eclerai.;ão. 
(;l voiaclos. ) 

Am.•laudincl u a iLléa Jeliz do p rnj ceLo, na pa1'lc 'LJUe eleva 
·á altu ra dl.l unrn garan !.ia ccrn sLi Lucional a cli scri n1ina(;ilo das 
n ucJa;.; , :pensu, Lo daYia, que a pmLilha ahi Jc iLa u ãu é a mai :; 
eq ui ta l:iv a, 11P111 a Que mel110r correspo nele a os intuiLo::; d u 
rn1.Jsmo pl'oj er Lo. 

J.ljxain inar1 •i snrnrnari amcnl. c as d is p·osiçõcs Ju vrujecLu 
1~1 11 rola~ão a11 s i nLcresscs da ·u nião e cm relação aus int1.Jres
scs dos e<:l laclos, ri ois é duro que n enhum IJlano póclc ser 
aecci to c1uc nào consulte sinmltaueamentc os inlcrcsses do 
Lodo e das partes que o compõem. 

Seguuclo n syslema ·do Jll'OjccLo, é ela exclusiva cornpe
Le11.cia da União tribu tai· a iriiporLac.ão o deeretar as taxas do 
se llo, as conlrilm ições Lcleg·raplliüas e posLaes . 
· A' fJnião é vedado lauçar imposl:us sobr e a expurLaç;ãfJ , 
lJe111 eorno sobre a trnnsmissfio elo pl'OJ)rieclacle l.l a in·opri o
da.ele tenitorial, qne são as fontes de r eceita pl'ivativas dos 
esta do:; . ~ 

'foclas as dernais maLerias nilo co rn1Jrnh endidas nas cx
uup c.ões ficam s uj eitas á:; in1 posi 1)ões ela União, curnulaLiva
rnente uu não com as do~; esta.elos, e, pol'Lanto, ú. Unãio ti 
facull.aclo Ja ne.ar impostos ele consumo sobre g·cJieros de pro
clucçào intema, bem corno i1npostos dil' ectos lle quoticlaüe uu 
i·eparLiçiio. 

As di sposições elo projecto se co 1.npleLan1 corn a decla
ração rlc que os impos tos ele cxporLação dos estad os cessa.rãa 
em 1898, ou antes, si o Congresso assim dc\ibm·ar. 

'.~cnhuma objecçã.o séria se pócle oppôr ao ar l.. ()0 elo 
projecf:o, ·que enum era .os imposto_s da CO!_npetencia prjvativa 
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da Uniiío. A irnporLal)ão, al1\m el e ser a nossa principal Joule 
de .r·ecc iia. cresce ent urna relação cvnsl a11to co n1 o augrn enfo 
L)l'(lgrnss ivo da po1mlal)ãO e da 1· iLJLteza; e corno os i1upoE~,u :-; · 
de im porLa(iÜO al'fecLam as rei al)õcs in Lcmacionacs, que só ao 
l'.-o.vurno Federal con1 pdc rcg'u la1" todas as considera\;õco; po-
l 1 L1ca:; e Irnance 1ras aeo 11sclharn que t·acs imposLoei Sl'Jau1 
n~survaclos para a União . . 

Rcr.a l1iJ1tlu as Laxas elo sellu solJre os negoc ios e as 
1 ra11 sac1.;õe:;, u e:cu procluc l u aug111cnta l.ambu1n nrn rnua re
lai,;ãu ·11 uecssaria i.;0 111 o ·Licsc nvo lv irucnlo destas. A s contri
lJu ições lJOsLacs e lclcgrap·ll icas slio rdl'ibuioõ•es do scrviç1i;, 
J' cdcrac~' · 

O projc.elo, poré111, ó irl:Jperl'eill) e susce pLivel ele criLica 
na parle conccrnen Le á.s r cnclas que reserva· tJri vali vamcule 
pa1·a, os cslados. 

'·Os irnpostos elirecLo ;; reac'3 1'ilrma111 l r·es ual.cgo r·ia::i: 
i1uposlos sobl'C a l erra. snJJre ns prcdios e soLrc as industr ias. 
::lt"g·1111'llf) u pro,i eo lu. a JH'i111 cira catego ria perte nce exclusiva
m e11Lc nus e:; l.ados, sómente csLcs p odnrão trilrnl-ar · a "Lena; 

· 111a;;, ·quanLu ao:-: prccl i os e ús inclnstria :>, os i111posto~ di-
1·ncl"o;; dos cs Laclos l pod1~r5.u encontnu· a concur1·e11eia rios 
Lia ·união. Tarnbem os im1ws tos da Uniilo e os ri o .~ cs lados 
puderilo · acc urnular-sc so.bre o cons urnu de gcneru .~ de prü
t.lucvã11 inLe1·1m. Sendo ass i rn, pul'gunta-sc iual ó a ha;;c, du 
:;ysLeuHl t1: i IJu Lar iu tJus cs taclus '{ Não são os .i 111pos/,o:-; LI i r ecLu:-; 
11e111 11;; de consumo, e t..lcstc m ocl o, não se saüc qual n pcnsa-
11tn11i11 a que u pr:o.i ecl o ·e s~:ibordinou. qual o 1H·i11civir.i sobre 
c111 e :is:-: t• 11l a a discri111i11a(;ão tias rendas . 

Vê- '.;c, t]·Ue o vr.iuúpal cuidado dus auclores do proj cr·lu foi 
alurg·ar, 'lJLLa11 tu ]"H) s:-; iv1•l , a es·ph era ele acção riu IGu Yet·11 0 Fc
rl1~ral 0 111 n1aleria tri lmLal'ia, para llabilital- o a 1ltaver os 
rneins 1wüussarios ao do::;crnpenho tlos encargos 1mcionaes ., 
Tudus salJcnios que ao Governo esl ú. confiada, a ·guarda da 
J101ua nacin 11al , da cliguida:clc Llo ,paiz, e que cl le Lent coufra
l1 ido ,,;1il1• 111.1 es cutripr·u11Ji.ssos pal'a corn a:; polc1teias exlran
g1 ~ i rn;;, '" pu1· con:::equencia, Uw deve sc l' cleixacla a lilJrli'clade 
de ul;ler rir;: 'meios n ceessarins, não só para occor1·el' :is clcs
IHJsas ordi 1tal'ias, senão l.arnlJOn1, ás rfospesa:-'.: cxLraordi1 1a1·ias, 
dada a c111ergeuuitt de guet'.l'a ou calarnidaLle publi ca. ".'fão se 
1·1111lc'sl.a e~la necess idade iwi 1.11L11·dial Ll e Lo do o GoY01·nr1 ru
gu lal'1 11cnle i:•rnsLilt1ido; rnU:s r,óde e.'Lc llcs·il/.('1·alu111- s1~r obti cln 
:-;em [Jl't'.iui,,o de um ·pla1}(1 r·acional sob1·e qu e ,;e lmsP ic, a 
rti .·ür iminn1·ãu ·das rendas. e ser i1 Lol lwl'-se a.os esl auos us r0-
cursos inrli ;:;peu:;avcis ao ' prncuchi111L~nlo de fins, que são · ião 
iwees~:ar i os C]uanto us ela Uniilo. (Avoüulus. ) . 

. -\.li'illl el e não Le1.' sye:l-!•111:1, u 111 ·n,i celu 11ão clola us cslarlos 
co 11i JunLes de receita r,or r· t'spondcnl.cs aos sPus cncargus. Sob o 
rc1:r in11•11 cln arL. 8", ó fl() Ss ivcl que se 1'('.1H·ucluza o 1.i·isLe pas
snd1J a q11 c ·eu:, 'lia po1wo, alludia. Todas as fontes ,cJ c receita 
pod r 111 ser absurvi das pelas l oi s clü ot·oanw 11 to f' cderaus" lH('.'"lOs 
a L1·a11s 111i ssão de pr opriedwclc e u pro1Jrimladn lc r·n lona l ! 

Si eurnmll.ariuos a · cxpcr ieucia Llc ou Iras Jccleraoí:íes , ve
r emos que a di scriminavão das: re ndas ?lrndecP a um pi.a~~º· 
qu e altcnde tanto ás conveniencias fmance1ras da Urnao 
quanto ás dos r espec tivos esta:doi',1.. _ 

Nos E s laclos Unidos ela Arn crica ·el o Norle . sao tres os 
45 
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principaes rfactores da receita federal proveniente de im
postos: os de importação e os de c·onsumo sohre o fumo e as 
bebidas espirituosa:s; só e:Ncepcionalmente · o governo da· 
União recorre a impostos directos. Os estados mantêm-se, 
pelo contrario, á -custa de impostos directos ~1obre a fortuna 
movel e immovel. 

Na Federação germanica são arrecadados para o 'I'hesouro 
federal os · imposcos aduaneiros, os de consumo sobre o as
sücar de beLerraba, sobre o fumo e as bebidas espirituosas, 
competindo á União, no caso de insufficiencia de receita. re-· 
partir entI·e os estados quotas proporcionaes á população dr' 
cada .um delles. Quanto aos estados, a sua principal rece.ita 
provem de imposições directas, e, especialmente, dos imposLos 
sobre a terra, os predios e as industrias. 

No orçamento federal da Suisisa figuram os impostos 
aduaneiros, as contribuições postaes e telegraphioas, metade 
do imposto militar, arrecadado pelos cantões e o novo im
posto so,bre bancos de emissão. A Constituição de 187 4 re
serva ao Congre~so Nacional a faculdade de supprir a de
fic.iencia da receita por meio de quotas repartidas entre os 
cantões. Para occ·orrer ás despesas locaes, estes arrecadam, 
quasi que exclusivamente., impostos directos, a que têm dado 
a maxima intensidade. 

Destes factos se c.onclue que nas federaçõ 1es, a que me 
tenho referido, a base do systema tribntario da União são · os 
1·mpostos de consumo, ao passo que a base do sy:stema tribu
turio dos est::JJdos são os impostos dfrectos, e, especialmente, os 
que incidem sobre os immoveis ruraes e urbanos e as in
dustrias . O Governo Federal recorre sómente a impostos di
rectos de .quoti.dacle (Estados Unidos) ou de repartição (Al
lernanha e Suissa) em casos e:x;traordinarios, e e.orno taxa 
I11ovél e complementar. 

Cill' este principio fundamental que, ao meu ver, deveria 
dominar as disposições do projecto no tocante á discriminação 
das rendas . üs interesses financeiros da União ficariam éóm
pletamente resalvados; cabendo-lhe, além dos impostos e das 
taxas declaradas no art. 6°, o direito de tributar o consumo 
de generos d'e producção . do paiz, e a1nda, em casos extra
ordinarios, o de lançar impostos directo~ pessoaes sob todas 
as suas fórrnas de 'quotidade ou de repartiçã.o . 

Por .ouLro la·do, a competencia ·tr ibutaria dos estados 
alargar-se-ia para abranger não só o,s impostos ,sobre a terra, 
como 081 ·impostos directos i·eaes sobr13 os predio.s e as. 
indus_trias . 

Deste modo, obter-se-ia este duplo resultado: 
1°, .assegur ar-se-iam aos 8$cados, 1)0r fontes de rece ita, as 

fontes vivas ele sua riqueza, querQ dizer, a sua agricultura, 
as suas industrias e o seu commercio interno, e a renda dos 
capiLaes immohilisados nos seus predios; 

2º, tornar-se~ia possível a organização de um systcma tri
butaria simples e logico. 

Ao envez do ttcervo de taxas 'que se accumulam nos or-· 
çarnentos dos cs&ador; e q!Je UÚito vexam. e depauperam os 
contribuintes, produzindo, entretanto, muito pouco para o 
fisco, appàreécriam as imposições directas dominadas por: 
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principias cornmuns, uniformes, e gravando proporcional"" 
mente as classes tributadas. 

A disposição do art. 8º do projecto, Sr. Presidente 
restri1ngtnd.o a competencia privativa dos estados ao impost~ 
territorial, é tanto menos justificavel, quanto já as provin
cias estavam no goso da decirna urbana, um dos poucos im
postos qu<:) as leis geraes do orçamento no passado regimen 
lhes :haviam reservado. Que razão de conveniencia levou o 
projecto a distinguir os immavei.s ruraes e os urbanos para 
serem aquelles t<i.·ibuta:dos sómente pelos estados e ·estes pelos 
es tados e pela União ? Não são esses: impostos connexos, da 
mesma natureza que, em outros paizes, encontramos muitas 
vezes: regula:dos .pelas mesmas leis ? Essa injustiça, esse es_
)rnlho não passou desapercebido á Commissão, qu-e approvou 
uma emenda, man.tendo aos governos locaes o direito exclu
sivo de tributar a renda dos predios. 

Quanto aos impostos sobre as industrias, razões espe-· 
ciaes, que chamarei de_ política tributaria, militam tambem 
cm favor da competencia privativa dos estados. E' muibo de 
recear qu·e, em um :paiz tão vasto e de tantas: zonas, o Go
verno :Federal possa lançar indistincLamente taxas sobre todas 
as nossa:s industrias nascentes. (Apoiados) . Comprehendo que 
sómente a União possa tributar os bancos de emissão, ou 
que se reserve a faculdade de tributar as estradas de ferro 
fcclcraes, as companhias cujas operações se exLenclen1 além 
e.lo terriLorio ele um Estado, etc_; mas nã.o justifico, nem ex
plico a faculdade illimitada:, incondicional, absoluta, que o 
projecto lhe deixa, de manejar a arma terrivel do imposto 
:;obre .qualquer industria que surja em um recanto 'qualquer, 
do vasto territorio da Republica. (Apoiados. ) 

Passe o projecto como está, e eu não duvido que a pri-
111eüa lei de orçamento mantenha os actuaes impostos de 
industria e profissão, rêde de arrasto a que nenhuma escapa. 

Os governos locacs, que estão mais perto, não são muito 
m.ais aptos para ajuizarem das forças das industrias que se 
formam e se desenvolvem, ouvirem · e attenderein-lhes os 
reclamos ? (Apoiados.) 

O .peojecto, mesmo, reconhece a conveniencia da inter
venção dos governos dos estados, para o fim rlc amparar as 
suas industrias contra os efí'eitos das taxas alfandegaes. 

E' assim que o pro:jecto confere aos estados a faculdaclei 
de lunçar impostos sobre a importação, comtanto que o 
pl'oducto seja recol'bido aos cofres federaes. _ 

]?ara que, então, Naturalmente pura amparar as mdus-
dade? 

Não póde ser para fuzer renda, pois o producto do im-
posto será percebido para ·a União. _ 

Para que então ? Naturalmente para amparar as mdus~ 
(,rias dos es tados contra a concurrencia ele similares cxtran
n·ci l'as. (A.po'iados.) 0 Si a foizo do pro,iecto, o Governo da União pódc n5 o 
arnpar~r sufficientemente, por meio de suas t,arifas <:_lfandc
gaes, -ag industrias nascentes, e os governcrn loca~::i sao cl'.._a
mados a soccorrel-as aggravando os nnpostos de 1mportacao, 
~_uil~ !Jlais nocivo á actividade industrial póde s~r Q im'."' 
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.posto lançado directarn ente pelo Poder central sobr·e indus. 
trias cujas condições elle ignora. (Apoi(1/],os. ) 

Este pensarueuto de pôr as industrias sob a protecção dos 
g'OVCrll"JS loc·aes e a salvo elos golpes :vibrados do Centro, ·eu 
o vejo manifestado em ·diversas emendas, pelas .quaes voto. 

A disposição do art. 8.0 do projecto é, pois, manca e im
lJOdeita, consi lcra cl a em relação á siLuaçã0 futura dos 
esLados . 

'8i a uonsidc<J:annos, agora. em seus effeitos imm ediatos, 
i.sto é, qu::mto ás rendas que -proporcirJna aos estados neste 
pcriodo de transição, em compensação dos encargos que para 

. ellcs pas:;am, veremos que os seus defeitos ainda são maiores. 
:O irnpos:to de t ransmissão de propriedade, que produz 

c1uaLro lrtil contos en~ todo o tenitorio da Republica, for
ncc-crá, por ora. aos estados recursos muito escassos. 

Em l)ernambuco, cuja populaoão se eleva a 1. 500. 000 ha
bitantes, esse impos Lo rend.e menos de 200 conto·s; em es
tado s pequenos ou de pequena populaoão, rend-e 30, 2ü, 10· e, 
alé, 4 contos C') lTlO em Goyaz. 

O imposto ter ritorial, segundo o pensamento do projeoto, 
ú deslinado a substituir o imposto de expnrtação; mas em 
mu iLos estado::> essa ·suibstituivão não se .póde operar n0 todo 
nem mesmo em parte. 

•Como ponderou mui j udiciosamente o parecer da Com-
missão, é isLo o .q-ue succeclerá nos estados do N·'J•rte, em cujos 
in-rninnsos rnrlões a principal industria é a pastoril: póde-se 
d izer que a Lerra não tem all i valor venal, que a propriedade 
não es l.t'L clividiclllu n ero 6 suscepLivc l de demarcação; o gado 
vaga ú solta, percorr·end o enormes distarwias á procura de 
agua e do escasso ·paE:to. Essa industria primitiva não póde 
ser trihu i.acla senão por process0s ta.mbem 1p1r imitivos, o di
zin10 e o imposto de exportação. 

•O_ imposto territorial tamberü não póde ser applicado no 
valle do Amazonas, onde a maior parfe elo s seringaes existe 
cm t erras devolutas; o meio mais commodo e seguro de aL
.tingir os productos da industria extractiva ido Pará ·e· do 
Amazonas continuará a ser o imposto cobrado no acto da 
exportação. 

A unica inrtc do sólo nos estados do Norte susceptivel 
do ilnposto territorial & a que se emprega na cultura de ge
n crns de exportação; mas é bem de yer que aincla aihi a ar
recadação desse imposto não se pócle operar em uma época . 
dr;,sde ,já prefixada. O impos to territç:>rial presuppõe um ca
dastro, seja este perfeito ou imperfeito, tenha ou não base 
mathernatica, p ois é indispensavel que se ·determine o valor 
;venal oc1 de roncla. dos imrnoveis, para sobre e·sse valor assentar 
o imposto _ As des:pesas com o cadastro e a arreca-clação, e a 
reluctancia dos contr ibuintes ao pagamento de um imposto 
direcLo. a .que não· ·estão habituados, darã0 logar a que o ini.
posto tcrritori.al produza muito menos do que o de e;Xporta
c) io. e, com o as rondas desses estados são escassas, . não se 
póde exigir que em um prazo dado todos se habilitem a 
cobrar o imposto territorial, e exlingam os seus impostos de 
exportação . Entretanto, o projecto dispõe, no art. 8°, .§ 2º, 
que os impostos de exportação dos estados cessarão em 1898, 
sem a tl.e uclcr que, u0 cas.o d e não estarem alguns estados pre-
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pnirados nessa 1época para arl'ecaclar n i1n11os tn 1 ei'rril.or i al Ler~ 
se-.á de reformar a Cons.tituição, p.ara alargn.r o prazà, m1 
de1xar-se-1á rque elles so í fram graves perturbações cm e:ua 
economia e em suas Jirnm(!as . Com razão pede a Go mmiss;io 
a suppressão desse artigo, 'Piara que fiq ue salvo nos · es l·.aclns. 
na sua qualidade de corpos vivos e entidades ant.onomicas 1) 
direito de modificar n esta parte o seu sys f.ema fimrncei'rri. 
quando o permittirem as ·Circums:tancias peculiares ele carl:Í 
um. (Apoia.dos. ) 

Sendo pouco produ ctivos os dois impostos de transm is
são de propriedade e de propriedade territorial, de que rnr, 
tenho occupado, o beneficio real, a importante vantagem pro
porcionada pelo prroj ccto aos csLa,clos nes Le período f io Lrn.n s i
ç5.o resulta da cessação dos impostos de exportação :da Uniào . 
O preceito prohibitivo do art. 8º elo pro,jedo deixa desoncu
pada uma larga margem, por assim ·dizer, ele materia trilrn
tavel, qu e os governos locacs occuparã.o. majoran .lo os im- . 
postos de exportação dos estarlos . Tnfoliim onLP, prmérn. oss . ~ 
beneficio repartir- se- á muito 'Cleseg11alm en f.c, sen rlo a lguns 
csLaclos :i.qniD hoarl os corn rnnrlas sirperiorr,s aos encargos qur. 
para ·elles pas11am, ao rpasso ·que outros sn l'f r·orfto rlimirn1 ieiío 
do renda. 

No Norte, a cessação do imposLo de crue se Lral.a apro-
veitará ao Pará e ao Amaionas, pois crue o cacau e a borraclrn 
cstffo su j eitos ao imposki rle g % rlr ·rxportação. nara a Uniãn: 
no Sul. a1provoi tará pr i.ncipalm cnle aos eslaclos q1rn se· ach am 
na zona do cafeeiro . Sirva dFl exenrplo S. Paulo. ondo se ar
recarlam 4 % sohrc a expnrl.açã.o do ca:fr'.\ para n Eshtclo e fJ % 
para a União ; cessando r,s te ul timo impMto, os 4 o/o elo F.s
tado poderã.o ser elevadas a 1.0 ou 1 ·! % , o que all iviar:'t os 
contribuintes e p roduzirá ao mesmo tempo 1o.OílO:000~ . sr
gunrlo calculo feito por pess :. competente. 

nen1 rliversa ó .n, ::; ifx1açí'ío elos estados cornpMhcnrliclos 
na rnna cln alg'oclão r, rlo assucar. ·'lS q11a es lnctam com urna. 
crise p ermanente e cada vez mais intei1 sa . Os seus dois prin
cipae:;:: procluctos, clopr-'eciarlos pela concurrencia rlos simila res 
el e outras proceclen cias e repeli.i do o assucar elos rnerc.ados .r]a 
Enropa e dos Estad os Unidos pelas tarifas protectoras. estão 
isentos do imposto federal .ele exportação, <\ porl.ant.o, a ees
sação deste imposto não redundar{!. flm pr'oveito elas rnndas 
rlesse.s Ps f;arlos. 'Por oul.ro l arlo, ollriga.rlos pnr nrnR impPrios:i. 
necessidade, por uma força s'uperior ás cornbinaoões arti
Jiciaes do legislador, elles tiram da sua impnrf.açí'í.o um sup
plemento de receil.a, que para alg·un s corresponrle a .. ·f l::l P parh 
outros a 'L lll 1da receita total . 

Em P ernambuco, as cifras são est.as: as de5pesas no ul
timo exerci cio se ele\·aram a 3 . 000 :000 !1) . a rr,cr,iia foi apenas 
de 2. 700 :000$, nara a qual con corrcú a. importação con1 
000:000$000. 

Ora, tendo de cessar o imposto rle import.açfí.o rlo Estado. 
sem ser compen sado por outros i11.1postoc;. que produzam 
auanii a corresponden t.r, a fub1rn rcee i l.::t. .~rr:'t inf Pr i íll' :í. 
iwtual, ao pass:o que as rlespesas augmentarão consideravcl
rncnf·r. rm mais. talvAz. rle mil conJqs! Ní'ín rnc•nos lam Pn L:rvr:J 
serú a sorte elo visinho Estado da ParahylJa, que perderá as 



nuas prmo1paes rendas de que vive, a importacãó e a pas
:sa:gem do gado. 

.. Faltarão, pois, a esse girupo de ·estados, logo que se 
inaugurar o novo regímen, os meios necessarios para manter 
as suas .condicões :cte existencia, e essa situacão difficultosa, 
Sr. Presidente, não poderá deixar de impressionar tanto mais 
desagradavelmente as populações do Norte quanto o melhor de 
sua:c; tendas continuará a ser recolhido, como no passado 
rcg1men, aos eofres do Thesouro Nacional, ficando os governos 
Jocacs sem recursos para occorrer ·á,s despesas ordinarias e ao 
.serviço das dividas. Pernambuco, que concorrera para o Im
perio, como agora concorre para a União. com 12. 000 :000$. 
não ter<í 'a imprescindível reeeita de 4.000:000$ para:dispender 
com a policia, a .iustiça, a irie:trucção publica, os juros do 
.'sua divida consolidada, etc .... 

'º SR., FM,CÃO E OUTROS SENHORES - Apoia-do. 
O SR. JosÉ HYGINO - Devo accr'escentar que o Estado 

qne tenho a subida honra de representar. e em geral os es
tados do Norle (com cxceipção elo Ceará) não têm sido pe
sados ao 'Dhesouro Nacional. 
· Ha vinte annos passados, clizia Tavares Bastos, creio {JUC 
cm seu livro A Pm'IJincia, que as províncias do Norte pa
;;:avam t'Jclas as despesas, que o Imperio fazia com eUas e 
cleix:warri. ainda, nm consicleravel saldo. Apesar da crise, a 
que já allu.di, esta proposição é ainda verdadeira. Tenho 
sob a vista quadros officiaes. nos quaes se encontram 
discriminadas as receitas e as <lespesas geraes ele cada nrnrt 
clessas ex-proviricias durante o decennio de 18718 a 1888. 

Mostra o uuadro r'eferente a Pernambuco que, durante 
todo o decennio, não 'houve um., só anno em que a Ema re
cei ta não dósse sal.do, sendo o saldo total de '50. 000: 000$. O 
mesmo se observa com relaoão á Bahia, cujo saldo total foi 
de 57. 000 :000$. Sommadas as receitas e as despesas de todas 
essas províncias no mesmo período, vê-se ·que a despesa foi 
de 273. 000 :000$ e a receita de 419. 000 :Oü01$., o qil.le dá o 
saldo de 146. 000 : 00101$, que foi applicado a outros encargot1 
do Império. 

Dada a clcsegualdade das rendas que pas::lll!m para os es
tados pergunta-se .qual o meio pr'ático ·de attender de pI'e
sonte' ás necessidades dog que são menos favorecidos ou ele 
todo desfavorecidos ? 

Sendo o desequilíbrio proveniente da exportação, ·que 
aprove-ita a uns, e da importação, que aproveita a outros, 
entendeu a Commissão ·que devia p1ropôr, como medida transi
taria, se concedesse aos estados a qu'lta de W % sobre o . ., 
)mpostos de importação .cJe mercadorias extrangeiras, quando 
.d estina·das ao consumo no seu respectivo territorio. 

O nobre repre3entante da Bahia, Ministro .da li'a?Jenda, 
impugnou essa quota, servindo-se de um argumento que 
prova de mais. A União precisa de todas as suas rendas, 
disse S. · Ex., porque as . despesas se elevam a mais de 
2ü0. Oüü: 000$. Todas as rendas da União e dos estados não 
sel"iam de mais para occorrer a despesas superiores a 
200. 000: 000$ ! Por esta razão, a União não poderia abrir 
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mão do imposto de exportacão', nem de nenhum outro e a 
consequencia ultima seria ficarem os Estados sem recursas ... 

Eu esperava, Sr. Presidente, que o n0bre Ministro não 
r'eduzisse as suas consideracões: a uma simples critica da me
dida transitoria em questão, e que, não ãcceitando-a, lem
brasse-nos al'gum •outJro alvitre uLil aos esLlaclos e menos: 
gravoso á União .. . 

S. Ex., poróm, limitou-se a dar-nos as mais lisongeir'as 
rc;per::mças sobre a futura riqueza dos estados e as n0vas 
fontes de receita que brotarão do seu s6lo fecundo. 

Compartilho das bellas esperancas de S. Ex.; mas. em
rruanto ellas não se tornam uma realidade, não se deve deixar 
que os estados perecam. 'I'.rata-se de um mal pres,ente, e o 
rr'meclio eleve ser. tambem, actual ·e não fuLuro. 

A minha r.spoof:ativa era tanto mais funda{la quanto cir
culara por estas bancadas a noticia que S. Ex. proporia que a. 
TJniãn tomasse a si as dividas dos esta.dos contrahiclaR até 
Hí de novembro, e que a·0S estados sr. clei:imsse a faculdade de 
fJributar a Rua importação, por meio de addicionaes, alié 15 o/'o. 

VozF.s - Ha uma emenda nesse sentido. 
0 S~.- SERZEDELLO - Ha, mas tolheram-me a palavra. e 

·cu não pude fazer a -declaração: mas. quando fallava o S"r. Rosa 
n Silvit. cu r1 issc que o Sr. 'l\Iinisl.ro da Fazenda accaitava a 
nmenda. 

0 :Sn .. .Josf: H"YITINO -- a noticia circulou, mas não foi 
r.onfirmada por S . Ex. 

lQ SR . .Jos1~ AVELINO - Era indispcnsavol o compromisso 
rlellc\ porrrue isto interessa muito. 

1() .SR . .Tós1~ HYGINO - A fa.rrnkl r.dc r.nnr-cdirh i.ws r sta.flos . 
rlr fancar acldicionn.es sobr'e a imnortação aU\ um certo 
ma.xirnu.m; . . . 

O 8rt. SimzEDELLÓ - F.' flauiJl o' r.k m1 n ns ·c"l tacloR PS
tavarn rlr. possr:, inclusive Pernambuco, e just::tmonto resolve 
r. cruestão. 

O Sn JosÉ HYGTNO ·- . .• estabelecerá uma guerra 1rle t:i
ri.fnc:;. rlar:'i lol!'ar a err.ar·P.m-sp, alfrn1rte.n·as cn trn ns estados, e 
a de~cq11ilibrarem-sc as relacões entr'c as suas -praças ... 

UMA voz - E' a continuação do estado actual. 
O SR . SERZEDELrn - Justamente: 6 o que sempre existiu 

rm Pernambuco. (Ha oufros apm•tes.) 

O SR . ,TosÉ HYmNo - Kão -sendo os addfcionaes unifor
mos. v0lt.arernos n:o rcgimen éla Edade Média, flO regímen -rlas 
barreira~ aduaneiras entr'e as províncias do mesmo Estado. 
Entretanto. si nenhuma outra medida passar, votarei por 
r.sses addicionaes, nqis qne sou forçado a acceitar dos males o 
menor. Uma medida transitaria é imprascindivel. 

Tenho assim demonst.r1ado, Sr. Presidente, que a d is
posição do art. 8º do pro.iecto, alé1n de não assentar:· ?obre 
um plano racional ele discriminação dP rendas. 6 insufflciente . 
.qn er a consideremos cm . seus effeito :; imrnedi atos, quer · quanto 
ao futuro, p ara assegurar aos estados fontes de receita qu e 



ccn'rcspondarn aos · seu s irnportant iss irno·s encargos e os po
nham a salvo da rn iseria incomvativcl com a autonom ia . 

.Passo ag·ora a ouLro ponto . 
O nobee Minislro da .Fazenda interpellou a Commissã.o 

sobNi uma emenda . qu e ella approvára, relativa a ban os df\ 
em i s~iío . Di s~e S. ·Ex. que não entendera bern n pcnsamenl() 
ria Cnm m is<;ãn , oHrrnecndn rssa r•111P 11 rla. qu P ,p(•dr a scFpp·r:'l"
suo do ar !. üº, n. o, e a irio.dif icaçiio rio arL 33, ~ 8", do pro,iecto. 
K facil cxpl icn·r o in L11ifo ria Commissfln . 

O a1·f. 6°, n. fi , rln proj ecto, declara que é {la exclu siva 
cnmrwlrnc:ia ria União crcar· Jrn.n eos ele emissão; o arL . 33, 
§ 8º, prec isa qu r. a compei·,nncia prival.iva 11ara crcar ban cos <lr. 
f'rn issão r. legislar sob1·'c clla pnrtrnco ao Cong resso ?\acional. 
!\. Commissão pronõe q11.0 sórnrnl.r. :fiq1rn cci nsignaclo na, Co n
sl.if.ui0Ro o i1rin ci ri io dr. qur. ao Congresso cornpntc l cg'is lar 
Qohrr. n. emissão hancari a. O in l 11 i l •1 ria Cmrnni ssiío .foi rl r i xa1' 
ai1 lrg'is larl n1: o'rdinari o tncla a lilwrclarlr ·para aéloptar o sys
tnma hanr.ario qur l'hc nari' fl <'r mai s nccm111norlarln r'1 s cxigcn 
Pin s r eonorni cns ci o irni z ... 

O Rn .. Jos i~ AVELTKO - i\ iín apo iado. TsLo elevo sr.r funda
rnrnlal ; 6 urna que. Lão qur\ ct .~ vr' "nfrar 1rn Cm1 sLit11 itRo; '" 
llm princ ip i o. anl,f's rln 1 mln. (ll n rmt·rns awii·tcs . ) 

ü .RR, .To7.J~ H Y GT)IÓ - A rrn cncla rla Commissiio p roclama 
juslamcn.I r. . enmn principio fnndamcnlal e constil.ncional, a. 
cn rnpeLenei a r 1i·i val. i va tln ümgrr~so para l egis lar sobro lrnncns 
rir. Pmisc;ão. 

O Su . .Jos1:: , \ vELTNn - :\fail, rnn v t\m qu r. i .r.;to firprn ron 
s igrn1 r! n nn Cnnsliluiç·:1n, " Y . Ex. rl iss1• q1ir fi r.n T'l'Sí'l'\·adn 
para n T'nrlr1· Ln ç:- i ~la l i \'11 fll'rli n ari o . 

·O Sn . .TnRÉ HYn1 ~0 - Vnjn qrn~ n fí.o nrn f iz comprPhrnrlcr. 

O Sn .. JOSÉ A VELlN O - Rrm: o íj11 C r~ pr0e i ~ n r~ q11 0 rs l e 
r1nnto J'i q11 f' Jwm nsclnrPc irln. , 

"O Sr:, Jos1; HYmxn - Eu Psi.ava. rxplíca.n clo o pr.nê:nnwnlo 
da Commi ~s fí n , q11nndn propoz a rnwnrln iwl n qu al na Cnn
s l ilu ie~n rlrY·r SN' c0nsignado, pura f' s implr!.;:; rnrmf r .. 11 prin
cip io · ·rir qu e só n.n Cm1;resso cn rnwtr. legi slar snhl"r. hanc11s 
cln r m issií n . 

O inl.ui l n ri a Cnrnm is.:::fío e; q11r' " f' rlf'iXr' ::10 l rgi slarlor or 
rlinarin, ao Congresso Nac innn.l, ampla l ibcrcladr pal'a arlnp lRr 
n s ~·s 1· r rna qur llrn p arPce1' ma is cmwrnirn!r . 

O 8 11 . . Jos(; AH~L 1 N o - Ahi rlivhrgimos. 

<O SH . Jos i~ HYr:1Nn :- Em qur ponto ? 

O Srt. .Tns1:: .. \ rn1.1;,o - Expl icar r. i rl cpni s . i\"ifo q1rnrn in 
trrrornprr a 1· . F.x. Ifri dr n c:ar' da palavra oppm·1.unnm cn l.r . 

() Sn . .Jos 1~ TlYG JNn - \fiío ha s.vsl.nrna J1a.nr:a.rio q11f' lenha. 
i 1m Yn lrn· ahsnl 11 Ln. Os sysl r'.mas var ia m rlr. paiz a pai.z, e 
i1\rn vnr indn nn rne;;mo pnir., confnrnw as é])nca ,., r' a::: r irc11m
Manria; r<"nnnmir.a s nu finanr:Pi r as ria :\aci'ío . Ahi r s lfio º" 
R,.,1-a.cln~ Uni rlos rla .\ mr.1' i.ca rl'1 \lnr l r" qi

0

1f' lc~. m nsr.ill arln 
<>nl 1»º nc; ;;>·1,.; lrmas dr lllll hnnco mw innnl r ria rlrscr.nlraliza 
çã.o bancar ia . 



- 7-1 3 -

A Con.s Lil:nioão é uma lei ri.ia, não dcvr cnnl.rr sen ão 
i.hes·cs gerac:; e hasLanLe elast icas, para accommoclarem-sc cn rn 
a evolução .·0c i·a l e econ.om ica dos iwv os, e isLo não ·poder ia 
acontecr,r si os preceitos eonstitucionaes eonsagrassern Lh eo 
ri.as clogrnal.icas e absolu tas . Por isso rmtenrleu a Comm issào. 
~o meu v.er.· co m perfeita ra~ilo, c1ue, resa lvado o pr incipio 
J un rlarn enlal rl c qu e .sómente á União cahe o direito incon
te ~:l: av e l e inconlestaclo .de legi slar sobre a em issão JJancaria. 
tucl o O mai s C[U C :e r efer e aos sys tcmas .de bancos entra na. 
competern:ia do leg·islador Ol'di nari o. (A1wiaclos.) 

O principi o i'unclamen l al ria privativa comfH:tencia da 
nn ião pam legislar sobre a r~rn issão hancar ia, crc io q1rn l.orlos 
ns nwmbros rl cs l e Congresso o accr i l.am, qu aesq1rn e que se.i am 
no; suas Yi slas quanl.o ao sysf.crna rl " mon opnli.o ou n tura liclac le 
rl r, ban cos nffi ci a•i:s. ou parl.ic11 la rr.s. el.c . C11ns ignado si rnpl r s
m rml.P i:sl:e Jirincipio na Co nsti Lui ção, a q1iesUio da nrganiza
eftn hancar ia ni'ín fi cn 1w r:i•rnli cuda. mas ucliada, para se r re
snl vi ela dr f'in i Livamen 1,e prol o porlrr compcLm1L1:i, que 1'.l o 
CnngTP.ss o, e em occas iúo opportuna, e cl es lc morl o a. orn cncla 
rla Comm iss fio far,i .lita a so l11ção 11rovi ;;nr i a rl c 11rna monwn
ta:nra quPs lão qu r. i1osl.a r.m outr% lr r rn os, div idi r ia, Lavrz, o 
í:m1 gTes.::: o um d oi s camp os opposLos. 

O proj ec lo, corno es tá: con ceb ido, rest r inge a libercla:cl e elo 
legislador ord inario ; excluo, p or exemplo, a adopoã0 rl c um 
regímen bancario iclentico ao da Suis;sa. Alli , como V . E;x . 
sab e, os capital i s tas, as companllias, os cantões, podem crear 
lmncos de emi ssão, medianle as condi ções e garantias esl a
Lu irl rts na lei foclP.ral de 188;l e precedend o nrna s;irnples au 

clorizarfw rl o (i oyrrn o Frrlrr a\. 
Pr':id r -\::;r. rl n anlernão assP.gu rar qun n clrsrnvr1i'.' irnr11fo 

r conorn ico rlr s\r. paii nfin rxi ja a aclopoão rl r, mn r r girnon do 
riP srrnlc::;Jiwção hanrrrria, co rno o ria Sni ssa , qur. lihrrlarú. ns 
f!'Ünrlos rins favor rs das caixas fi liar;; sujr!i ta .~ :í.s insl r 11 c
f'iírs rln 1:1rna dír1'r,tn 1' ia crnl.rnl r das snns p rr•.fornn cias muil.as 
.\;czP.s in.i n sl as ? 

Pnr n1inhn, vnz drclaro qur nfl,n 1rnrl0 compr r h cn rlr r n 
ar µ-11mrn tri. rl r qn r sr .:::ervi 11 o nohrr Mini slr·o rla Fazrondn, 11ar a 
im]ill·gnnr· a r:rnr nrl a rla Comrni ssfio. inrnem1clo n.~ fn cLns nc
cn11rido;:; nn;:; E ;:; ladns Unid os anlr:s ri r ser em all i rrrarlnf: os 
:Jiancns l'rg·innaP::::. 

.o Rn . SEnzEnr;:r.r.o - F.' ·r; ·qu e p1'1rl r aoontrcrr r.n\rr. nr\s . 

O .Rn . .Tos(: TI'YfHNO - Na FP<l Prar[•o n n ~·ff\ -a 1111'1· i r ~rnn ci;; . 
ros \arl os CJIH' a compií.rrn arrng·arnrn -sr r). pnrlr 1 1' dr"· 1: 1·1 •a1· hrtn cns 
rl n emi ssãn r dr 'legi slar sobrr C' llro .~. cslahl'l er.f'ndn as r;nncliç;ÕPS 
r as gaeant i a~:, r. r.nncrd r nrlo ns Jn.vn r'cs CJ ll f'l ·IJ,~ rn qu er iam. 
Sur.gi rarn crrrn 'cl 11 'i .(}flíl ban co: rios t.y.11os n:' mai s ri iversns. 
rujas notas lan ear'am a rJ r,;:;n rrlr rn r• a con r11são na eirrmlaç:.i'ir1 
mnrwtar ia. 

1\fas CJl lC i'C' ]ai; ii.n j (,m rssc.;:; raci.11;:; ah 11.oiync; com a Pl11Pllrla' 
da Gomrnis:ão. qur ro 11;:;agTa. r•rn irrnv1 ;; pn•ci.:;ns f' claros . a 
r·.nrnpctrmr.ia rxclus iva ria U nifio para l rg·i slar solJrn hallf'ns 
rl c Pmi;;,;;fio? AclmiUi rl n c• >. lf'. 1w inripio r nnsl itucionnl. s rg11r

s r q11r fJS r.;; larl o;; nfo po rlrr ã o ] ;1 1.r i~ln1' :;nh t' fl hanrns . f'. si o 
Comu·rssn lh f' S clrr :1 f'acnl darlr dr C['r':1 1' bancos. r•ssn rarml -

drulr·- nfi n pnrl ro1';°1 s1~ 1· CXP1·ri rla o;.r nfi n dr, arr· 1\rrln r• nos Lrr1nos 
d.a l ei feclt<r'n l . 



· :o Stt. JosÉ ~VELtNo - Já li eni um discurso que os 
bancos dos éstados trazem dinheiro facil e baraLo. 

O SR . .SERZE[)ELLo - Per'mitte o abuso. 

'O SR. JosÉ AVELINO - Certamente tanto que se diz -
<linheiro facil e barato. ' 

· . O SR. SERZEDELLo - O monopolio deste ou daquello 
systema, nã0 o d0ve consi.g1iar a Conslituição. 

UM Sn. REPRESENTANTE -- Mas só o Congresso ó que Jc., 
gisla sobre bancos. 

o Sn. SERZEDELLO - Quando me for dada a palavra me 
occu.parci deste ::issumpto. 

UM SR .·. REPRESENTANTg - Como mr, dá apartes, en tam 
hcrn lh'os dou. 

O Sn. . SEílZEDE.LLo - 'Mas os apartes interrompem o 
hrador. · 

O Sn. Josü: HYCJNo - O argumento do nobre Ministro da 
Fazenda r'i, pois, contr'aproclucente, visto como a emenda ctn, 
nommissão nega,, tenminantementc, n. compctencia dos esta.dos 
para legislarem sobre a emissão bancaria e concentra essa 
faculclade no Congres~o Nacional. 

Quanto ao melhor systema de organização bancaria, nãn 
e\ isto materh constitucional, mas deve ser objecto de uma 
lei orclinaria, · qur, o Congresso docretará oppor'tunamente. 
(Apoiado!?.) 

IA Commissão approvon uma, emenda snppres"Siva elo 
art. H . elo projecto. Segundo este artigo, «nos aEisumptos 1que 
pertencem concurrentemente ao Governo <la União e aos go

vernos d0s ·estados, o e.xercicfo da auct0iridadc p·ela. primeiro 
·ol!sta a acç:fo elo segundo e annn'lln. de cntã<o em deante, as 
leis e disposiçõe.s della emanadas.,,. Como está redigido, o art. 11. 
envolve um contrasenso: affirma a competencia cumulativa 
ria União e elos estados sobre certos assumptos, e, ao mesmo 
f.empo, annu.lla a oompetcncia destes e os actos pra'ticados cm 
virtude della, desde que o Gover110 Federal ·tenha exercido 
nm ar,fl1 rle auctoridacl'e sobre tacs materi as. O (kiverno da 
Unifio orêa uma faculdade, um estabelecimento âe instruc-
0ã.o superior ·em um Estado; tanto basta para que fiquem 
:rnnulladas as leis e regulamentos desse Estado sobre a in
:;t,rncçifo publica superior? \O Governo Federal promove a i.m
migraçn.o para um Estado; as leis desse Est.ado sobre a im
migraçüo ficarão. lpso facto, annullaclas ? E' claro que não 
ilevo ser assim. pois qu e a acção da União e a dos ·estarlos 
sobre os mesmos assumptos 'Podem ser exerci·da.s parallcla
m.ente. sem aue se cruzem. sem qur, se estorvem. 

10' art. i1 encerra. porP.m, um pem:amento verdadeiro, 
crtrn deve ser' assignalado. Póde bem succeder que, em ne
~0ci os r:la competencia cumulativa da União e dos esf.arlos, a 
:-i.r,çfío dF1sf,es c.orntrarie a daquella; suscitar-se-ão conflictos, n 
r. n ecnssaria uma J'f\,:;.ra •quo os resolva. 

:Snpponha-se que o Governo l<"ederal celebra lim tra
tado dr, comrnercio eorn os Estados Unidos. pelo qual s5.0 
reduzidos os nossos impostos de import:i.ção sobre gencros 
norte-americanos, por' exemplo . .. 



D Srr. nAMIRO BARCELLOB - o: kerosené .-

º .SR. JosÉ HYGINO - Seja a bamba de porco. ·Como no 
Estado do nobre representante que acaba de honrar.me com 

·o apade, vai-se desenvolvendo a industria da banha do 
porco, a Asscmbléa Legislativa do füo .Grande do Sul, pre
valecendo-se ·do disposto no art. 8º, § 3°, do projecto, lanca 
nm imposto prohibitivo sobre aquelle airtigo, ex~rangeiro. Eis 
o conflicto. O Governo Federal usou de uma faculdade con~ 
stituoional, celebrando o tratado, este foi approvado pelo 
Congresso e é uma lei do paiz. Por outro lado, a Assembléa 
rio Rio Grande do Sul usou, tambem, de uma :faculdade 
constitucional. Ora, a lei federal, a lei do todo não póde 
r:eder á lei particular de um dos esLados, seria snb".>rdinar os 
inLercsscs nacionaes aos interesses locaes; por consequencia, 
r\ a lni focloral que, em taes casos, deve vrevalecer, annull::u1lin 
as leis e regulamentos locaes que lhe forem antagon:icvs. 

Esta é que me parece ser a parte ele verdade que se 
encerra no art. 11, ao qual, no seio da Commissão. 
uma emenda conc·ebicla nestes termos: «Nos assumpbos quê 
forem ·da competencia da União e d0s esLaclos, as leis fc
der.aes prevalecerão sobre as disposições incornpativeis das 
leis 1• ~ regulamentos locaeS1, salvos os direitos ad1quiri1dos. » 

Mas a Comrnis·são enLendeu qne era mai;:; simples resolver a 
clifficulclacle supprimindo o ar't. 1 l. como si. essa süppressão 
impedisse que no futuro surjam conf'lictos ·e .que estes teriham 
cl e ser resolvidos . 

Não é preferível que a Constituioão 'consagTe a este 
respeito mn principio claro e eerto ? Esse principio orga
n·ico não pódo ser .outro senão o do predominio da lei fede ral, 
decreLacla nos limites da competencia 1do Congresso. 

O meu tempo está quasi findo, e, por isso, não me oc
cuparei, corno pret.enc1ia fazel-o, com outras emendas rola-· 
tivas a varias artigos .do capitulo cm discussão. 

'l'er'rninarei referindo-me á ma teria do art. 1 º do pro
j ecto. 

A forma federativa, Sr. Presidente, é um invento do genio 
norte-americano. Os membr1os do celebre Congresso de Phila
del1phia descobriram essa fôrma de governo, 1assim como 
Franklin descobriu o pára-raios, Fulfon o vapor, Morse o t-ele
grapho, Edison o phonographo. 

Dentre os numerosos typos de .Confederação, que a an
tiguidade c1assica ·e os tempo•s modernos nos offe.rem, ne
nl1 um houve, ialé os fins do seoulo passado, que reunisse os ca
racteres essenciaes da iFeder'ação .. 

A icléa federativa surgiu, .pela rprimeira v~z, á luz da His
Loria, .ooncretizacla na UonstiLui(iao no11te-americana de 1'/ 8ti. 

Collocados en tre a Confederação, que se mostrara comple
tamente nulla dmanLe seis annos de um governo impotento, e 
e Esl;ado uno e simples, a que se oppunham as tradições <lo::; 
povos norLe-arnerio·anos, os membros daquelle Congresso cogi
Laram e acharam uma Jórma iiltermecliaria, que lfles propor
cionava as van~agens das outras duas, sem os seus inc·onveni
entes; e essa fórrna sahiu tão ajustada ús circumstancias pe
culiares do paiz, que se llie ,deve -em grande parte a prodigiosa 
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l'1irlnna poliLica e .comrnerc ial a que ri. Nar,.ão se elevou em tão 
curto espaço ele tJempo .. 

A elasLicidade da forma :federativa tem permittido appli
cal-a vantaj osamente a outros povos em situações analogas. 

como a S11issa e, notavelment8, a Allemanha, qnc a aff.eiçoou 
:lo 1reµ im cn rnonarchico. :Jt 

Na Amarica, sua '.J)afri::ti nativa, ellia so tem propagado e pa
rece destinada a vir a ser a fórma predominante. (Ap oiados.) 

Desta tribuna ,já se observou, e com perfeita razão, qne a 
nMsa situ ar;ão é\ mnito diversa da rlos pov,os ria Amcrica el o No'.l'
ic, q11and o se constituiram em Republica :federativa. Nós vim os 
rlo Trnp r,rio imo "C crmt,ral.i?:arlo, e. ll·cs partiram ria sobcrall'i a rlo s 
cs la dos. ·· 

Na Americ.a elo iNor l.e 0 difficil problema a resolver consis
Lia em limi.lar o norler puhl ico elos es tados. ])ara. crcar-se a so
bc.rar:ia n ::wiunal: rmtrr, nós a cliffic11 lclacle es L:'i. r.m l im il.:ir n 
.Porlí'l' ccn lral, ·para abrir=se osp nr, o :'! acc:ãn nulonorn ir ;-i ri fl:-: 
goví'rnor Jocar,s. 

Fillc~s foram da clif1persão para a concentração :elas f.orças; 
nó-; t•l'decemos a um rnovi rncn;·.o centr ii'' ~ f(O . A in.;'~1w:wia cn~
sa cliversiclacle no nosso ponto ele parti da não i1óde rl eixar de 
Jazer-sr, sentir em cacla pagina: ela Constitn ição que organ iza
mos. 

Os norte-ameri.canos, <Cclncados du·rante seenlos na escola 
elo scl t'-001Jei'm11.ent, rl csccnrlrmr.es r conLin11acl ore::; rlas gernç,õr'S 
varonis qi1\:! , p aTa segu irem a sua f•r reli.giosa, viera.m fundar 
nas :Clorcsfas da Arnerica uma patria livre, :l'ormam um perfeito 
contraste com os povos ido .Bra?.il , habituados desde os t en1.pos 
r' 'l lrmiars a vrr no Govrm10 um a providenr,i;:i s 1bhmar incnm-
llirla rl c ·penRat por ell es e dr. fazei-os Jrli7.es. A escravidão e a 

nmnipntcnci[l. rlo Governo impediram qu n entre nrís se operasse 
a ·nrlunar..fro 110! iticn. e moral ela Naofo. E' urna obra inteira rl n 
rre.011.s!n1cr,.fto q110 vamos rnretar! 

EntrcLfin l.o, 1Sr. Presidente, por muito artificial que seja o 
procr.sso pelo qual entr e nós se fórrna a Ferleração, sob um 
pmli",o c11e vista fiS nossfis r,irr.nmstairnias são analogas ás elos · 
IT,, l,a:dos Un idos rl a America do Norte . Em unm vast.issima 
rf'igifí,n, como o Brazil, 11ãio pr\ele haver uma 1mião pierman ento, 
prospora e pacifica que não se baseie sobl'e a unificaç1io ·dos 
inler•üssrs .nacionae. r, a clescenl;ralizacã.o rlos int rreRses lor.aes 
i t1110'i.ar7.os. ) 

Vi1rnn laiclos 1w.J.a rn<:a. pela lin,g1rn. t>Rlo clfrr.ito .... 

O Sn. BADAP.ó - E pola religifí.o. 

O SR .. Tos1:: H YGTNO - ... tendo a mesma hisf.oria, as mes
mas tradir.õrs. o mesmo .gTúo ·ele evo·luçi'ío. ma.s consf.ituicl os rm 
cnncli r:õrs rconorn icas e locaüs diversas, nós, os brazileiros, 
somos al)tos '])ara aodoptar u rna forma política, que é ao mesmo 
trm110 i.1ma imiã.o de e·slruelns e uma união nacional.· 

Votando· poln art. 1" do projocto, Qn e J)roclama a :forma 
frclcrativ a, en o faco na .rcmvi ccão el e que co'ITOS[jonclo ús a ~: 
n i ra•:iír ::; da ?Oncã11 r, concorro para a sua pros:iorir:lad:1. (~fo. :tn 
br•rri rm1.ito bcrn ; o or ador ri Ctlrn111·irn.en'fadu .) 
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SãC! li0a~ .. apoiadas e entl'arn co11juncL11.:n1mle r,rn di~cns.~iio 
as ~· cgtm.'lC' .5 · 

Enienclas 

Ao al'l. üº 

Depois elas :palav.ras - Impostos sohro ün1Jorlar.,ão ex
trangeira, - accrescentB-se : - sendo do pr.oducLó d0 taes im-
1rnstos entreg1ne a cada ];sbado 'ª quarta parte do que nelle fôr 
aTrcc;,ada·do. 

No fim do .mC$fflO artigo accrcrncnte-se : 
Os imposl.os der;l'etados pela Uni ão devem sm· unil'ormus 

para todos os estados. 

<Sala das sessões, 1.8 d e dezembro de HrnO . - . ···· 
João Barbalho . · 

Depois ·do art. '10 

J~d. Sómente deixa de ser ela compet e<ncia dos cs-
taJos aqnillo que nesta CoilstiLuição é expressamente rcs•oJr
:vaclo á União como inclispensavgl á existencia della . 

Sala du,s sessões, 18 de d ezernfüo de :l890. - - João Bw·
ualho. 

O Sr. Urbano Marcondes - A depLüa\/ão do ~lliio de Ja
Heiro aprnsentou uma emenda relat.ivR ao art. 2°, par1graplto 
unico, pela qual , si o 'Congresso resolver a muclan(ia da ca
pital, será o actual Distri,cto Federal inc;orporaclo ao Esla:fo 
do Jlio dD Ja11eirn, ou formará um novo Estado. 

ü Sn. ÜLIVEIHA PIN'.l'O - E' apenas uma reivi ndicar;~ 1. 

o SR ., URBANO MAROONDES - Antes ·da mudança da Ua
p ital do Brazil, ela Bahia 1para °' füo de Janeiro, o D1sfrido 
J!'ecl e1·al, que chamava- se modestamente Municipio N eulr0, 

JJm·tcnc i a :i an Li.ga provín cia do Hio de Janeiro e, cl m;dc então 
até hoje, a separnç,ão que existiu foi sómente art:ificial e 
mui.to i 11 cumplcita, pei·sistinclo sempl'e ~u união, pelos prec·e
Ll en tcs lii stor icos, politi.cos, sociaes e :financeiros . 

'J~u venb o apenas apresentar-vos algT1mas ~.onsider:H;ões, 
e, ::; i a nossa emenda merecer-vos attenção, si jnlgar·des digna 
de sel' discutida, como jus tamente esperamos, outros mern:
hros da ba1wacla fluminense virão elucidar-vos com brilhan
tismo, a que não posso pretender. 

·Ha muitos armos Jazíamos nossas cleif; ões communs, e o 
l\1crnii;ipio Neutrn era composto pelos tres primeiros districlos 
deiLoraes elo Rio de Janeiro . 

iO SH . LoPES TRov.:\.o - Outr' ora. 
o 8H .. URBANO MARCONDES - Não ha muito tempo. 

O ·~H.. LOPES Tnov.í\o - Mas, eimhora; não é hoje. 

O Sn.. DR.BANO MAilCONDES - O Imperio sempre respeitou 
a união; não é possivel que a Republica, regímen de união, 
.venha nos separar. (Apartes.) 
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O SR. LOPES Taov.~o -· Mas meu oolleiga conclue em con~ 
tl'ario do que sustenta. · · ' ' 

O SR. URBANO MARCONDES - Entre nós a união é tão 
int.ima, que os habitantes do interioT, quando vêm a esta 
Capital, c-ostuma.m dizer: .Vamos para a cidade . . 

10 Sn. LOPES TnovÃo - São modos de dizer. Pela mesma 
ro.zâo que o atheu diz: Graças a De·us. 

o SR. URBANO MARCONDES - Muitos moram no mesm0 
Estado; outros, durante a estação calmosa,mudam-se para as 
1.10ssas cidades, Petropolis, Friburgo, 'l'heresopolis e outras, 
unde vivem gTande parte do anno de nossa v i·da, sem outra 
differença mais que o aprazimento. clq bom clima de nossa~ 
pittorescas cidades do interior. 

O SR. LOPES 'l'ROVÃO - Pela mesma razão por que podiam 
ir para S. Paulo.Então mudemol-a para S. Paulo. 

O Sa. UH.BANO lVli:rnooNDES - Ha outro argumento, que se 
tem levanta·do : que a 'Capital Federal tem elementos de vid:;i 
propria. Não é verdade: a Capital .Federal deve sua opulen
cia á seiva do H.io de Janeiro. 

o Stt.. LOPES TROVÃO - IÜhl Oh! 

O SR. URBANO MARCONDES - Este argumento de riqueza 
para viver só, cnccTra er11 sí uma ameaoa áquelles estados 
cujas condições financ.eiras não forem prosperas. 

Além do que, S. Paulo e .Minas possuem r egiões, municí
pi os em condições d-e grande prosperidade, e· ;ninguem se lem
bra de clestacal-os por i.sso. Em todo o caso, o que nos suc
ced e não seria jámais c~onsentido por nenhum outro Estado 
do Bra.zil .. O desenvolvimento da ·Capital Fe!deral é devido a 
estar junto ao H.io de Janeiro, Estado riquíssimo na produc
i;;fl.o do café, que consti Lue o priilcipal commer·cio da üapital e 
a mais a'bundante fonte ele renda do paiz. 

O Sn . BEVILAQUA -- Porque não se faz a imporlaçJ,o IJOr 
Nicthoroy? 

O Sa. UHBANO MARCONDES - Porque não temos porto al
fandegad'o . (1'1'ocarn-se apai0 tes.) 

O Estado do Rio, que já foi, 1durante a Monar erhia, muilo · 
p el'scg·uíclo pela vig·ilanci a constante de seus agentes ... 

o Sn. LOPES TROVÃO - Qual perseguido ! Pois ahi não 
,era quarL-el general ida lVIonarc.hia ? 

O SR. UltBANÜ MARCO:NDES·-Exactamente; mas, tendo sidG 
o ·Lurgo podre da Monarcl1ia, nã10 deve continua.r· a ·Ser perse
guido da Republica. 

o. Sn. LOPES TaovXo - Ao passo que nóB aqui estavama~ 
J ucLando, os sel!.bores tinham lá o director politico, o Sr. Pau
lino. 

O Sn. BADAnó - Cidadão muito distincto . 
o Sl1 .. LoPBS r['novXo ~ Distinctissimo, não duvido, ma:-i 

era o chefe do elemento conservador, da 1•esistencia conLra a 
Democracia . · 

O Sn. UnBANO MARCONDES - A deputação do Rio de Ja-· 
neiro, perfeitamente unida neste pensamentoi está conven-
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ci.d11 ~e que 'ª Nação, aqui reunida, devo:verá a parte dü L-er
ritono de seu Estado, que ella tomou-lhe emprestado para 
servn' de ·Capital ao paiz, quando, pela lilUdança, não tiver 
mais necessidade della. 

Tal qua l está, esse 1artigo da Constituição seria um attrn. 
~;a:do á integridade territorial, á soberania, á autonomia do 
Estado do Rio ele Janeiro. 

Nós somos pelas nacionalidades pequenas, mas não somos 
pelas nacionalidades minusculas; e por isso a bancada do llic1 
ele Janeiro pede ao Conig;resso que não deixe ficar no proj ecto 
a ·clisposiçf.ie< qu~ alli i:~e acha, mas a emenda r1ue upresentámo~. 

Que.remos para 'Csta Capital os destinü.~ fie :'fova .. Yory, 
rnas nüo queremos paira ella •o papel de Monac-'), nem de An
dm•ra. (MudO' bern; ·muito bern. ) 

E' lida, apoiada e entra conjunctamen le em discussão a 
seguinte 

·--' J 

Emenda 

Ao art. 6º 

Art. 1Sobre os direitos de importação será lançado 
o addicional de 15 %, cujo producto ·peI'Lencerá ao Esta·do em 
crue fôr arrecadado. 

§ Esta taxa cessará passados oinoo annos. salvo si 
o Co·ngrcsso entender que os estados não pod'ern dispensai-a 
sem prejuízo dos servicos a seu cargo. 

;~. Com relação aos estados que não têm alfandega, o 
Poder federal estaibelecerá o modo pelo qu al den; ser feita a 
distribuição da rec.eita arrecadada na alfandega por onde se 
faça a importação de seus generos de consumo. 
· § . A di.stribuição de que trata o paragrapho antecedenfa 
entrará desde logo em vigor, mas deverá ser suibmettida á ap
provação ·do Congresso em sua primeira reunião ordinaria . 

Em 18 de dezembro de ·1890 . -- José Mariano. - And1·é 
Cavalcanti. - J. Vieira. - Frede.rico Guilhei·me de 
Soiiza Se1·1·ano. - Liiiz de And1·ade. - Almeida Pei·nambuco. 
- F. A. Rosa e Silva. - Tolentino de Carvalho. ,-- João de 
Siqtieá'a. - Costa Rocl1"igues - Santos Pereira. - Antonio. 
A.iereclo. - Bella1•múio Carneiro. · 

O Sr.. Meira de Vasconoellos - Sr. Presidente, Srs. do 
Ccmgresso, tarde e a más ~10ras cabe-me tomar a palavra 
sobro o :projecto de Co'Il'stituição que se debate nesta Casa. De..: 
pois de uma longa sessão, qu antes, de uma dµpla sessão, qt!e 
se celebrou hoje neste recmto, é natural que todos os esp1-
rito s·e achem fatigiados .. 

o Sn. Josú AVELINO - Meta:de só, porque a outra metade 
não trabalhou. 

O SR. MEIRA DE VAscoNcELLos - E', porlanto, infelici ·
dade para o orador que tem de occupar a vossa attenç.ão, por
que além de não possuir os dotes necessarios para prendei-a, 
va i luctar contra esta difficuldade, para a qual de certo não 
contribuiu. 

EntreLanto, é famoso usar da ;palavra, por.que não venho 
tazer cxhibicão de dotes oratorios, mas, simplesmente, desem .. 
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penlrnr·-rn e de u m clc \·er sa,g1:::ulo .. i\'e::;.L::t occrrsião, cm qu0 s·e 
lra l a. (lo a::;su11l.a1: a s IJa. e:; J 1UldamcnLaes sobre ·que Lcm. da 
se i· lL'\aulada •a. gra·11d cz.a 1'uL 111·a do Braz.il, é preci·so que cada 
lllll 1cu1Hprcllencla a responsabiliiclacle que llle cabe e ponha <le 
part r} mal c 11Le11didas s usceptibilidacl es e injustiJicado s te
mores de agil'a dm· 01 1 dt'. ixar de agradar aos seu s co llcgas . 

Qneru IH'orn111ciai1·-me1 sobr e o pl'oj ecto de Consti~uição , 
arim de que seja. eJfrct iva e r eal a minha ~·e sponsabil iclade , 
1;uino {leve se r a dr, Lo dos aiquell cs que reüffüe rnm Lln ·pOVll 
hrasileiru a honro ·a. missão d e re.p.rnsenLal - 1J nesla augusta 
A~~emb lóa, con lr ibu inclo, ass.irn , pan1 Ju nd ar n cunsvlidtu· a 
obra da >' ll (l gnrnck r.a e prosp e1.·idade futura; e não encami
n lm l-u a 11nm vida des0onhecida, tnrLu osa e cheia de trope(;os 
l~ pa.m a LJllal não { 1 lcv :uãü, sem duv ida, LanLos patriotas que 
St\ sPnlarn n csLa Gasa. 

E u r er·onbe1;.o que, ide t odas as qu esLões <que estão a pul
lul a1· nn JJ11.io dest e prn,j ecLo ele Constituição, a mais grave, a 
ma is eapil.al, a mai s p r eponclenmle e, v:ll'a ·diwr cm urna pa
la\Ta, a m a is Yil al Llr~ todas eJlias é a q110s tã10· dil ·fü.scrim:inação 
1 las i·cndai:;, crnc en cliarnal"r. i u · nervo .da J<' eder1ação. (Avo'ia 
dus . ) 

!\'La,,;, 'll ülll vur i::;su e'll me eximirei d e dizer alg·urnas rpa
l:t\Ta,.; snb r!' 011Lra,.; qu<~s i·.õo s lo somei.tos impol'Lancia, Lambem 
t:u 11 Lidas mn 1111rnll(l as q 11c Live a honra de ofrferiecer ú 0onsi
cloracã c .elo Co ngTes.s-o , e occupar-me-ei ag-ora id-e-ssas ques-
1.ues, para depo is tratar da que se 1•cfere á di scriminação das 
rondas. 

Em i ·nlai,;ãu ao ai'L. 1 º da Corns tituição, mandei á l\fosu 
uni a. emeuda, qn c ú pri 111 eira vis La poderá parecer 11111 s im
ples Lrucadilho d'e iialavras, nms QUC para mim •encena a ltos 
rri 11 ci pio.s, crcw de cel'tu não eseap ara.rn á JJ' '' 's pi c:wia da 
qnell cs qlw .s 1~ cl ignaram Iaiv:·ar suas visLac; sohrn el la . 
· E u pro1mz. q1rn se ::111lJsL i L11isse u 'l " tutigo (la CunsLiLu i1.:i:í.o, 

que ·diz ( l enr/r,- 'i : «A Nui;ão Brazileira, ·a:clo.plando ·como :l'órma 
de governo a Hqmblic.a FeclcraLiva, p1»0Dlanrnda pelo ·cl etr-eto 
11. ·L d1• J fi r11· n m·cmlJl'O tl r.: 1889, Do ns! iJuc-sc, por união ·pcr
peLua e iml.l ssoluw l e ntre su a '! a11Ligas provincias, mn Ji,s Lados 
l inidos Llu Brazil", vm· um onll'o, que é egu alrnenLc substiLu
livo de mua em e nda. i!ppruYada no seio <la Comrnissão cios 2:1.. 

A Com missão ·elo .~ .~ t en.I e nclc u dever s u ppri.rn ir ·do p ru
.i od u const ilnciona l as pa lavras «vr·ocllunwla pelo dccret·J 
11. . f, ile ./ !J ele nnve 111,brn llc ./ 88.9 » . Eu, porém, su b:;Litu o as t!X 

vi:e:':sfws - A. Nwiío lr:-asilei l'll, ele., ai.ó 188\:l, pela::; :ocgu i11L P:o 
- O v ovo /J1·azile'iro, nconher:end.u corno liv r e ·1nwJ.'i / e0 l1.t1; ão 
tle .\'ti a vontade a. 1n·uclarnw:ão lla Repnblfra l"edend'ÍVll f eifo. 
n .fii de novernbj'() rle ./ 88.'J , e s uppriJ.uo as palav ras - 23u ·1 ·v ·~ 
l. ·1.1.1.1. e ú1,cU.1·1:1oltrncl. Para isto ten lrn boas 1.·azões, que não p1·n
c: m m sci.· Ll1;111011s L.radac;, pu1:q·1H: sã 1> :inLui L·i ya~., e JJas lu $m·~ir1 
1:) 111; nci acl a.s, para sere u1 compn~hencl i llas cm lodo seu a lcance. 
S 11bs l ituo a palavra nw;üo, porque, segundo todos os publi
cistns . 1i:1çãn :; ign ifica o p ovo org•anizaclo . e j á •c0ns Li Luido ; e 
pdo :faclo .cJa r cvolucão é incontestavel que o povo b1:azileiro 
desorganiz·ou- se, rle~cànst.i l11iu- sc, e pior isso trata d e fazc:r 
neste momento novo pacto fundarnenLal , pelo qual eleva reger 
o. seus destinos. 

Eu entend o que é nrni s correc to , cm !.agar el e nação , diwr 
vovo, mesmo porqu e é mais clemoccaLi co, vois é em nome da 
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so'berania rlo povo cruc nós nos congregamos aqui pre::;entc
men Lc 11ara constituir uma nova :l'órma de governo. 

Dopai:; rno parot~e qcte o artigo .constitucional, do mesmo 
modo que a emenda dos 2:1, emprega sem effeito pratico as 
i;alavras perpetua e inclissoluvel, porque essa s-oberania, cm 
nome ria qual nos achamos reunidos, não poderia por esse 
facto ficar limitada, nem por esses qualificaUvos a união seria 
melhor garantida. 

Nós não sabemos o que s~o estas phra::;es convencionaes 't 
Pois não ternos o exemplo frisante e recente de que não pu
dera11! sa~var a Mon:afühia .a.JS iexpressões que se acham na 
Gcnstitmr;ao monarchwa, pela qual o Imperador, ·Com toda a 
sua dynastia, era cloclaraclo defensor perpetuo do Brasil? De 
que servem estas expressões? A perpetuidade do imperante '" 
de sua dynastia voou em estilhaços doante da vonLadc omni-
poLontr, do povo br.azilciro. · 

Não admütamos, portanl.o, estas formulas gasLas, inuteis, 
que vieram da reale·z:fl . e que não podem jámais ser acceita.s 
e encampadas por uma fórrna ele ,governo, como esta que tra
tamos de constituir. 

A Federação, meus senhores, a Hcpi;blica FcderaLiva não 
sicrá mais duradoura no Brazil pelo facto ele se dizer ,em sua 
Cünst.ituição que as antigas provincias do Imperio se consti
tuirão em união pel'pietua e indissoluvel; não. 

A i.mião e a indissolubilidade hão de ser uma rcSll lLanLe 
das .conclições em qn e forem lançadas as bases ,desta Consti
tL;iç.ão, e, si nã.o se 0onsultarem os grandes interesses na., 
cionaes, as legitimas aspirações deste paiz e ·O ideal autono
mico de suas antigas provincias, na Constilu\ção poderão 
ser collocadas, quantas vezes quizerem, estas cha.pas d8 
perpetuidade e indissol~i ;bilidade, porque, ficai certos, ellas 
não terão a força de aniiepor-se e resistir a essa grande von
tade para a qual não ha limites (Apoiados; muito bem ) - a 
soberania popular. 

Si, por 0stc modo, rprocurei «1lterar a emenrJa da Com
missão dos 2''.l na parte em que conserva do 11exto eonstitucio
nal as expressõns - união perpcl;ua e indissoluvd - por outro 
lado acho, tarnbcm1, que; não assistiu a menor pr.acedencia ú 
mesma Commis>;ão, quando retirou do 1 º artigo da ConsLiLu i
ção toda e qualquer r eferencia ao facto da Revolução de :15 
de novembro. 

Não acccitei exactamente o artigo do texto constitu
cional, quaniclo faz menção rJe um decreLo, porque não com
prehenclo uma lei. primaria, fundamental, fazendo referencia 
:i uma lei .anLcrior. A roevolução f ez- se; a Naoão foi ch'amada J. 
p·onunciar-sc sobre ella, e a •Constituição é a primeira lei 
que surge da vont.ade nacional. depois deste grande aconte · 
cimenl.o . (A.7Jo'iaclos . ) ' 

PorlanLo, ooino que se faça uma correcção ne'lte ponto, 
polo modo consLan.Le d1~ minha emenda,. . 

O silrmci.o ;g:uardaclo sobre o grancl1oso facto ela mais ex-
1.raorrJinaria revoh1çãio qu e o mundo tem vi sto e que aincla 
Jrnj H Lraz 11asm::is Locl as as nações civil isadas, poderá ser to
rnado poe ingraLi1füo do povo braz;ileiro . para com aquelles 
crue se identífica.ram com os seus ·destinos e se fizeram instru
mentos de sua vontade . 

Por outr o lado, esse silencio dará pretexto a que os ma
levolos digam, que a ,rcvolu1)ão não foi Jiliha genuina da von-
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tade nacional, ·e·, antes, lhe foi imposta pela força armada, 
quando a verdade, que está na consciencia do paiz, é que o 
Exercito e a Armada, os gloriosos ExerciLo e Armada nacio
naes, não foram mais do que os execut,ores ·desse ideal de de
mocracia, que procurnva explodir do coração de . todos os 
brnzileiros, dasse grande acontecimento que teria de dar -se, 
mais cedo ou mais tarde. (Apoiados; muito bern; muito bem.) 

A segunda emenda, Sr. Presidente, que foi por mim apre-
sentada j,untamente com outros collegas, é a gue manda 
substituir o art. 4º. 

Nesta emenda o que ha de capital é o que v.ou assignalar, 
d. apreciação do Congresso. 

Em primeiro lagar, entendi que se devia tornar mais 
,preciso o pensamento consagra·do no texto constitucional, no 
caso ·em que .cabe á União subsidiar os estaidos, em virtude 
de calamidade publica. O texto constitucional não é boaistanta 
preciso, porque usa da expressão, podendo subsidiar, e essa 
phrase, podendo subsicl'iar, irnporLa o arbítrio de vir ou não 
a União em auxilio dos .es tados. 

Ora, parece-me que ·esse arbítrio é antinomico com o 
r&gimen que se tráta de estabelecer, e, portanto, vai ferir a 
Federação. O regímen federativo nfüo ·é mais do qLrn um paicLo 
de amizade, de fraternaicldc, entre as antigas províncias do 
Imperio, e, por consequencia, o subsidio que .a União presta 
ac; Estado, que sofi're, não é uma generosidade, mas sim o 
resulLado de um dever. 

Eu di.go, pois, na emenda, :que devem os estados sei~ 
su'bsidiados em caso de calamidade publica. 

Como, porém, essa formula imperativa poderia tal.vez 
importar que cada vez que houvesse uma calamidade 1PU -
blica, ou um Estado a inventasse, viesse a União fkar obri
gada a prestar o subsidio reclamado, sem mais exame, e 
ainda mesmo no caso ele não precisar delle o Esta:do, eu 
juntei á emenda uma limitação, dizendo: «quando seja ne
cessario». ! 

Assim, por ·es te mecanismo, chegamos ao r esultado de 
crear para os -esLados o dirnito de rec,Jarnar o subsidj.o cm 
casos especiaes, mas deixando á União a faculdaJde de es-:
tudar e conhecer a n ecess idade desse subsidi-o. o de ir em 
auxilio do Estado que reclama. 

Não guero com .i.sLo irrogar uma injuria aos estados; 
mas convem prevenir todas as bypo l~heses, porque póde ap
parecer alguma reclamaçãio de subsidio por motivo de cala
midade, mas calamidade creada ou inventada, e não é justo 
que a União fique su jeita a taes eventualidades. 

Onde est::í. o homem, está o abuso, está a paixão, e nada 
jusLifica a intervenção pccuniaria. da União em favor dJS es
tados, quando ell a não é necessaria. 

A segunda parte da minha emenda subsLitutiva ao ar
t igo 4º não ·envolve uma id'é-a nova e, antes, assenta em um 
pensamento consagrado na emenda do muito illustre Sr. Con
selheiro Sa,raiva ao mesmo artigo. 

Mas el evo dizer que ve}o estas cousas ·com toda a descon
fiança 1J08sjvcl, porque, para clrngarrnos a um regímen de 
.i u sLi.~\ a, de respei Lo reciproco B de amiiade, antes de tudo. de
ve11JU'i ~. ~ suuuljar, ·1Jol'que esse, a meu ver, é o caminlw mais 
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segu~'o :de acharmos um rnoclus vivcncU, que consagre Lodos 
os direitos e garanta todas as· obrigações . 

Na verdade, eu enxerguei na emenda do Sr. Co nsellicit·o 
Sar!liva mais alguma cousa al ém da idéa da União pagar as 
d1v1cla~ c-ontrahidas pelos estados até 15 de novembro. 

_ Pode, p~lo menos, rarecer aos inte rpretes da . ConsLilni
qa?, aos !eg1~laclores orainaifos, qu.e ::i,o Jado des te bencfir.i· 
101 reconbec1clo . ó. União o direito de intervir na vida eco
nomica dos ·estados e em seu regímen finanÕeirÓ. r eprcscn
tan.clo e!les o. 1i:,apel desgraçado elo E gypto em rchição a essa 
Umao. . . Ev1te1 este perigo dizendo que a União tomaria 
a seu ·cargo as dividas dos estados conf,r ahi{las até 15 de 
novembro de 1890, e que uma lei ordinaria regularia a fó rma 
desse paga m onto. (Ha um apar te . ) · 

Sr. Pres i·d en~e, essa idéa de pagar a Uni5,o a divida dos 
es tados não é uma id éa que deva s er rejeitada in f. irnine, 
nem tambem acceiLa úi lànine. E' preci so estudar as suas 
condições, para então concluir pela acceilabilidadc ou rejci
taibi !idade della. 

'.\Tão deve ser rejeitada in limine, riorque as divi·das dos 
estados são o fatal resultado do rngimen clecahido, re$u ltado 
da atrophia ·Qllle exer cia o •Centr-o sobre seus membros, as 
províncias, e el a dcsorganizac.ão a que estas foram conde:nma
das, e nada mai s gen eroso, no mome1}lo em que se passa a 
uma v ida no va, do qu e vi r a União em :w xilio cios esLad os. 
cb o.rnando a si as dividas 1-ocaes e reconb e.ccn cJ0, asH irn , qu e 
ellas não eram mais que o r esultado da cenlralil',aç'ão ma
nar.chica e dos err os dessa .politica. 

UM Si1. TlEPRESENTAN 'rE - Param creadas pelas assem -
bléas prov inciaes . 

o SR. MEJHA DE VASCONCELLOS - o m eu nobre collega 
sabe, naquell e regimcn, o q1Jc eram as assernbléas provin
ciaes: eram a chancella dos presidentes el e província. Algu
nns, e:xccpci·onalrnente, souber am c umpri 1· o sc11. cl cvcr r.le 
honra, collocando-se acima da i11fluencia faLal dos delegados 
do Governo central. (H.a um apar•te. ) 

De mais, a medida proposta não é uma originaljd2de. 
Nós sabemos que, nos Estados Unidos, valada a Con litu1('.õ.o 
do 1789, a União ·chamou a si a.s dividas de todos os eslados 
por um .pensamenlo generoso, porque r econheceu-se que ell a:; 
niín ·eram senão o resultado das luctas, cios trabuH10s a qL1e 
todos s e sub.rnetteram por. amor da r evolução . ·-

Assim, tomando a ·Si as dividas dos estados, a Umao 
norte-americana n lfo fez mais do que :dar aos estados uma 
compen sação pelos seus sacrificios . . . , 

Só h a, portanto. •que applaudir cm semcll!anLe id.t;_a , 
h oje aventada entre nós. Mas, si por ouLco lado, a Un1an 
pretender intervir. na admini stra9ã_o finan ceira de cacla llm 
cios .esLaclos, em virtude do benef icio que 1 hcs faz, cre10 .. que 
não ser ei eu o unico a protestar contr a semeH~anLe ben eh c10, 
vE·rclad eiro presente de gregos; porque sel- o- ao todos nesta 
Casa. 

Conform e uma emenda a que ou vi r eferir - se o m e ti 
illus l'.raclo . c.nlle,g~. de r·Aprosentação. o .sr. José iHygino -. ]'.)~
r oce-me que é pensam ento do Govr, rnn manter ·nn.ra a Urn a0 
o sys lJerna de disu irninação d-e reuclas, adopLaclo no proJ oc Lo 
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de 1Constituição, e .d e só neste caso, tomar a si o pagarrnmLo 
das dividas dos ·estados. 
. fü, pois, a União, :não só quer exclusivamente para si as 

±orites de rendas que podem dar mais TBcurso, como, tambcm, 
ficar com direito de tributar todas as· outras, com exicep-çãu 
das mencionadas no arL. 8°; si a União preLende clcixar os 
estad,os na.s mesmas conchções, senão em pcores elo que as 
em que s·o acha.vam no Lempo da lY[.onarchia, nestas cil'
cumstancias o pagamento da divi·da dos ·estados ser-á um be
ncfi.cio illusorio, uma verdadeira embruçadella, e acho prefe
l'ivel qu e ellcs paguem com seus recursos e conforme j,u) .. 
garem conveniente as clivida,5 de que se acham onerados . 

•Com a largueza que ·dá o projecto de •Constituição á 
União, esta irá tirar dos nossos bolsos aqui llo com que terá 
de pagar nossa divida, i.sto é, a divida dos esiLadDs. iSi assim 
é, o favor é nullo. 

1Pro.firo que cada Estado pague o que deve, conforme 
suas circunístancias, tendo em vi.sta as particularidades do 
régirnon em 'CJUe vai entTar, mas não concorrerei para que 
subsista a rniseria em que sempre viveram as provinci a.s, de
vido á uniformidade de leis por que se regiam e de que re
sultava para ollas a. paralysa1,;.ão 'do gra.nde parte de suas 
forças, ·e, por ultimo, .a ruína. 

Mando tambem wna emenda ao art. 5º, que em grande 
parte reproduz a materia do mesmo artigo. 

O .meu fim, com e•sLa emenda, foi corrigir uma inadver-
tencia dos que organizaram o projecto de Constituição. 

Ahi se diz (lê) : 

«O Governo fecloral não poderá inLervir em neg~ocios pe
culiares aos estados, salvo: 

Lº Para repellir invasão extrangeira ou ele um Estado 
em outro; 

i2 .º Para manter a fórma repub licana :fecleraLiva; 
3.º Para estabelecer a ordem e a tranquillidad.e nos es

tados, á requisição dos poderes locaes; 
!Lº llara assegurar a ex;Rcu0ão das leis do Gongresso e o 

cumprimento .c[as sentenças :fecleraes. 
Meus senhores, qualquer de vós, examinando estas hy

potheses a que faz referencia a primeira parte do artigo, qu,~ 
acabo ele lêr, reconhecerá logo á primeira vista que nenhuma 
connexão tem dlas com assumpLos, que se possam dizer pr,
i;u liarcs á vida .dos estados. :P.aroce que ha na di sposição 
uma visivel contra.dicção . Ninguem dirá que, repellir a in
vasão cxLrangeira ou elo um .Estado em outro, manter a 'for.ma 
republicana foclcral, rcstaboleccr a ordem e a tranquillidadc 
11cls estados e a:3segura.r a execução das leis do Congresso e 
o cum]lrirnento de scnLcnças foderaes, constituem negocio pe
c1;liar aos esLados. Todas essas cousas sãio de interesse geral 
e, por .consequencia, da corn:petencia do Governo Federal. 

Estaibeleci como principio que, em caso algum, a União 
i.ntervirá i~os negocios peculiares .aos •estf.l;do.;;. Este princi
pio &m·á uma regra sem excepcão. Mas, para frisar hypothe
ses, em que m1mpre á União agir TIOS estados a bem ela pro
pria Federação, especifiquei os casos de quB trata o art. 5º, 
amplianclo-'ÜS um pouco . Pica, assim, Bm harmonia a pri-
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meira parte do .ciLado artigo da Oonstítuição com os· seus 
diff.erentes paragraphos. · 

'Sr. Presidente, temo estar abusando, da attenção de meus 
collegas (Não apoiado_s); não o dígo ipelo mero <lesejo de 
ouy1r essa.s contestaçoes, ma.s por estar convencido do que a 
rn1nha l)a!avra .cm nada os esc.lareoe e rnuilo menos · os flele ita. 
(Não apoiados.) 

UM SR. REP.RESENTANTE - A palavra elo V. Ex. é elo-
quen te. · 

ü SR . .MEmA DE VASCONCELLOS - Vou, Sl'. Prosklenl.e, 
abor:rlar a magna qn estáo da di scriminação das renclas. 

A 1neu ver, é rnn torno dessr, eixo qne gyra Lncla a ques t?io 
cl:t Jl'r.·derar~ão en l,ro n(is. 

A F ederação r~ a rJiscr iminaçfi.o das rendas. 
S i nifo Livr.rmos a rortuna ele assenLar em um regímen 

fina-ncrirn qu e venha satisfazer as justas aspirar;ões dos es
Larlos e .co m e ll as as ;j11 stas aspirar;ões da Un.iãu, podrremo,; 
Ler feito Ludo, Ler dado aqui. muitas provas, não eu, ma'i 
todos os meu s co.llngas, de muito talento, de muiLa illustra
~ão, mesmo de grancle amoe da Patria, mas n.ão teremos feito 
Musa algum a, porqLw não teremos flmdado e 'firamado ·o sys-
lema federativo no Brazil. · 

Deixar·emos os nossos estados :no mesmo .pt.:1 em que a 
Revolução. encontr.ou as ·antiga.:; provincias ·e t eremos de 
veJ-os novamente preoccu'Paclos com a rea lização da vercla
deia idéa federativa, porque esta não é consequenc.ia da ' 
Repubhca., pois que vinha Já desde o tempo c.'.a Monarnbía, e 
n ella poderia t er-se realizado, ou então agitado o problema da 
Fcc1eração. 

Re.ferimlo-me a um trecho do discurso aqui pro1rnn
c iado pelo .S.r. Ministro da Fazenda, devo dizer que, sí é ver
dade .que a 1Monarchia nos deixou o ben3ficio da unidade, é 
fo rça confessar que essa unidade não foi a r esu ltante cios 
processos por e lia empregados e, ao contrario, teria ele rles
apparece.r cm breve tempo, si a Monarchia continuasse entre 
nós •e não mudassemo.s de rumo. 

Os estados não Leriam .outrn remedia · senão se occL1pa
rem da separação, e muitos nella já pensavam . 

1.Dize.r, :portanto. Sr. P.resiclent.e, ·que a; •República não 
deve ficar -abaixo da Monarchia neste ponto, nãO' é dizer t u do, 
ou, antes, é occ1_iltar um lado .da verdade h istorica . A Mo
ca:rnhia, surda aos reclamos ·desto grande .collosso sul-arneri
c~mo, implolli.a-o, fatalmontr, a.o desmnmbramento . 

Era ques tão ·de mais ou menos annos, sinã.o v iesse a Fe
deração. 

A 1preoccupação, portanto, dessr, perigo ·não nos deve 
abandonar um só momento. Si assim me exprimo, não é por
que seja partidario da scparacão, ou a olhe com indifferença. 

Creio mesmo que ninguem a quererú . . 
Mas, por isso mesmo qne devemos v<;lar pela nos~a m

t egriclade; qne devemos fazer da nossa urndade um artigo de 
fé do nosso patriotismo, quebrando por ella todas as nossa.:; 
armas; por ísso mesmo que devemos ufanar- nos de vir um 
dia a dar -.ao mundo o espectaculo grandioso ·de dois oolossos 
3Jmericanos, um no norte e outro no sul desLe vastissinyi 
continente, é que não nos ·é licito fechar os olhos para nao 
ver todas as difficuldad es que se amontoam no no~so ca-
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minho e que, devidamente enfrentadas com coragem e pa
frioti.<m:i, lem poclem ser removidas . ' 

. Sr. :-•rnside1 te, o sys lema ci:·eaclo pelo pr'oj edto c.:>n>-Li 
t:.~crnn al ~m rn~Leeia el e cli scrimina1.;;ão ele rendas, foroa é con
iossar, nao sal.1s raz a.IJsol utamonLo á ma.ioria elos estados elo 
Bmzil . 

Penso que isso mo mo está na consciencia daquelles que 
não ousam cl ize l- o: As discu ssões ha vielas neste Congresso e 
os a1ügos publicaclos pela imp rensa, Luclo revela que ha uma 
ccvsa llO ar, que nos inquieta, que nos preoccupa e qLrn nos 
t raz apprehcnsivos pel.a s orte da Federaçãio. 

l!:ssa .cousa é, o não pódo deixar ele ser, a solução do im.::. 
portanti ss irno IJl'ObleJTrn ela di crimi nação elas rendas. 

E' para desejar que .a.dopt.emos um systcma capaz de at
tEr.1d er aos inl.e rnsses ela União sem ·prBjudicar os interesses 
cios os La elos, e vico-vorsa . 

.Si ba, aq u i no Congr·osso, alguns representantes que sa 
mosl.ram, em extremo, zelosos pelos inleresses dos esLacLos, 
tlU uulrns q1i.r so 1nnslram egualrnc 11 lc {leswi lar1os polos intc-
1·osscs {[a União. 

E' nisto, segundo me parece, que está f,ocJo o erro. O que 
conviria era harmonizar todos .os in Lercsses . 

EnLretanLo, elevo ,cJizcr qtic o propri.o Sr. Ministro ela Fa
zlir:·da, cu ja :palavra br:ilhanle, secluclora mesmo, nem teve 
Jol'Ga para nos convence!' ela exccllencia elo remedia que ell:! 
quiz aqu i ol'ferocer-nos como sol11ção a essa questão, pareceu 
rcsontir- so de um desses 11ontos ele vista extremados, de qn':. 
acabo de fallar. S. Ex. paraceu conocar-se, antes, do lado 
dos interesses da União, occupando-se sómenLe de garantir a 
esta todos os meios .de uma· commoda o folgada subsist encia, 
·quando 1devia, como fiel ela balanoaj na posiçã-o em que se 
acha, pesar tambetn o problema :Pelo que diz respeito ao.5 
interesses dos estados. 

Não 00culto que, nesta questão , quando não se queira 
tomar o meio termo, é preferível defender os interesses do'> 
estados. (Não apoiado ) . Não me collooo neste ponto· ·de vista: 
mas estou dizenclo qu e, a ter de acceitar um destes .extremos 
- clef'encl e:r os interesses da União ou defender os interesses 
{]os estados - é prn;ferivel acceiLar o uliimo. 

Pelâ mesma razão a·qlli âllegada pelo Sr. Ministro da Fa
zenda, mas contraproducentemente a meu vêr, não podemos 
scgu ir passo a passo o processo qne seguiram os norLe-ame
r icftnos em slia organ izaçã·O poli tica. A razão é, como todo<; 
ternos dito e rep etido, e não cleixa de ser urna grande ver·
clarl 6, qu e as colonias, que consliLuiram os E stados Unidos 
ela Arnerica ·do Norte, tinham cairJa uma sua v iela soparada, 
sua viela oconom i1ca independente, sua vida propria. 

Qnando sé juntarem todas pará. constiLiür 1uima \Fe
deração, pretenderam manter toda a sua autonomia. e incle
l]Jendcnoia financeira, e qual foi o resultado? Foi a União não 
ter o necessário para manter-se, por ter ficado na mais com
ple1ta dependencia dos estados, a ·que tinha de péclir todos os 
recursos pccuniarios para o custeio dos grand es serviços na·
cionaes a séu cargo. 

Mas nós, que vimós da céntralização feri'enha, de ütnà 
verdadeira servid ão economioa, política e social; nós, quo 



viviamos, por assim dizer. a· vida dos pá.rias e nos •achavarnos 
atrelados a um regimen tyrannico .. . 

UM Sn.. REPRESENTANTE - Tyrannico, não. 

O 1Sa. MEIRA DE Vi\flcoNcELLOS ... asph yxiados · cm lorlaq 
as .nossas aspiracões, estão ahi para o dizer todos os estados, 
iwmcipalmentc os cio Nor'Le ... 

o MESMO SR. REPRESENTAN'l'E - Foi um rei rnagnanimo. 
10 SR .. MEIRA DE VASCONCELLOS - Não me refiro á pessoa 

do rei, fali<:> do regimPn,. fallo da instituição, e o rcg·irncn pódo 
ser tyr::mni co, como fo1. 

Nós. que vimos, repito, d'esse regímen, não devemos 
t.er nenhnm medo de aiperbar um poµco as redoas ao Gentro 
e affrouxal-as um pouco aos estados. porque o oorrectivo 
está j11 sLamenLe no meio historioo cm q1rn vai cs l:ahoJ.r.cer-se 
entre nós o regimen federativo. 

Não se póde recear que essa autonomia, que se quer dar 
aos oestados, possa chegar ao ponto de destruir a União, -ao 
passo que tudo ·quanto fizermos no sentido cl·e encher de 
forc;.a demasiada a União, poderá dar cm resullado a sepa
ração. 

Sr . Pres1dente, não posso acompanhar aquelles que 
vêe<rn ·em uma certa largueza de autonomia financeira que 
queremos para os estados, um perigo incvitavel para a União. 

Eu não cornprchendi, mesmo, o símile. ali::\ s brilhante na 
fcírma, usa.cto aqui pelo illustre Ministro ela Fazenda, de que 
os estados, sendo membros da União, ique é o organismo, 
devemo-nos occurpar desse organismo, dando-lhe vida e forç>a, 
para, depois, preoccuparmo-nos com os estados. 

Mas, senhores, como termos o org.ainismo valido, f:orte e 
robusto, segundo as leis .physiologicas ·que S. Exa. procurou 
•applicar ·ao mundo sociologico, si esses membros são rachi
ticos e enfezados, incapazes de conoorrer para a saúldei do or
ganismo? 

Nesta 1qu·estão de Fed-eração, antes de sabermos quaes os 
meios de .que dispõe a União, ·devemos saber q·uaes os meios 
de que dispõem os ,estados. 

Tanto é isto verdade, que o honrado Ministro da Fazenda 
no~ disse acrui aue, si os estados, constituiclo o reg·imr,n f i
nanceiro da União, segundo o projecto 1cte Constituição, não 
tiverem meios para viver, é que a 1Federacão é impossivel. 
Não, senhores, a conclusão é -0utra; não podemos ter a Federa
ção se partir dos estados para a União, sem pr imeiiramente 
·conhecer su as for({as e condições ·de vida, parq. que elles ee 
po'ssam oonstituir com autonomia e viver sob esta fórma de 
governo. 

UM Sn. REPRESENTA,NTE - São elles que formam a União. 
O •SR. MEIRA DE VASc'Q'NCELLOS - S. Ex . o Sr. Ministro . 

diee:e-nos q;u.e, sem a União, não podiam •os estados viver. Si 
isto até um oorto ponto é verdade, o é muito mais •que sem 
os estados nâ'o póde haver União. Depois, S. Ex .. J".ão pro
curou encarar do frente, oomo devi.a faze!-o , este d1ff1c1l pro
blrn1a. Procurou fechar os olhos doante elo prccipicin que se 
cava deante de nós, o d1sse qne 6 rnru1 vcrdarlc, que osL:í 11,a, 
consciencia de todos, que nem um só el os eslaclos do Brazil 
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poderá viver por s i, ino regimen da separação .pam cada 
um de!Ies .. 

.Senhor•es, quem não conhece qu e o perigo 115.,0 csLá nisLo. 
mas em que os estados se procurem ·Constituir á parte, divi
dindo-se, 1por exemplo, em Norte e Su l e. eJJ1. outras agT np a
ções? 

Quem, não vê o perigo que advem .desse desmembra-
mento? 

UMA voz - E' impossível . 

O SR. MErnA DE VASGO'NCELLos - Impos·sivel? ! 

ÜU'rRA voz - E' o .que se dizia da República. 

o SR. MEIRA VASCONCELLOS - Impossivel, J1Ü O. Não cli gio 
que a separaçfüo se dê acLnalmPnte; mas v i1·:í , cn rn n v réiLL a 
R e;puhlica. 

Penso Qu e aQu ell es qu e tratam com .desprezo r:ssa iclét't 
perigosa, não a tomanido ao sério, sãio jus tamenlc os quP, me
nos servem á causa ·da Fc-dera.ção. 

UM, SR. REPRESEN'l'ANTE - O maior inimigo do :federa
lismo é justam ent.e essa preoccupação de enfrnqu·ecer a União. 

O SR. M.EIRA DE VAB>C:ONCELrJos - P erdoe-m e V. E.x .; não 
pretendo que a União não vele pela so-rte dos .estados, nãü 
ir: tcrponba sm'1 justa auctoridade sobre. lodos P. lJr.s. Nãn r\ 
disso ·que se trata; ninguem pretende e.n fracrueccr a União . 
O ·qu e quero evitar é quei, deixando os es tad os na mesma Vicia 
e re.'l"imen ele outr'ora, sem forças, s«fü1 r ecursos, sem auto
nomia financeira, elles sintam-se ver·cla1deiramcnte clesilln
didos, quando a esp eranç.a ,de todos, na ·M·ona·rchia, em re
lação ao ·regím en f e:cleriativo, era a Repub lica . 

No regímen clccahido as províncias raiciocinavam por ·este 
modo e neste raciociniu. en!contravam um lenitivo : quando 
t ivermos a .Repubhca F ederati•va, sob as ver1cladeiras hases, 
que garanta aos .estad()S sua autonomia e desenvolvim ento, 
rcalizar-s&-ão as nossas esperança~. sacudind'O- sc -o jugo da 
centralização, ·que 5á não podemos suipportar. 

E, s i não fôra a agitação federalista e a fé mo advento 'Cla 
Hepnblir.a, a cpn~=equencia ela po lítica do Impnri o teria '5 ~<11) ;.· 
separação. 

O SR. Lurn MURAT - E' impossível. 

O SR. MmnA DE \ ,'ASC'ONCELLOS - E' para que nã'.i rh e·
guemos a estie resultaido tristíssimo, que, repito, nem.hum lJ"[la
zileiro rpóde afagar, que não deve:mos tratar assim Bom tanto 
desprezo a idéa ela separação; devemos, ao contrario, con side

J;'ar -o p erigo, tel--o doante ·el os olhos, e a bistoria ahi está para 
cn'1ina1:-n os que é, justam ente, o pouco •caso com Qll ü se trata 
o .soffrim ento elos povos .que produ z essas gran.rlcs Lrans.for-

mações, mas, CfUB gera as r evoluções . (A poia.elos; rnuitos 
apai0 t es. ) 

Ma;;:, como se fez a RcpubJi.ca? O processo seria o m e mo 
para a separação. Pois o meu collega não sabe que no Brazil 
a iM\a da separação germinava ... · 

O SR . Lurz MunAT - Não apoia.cio; germinou em .Sfto 
Pau lo, ~}ara cles'apparec,er rapid airnent e . 
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. o Sit. iVLErn.A DJ] V ASCONCELJ,OS - • • . e que o .que üOU
segmu 11;!etel-a 1em seus .P?-ssos foi ,justamente a ·esperança ida 
Federaçao ? Homens pohtwos da Monarichia, que foram ouvi
dos polos 1que tinham ci poder official, pre;viram que a Mo
narchia tinha os seus djas contados ,s i a reforma da Fe-
deração não fosse adnptada . (!vfoitos apartes.) 

A idéa ·de 1separação germinava no Amazonas, no Pari 
em S . P aulo, no Hio Grande do Sul e em outros estados; esta 
é qu1' é a :verdade. (Apai•t es .) 
. Srmbores, .nã,o quero a Uni.ão fraca; o que digo ú que 
não devemos olhar com •tanto desprezo para esses movimen
tos ida opinião. Os apartes do .nobre Deputado fazem-me .re
r.:ordar justamente uma situação em que tive occasião ·de 
a:cbar-me no Estado de Pernambuco, de crue me orgu lho rlr; 
ser filho e .que tenho a honra ·de reipresentar. Não sou reirm
hli1cano histor ico, não arrogimcn Lei-me sob essa grandiosa 
h::mdeira. )!~' ver.dado ·CJUB . a RepubliBa supreJ1c.nd0u-m1~ fóra 
rle f;eus · acampamentos ... 

O SR.. I,urz MuRNl' dà um aparte. '° 'SR !VIEIRA i])iE VASCONCELLOS - V. Ex. permitta 
que eu co-mp l e~le meu pensamento .. . Pretendia rotira.r -me da 
vida pol iti.ca., porque não nie achava· e não rne acho nas condi
ções rle ser homem poliLico e. demais, sentia-me completa
rnento ·dcs1gostoso 1com os partidos monarchicos, 'CJUe me pa
reciam incapazes do fazer .a .feli1cidacle da Patria. Tudo isto 
enchia-me r}c SY'rnlpath.ia pela Republica, que eu considerava 
uma realidade em pvoximos .dia·s . Assim fo i que, em julho do 
anno passa:do, na Assembléa de minha prnvinci·a, disse, quasi 
com a clarividencia ele um propheta, que a Republica mar
chav.a a passos largos, e que o gabinete Ouro- Preto não teria 
successor na Monarchia. 

Nessa occasião me tomaram por um visionario; é justa
mente o ctue póde acontecer com a icléa separatista, e faç.o 
votos para que não se realize . 

Sr. Presidente, 'VOU tratar do ponto da discriminação das 
rendas. A minha ·emenda, que é tambem assignada por ou
tros collegas, consiste em dar á União 1competencia priv.ativa 
para taxar certas fontes de rcicoita·, e em attribuir aos estados 
compe tencia para trilmtar tudo o mais ,quanto não se compre
henda nessas fontes de receita clr.stinaclas á União, conferindo, 
por exccpção, compctenci:a, cun-rnlat,iva á União e ao. cstaidos 
cm relação ao imposto de i·mporLação, porquanto a União fi
cará com direito a lançar contribu ições ·sobre a importação ex
trangeira:. e üS estaidos ficarão com direito d e deBretal-as s6-
mentei sobre os generns d-essa im:p odação qne tiverem con
sumo nos seus r espectivos territorios . 

Creio que só por este modn faremos da Federação uma 
realidade. -

Convém não esquecer, em nossa orientação, aquilln que 
lia 'POUCO vos assi.gnalei, isto é, que, ao contrario dos Estados 
Unidos, não vimos da divisão dos estados, não vimos da se- · 
paração de interesses, mas vimos da unidadCJ dio Imperio e da 
centralização administrativa. 

E' precis·o, portanto, .crear barreira:~ para que não pro
siga essa ,cenlrnlizaç5:o, pa.ra que ella nao venha a~eentu~r
se justamente onde é mais perigosa, no carnpo financ eiro, 
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porque neste é que está a verdadeira autonomia do-s estados. 
Ora . autonomia cios rstados só no .pape l; dizer que ell es têm 
viela propria e ti rar-lhes os recursos n cccssari·os. não é mais 
rio rrue uma irrisão, urn a r.ombaria ; é clar-lhcs ·a autonomia 
da miscria o da pcnul'ia, ou outr.a qualquer, menos aquella 
cru e rcsul ta ·do syslcma federativo. 

n eservando para a União os impostos de sabida, de en
tra.da e estada de navios, as taxas el e sellos e os direi tos sobre 
a importação, as imposiç.ões sobre füulos de r enda federal, 
as contribuições sobre e.arreios e t elegraphos e sobre outros 
serviços tambem ·ele natureza foderal, penso ter deixaJdo um 
campo bastante vasto e fecundo á União, para que possa au
fer ir todos os meios de viela d.e 1qu precisa e que reconheço 
deve ter, por1que essas fontes d e receita, que são dcs linadas á 
União, sã·o . cifoctivamcmte, as mais p.r-0ductivas.. Assim o 
affirrno . não só pela ex•pericncia .c]o nosso regímen financeiro, 
como tambem prla dreumstancia d.e qne os impostos alludi
clos t en dem a crelsüer, rm paiz como esle , que se desen
volve todos os dias; em que a industria augmenta, a immi
graçãr.1 chega .:.>m 1granàe ·escala e tudo prometLe melhora::- e 
pro3perar. 

IF,' tambem para no lar ·qnc os impostos prdci'idos para 
a União têm de a·t1g·menl:ar necessariamente, ainda que não 
sejam cleyarlas ·as s11a.s taxas . 

A·drnittindo, mesmo, nrn e-aso ele c·alamidarlc rrnl.llica on 
.rlo gucrTa, acredito q11 0 a !União encontraria, ainicla, recursos 
para essas cvenluali clarlcs. no augrnr-mto clcssas ·l:ax as. 

Em. t odo o caso, não tenho duvida em acceitar e em dar 
á União o clireifo de lan çar impostos ciirc.ctos ou. mesmo, uma 
contribuiç:ã.o &obr·e a ree&ita dos estados, nos casos de' cala
midade publica ou de guerra . Al érn dis to, em um .caso de ca
micladB publica ou ide guffi'Ya, os e3tados levantar-se-ão 
patrioticamente, para vir em a11xilio ela União, porq;i..1e assim 
o exigem os seu s proprios interesses . 

.Já tivemos ·o e:Xiemp lo da guerra ·do Paraguy, sob o regi
mE:n monarchico, com que se achava, aliás, menos consorciad-o 
o povo do que com a Republica, o sabemos 1que as assemhléas 
provinciaes decreta.ram quotas para auxil io do Governo geral. 

Nós, que v imos os parti-cu lares e os empregados pub]i,cos, 
ainda 1os de cat0goria ínfima. conLribuirem com dona
tivos ou •com uma percentagem dns seus v.cncimcntos em favor 
rle.ssa" guerra, não podemos duvidar rla fraterniclacle o esp irito 
ele sol idariedade que reinam entre os hrazileiros, e que, si j á 
se fazia sentir naquelle tempo de uma politica menos :;:\·m .. 
pathi.ca á·s provincias. muito mais deverái ·crescer e augmentar 
sob este regimen de· liberdade, ele egualdad0 e fraternidade. 
(Avoiaclos e apartes.) 

O argumento invocado pelo illustrado Ministro da F a
zenda, que direi .que foi um ar.gumento ad terroTem, p elo qual 
aqui nos de·c.larou que, ou a,cceitariamos o systema de rlis•:!ri
minação íle rendas, que está na Constitniç·ão, e teriamas, as-

. sim , verdadeira Federação, e com -e li a a pr.osperir.ladc ela Jor •. 
tuna pub]i.ca da União em seu maior grá.o, ou .nos afashria
mos dessei systema, e, entã!o, teri.amos do marchar para a -des
honra para a bancarrota. nãio procede absolutamente . 

.S. Ex., falando-nos aqui no excesso da despe a publi ca, 
nem teve em vista que este accroscimo é, e não póde deixar 
de ser, 1considerado como anormal, como consequente rlo r e-
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gimen dictatorial, regímen de transiçã<0 de uma fórma de 
governo, que se dero1ga, para uma fórma de governo que rn 
levanla, 1Hm1 lambem se Jembrnu de que a despesa publica 
tem ·de ser moderada, pm:crue é este o proprio dever da Repu
bl1 ca, .crue combateu om nome ela economia dos dinheiros pu
b! icos e, porlanto, não pó ele fazer despcrclicios, nem gastos im
moderados. 

Não deve, pois; S. Ex. argumentar com esse àccreil ;imo 
de di spensa, que ou , po lo menos, não faria pesar tia balanç.a, 
.quando tivesse de julgar os di gnos e honrados membros dn 
Governo Provisorio; por·que acho ·que, si SS. Exos. podiam 
ter eviLado algumas, ou muitas, dessas despesas, ·em Lodo o 
caso, tôm 1pior si a attermanU de se terem encontrado cm po
sição de P10der abusa.r, e de não terem escapado a esta lei 
commum a um poder ·d1i0Latorial - o a'rbitt-io, o abu.so. 
Quando um hom em, 1que concentra em si tantos poderes, 
eommeUe algiuns abusos, esses abusos podem dei:x:ar de ser 
levados em linha de conLa, tratando- se de instiLuir um regí
men novo de governo. 

Pocliamo.· occorrer a esse excesso ele despesa, o é talvez 
o que teillhamos de fazer, contrahindo um emprestimo, para 
ccim clle pagar essas despesas oxcepcionaos, extraordinari:ls. 
muitas dellas ociosas ·e ouLras acliavois, mesmo porque só 

. assim poderiamos entrar em v•erdadeiro regimen financeiro 
cm rolaçãó :á União. 

SatisfoiLas cs."\as despesas assim accrcsc icla.s, que não po
·dcm continuar por muito tempo nos nossos orçamentos; r e
organizados os nossos scrvicos entrand o o 11razil om um re
gímen de vei'daclcira eDonomia, pcrgnnto-vos: Não sã·o mais 
que sufücientes os recursos que ·lh e podem dar estas fontes 
de r.enda cru e Ih e as.s'i1gnaramos, e não fiica perfeitamente ga-· 
ranHda a União com o direito que lhe reservamos de, em 
casos éxtraordinarios de g-uerra ou calamidade publica, bn
Ç1.>.1· uma quota sobre. as rendas dos estados, ou mesmo, impos
tos di!'ec.tos sobre os seus habitantes, para 'Occorrer a estes 
serviç.os extraordinarios? De .certo crue sim. 

O SR. CosTA Ju,NIOR - Si V. Ex. nos provasse 'POr a! ga
rismos que o art. 6º d1á renda sufficiente para a União, eu 
r!'lt.ari a ele a:ccôrdo. 

O SR M:EIRA DE VAsCoNcm,Los - Dese.iaria entrar UP.~f.a 
quesLão um pouco rnai5 profundamente, jogando, mesmo, com 
algarismos, ap esar ele já. se o haver feiLo aqu.i nesta Casa p0r 
tantas vezes, que se torna fastidioso voltar a este terr.eno ... 

!Q Sfl . BARBOSA LIMA - Mesmo porque não estamos diS- . 
cu tindo o orçamento. . . 

o SR. MEIRA DE 'V ASCONCELLOS - . . . mas, s.i voltar de 
novo á tribuna, porque vejo que não me será possivel te:on
cluir hoj e todas as minhas .considerações, pretendo fazei-o, 
e talvez hoje mesmo o faça em parte. . 

bevemos, senhores, atterncler a um exemplo bem frisante 
e 1qu e não pó.de dei:xiar de actuar neste momento em nos5os 
espíritos de servir para .ctellc tirarmos as licç.õrs que todos 05 
povos devem baber rnt historia e na vida uns Idos outro.s. 

A so lidariedade da huma1üdade ó uma lei que a ella se 
impõe e que deve reger os destinos dos povos. determinando 
que un.s não possam fochar os olhos aos ex·emplos dos outros, 

6 
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~',J)l'ovei ta'ndo-se das sua9 licções, i11spirando-se nas ' suas des
fraças ou, mesmo, nas _.suas i'eli cida.des, para daJü chegarem. 
"~mlJem, ao niesmo grao de pros•p.eridade a que esses povos 
tem chegado. vemos actualrnente, de um certo tempo a esta 
pnrte, desde 1865, que a União Americana regorg·ita de rencla9. 
Os meus nobres collegas sabem ·que clepois de a.caba:da a gueirra 
elo Seccessão, .os Estados Unidos preoccupararn-se de pagar a 
sua enorme divida, a mais ,assombrosa divida que uma nação 
j:árnais 1contrahiu. 

Pois bem; a União Ameriocana, para a ,qual se deixo.u, 
como sabem todos os meus colle 0 ·as e o .füs.se aicrui o illu.s
tr~do Ministro da !]fazenda, a ·co~npetencia cumuiativa: para 
tri.butar todas as fonhes da receita, que podiam ser tambem 
l,1· 1butadas pelos estados, ·chegiou a pagar essa enorme divida, 
r, logo, creio que depois do seu J)rimciro orçamento, ·em se
S'U!·cla á guerra, encon Lrou um grande sa.l clo. No cx;ercfoio se
gmntc, novo saldo se avolnrna, nos que so lhe scgu:em, novos 
saldos se formam, .e ainda agora, a despeito de todos os cs
fnr:cos empregados para climinufr-se a receita, como se tem 
feito, r e'cluzinclo-se os impostos, esses saldos t eimosos, .por 
m.sim ,cJizer. caprichosos, corno ·que para affi r mar ao 
mundo que a grandeza de um povo está justamente 
no a.certo, rio tino , ,no eriterio, na prudencia, com que são di
rigidos os ·seus destinos; esses saldos s·empre avultados se· 
im'põem, at.ordoam os· estadi·sfas arne-ricanos, amedrontam o 
nommercio l:J como que, ameaçam todos os d.ias ele uma cdse 
monetaria. 

'Ü SR . ZAMA - A nossa tcnclencia. ruqui é para o deficit; 
o deficit é que não .amedrronta. (Riso.) 

10 SR. l\h,;m A DE VAsCONCELLOs -- Os meus colle1gas com
prehenclem que tTago est'f) exemplo de •pujanca de receita 
para mostrar ·que não devemos deixar á União competencia 
cumulativa com os esta:dos pa:ra tributar todas as fontes de 
re·ceita, por•que bavemos do chegar a esse resultado, muito 
mais .que os Estados Uni.elos, pela tendencia que te.nms .para 
a -centralização, e os estados hão el e continuar asphyxiados 
e pohres, mesimo poinque, devo ·a;cct:inlmar, ,quan:do se nota 
essa assombrosa · prosperidrude na União Ameri-cana, quando 
os seus cofres regorgita.m ide dinheiro, muiio'S de seus es
tados luctam com pesadas cliviclas, e 11ão são lá muito prospe
res. 

A abunclancia ele receita é tal para a Uniãü norte-ame
ricana, que os Esta:dos Unidos pagaram tocl.a a sua divida, 
me.nos aquella parte que não pO'clia ser reembolsada ainda, 
porque tem prazo certo e os possuidores de titulDs ent:en
cliam -crue não deviam recebel- os. porique delles . auferiam 
juros magníficos, interesses muito bons, e não. podiam s_er 
obrigados .a acceitar ü reembolso dos mes1mo-s titul'OS, senao 
nos urazos marcados nos respectivos empres·timos . 

Entretanto. a receita tem sido t ão assombrosa, e cvntinúa 
a sel-o, que '° Gov,erno Federal entendeu ·que, só para dar a~
plicação a tanto dinheiro ac.curnulaclo em ~uas arcas, :devia 
dar prcrnios de 40, 50 e 60 o/o aos possmdores dei titulos 
da divida publica, para que elles .ac.ceitassem o reembolso 
desses títulos. 

O Srt. ZAMA - Podiam, hem, emprestar-nos. 
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. O Srt. CosTA JUN tOH. - Mas tudo isso se deu 0om o sys Lcma 
tl'1buLar10 que V. Ex . defend·c ? Parece que; foi, antes, oom o 
sys Lerna do · prOJecto do Governo . 

O SR. MEtRA ng Y.'\SCQ'NCELLO.s - Bem· mas vê V. Ex. 
que is lo é um mal. ' 

O Srt. Co~'l'A J UN tOlt ·- 1~ cl10 que não i'~; e si é mn mui, 
eu o quero para o meu l)aiz. 

O SR. MEIHA DE VASCON'.CELLOS - Mas, .devemos evitar a 
11leL11ora, esse engorgitarn ento de riqueza, -de for ça no Centro, 
as•phyx1anclo as extrem1da,des, os m emb1'os da União com 
pl'C·juizo das suas rendas? E' e~ l. c o exemplo que tr~go. 

E 6 pre•ciso observar aos nobres deputados que esses p e
rig·o é muito ma.is -di gno de nota entre nó.s, deve ser ma is 
evih~do do que ·devia ser nos Est3!clos Unidos da Amer.ica do 
Norte; porqu e, como já djss·e, alli a autonomi1a, .que os es
tados já possuiam, importava . um correclivo ao reigime.n fi
na:nceiro esta.bclecrdo, e entre nós .füi-se o >contrar io: o regí 
men ·de llettLralização, em que vivemos, eleve aggravai' mu i to 
mais a sorte elos estado·s, concorrendo para que esse facto, 
que alli se csLá. dando, v\ossa dar-se aJqui com muito maior 
prcjuizo 'l}ara. os Estados Unidos do Brasil. 

O Sn. PH.ESlDEN'rE ~ Lembro ao nobre Deputado que esbá 
cxgottada a sua hora de faliar. 

ó Sn. MEmA DE V ASODNCELLOS - V ou 0oncluir. Poderia 
citar ma is, para a ttenuar o argumento que se invoca em Te
laç,ão aos grancli::·s encargos que pesam sobr e a União e a 
imposs ibil iclaclc ele 1poclier -ena prov·er a todos, srutisfacto-ria
rnrnle, si, porventura, não h e deixarmos a faculclado ele, 
co11 juncta'.mente eom os estados, tributar todas as fontes d e 
re·ceita; poder ia, digo, .citar taanbem o fac.to que tivemos 

•1J1or occasião da 110ssa emancip3!ç1ão d·o regirnen colon ial. 
Ernancipámo-nos em condições f inanceiras muito ·rrrnis pre
carias, t r is Lc,s mesmo. 

O 'St{ . .ANNJBAL l:<'ALCKo - E sla s iluavão, a 1le 15 d e ,110 -
Yemhro, foi a mais ·prospen~ lJLW Lem liavi.do no Brazil em 
épocas J:evolucionarias .. 

O SH . MEIR . .\. DE VAsco."lCELUOs - E' ve11da:de. 
Quancl-o passámos do r egimen colonial para o da nossa 

Inclepemleuc ia, não linha.mos, s eqller, finanças ; v ivíamos em 
perfeito chaos, a nossa r eceita era mínima; logo após a pro
clamação da Inclependenc·ia, foi p rec iso qrue um bamqueiro in.,. 
gfo:t, viesse em auxil io do J:3razil, pondo á disposição do Go
verno os re-cursos neces.sarios para prover as grandes despe
sa., qL'1e resulta,·<u1 1 do facto da 1·cvolnç.ão . 

O Srt. ANNT13AL FALCÃO - Houve um em1}rcstimo secreto, 
e a primeira lei ele .orçamento fo i de 1827 . 

O Stl. l\!ImnA DE VASCO.NCELLOS - A r 0ceita ele 18·23 foi 
ele tres mil e tanfos ecinws, fa ll Lo que, por si, devia assombrar 
os homens da.quella épuea., si não fossem bastante P'atrio.tas 
e não previssem o fll turo, para não se a!.emórii.ar_:m dacru el la 
situação. O mesmo não se dái actualmente. Entao, em 182·5 
e 1826, o acr.rcscimo ela despesa importou em cerca ou ma1·s 
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<le metade da receil.a, e h oje, por m uito exruggerado qu e seja o 
angrnrnlo da clespesa publica, em todo o caso, não atting·c a 
semelhan te proporção . Naqu elle t empo o paiz era novo, in 
fante. 

•O Sn. ANNIB:u. FALCÃO - Havia menos sciencia e mais 
p atriotismo. · 

O SRJ. i\'[ 1m1A D!L' VASCONCELLcs - Hoje, o Brr.zi'. or51;llrn
se de ser civil izado e tem assombrado, não só a Ameriea, 
mas to·clos os p ovos cullos do Universo, pelo s eu crescente 
de,senvolviment.o . 

lJor consequoncia, nestas ·Condições o, presupposto um 
governo . ensato, nüo clovern üs ler r eceio de ba11carrola . So
m eHrnnte receio impor ta u m sancasm o atir a·do á face cl es le 
povo . 

10 SH. ANNIBAL FALCÃO - Flez.-se uma revol ução de 
graça. 

O Sn. ZAMi1. - E' bom n ão abu sar . 
o SR . MEIRA iDE VASOONICELT,, OS - P eço desculp a aos 

meus co llegas por ter occupaclo a .sua attenção por t anto 
tempo. Lamento que a hora não me '.J)ermitta trat ar el a dis 
criminação elas rendas com o desenvolvimento que requ er a 
importancia elo assumpto, o que em breve farei. 

Não concluirei o meu d is·curso, sem responder ao a.parte 
de: uin el os meus collcga , de que não devemos temer nenhum 
per igo, qnc rnar.c:.h::tmos em mar de resas . 

UM SR . RJ~PRESENTAN'l'E - Não disse tal . 

O Sn.. ME.IH.A DE V ,1scoNGELLOS ----' Uma cousa n es ta 
Con::: tituição, antes de Ludo, d cve preoocu par-nos - é qu e os 
es la<los não podcrú acceiLar ·O regimen financeirn -cstabe1'e
ci·do pelo pro jecto de Consliluiçfto . 

Si insisLirern, veremos os estados, que j ú não eram pros
peras, que luctavam com imrnrneras clifficu ldacles, cornp lcLa
m ente docahidos . 

Basla Jarn;ar as vislas para os es Lados elo NorLe. 
1Pern ambl1co, esse bravo leão, c1 u e marchou scmp.re na van

guarrirt clrt i\ação Brazileira, clccai a oli1os vistos. 
As s·uas estradas ele rodagem :.wham-se abandonadas ; a 

sua lavoura 'Vive a braços com urna longa erise, ele •que está 
longe de sahir vencedora; a sua inrJusl.ria iJermanoce asphy
xiacla. por falta de meios, não crue ella não os tivesse, mas 
porque todos eram poucos para serem s-orvic1os pelo mino
l.a1Jl'O da Monarchia. 

E', pois, preciso que a Republica não se .converta n esse 
rni11olrru·n1 ; 0 preciso nfio distinguir Norte e Sul, e n ão (!Cs
rurar:no -; 11m só momeul.o doe; interesses de todos os cstaclos. 
Convcm não esquecer nunca crue a Federação parte ela jus.:. 
tiça na discrim inação elas reTudas . 

S i não se con sultarem esses inleresses, si n ão forem ois 
estados doLados ele meios neccss::tr ios para o .rlesenvolvimcnLo 
elo s seu s sc1·viços, para o impu lsionamen to elas suas indus
trias : si. ao 1rontrario, forem cllcs esbu lhaclo s el e seus re
cu r sos e; portanLo, oc s1ia verdadeira autonomia . vú~. <p1r 
ides votar esta Consti tu ição, podeis ficar certos de qu e, no 
fim das con ta;.;, Lere is vo Lado um<l. ConsL i l u icão, mas, Lan11Jcrn, 
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ter.eis deixado no seu bojo - o .germen da separação. _(Apcfa
dos; rniiito bem.) 

O Sa. ANNIBAr .. FALCÃO - Serái a Constituição de 1824.: 
(O orador é felicitado po1· muitos S1·s. 1•epTesentancs.) 

O Sit . EsPIRITO SA,N'ro (vela o1'dem) - Requeiro a V. Ex. 
que adie a discussão, 129r não haver mais numero . 

IÜI Sa.. PrrnsID ENTE - Desde que não, ha numero, não 
po sso consultar a Casa. 

10/ Sit. JosÉ MARIA'No - (pela o1'dem) - Sr. Pres idente, 
penso que V. Ex. está de uma severidrude pouco compatível 
com a nossa situação. 

O SR. PRES IDENTE - Não sou eu, é o Reg·imenLo. 

O :Srt. JosÉ l\1AruAINIQ - V. Ex., nes te momenLo, não póclc 
estribar-se no Regimento. 

O Regimento não facultava que se abriss~ a sessão de
pois de passada a hora, entretanto a sessão foi aberta quas'Í 
que por um acl;o dictatorial. 

O SR. PRESIDE.N'rE ---., 10 Congresso foi consultado neste 
sentido. 

O IS+t . Jos1~ MARIAINo - Não ponho cm duvida. O Crm
grcsso quiz dar uma prova de que estruva animado do melhor 
desejo ele apressar os seus trabalhos . 

O SR. PrmsIDE.NTE - Peco ao nobre Deputado que me 
permitta ler o artig-o ·do Regimento. 

ü Sn.. JosÉ MARIAINO ---., Conheço o artigo do U.egimento. 
V. Ex ., que ó bom, que é 1mmanitario, pó de por si tomar 

o arbitrio de su sp rmder a sessão, e nós amanhã lhe daremos 
um voto de adhesão neste sentido . 

UM. SR. REPHESEN'rANTlll - E isso é bello, mas é i!legal. 

O 1SR . JosÉ ú\foRrA,'NO - Não podemos trabalhar a essa 
hora ., 

O SH. PRESIDEN'rE - Não posso attender ao pedido do 
nobrn Dc1rnlaclo; esta Cadeira não é minlla propricdaclc . O 
art. 35 de nosso Regimento é expresso (lenclo ) : «Si, por 
motivo ele demora, a sessão 1começar depois ela hora reigi
rncntal, -durará o tempo nece.ssario para comJJletar quatro 
horas de effecLivo trabalho.» A allcgação do 11otre Deputado 
não procede, por(Jue o Presidente, ao abr ir a sessfto, rnos
tro'u -duvida em fa::;er funccionar o Congresso, ·e o Congr1esso . 
reso lveu no sentido a!firmativo. 

O SR. ZAMA - Nesse caso requeiro que V. Ex. applique 
os meios materíaes ide que falia o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pala;vra o Sr. Espirito 
Santo . 

O Sn.. ZAMA - Como se obriga a fallar, nesta h ora, a 
terceira pessoa el a SanLiss ima Trinclacle l 

O Sr. Espirito Santo - Sr, Presidente, tendo de fallm: 
cm hora tão adeantada, quando, além disso, rnc ,coube a p,tl a
"\Ttt ele surpresa e eu me acho completamente fat,igaclo, for-
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ços:mrnnte es ·es motivos devem ·collocar- mc na contingcrncia 
do não justifi1car o meu plano 'Cle .cliscr.in1inação ele rendas aD 
a, lrm-ncc elas minhas l'orças . 

.si, ele accôrdo com o modo geral de considerar a qu·esLiio, 
;,.J procura co·mo que e. tabeJe.cer ;i concepção do p lano da Fe
deração, sujeitando a esse iplano as d iversas corntiugencias a 
que sr. vêem s11jei Los os n~tados, considero o Jacto de uma 
maneira 'diversa, attendendo a que todos, na preoccu;pação 
ela poliLica, elevem ter orn vhta, principalmente, a appli:.:;ac5o 
pratic.a dos meio's cor1ducentes a melhorar o estado. de um 
povo. 

Eu ·quero, anLes, accommodar as Jórmas de governo á nossa 
Patria, cio qnc accommoclar a organização della a uma fórnia 
politica particular . 

Julgo, Sr. Presidente, ·que é ponto capital nesta ordem 
de investigaçqes, termos -como morte de [lOSSias 'cog·i.tações, 
fixar clH um lado a molho;~ cond ição de viela dos estados, de modo 
a não prejudicar a uni.ela,cle, e ele outro la·elo ampliar os. meios 
de exp ansão da liberdacle crn suas diversas espheras de aoção. 

Eu poderia; senhores, em termos mais precisos, dizer: 
bncaro as nt'cessicladcs ela Federação Brazileira, não como 
republicano que olha com uma ·dedicação platonioca para u rna 
fórma po liti.ca, mas, divcrsarnenLe, como h omem praLico, que 
está! acostumaido a com1)rehender os effeitos perniciosos, re
sultantes do ·systema ida concentração poliUca. 

1De accôrclo, portanto, com os principias que .acabo de es
t:tbr l ccn, clit·ei : Tocla e qualquer medida q ur~ tem JJO!' Jim 
·estabelecer regras e vrincipios director es ,de uma nação, não 
acompanhando as condições naturaes, as exigencias vertdwdei
ras que se impõem espontaneamente á sua or·g~anização, se 
tornam odiosais, tendem a ca:hir, e o governo, por sua ivez, 
tem exhibi-do as verdadeiras provas praticas ele .sua inconve
n iencia. 

E' mais uma razão que reforça o ·ponto ele vista com que 
vou erncarar a ·questão. 

1Preoccupanclo-sc o organizador do projecLo ·de ·ConsLitui-
1;ão, co~r10 sr . têm pruoccupado Lodos tiqu el 1 es que ·JJOS l. cl'iur
rnenló trataram des te projecto, ele basear a questão dos re-
1i.:ursos finance iros dos estados e da União na discl'irninai.;ão 
ele rendas, ·O resu ltado 'Consiste em ficar a União Bl'azüaira 
propriamente, com 13·3. 105: HO~, e os estado.3 com . . . . . ... . 
1'5 . '790 : 100$000. 

ü SR. GABINo BEzouH.o - IÜhde ·colh eu esses ·d:ados ? 
O SR. EsPrnrro SA,NTO - No Droamento ela receita e des

pesa ele J 890. 

tO SR. GABI.No BEZOURO - De 1890? 

10. SR . EsPIRITO SAN'l'O - Sim, serrhor; s i .quizer verifrjal', 
mande ver no Thesouro. 

O 'Sn. G,\BT='io B.tBzour:o - Não, senhor; cu não 1.iVP, e 
rl r.sr.iav::i saber a fo n te. 

10 8H.. EsPJH.I'J'o SAN'l'O - Eu o procurei par.ti'Culanrncnte.: 
O Sn . GAm,No BEzouRo - .Alh! particularmente? 
O P.n . Esr>1H1To SA:'.\ITO - .S im, ser}hor; pelo de:·ojo, que 

linha, de tratar ela r.am.a geral. 



- 73'7 :_ 

Torna111.lu este t1·a1Ja!.lt0, vou ui.s t: uLi1.· - o;; eficituS- vralicus 
(lo . sy.stema de chscriminação de rendas firmado pela Coust i-
1,ui<iãO, tendo rio1· base o orçamento de 1890. 

Org·anizci, id e accór'rl11 oom e;; lc :-; dados, um quadl'O qu1· 
.nos r:-ii dizer, com 1 inguagem eloquente, .quaos são os I\'.~sul-
1.~~dos reaos; aú1cla mais, este quadro -oslá -0rg-anizaclo de moli_1 
a provar c1uaes os cffeitos que poderão resultar das princi
vaC>s p!'opustas que se tem aprnseutado no sentido cln re;;ol 
vo1· a q ues t.ão e, após estas observações seguras e firmes , olle 
apresenlar :1 a manei-ra pela qual julgo mais razoavcl a so
lução. 

Poi s bcru: COl\10 ou ia uizendo. o proj-ecto ue CunsLilui(~ ã.11 
estahc l e c~e a {iiscriminaçã.o de modo tal, que, ficando a Ji'e
dcração com os impostos de importaçfw e maritimos, os do 
cor.1:ri11. scllos, 1,•Lc . , os cio arL. ôº. r ficandu os cslacl 1Js 00111 
us impostos ele exportação, tcri:itorial, <lo transmissão de- -riro
pri er:lacl 1~. ntc .. tr·mos que a renda dos estados sel'ú, r cstricla 
a 28 . 260 : 000$, dos fJuaes, abatendo-se '11 . 790 : 900$, <leve 
ficar aos es tarlu ~, Jll'O[Jl'iame11Lc, a quantia cl n Hi. 7\J(J :-100$000. 

V'i. ni1 >e' l1IQ. nu quadro ;_qH'OS<)rttaclo aqui. an l.er·ioern l'ntc .. 
pelu :-<cn;Hlor lluy Barbo sa. a qu,a,n l ia -cln i,5 mil eontos. 

E' possivel q11 e haj a qualquer falta ~J-equmw. ne,;le'-' tlarlo ~ 
po1~ mim aprBsentruclos; _assim como não se 'póde estabelooel' 
úm ab:. oluto que elles devem servil· para as 'CÜ'-Cumstancia,s 
presentes: mas as relações entre ellcs não Düderi'ío cxveri
menf.at· altcrac;ão profunda. 

Uf\'f: S1t. H l~l'ítl<~ 8EN'1'-\N'l'~ - V. ~:::x. não podel'Ú rrn,JJI icat' 
(J lll<l!JDª? -

O ~1t. ·11~:-:;p11uTu SA.'.\'TO - Certamente, pois ó sobre elle 
qu e rn1 1 discutir. 

TJ:.M SH . - H EPnEs 1~N'Ll..'.'ITE - A.c-l10-o Lfto hurn , lJUC, na 
minha op i11ião, cle\"ia Lambcrn ser pubücado. 

( l Sn . . F:sPrnn'o 1S c\ l'\'J' :J - Poi s bocn: r, u u publiea1·ei. 
(Apol'tes. \ -

Tnmu coino base da minha aug-umcnlação o s0guintc 
pri11l'ilJÍ1J: a l<'edc1·açfw se torea fórma {lc govcl'llu prl'Jcl'i n :I, 
cJr,ul rn aqm·l-las que iml'tcncem ao -govcl'no republicano; p01·4111 :. 
ubccleccntll) aos p receitos geraes dn poder nacional , por meio 
clu urna ycrclafl c ira d0leg·a(if°W. attcndc -a.inda r:rn.h ~t.-; oxi,g-c11 -
l' ias das l11l';Jli rlarl1·s. rl c maneira que a aci;:.fLo rio p111lc· 1· :-;1' Yai 
clP:;Pnn1llw1Hl11 em esphera,,; clivc 1·sas, de moclu a adari tu r- s1 · 
du vrn111plo ú:S exigcncias locaes . 

Dusht nmnc ira se for ma nma grande cnlidarl 1: naei 1mul. 
l eJJdo cnmn demcntos compon ente: ou tras t~utas entidades. 
i " ' 1· 1·,. il a1111 '-llfr dis.c.rimina1das, , -ercla-deira,.; 1_1(•,.;8na,; pnl i ti (' .:t"' 
<'u n~1'1·Yiwclo pal'a co n-1 a União os rncsrnos ,direitos e r elações 
que ('n11,.:rirYam us uidadãos cm relação a um E stado cm par
lif' nlar. 

I•~ (',.:Lu Yenlade est~ tão a:centuafüt no espir·ito de todos. 
flLcl' vemos l 1·alar-se a C<tda -momento da autonomia doo; 0.s 
Lados .· Pois bem; em nome dessa autonomia, •vou estab0 - 'ce1· 
um priu cipic1 ele disc-riminação <le renda.~. de modo a :tl i ,,,_,_· _,, 
ainda mais app1'ic-:wel ao r oigimen clemoc:rati1c'Q. 

Os c;;Laclos são pcssôas· autonomicas pera.nLe a U11\H'í; 1\ 
em rclaç1ão á questão f inanceira, são verclaideíJ'OS _.c_smLl'ilmi-n
tcs; os c .~ 1 ados l1'l n1 suas r e11clas, e ll cs conl.1·1irn1nt0 com a 

~7 
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l?mt. 1.1uo.ta,, indispensavel á manutenção da União, e f.ícarãd 
cu.m tü'.Juclla que se torna neccssaria :pura as suas desposas 
particulares. 

Mas, pergunLo, en1 que co:udições se deve estabelecer este 
fributo dos estados em relação á União? Não é questão .nova. 
Será novo problema ·saber qual a base de tributar o indivi
du.o em relaç&o ao governo a que pertence? 

Não. E' uma questão perfeitamente elucidada. 
O moclo mais natura.! de cstabell-J;ccr o imposl"o é tol'nal-o, 

fHJanf.o })OS$ i vel, proporcional á renda do contribuinte. 
Acllo. então, que , em ])rincinio, os estados elevem concor

rer para a União na razão directa dos seus recursos pecunia
rios, na proporcão das suas rendas. (Apo'iados.) 

!'orta'nio, q1,1al a verdadeira disc:rimina(ião das rendas? 
O tributo dos e· Lados para com a Federação d eve s ·1· J}ro
porcional á totalida(le das rendas arrecadadas nelles. 

· Não <0onstitue objecto de preoccl,lpacão a maneira de pro
Ct?der a semelhante arrecadação. Si a renda se· refere âqu e I
res interesses, cuja competencia de tributar pertence á Fe
deracão, deve ser por esta arrecadada; si se refere áquellas 
fontes, cujos interesses economicos giram na esphera cir
cumscripta do territorio de um Estado, deve ser arrecadada 
por esse Estado; mas, uma vez feita esta arrecadacão, não 
prr.«~isa haver discriminação da fonte de onde partiu. Toda 
a discriminação a este respeito é simplesmente subtil e acci
tlental. 

UJYI SR. :t:tEPR~sE.N'l.'i\iNTE - E' o que leva á disparidade. 
{) SR. ESPIRI'ro s.~.N'l'O - Sem duvida. 
Auteg de estudar este assumpto em si, vou mostrar que o 

sys l.cma da Constituigão e toclo.s aquclles que têm sido apl'\:'.'
sentados pcccarn pcln, basr:, por nfw attc11dot·cm ;:" vcrdaclcir;c 
conrepção que a sciencia pe:rmitte estabelecer -sobro a na
tureza dos impostos . 

rnz-rn que quaesquer rendas i·esultantes r!J imposto de 
importa.cã.o elevem pertencer á Federação, e as de exportação 
aos estados; porque as primeiras só devem e:er tributadas 
pela F ccl craç\ão, uma voz CflH\ influem rws interesses geraes 
e intomac·ioriues, n as s1.iguncla,; cl cvc lll w1.· tributa.das i)elo::> 
PStaclos, po1·quo so rofi:,"J'em, particularmente, aos seus ·inte
resses er.onomic,os. Diz-se, ainda, qu e a intervencão desses es
tados sobre a Federação importa uma invasão de esphera de 
attribuições, constituindo a int.ervenção desta sobre aquel
les lim alrophiamento elos interesses locaes. 

Perfeitamente de accôrdo. attendendo á questão debaixo 
ido popto de vista economico, tendo em vista a influência que 
póde exercer a attribuição de estabelecer o imposto por parte 
elos estados ou da Federação; mas, o resnltado desse impos.to 
ê o dinheiro, e este, depois de arrecadado, não póde trazer o. 
vestigià da fonte de onde partiu. · 

Quanto á competencia de tributar, não 'resta duvida que 
s.e deve estabelecer a discriminação dl;l. renda; quanto ao di
reito ae possuir o resultado do tributo, ha uma duvida com
pi eta e absoluta. Tant9 pertence a um Estado o tributo ar
reca·daido por meio de uma imposi9ão geral, quanto lbe per-
1 tmr.0, aincla, o tributo aerccadacto por meio de uni::t (! ec1·ctação 
local. · · · 
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iO imposto sobre importação, referindo-..se aos artigos que 
L•.!m cnlracla cm um Estaclo qualquer, versa sobre valores 
quu devem ser permutados nesse Estado, e, bcrn assim, os im
p,ostos de exportacão. 

Nós sabemos, por um principi() econonüco, que a impor
tação, como a exporLação, equivale aos termos de uma trooil 
de artigos por artigos, ou de arti gos por dinheiro. · 

Os productos, assim como o dinheiro, pelo qual elles po
dem ser permutados, representam nada mais do que servicos, 
o esses servicos pertencem em regra ao Estado no qual se dá 
a transacção. 

Com que titulo poderá a União reservar para s.i a.s ren
das elos impostos de importação, de preferencia á dos impos
to s de exportação? 

Esta representa um servico, que só poderá ter compensa-· 
ção em especie ou em dinheiro; mas, não é a fórma com q11e 
podem ser revestidos os serviços prestados, que altera a oo
sencia do valor contido nelles. O dinheiro representa o ser
viço sob a fórma de moeda, de artigos ou de generos, os quaes 
são todos objectos uteis ao consumo dais duas partes contra-
ctantes. · 

Pcrgu ulo: O fa c lo ele ser o serviço expresso em espr'cieiJ 
diversas é que constitue o titulo bastante para discriminar a 
propriedade em diversos possuidores? Por certo que não. 
Nestas condições, Sr s . , si não ó possivel estabelecer a me
nor ·duvida de que as taxas de impostos sobre os generos im
portados e gcneros exportacloE são valores accessori:is a esses 
mesmos .generos, a propriedade dessa taxa a quem ;pertence? 

Ao agente que faz a transacção. · 
.Tá se vê qu e nrw se pód e clar :i União ou aos eslctdos a. 

1l1·ufér eneia da posse da renda r csnltante do imnosta, pela. 
unica razão que firma a ctrnveniencia por parté dessas duas 
entidades polilicas, de tributar às mercadorias . 

Enl.enclo qu e se deve facultar ·á Uni ão e aos es lar1os a 
a ttribuição para decretar os impostos; rrias não reconheço 
a necessidade da discriminação das rendas . resultantes, por
l!Ue ell as pertencem aos estados que as produzem . 

Estabelecid o como princip io que os estados são rrnssôas 
políticas, o imposto sobre elles deve ser estabelecido na razão 
de suas rendas; porque, senh-0res, a primeira concepçã0 que 
deve servir de base á pratica de um regímen livre, é aque!la. 
!:m virtude el a qual toclos devem ser tratados e.gualmcn tc pe-
1·ante a collect ivid ade . 

Por que razão, á medida que se pretende affirmar a 
maior efficacia do principio da liber dade em relação ·a uma 
associação p'olitica, se vai ao mesmo tempo es t::ibe'ecer o . 
principi o da descguald acle, do mononolio. das contribuiçóes 
por parte de uns, e do gozo, da isenção do tributo pop parte 
de outros'! E'. justamente este facto que decorre de uma ma
n eira irrecusavel do systema da discriminação da renda apre
scntad<t pelo pro.iecto ele Cons'ituição. 

Quereis ver? 
Sendo a total idade das rendas do Estado, de a:coôrdo com: 

est.e quadro ( rnostrandà) , 14.9. 89:5: 5tiO:füCW, fi cam para os . es-
tados iô . 469 :100$000. · 

Procurando a relação de proporcicinali·dade entre esta 
quantia e a primeira, temos que ficarã.o para os estados 
120 o/o da totalidade das rendas de to.da a União. 
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T1a1··3 li a Vl:'I' n pr.i111,;ipi1'> rla rqui«Jade da contribuição, seria 
11r1:.1's;-;nrir1 11 11c cadn nrn dn,o; iliv1 'l'so s eslarl n,. co11 i r i l1ui :;s,· 
rnm Hll % ele. suas ro ndas Lotae< Vamns a ver si isso s e d~! 
~'i é verdadeiro ri princip io da ·di scrim inação da 'renda, tendo 
por bnS(! os imp•1slos ele ·importaçfío e el e ex.pot"t aoão, ve:iamos · 
:.:i c l l c ait r.- ncle ao pri 11t~ i 1Yio allud i r"ln . 

. r> o1· 1•;.;la lal1c llu ~r yeril' ir a o segT1inlc : 

O Esp1riLo Santo co.nlribue com li.!l o/o ele su as rendas. 
1-l ;c li i a. t'<llH ~íl ''/ . .J :'1. Y ~il ail-rn ria qua1·i a parl 1•. 
S1•rghw, com 50 % . 
Alag1oas, com s .~ % . Tão l'r aco L' tll seus r cet! 1:sw.; 111• -

r·m1i ar ios P. a ss im m esm o. a inda tem 1:le vergar· soh n pesn 
ela exwcç.fío ! 

O Sn. On1c1cA - - Vallrn.-nns esla consnlação! 
O Sn . ESPIH ITO 8 .-\l\'t'n - - Pernarnlm co ennlr ilJU e c11rn 

89 % . 
Parahyba, com 81. o/o . 
rt io (~1·a 11 il u <l í 1 ,_\ nl' l f', co m .rn % . 
f'.t';n·ft . r'1 1rn H0 '7~ . 
n 8H. B.\RBOS.\ J,r:NLI - Aocsar da se:cca. 
O SR. RRP HlT'.J'O S.-\N'l'O - E' verdade. 
Piauhy. com 82 o/o . 
1\Iaranhão . com 89 % . 
Pará, com 69 o/o . 
Amazonas. com 67 % . 
S . Paulo,· com 58 o/o . 
Pa.raná. com 52 o/o . 
Santa Catharina. com 81 % . 
Rio Gra11;de ·do .Sul, com 82 o/o . 
Matto Grnsso, 1com 92 % . 
'll:i'-'. 11nlrr i 111•1)1: S. Paulo. r m11 ;i8 1/r . 
O :-\11. . • \ x•1•.\o F .\HtA - 1-;; · n ma is frl iz rl c !oclos. 

O Srt. BM1.-1 nó - E Mhrns ? V. Ex . n:ln se rcfr~·i11 n 'lit i1ia :-:. 
O SM . EsPmrro S,\-N'ro - Digo qu e não se póde estabele-

cer estudo em r elação a Minas e Rio ·de .Janeiro, i1nrqu c a~ 
suas remelas sã.o incluídas nas da Capita:! Feder'll. 

O .SR. Bt1.DAR6 - Só'? 8. Panln Lambca1. Rs piri l11 "::0a:1:u 
e Bahia . 

O 8 11 . EsPmlTo S,1,.~Tn - . 1ão. S. Paulo Lern a A.l!'::i.11d.;'-'a 
i11 • • :-'ani1l~. Sf1u r . .;[1·s cÚ1i,; csladfl'i 1• Cin;; :1 z. êlli lr1iiu 11· 1·"; 1·- 1" 
P"r ,sta r azãu c1uc "f' dú o fat:I n rl 1\ ª" pa~;-;o .q ur o,:; i 111 urwti"" 
rl c impo11lação totae~ se r,levarn a "149 . 895: 5410!\l. -~ô na Cap ital 
lFcrleral estes impostos r rnclern 8?. 7'70 :800$ : é 1101"C[l1<' para 
ella r.oncorrcm Mh1as e Rio dB .Taneil' o, ass'iin ~ o m0 Goyar. . 

• \ r r-11da fcd 1: raJ 1': dC' 1 '! L. G:35: :)!l S : ma,; n rrndn 1la Ca
·p ital anela em 70. 988 :800:); ao pa~sn '.l l lt' temo", 28.:;?it; Q :OO (I ;; 
icomo eonsequcucin dos imp osto~ ele ·r:qj-or-i: 11:.ãn. tr· arn:m i~sã.11 
de p1.'0JJl"i<'cla1rl r em toda a União . 1 L. l~JO :·JOf!S são arrcc a
iifldos pela Capilal Frlcl eta l. 

Jú se YÜ que al1i es tão aceumul acl os · · ~ im;J11stoJs ll e Minas 
.,. J{jn d1! .J a11ni rn. cu.i a J1tt innc::i nií.1 1 ;; 11 pr.1 d1) avaliai'. 11111' 11;\11 "t' 
ter o~ algar i·srnos das mesmas rendas. 
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l<:sl.aholr~c ida ª' q11ol;a equitativa dos estados e, compa
rando as renrdas geraes, vemos crua! a cli :Horonr;a elas <'Ol1tr i-
h11i çifos rlo·s es l aLlns ·rrn n•lar:ifo an qur: d0\·iam conl1.·i l n1 i L·. 

flrl'erir-tni:- ei a alg1111s rslados . 
.'\. Hahia. q11c lcrn L L. 3 17 :,J rrn~. dn l ulal d1• suas rui da:=; 

9.788:1150$ são resultantes 'Clos imposlo s do impnrtar;iLn ,fi
r:anclo :com u ma renda parLicu la1· el e 1. '1.28: G50!!líl00. 

ALtondenclo á relacão de 20 para 80, vemos que a Bal1i'.:l, 
1·n11Lribtw com mais 7311 :731$000. 

·Pernambuco cont.ribue co 11L ·1. 027 :8H!)l ma is rlu quo clr
ver ja c0ntrihu.ir . 

A Parabyba contribue co111 mais cio crur:• de-via; Alaigu::is, 
com ()8 :000$ mais do que clr..via: o Cearú, 187 :000$ nmis do 
qne ·dev i.a; Piauhy , com mai." :l.0:000$; Maranhão. 1c om mai.s 
217 :000$.: ao passo iqu0 o Parú contribu0 r:nrn m c l1ni· quanl.hi 
il f' 987:\J:H$: Amazon as, r·11m 1?'.:':(JO!l~ 111rnns: S . Pa1 1l r1 
''"fll :' .. 'iiii' :11nns 1111;11!1 S: P:11·:111:í. ?ll l :000*, r· S:1 1ila r::ii.1 1u1·i11a, 
r;orn H :000~ n1onos . 

.Tá oo:n vô qtw, ele ar,eôrdo corn a disceimimH;fio da rnncla (lc 
alg1111s rsta-díl's, nns r:·onrriJJ111•m <":\:C'-Pssiqrn11•nl0 pa1'a nwnos, 
011,l 1·os 0xcPssivanwnLc l)ftl'a rnais. 

I·:· r·vi tl Pnlc . pois. c1ur ns ·Jíi o;,, e 'os ·l~i % q1w lt•rn <:i:ln 
puJpnslns. 1'111 narfa Jazem d0sapparrr·r!T a iniquidade na rli~~ 
1 rihniefí.n ela rPnda elos estados. 

Para estabelecer de modo roqullalivr a dis'c1 ·iminar,fin d;:i ~ 
remias na Ferle1l'::ir,iio Br::izilcira. r>tl 1111· Jrmhrei d f' aprusPntar 
llllla emenrla con ct>bicla da fôrrna prn· qu r; pa .~sn a l r·c (11: ; 

«Aüclif-.a111entn - Com a m1mpr·aç:fi o f ie arl . 6 deve srff 
incluklo no projecto de Constituição, clepnis dn arL !5º, o Re
guinte: 

Art. 6.º Os estados conh'ibuirã0 ·com a quota parte de 
70 o/op::i•ra <L Federa.ç1ão. resen·ando pa,ra s i os 30 % res
trnl os da totalidade rias rP-ndas arr0caclarla" r•rn cada u1n \]P]]Ps. 

·Paragrapho uni,co. A e&phera 'ele competenriia rla Uniáo 
e elos esta'Clos par<V decr0tar impnslos, ser:'.t dd0rminada nos 
s<'lr~ arfig·os ."egui·nfPS. 

1 · -.vr P.t{ . H1•:PnESE:\'T'AS ' l'E -- .\'áo s·al isl'u1. a l.rnl11~ n~ t~s-
1 a.doe . F11 porlr!1·ia JJrOYar corn algarismo~. r' f:1Jln P1T1 al~a--
1·ic:1w; s . p11rrJi1C. n r slrs nllimns l,rrnpos. rllr•s li'·1·11 li1!11 muila 
r·la s l icirlacle. 

O Sn .. Esvrnvrn S,\'nn -- I' Arrl1'in-.nw o meu rollega. Os 
algarismos 1)odr,m provar rom Yercladeira r :rncLiclfio o facLo 
nrati1co de um princi,pio. Em rolaçfio ao a.parir' >eln nobrB 
Dopul.a:clo. devo rlizer a V. Ex. qur a fnnr-ç.río da Un ião , a f; -

, sim como a f11.ncç·fi0 11 0. crualqlH'l' assor.ia1:i'í·o pol il.ica . niio con 
siste rom contrmtar a nsLe ou ,tíqu cll e r·icla·rl:'ío, ·a r sfr nu áqucll r, 
F;sta-clo . A Jnnceão do Rst.r~cln rrrnvislr' 0111 g-:11' a11tir a ar..ção 
rlo 1rl ireitn. a Ps1)·l1 cra rla libr•1·rladr . 'r]r' tnrnnx urna 1·1.·uliclnde o 
principio tla Ji=i.i. C'nrn·orN~niln pa1·n ~11n f'iel f'Sl't'llf'.ÜJl. ·1<'.' r,'.~ta 
:l opinião clr. lodn " C[Ui1lcr11er h nrn0n1 q11P '"·'! iH·1· r n11,·0ncidn 
do s princip ins demoicra Li,cns . O g"rn;rnn dr. urna 11aÇãn nán 
se destina a satisfazer exigeneias. A. U 11i iín rl rve Ler ílJOr ob.ri 
gacão facilitar as 'Condiçõe,s necessa1.'Üls para -r1ue cad a um 
possa ·servir-se de sua activklade, desenYolvendo-a, ele sorte 
que cada Esta:clo possa fazer .prosperar as .suas rendas. Si1 
prn•vrni.ul'a, algum não Si' puder.· rnant8r , resta queixar~so dr~ 
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si mesmo. Re:corra á sua actividade .. Não é justo, porém, 
que se venha dizer que se quer ser livre1 sem se procurar 
Jazer alguma cousa para exercer com acção propria -essa mes
ma liberdade. O nobre '.Deputado rcliz que a minha emenda 
ndo conlenla os cs Lados. Mas, corno não conLenta? Eu qui
zéra que o meu illustre collega formulasse a sua objeccão 
com mais clarew. O que não pódé conLenlar os estados deve 
ser o seguinte; é qu e alg·uns esLados ricos .o prosperas se 
vejam s·ugados de sua força, :porq1:1e todas a;; rendas são con
sumidas pela União . 

Outros mais felizes, .que por uma eventualidade qualquer 
vêm a possuir para as suas despesas proprias uma grande 
párté de ~ma renda, e nesse caso se acha o E!stado do nobre 
DepuLado que a1li está ass-entado, esses estados dizem: «Sou 
muito prospero, sou rico,> 

Pelo quadro que aqui está, estabeleci as rendas totaes 
de accôrdo com os dados officiaes. São para 'S. Paulo ..... . 
12.000:000$, para a Bahia, 11.000:000$000, para Perna;mbuoo, 
iO . ooo: 000$; log·o, são ricos, pujantes de recursos os estados • 
de S. Paulo, Bahia e Pernambuco; não quero saber si são 
do Norte ou do Sul. Não me refiro a Minas e ao Hio de Ja
neiro, por que supponho que são esLados tão ricos como estes: 
tenho plena convicção disso, embora não se lhes possa <0om-
putar a renda . · 

UM: SR. fiEPilESE ' 'l'A:'.'<'l'I~ - E o Riô Clt'ándc do SLtl ? 

o s\. EsPIRITO SANTO - o Rio Grande elo Su l tem 8 ou 
9.000 :000$. Todos est-es estados são ricos. 

A trnica di fferehça é esta; 

Pernambuco, com dez mil e tantos contos, dá nove mil 
·ó tanlos o fi ca com h1il e poucos; Bahia, que rende 11.000:000$, 
dá nove mil e l.anf.os é fica com mil e poucos; mas 1.3. Paí1lo, 
que r'encle 12. 000: 000$. dá s-ete mil e tantos e fica com cinco 
mi l . Isto é urna partilha leonina ; absolutamente não serve. 
Naturalrnsnte fará com crue se levan tem os outros estados, 
dizendo: Essa União é iniC]ua; o Estado de S . Paulo fica com 
grande parte de sua r enda, tem o privi legio de gosar e não 
contribuir senão ·em pequena escala; ao passo que os outros 
estados tem o privileigio de contribui r e não parf.ilh,ar, i'i 
Danclo, assim, atrophiadas as suas forças. 

O 'Srt. GABiN·O BEzouno-Elle póde responrler: Trabalh em. 
Isti0 é o resultadó de nosso traball10. 

O Sn. :n:.sPmITO SANTO Não tem paridade a ·resposta ;meu 
no~re co!lega não cornpr eh ende.u a minha argumentação, tenho 
o direito de não consen~ir que me explor·em, que tomem toda 
a se iva de minha vida, todo o suor que transuda elo exm~ 
cicio dti minhas forças, quando outros, que gosam das mesmas 
vantagens crue eu, têm o privilegio de viver clescançados. de 
não ser contribuintes. Si, ontretan to, se estabelecer o principio 
equitativo da contribuição, si fôr mantida a justíçá, nenhum 
'.Estarlo tcní o di reito de queixar~se, si, pot'ventura, os seus 
recursos não forem bastantes para as suas despesas; porque, 
éI'ltão, direi: Quereis ser livres, fazei as vossas despesas na 
riiMicla de vossa força, ou cr eai novas fontes do i·encla e 
réduzi vosso!! enoargos . Declarar que não tendes, é dizer que 



'----< 743 -

não estais nas cond.ições de ser livres. elo constituir vida au
tonorna . Mas a discriminação fe ita é · iniqua, parcial, injusta. 

Ve,jamos agora como effeetivamenLe tem uma razão mais 
profunda do que a principio se pensava, o argc1mento que 
a.presentamos. 

Segundo ouvi propalar-se pelo recint,o deste Congresso., 
consta que o Governo conoorcdára em se dar 15 o/o dos impos-
1 os ele i;nportação . 

o Sft. ·F'fü\NCISCO GLICERIO (1ríinistro da Aq1·iciiltura) - ·
Infórmo a V. E:t. que o GóV.errto não foi ouvido sobre isso. 

VoZE !'l -· O Sr. :Winistro ela Fazenda o declarou. 

O Srr. FnANOISC:Cl GLICErtlO (Mi"1hst1•n da Arw1·c11.ltura) -
O Governo nada tem com isso. 

O Sn. EsPiilITO SANTO - Ouvi dizer que o Governo con- · 
cardaria, não se opporiai. 

o SR. FRANCISCO GLICETÜO (Ministro da .Agricultura) ~ 
No.ela ha. 

O SR. ESPIIHTo !SANTO - Mas admiUa-se qne fosse ver
dade. Declaro crne anho inconvenie•1t.e esta medida. A q1ies
tão não é de quota. Filho de Pernambuco, affirmo que meu Es
tado f P.m recursos, t em din heiro para mantP.r suas rl PRpP.sas 
(1tr.niruios ) ; o de que precisa é qne a Ferleracií.o pst:ibclP.ca 
medidas ermitativas no systema de cnnfribn ici'ío rlelle nara 
com a União; e seria mesmo um quehr ànlamento de orgulho 
qnanrlo. conscnanrlo a altivPz do f il ho claqnella forra , cu 
não rl i ssess-e : - Não au ero favores. 

Seia a TJnifío r.rrnitaf.iva r j11 sl a. mnntenhamos o pr in
cipio rla em1irlade, não qlleremos mais nada. 

Mns. rh>:ia 011. s1in11on h:i-sP, que fossAm r.nnr,rrliclm; ASsPS 
15 % anrli cinMP'> . O r0s11H:uln da irnp.artação anda por oi 
Lenfa mil e t.nnt.ns cnnf.ns dP. rfi is. 

J\hatenrlo rh tnt nlirl:>rle rl '"ses imnM:tns acn1rllps mrn prr
tf'ncem ~- Cripifal FRrfar::il. fir::im rerlmddns a 50 000 r,ontos. 
de q11P. 15 % são sete m il e fantos contos, qirn. reunidos à0s 
16 mil e tantos ronfn'3, sommam 2.3 mi1 contos . 

Pois hem: so!ilmdn a mr.cfüla qnc apresf>'Tlto. a inda deixo 
o Gnvet·no() c0m mais clinr cirn ; j:í. se vê que a minha questão 
nüo ó ele quota para a União. 

O SR. BARBOSA LIMA - Será uma solução maravilhosa. 
O Srt. EsPmTTo SAN'l'o - Os imnostos irerAns imnortam 

cm toda a Ren11hlicA em 150.000 contos. senrln 82.000 arreca
ctaclos na Cn.nital Federal. Ficam. rnmo {liffercnça, para a 
rend~. lnhtl rlns e~tndns. 67 .115 :7-IOMílíl. 

Trinf·a p01· oenLo dessa quantia vPm a ser 20.131:722$000. 
ou menos do que o Governo virá a deixar aos estados no caso 
de ser adap tado o systema a que me referi. 

Já so v1~ que penso com verdadeira orie.ntacão. sem os 
exag-g-eros de um federalista idc-ologo, qu-e queira impôr o 
molde federativo á popular.ão brazileira só porque ·assim se 
tem fe i to em ontrns Df.tÇÕes, import.ando isso esquecer qne 
os povos não sã.o ·feitos l)arn os governos, mas os governos 
para os povos. 
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llccon!Jcccnclo a vanlag·em do gov<1rno ·federativo, é ·pre
ci su. <!ll 1 rotanto, oll1ar para a Patria ' e comprehender que 
cl la não póde fa.zel.' mudanças Jn·uscas em ua yida 'economica 

. e s:vslmna Ji nancc i ro .: Q1 1e as mmlanc<ts poli t.i cas se operam 
faei lm cn l e, mas q1 1e n.· .l'dm:rnas .no s cos tumes de um povo 
ufio são lrahalh(1 d(• lcg·i, ltldor, nem de político (Jl'fuito bem; 
a7iuiados ) . · 

Ncslas cond ições, é ,pri•ciso tratal' corn c11idado e oom 
Cl'ilnrio ela q 110. tão; os que dcsc1,jam o ;;;ysLcma. fcdürativo nfin 
J>ndcm lm: exaggrros ele mtHlarn;:as J11·11scas, sob pena de dcs
mcmhramenLo . 

. fa fi e vi\ t]11n nfío po.~so li' r· i> rnoccupaçõcs sobre: as cnnsc
qm•ncia s quo nos póclr l:rn.z1·1· esla !Federaeão. Nfto. O quo 
cr 11 r 1_·0 <· o scgu i ntc. 

h\t Sn.. llEPllESEN'J' ,\WrE - JC' enfraquecer o CefDLro. 

O Sn. J<: SPJHl'I'O S.1!\ 'L'íl - Q1wro o Centro mais olifraqu c
e-i rln do ·que estava. 

~iio comprelwnclc q ur·. n11r11 n ex linc0ão do 1Scnarln v iJa
lirin dl'ntOs golpe iwol'1rnf lri rin sysl.ema do J>atronato, ·clu fi 
l lt of'if;mn, rlns p1•iyil cgios ? ,~fí.o clr.y·cmus querer proceder com 
uma i·apirlí'7, Ycrtig·inosa. cln manei ra qur nm \'PZ dn ;:mfo-
1·i1·rn_11 <; as ,-anl ag·pns ria l ilw1·.c!aclr. cm cmnmui"n, v ertllainn c; a 
l'n V(ll'P i:n r n sy.-:lt;Hla de rk s pu!ismo e el e dicfadnrn nn s " flNJ·lH'-
11;1;; Jor-.al irlarfos. (ApClrles .') 

Digo o seg11inlc: lo(la e qualquer preLcnção de irnpôt' · a 
1rn1a nar:ii n uma nllilurlr, uma moclifi caç5n -que i1ão ostí:'ja cl P 
ai ' Corrln rnm n;; >' nns cnn1Ji\:i'ír s nal .11rae.s, n[o P. liherrlade, ·: 
1 · 0 111prrss ~o , não 1" clesr.nyoh· imcn-Lo, ó r ef.roc.ess-o pnra n syfl-
1t'l11n 1fo c\Pspn Li ~mo. (Ha u '/11. apw·tc.) 

O :S r. nã.n pútll' l 1·ans f'ormar 11ma crcança J'a.piclamente 
ctn 11m llomom , ha ri · ( ~ ~sp orar qur. a natureza o faca . 

. 'IP.si as conrlir:õo,.: , nfh pcícle fi t'I' rninha preor-rnpaç.ão r.si.f1. 
r. xnggr'.t'nrla au Lonoinia dos (•staclos. 

J\c lrn qu e a conq11 is la ria _lihcrr.ladr não consi ste prin
cipn l rrr cn!n oni t ornnr' 11 E sla1-rn an!.onomn. por'q1 ·1r prn sn qu e 
Jir >ilr•. IHncr l y raunias e Llcspotisrno!'i tanto Pl,ll csü1ilos iso
lh rln s. como viyrnrln Pll l cornmurn . 

Crri o qttr' :l. -fnnLo rla g·:ll'antia ria Jibc rlladr não us liL si.rn 
plPs n1r• 1>i i' 11a a1Ll:onornia dos PsLacln s. r.sl,:í, na lilwnI:ul1• rins 
m 1rn i ripins . J•;' pn.rn. a·h i qu e sr1 rlr:vrrin.m v oltar torlas as nnssns 
Yi:'ilrt;:. . 

l h r SH. llKPtrn:'rnN'L\?<Tg ·--- . .\ lnp:l ai rn· ra r.\ urna Fr-~ dC'l'a
:'t n1ilonnrnia -rias J1i'OYirrnins '/ 

O Sn. Rf\PllUTn 8-\NTn - J>m·g11nír i1 Jng'la.f P1·1·n.. 

Tb-r SH.. lh:r'HJ•:8El\ TMffE - -- :\ ingl a Lcrca ó r.rn:1 Ferlcra
r: fi• l -1 ( l lu nuf.N,s rtp1irtcs .) 

() ~n. :n: ~n•1 1wro S.1 :-.1 •1•0 - Na InglaLr.rea , inconl esla 
\'1•l1111·1tl 1·, 1•\H r· n. a11ln11omia rins nrnnic.ir>ios . 

1 ·.:11 Sk. Tl.EPJ:E s l,'.'\T.-\ ê!T I' - A fng- lal r. rnt da l elancln ! A 
Tn ~lalP l ' l.'Ü, dll r1u11p1• r·i smo ! 

O Sn. EsPm1w1 S.1;.;Tn --- F.xi slo a ~1111.nnmin dos .1rn
- ;.ii-r. i pio:<, 
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UM Sn. Ri~PREs ri:t·<'rAN'l'E - !Elxist:e a au Lo nomia · de morrer 
de fome. 

O SH.. EiSPHUTO SANTO - Isso 11 ão é q11 cstão pol.ilica, é 
questão soe ia!. ( Avw·tes.) 

:Meus collcg·ns, a !Hrnrdade não desce elo Go verno para o 
povo, sóbc do ;oovo para o Governo. (Apo iarlus. ) Por isso rlifi:lú 
que nós elevemos dirigi r as no ssas visLas no senl.ido rio Lomar 
a1 1to110rnos os municijJios, por1quc '' sy;; l.1 11na : '.'l a11l .. onomi:t 
f ie 11m Jts tarln pódc fawr apena:; com .q11 c se cli;; se 1·,·,ine o sys
le111a dns .p1:ivil eg·ios, ri os 111011.opolios. (11prp·/c.J.) 

O vc rdacl eirn passo 11a.1:a a lihr 1·1ialic cnns isl.c r•rn Lo;·
nar-SG a lí!t como regra pcrnmnentP (' c l'fieaz, cm se r: olln. nma 
vc rrlaclc e ser facilmcnlc (•xecul.acla. 

O :,:;rt. ·l'n.f.SIOE:'ITP. - Ob·R c 1·v11 .ar 1 01·nti<). f' q11r a lrrJl'a. r~s ' •i 
Pl'QOllCllicla. 

Vozi;s - Cnn.lin 11 e; ainda púclc Jallnr 11111 q1rndo rir• lrnrn .. 

O Srt. l i;sP.11w1·n S.\STO - Esta.br~ler. i como qnnl:i p::i ;.·I(~ 
rios ni:;Lados :~ o %; rla tota li claclr; da.s suas .rendaq. · 

.\os! r: caso. o ·E:;;taclo do Espiri l.o -Sanl.ll l.rrir 9.', : :in;J.,·; 
nnl1·elm1lo. i1 r la Cnn:;lil11icft.n, ti11ha 1./fi:t:iO*iOOtr . 

• • 1 1.' ' ••• •••••.. . •. • •••.. .•• •.. . ... • . .••.• .• • . .. •.. ..• :: ; 

Pr,rn'::i,rnbucn, que tinlia étpcnas 1. 13.1 :000$., e com r1.3 
nrl clic ~onacs ficaria com 1. 939 :000$, virá a l.er :3. '270 :OOO~oor. 

O Sn.. ANNTBAL F.~1.c_;\0-Pois Pernarnlmco não preci sa rl c 
nada disso . 

O 1SR. RsPIHl'fO SAN'l'O - li;ssa é muito bôa ! 

'º ;:::::n. ANKIBAL FALC.;\o-Nós clarnos á União. 

O SH. EsPrm•ro SANTO - Parahy])a., que Linha 121 :000$. 
f ic~u'ia com Hi6 :000$ e com os adclicionaes, e pela quota pnrtr, 
rr11e lh o comnel.r lerá ·197 :000$'010n. (Crmiinmi 11 l1J1 ·.) 

lJ:M. ·sn .. HKP1~1rs 11NTAN'rE - E a U 11i ão com (]11n11iu l'ir·:H:í.? 

O .Sn . Esr>m rTn S.1NTO - A. Unifin fi(:a com cPI'Nt rl c l.i'inta 
r• l:rnlr1s mil eon t.os. nii.o al t.cndrn.llo :-in a11:;menlo !'ln 1·c•1Hla. 

0 ~\' f "fl ~\lO 1S1·c 'Hll':PnESli: >f'L\Yl'E - ;\fín 1·iwga. 

O 81t. l<'.sprr uTn •S,\NTO - Mas. allrnd<'11.-l r1 ao a11grnrnL0 
rlr- ,?O %. fica 1· :í cr.1111 t::íO.OOO~OOO:J; .' 

O SR .. BAnBoSA Ln ·r.-1 - Em. 1 oílo o caso. r;:;hi. nrnllr or r1o 
rpr r r nrn o plal1n rln Sr. }[ir11slro da Fazr 11rl a. 

n SR' ]<~SPlHTTO SANTO - P1~la LalJr·l la ([1'111 a pers:\n larnos 
"'' ,.t: qrH' ns r :<lad o;;, rlc aecôrdo co m n prn.irTló d<' C"nsl i-
1 uirf ii.u. fi ca t·ão com 1·1'c 111·sos r:x iguos, rn11i l.o f'l11 IJ11L'a l«n ll arn 
r.11• rnn n l.cr-S<' l'a7.0 ndo rlrs 1w . as c1msifi('J'flVPis; nns fi ca m f'n
\'C,rr·1'i(lo;:; r· onlrns [H'r•..,j11rlicarln s, lli'io porJr•nrlo, por nsLa rnzií11. 
a 111ainl' pal'IP rle l lrs satisfazer os sr us pr i11ci.paes rn01n·g·o:;; : 
<'!ll1·1'l::llllo. a União promcl.le ccclr.r Ji'í % ele s11a ermrla, 011 
1.0 % elos irnpos los cio i1nporlaçi"to dos cliYersos eslados. :.\f1slas 
condições é ql.H' devemos raciocinar sobre os diversos rncio::i 
Ô(' mrl'11nrnr ns conrliçi'iPi;i f.[U r da Uniíio, quer rln~ CR ladoR. 
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Si, porventura, os estados se virem impossibilifadós oe 
viv r npesnr de urna rlistri·buição equitativa de su as i•endas, 
d evem dar .o exemplo de uma vida mais modica, para não '30 
vêr ern na diffícüldade de n'l.aiiler-se, lantq mais qunnto, des-· 
presando-se a emenda pol' mim apTescntada, pelo proj ecto 
de Constitui ção, os estados fiem•ão em côndições mnito mai;; 
precarias. . 

Ser á irriso1;io o r esultado a que se chegarCt comparando 
os recursos que elevem caber a cada Estado com aquelle neces
sâr io n s:üisfazel' as despesas com a magistratura. 

O SR. PnESlDEN'I'E - Observo ao nobre orador que já 
·exoeden 8 minutos da sua hora . 

O '8 11. EsPmno SANTO. - En vou concluir, Sr. Presidente. 
Estabeleci a comparação entre a renda que é imposta aos 
estados e aquella que é necessaria para manter a magistra
t ura. Na tahcl,la presC'.nL1e poder-se-á fazer com precisã0 
este estudo. 

A' Parahyba faltam âpenas 1W1:ôOO$ $6 para .pagar a 
magistratura. 

Ao Rio Granel e do Nol'ts faltam 75 :000$00.0 . 
Ao Ceará faltam 69 :Od0$, não pagando mais a servir;.o 

nenhum; só da magisLrat.nra ! 
Ao Piauhv faltam 130: 000$000. 
Ao Màrannã.o faltam 29 :óó!Õ1$Ó'óô. s 
Agora o Pará fi ca ainda tenclo 2 mil e tant1s contos. 
O Amazonas fica apenas corri 221 conto~. 
3. Paulo. este ficia ain ela com 4 . 7010 : 000$000 ! 

ü Sn. PHESIDEN'l'J~ - Observo ao nobre Deputado, p ela 
terceira v ez, que está fallando contra o Regimento. 

O SR. 'ElsP1R.1'I'o ~AN1'0 - Eu, forçado é c:onstrangido a 
deixar a tribnna, como fui ao subir para P. lla, tenh o- do 
obedecer ao Regimento. 

O SR. BADARÓ - Fallou muito bem. 

VozEs - Muito bem! Perfeitamente! 

(O orado-r é Ctlmprimcntado e abraçado por araitns dos 
seus collegas.) 



Ta.baila. demonstrativa da. renda approximada de ca.da Estado resultante da. quota pa.rte correspondente a 30 º/o da totalidade da.s suas rendas, organizada em viste dos dados estatístico ~ do orçamento da.s receitas e despesas do Estado 
do :Srazil pa.ra o exercício de 1890. · 

CAPITAL 
FlWJHtAL 

Renda total . . . . • . . . • . . . . . . 82 .779:800$ 

Difl'eL•ença entre a réncla total 

BSPIRITO 
SANTO 

BAH IA 

315:350$ 11.317: 100$ 

SEHGIPE 

227:270$ 

'" "''" i "'""" 000 
PAitAHYBA 

1.
'1°3·.830,.1 - --
" ~ ., 10.797:520$ 659:910$ 

RIO GitANOE 
DO NORTE 

210:5i0$ 

CEARA. PIA UHY 

2.028:260$ 336:840$ 

M.\R.\.NHÃO PAR1\ AMAZONAS SÃO PAULO P .\.RANÁ 

2.5'5:000$ 9.90ô:3SO$ 959:900$ 12 .882 :990$ 737:220$ 

SAN'rA. 
CA'l'fí .\HINA 

80~:050$ 

RIO GRANDI~ 
DO SUL 

8.543:510$ 

MA.TTO 
GROSSO 

433:860$ 

e a da Capita l Federal.... • ... ·.... ... . . . • . • . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . . . • . . • . . . . . . . • . . . . • . . . .. . • . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . . . • . . . .. . . • .. . • . . • . • . . • • • . .. , , • • • • . • . . • . • .. . • .. . • . • • . . . . .. . • .. • . . ...•... •. .. 

Renda fedeL·al de a ccôL·do colll 
o projecto .. . ............. 70 .988:800$ 

Difl'et·ença entre a renda geL·al 
dos estados e a da CapHal 
Fede1•al ............. .... .. ....... . . . 

Renda dos estados, de accôL·do 
com o projecto... . • . . .. • . 11. 790:900$ 

Dif!'eL•ençn entL·o n L'enda paL'
ticulal' dos estados e a dn 

14.0: 190$ 9. 788; 450$ 113:760$ 1.206:860$ 9.665:810$ 

--------
176:160$ 1.528:650$ 113:510$ 216:970$ 1.131:710$ 

10 í: 300$ 1. 810: 806$ 319:650$ 2.283:000$ 6.937:170$ 615f600$ 7 .5í8:460$ 383 :250$ 654 :670$ 7 .047:650$ 401:760$ 

----- ----- ----- -----

... ... .. ... ··· ········· ······· ·· ··· .... .... .. .. ·· ······ ···· 
---------

121:090,) 106: 140$ 213:000$ 67 :190$ 264:000$ 2.9 19 :210$ 314 :300$ 5.331.:530$ 3>8 970$ 149:330$ 1.495:860$ 32: 100$ 

Capit!l.l Federal.. .. .... .......... .. ....... .. .................. . .. ... .... . . ....................... . ...... .......... . . .... .. .... . .... . ............................. .. 

Percentagem da contribuição 
dos estados, em 1:elavão á 
L"eoda totn,l. .. . ...... . ... . 

Distl'ihuição equitativa do" 
80 º/o pelos estndos •...... 

Dill'eL·ençns. . ...... . . . . .• .• .. 

89 % 

30 º/o dn tot11idade dns rnndas .• · ..•••... . . 

ImpoL·tação......... .. .. • . .. l.S.038 :380$ 

44 % 86 % 50 % 84 % 89 % 81 % 49 % 89 % 82 % 8\) % 69 % G7 % 53 % 81 % 82 % 92 % 

255: 030$ 0. 053 : 680$ 181:816$ 1.133:584$ 8.6Jd:O l6$ 431:056$ 309 : 172$ 2.0J6:00U$ 7.975: 101$ 767:9~0$ 10.300:3112$ 589:776$ Gl3:2i0$ 6.834: 808$ 347:038$ 

---- ---- ---- - ---- ---- ---- - ·--- ----- ----
114:890$ + 734:760$ - 68 :05~$ + 63:-'76 +L0~7:794$ + 107:761$ - 6\: 133$ + B7:772$ + 10: 178$ + 217 :000$ - 9l7:9J4 .. $ - 1t2:320$ -2.757:932$ - 201:526$ + 11:430$ .+ 212: 8>2$ + 51:672$ 

----- ----- ----- -----
91:905$ 3.335:130$ 6S:1Sl$ 437: l49$ 3.~ô9 : 256$ 197 :973$ 63: 162$ 603:653$ 116:052$ 76:3:500$ 2.971:9lí$ 2>7:070$ 3.S6i:897$ 2B:160$ 241:215$ 2.563:053$ 130:558$ 

---- -----1----- ----1-- --
60:630$ 8.613:\HO$ 68 :200$ i.000:200$ 8.079:740$ H6:290$ 52.000$ 1.319:00J$ 2iq:800$ 2.0i6:000$ 6, 153: 120$ 515: 100$ 5.877: \)10$ 27 l: 110$ 52i:800$ 5.44i:300$ 324:160$ 

TOTAL 

ii9.895:540$ 

67 .115:740$ 

i2 l. 635: 540$ 

50.646:740$ 

28 . 260; 000$ 

16. 790 : 000$ 

s 

( 1) 

20.131:7.22$ 

89.HO :OOO$ 

----------
A sommn das rendns dos es

tados com 10 º /o de impos
to de importação . .• ..• ..• 

Ministerio do InteL'ior ......•. . 
MinisteL•io da Justiça . . . . ....• 

Semm1 ............ . 

Differençn entre a renda dos 

t2:203$ 

182:228$ 

3í:168$ 
~3:010$ 

117:178$ 

2.300:0í1$ 

11:723$ 
651: !52$ 

652:880$ 

120:330$ 

23;(;34$ 
163:266$ 

191: 900~ 

3l6 :990$ 

25:825$ 
1õ0:589$ 

206:404$ 

1.9,9:63'1$ 

13:5111$ 
613:269; 

626:830 

i65:7l9$ 

17:29ô$ 
2JJ:300$ 

250:596$ 

111:310$ 349:900$ 92:070$ 46fl:600$ 3.535:012$ 
---- ----- ----- _____ ,, ___ _ 

17: 296$ 
H7:721$ 

165:017$ 

16 :052$ 
371:459.) 

387 :511$ 

15: .3 \5$ 
181:707$ 

197:532$ 

34:960$ 
257:394$ 

291:35>$ 

3 l :997$ 
2J4:84~$ 

266:833$ 

368:,.310$ 

18: 'g76$ 
75: 698$ 

5. 922: 324$ 

33 .595$ 
532:735$ 

___ L__ ----

' 
92: r377$ 626:380$ 

1 
-----'-----l·---i-

376 :Ó3 t$ 

21; li0$ 
117:806$ 

133:946$ 

20 l: SGO$ 

11:629$ 
106:993$ 

118:622$ 

2.010:290$ 

23:261$ 
405:U11$ 

433:272$ 

estados e n somma •..•..•.•.....•. • . + 58:982$ + 865 :668$ - 77-:390$ + 10 :566$ + 50>:880$ - 1.9:503$ - 58:377$ - 169:511$ - 130:362$ - 2,1:354$ +2.642:371$ + 2Z1: ~23$ +uos, 150$ + 210:02•s + 30:653$ +i.Ol2:53S$ --

17:51i$ 
91:897$ 

109:403$ 

79:308$ 

20. 900 ; 262$ 

745:920$ 
6.176:723$ 

1 

6.922:643$ 

(2) 

_ _ ________ -.!._ _ ___ _._ _ __ __::__ ___ _!_ ____ .!._ ___ _: ____ _.'._ ____ !__ ___ _.!_ _ ___ _._ ___ _: _________ .!._ __ 1--'-----.:_----=.-----'-----'------'------~ 

(1) O sign11l-;- nfl'ecb as quintias que devel'inm completaL" a quota de 80 º /o, e, o signal +, aquell as que excedem da i•eferida quota. 
(2) As quantLdndes a tfectas do signal - repl'esentarn os de(lcits nos divel'sos Est,.dos . 

Png. HG - 1 -

l\ 
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Fica adíada á disoussão, pHla hora. 
O SR. PMSIDEN'i'E dá para ordem do dia de arnanhã o 

·Seguinte: 
1 n parte (até 1 hora) : 

Discussão da moção do Sr. Erico Coelho e out1~os. 

De 1 hora em deantc: 
1Continuação da 1 •· discussão do projecto de Constituícão. 
Levat1ta-sc a ses$ão ás ô horas e iO mintitos da tarde. 

12'' sessão, em 19 de dezembro de 1890 

P1·csidencfa elo Si'. P1'itdcnte rle ilfo1•w;s 

Ao meio-dia faz-se a chamada, á qual respondem os 
Srs. Prudente de Moraos. Matta Machado, Paes de Carvalho, 
João Néiva, Serzedello, Costa J1odrigues, Eduardo Gonçalves, 
Francisco Machado, Leovegildo Coelho, Joaquim Sarmento, 
Joào Prdro, Cunha Junior, José Secundino. Manoel Barat.a. An 
tonio Baena, Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu Martins, 
.Joaqltim Catunda. Bezérra de Albuquerque Junior. Theodu
reto Souto; José Bernardo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, 
Almeida Barreto. Firmino da Silveira, José Hygino, José Si
meão, Frederico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa 
.Tunior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz. Virgilio ,Damasio, Ruy 
Barbosa, Saraiva, Domingos Vicente, Gil Gou1art, Monteiro de 
Barros, Qui.nlüió Bocayuva. Laper, Braz Carneiro, . Campo~ . 
Sálles, Ubaldino do Amaral. Santos Andrade, Generoso Marques, 
Raulino Horn, Esteves Jünior. Luiz Delfina, Rãtniro Barceilos, 
Pinheiro Machado, Crsario Alvim, Eduardo Wandenkolk, Sal
danha Marinho, Joaquim de Souza, Silva Canedo, Silva Pa
ranhos, Aquilino dó Amaral, Joaqúltn Murtinho, Pinheiro 
Guedes, Uchôa Rodrigues, Belíort Vieira, Indio do . Brasil, 
Lauro Sodré, Nina Ribeiro. Cantão, Pedro Chermont, Matta 
Baccllar, Caserniro Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique de 
darvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Pires Fer
r()ira, Martinho Roclrígues, Barbosa Lima, Bezerril, João Lopes, 
Justiniano de Serpa, Frederico Borges, José Avelino, José Be
vilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Pedro Velho, Miguel 
de Castro, Almino Affonso, .Amorim Garcia, Epitaieio, Pedro 
Americo, Couto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba; Tolentino de 
Carvalho-. Rosa e Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira, 
José Mariano, Almeida Pernambuco, Annibal Falcão, Me.ira de 
Vasconcellos, Pereira de Lyra, João de Siqueira, João Vieira, 
Luiz ele Andrade, Espírito Santo, Bellarmino Carneiro, Theo
:philo elos Santos, Pontes de Mii·artda, OiUcica, Gabino Besouro, 
Ivo do Prado, Oliveirà Valladão, Fclisbello Freire, Augusto de 
Freitas, Paula Argóllo, Tosta, Seabra, Antonio Eusebio, Zama, 
Garcia Pires, Marcolino Moul'a, Santos Pereira, Custodio de 
Mello, Paula Gttimarães, Millon, .Francisco Sodré, Dionysio 
Cerqueira, Leovêgiido Filgueiras, Barão de S. Marcos, Me-
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