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seja esse o mov~l ela minh1a aLt:iLudo nesta questão . ::"füo, se
nhores, t~nto mais que se trata de uma simples reivindicar.ão. 
Era t~r:ntoTIO do Rio de Janeiro, foi separado para exe~'ccr 
uma funcça<?: cessando a funcção, o territorio eleve vo ltar a 
fazer parte mtegrant~ do terriLorio de que fazia imrte. 
. Sobre. esta quostao, que cons id ero acLualmenLe de pou<.;a 
upportancia, tenb o. provado que entrni nell a com toda a con
vicç~o, e ,não me .alarguei porque tenho no0essidadn imperiosa 
de discutir matena 1mportant·e em relação á discriminação das 
ren.cla~ e prmc1pa].pente em relação á qu estão dos bancos d:; 
em1ssao . 

Vol'tarei. opportunamente á tribuna. (Muito bern.) 

O SR . PRESIDEN'L'E dá para ordem do dia 15 do corrente 
a continuação· da pr imeir a di scussão do projecl:o de Const i-
tu ição. · 

Levanta-se a sessão ás 4 horas ela tard e . 

~ª SESSÃO, EM 15 .DE DEZBMBllO DE 1890 

PRESIDENCIA DO SR. PRUDEi\''I'E DE MOHAES 

Ao meio-dia, fez -se a cbamada, á qual responderam os 
Srs . Prudente de Moraes, Matta Machado, Paes do Carvalho, 
Jo~o Neiva, Ed uardo Gonçalves, Costa H.oclrigues, Francisco 
Machado, Leovigilclo Coelho, Joaqui m Sarmento, Cunha Junior, 
José Secundino, Manoel Barata, Antonio Baena, Joaquim 
Cruz,. Theodoro Pacheco, Elyseu Martins, Joaquim Catunda, 
Bezerra de Albuquerque Junior, José Bernardo, Olivr.ira 
Galvão, Amaro Cavalcanti , Almeida Barreto. F irmino ela Sil
veira, Josó Hygino, José Simeão, Frederico Serran o, P edro 
Thomaz Cruz, Virgili o Damasio, Saraiva, Dom ingos VicenLe, 
Gil GoularL MonLeiro el e Barros, Lapor, Braz Carneiro, Campos 
Sall es, Ubalclino cio Amaral, Santos Andrade, Generoso Mar
ques, Raulino JJ01·n, Esteves Junior, Luiz Del phino, Ramiro 
Barcellos, Pinh eiro Machado, Ju li o Frola, Cesario Alvim, 
Americo Lobo, Eduardo Wanclenkolk, Joaquim ele Souza, Silva 
Ganeclo, Silva Paranhos, Aquilino elo Amaral, Joaquim Mur
Linho, Pinheiro Guedes, Belfo1:t Vieira, Uchôa Rodrigues . 
Incli o do Brazil , Lauro Sodré, Innocenc.io Scrzedello, Nina Ri -

. beiro, Perlro Cherrnont, Matta Bacellar, Casemiro Junior, Ro
drig·u es Fernand es, Anfris io Fialho, Nogueira Paranaguá, Nel
son, Pires F erreira. Martinho Rodri gues, Barbosa Lima. Be
zerril. João Lopes, Frederico Borg·es, José Avelino . José Bevi
laqua, Gonç,alo de Lagos, Nascimento, Alrn ino Affonso, Pedro 
Velho. Miguel de Castro, Amorim Garcia, Epitac io, Pedro Arn r.
rico, no11to Cartaxo. Sá And rad e, Retumba, Tolentino de Car
valho. Hosa e Sil va, .João Barbalho, Gonçalves Ferreira, Jos.6 
Mariano Almeida Pernambuco, Juvencio -de Aguiar, André Ca
valcanti , Raymundo Bandeira. Annibal Falcão, Meira ele Vas
concellos, Pereira ele Lyra, João de Siqueira, Luiz de Anclrarle. 
Espirita Santo, Belarmino Carneiro, Theophilo dos Santos, 
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· Pontes rlc) Mieanrla. OiLicica, Gabino Bcsomo, Ivo rlo Prado, 
Olivcil'a: Vall adão , Leandro i\faci cl, Fclisbello Freire, Augusto 
rlc Frei.Las, Paula ,\ rg·ollo, T os la , Seabra. Antonio Eusrbrn. 
Zama, ArLl111r Hios, Ga l'cia Pires, Santos Pereira. Cusf.ofi io el e 
Mcllo, Pau la h1irnarãcs, Mill.on, Arnphilophio, Franc1sc0Sodré, 
Dionys io Cerqueira. Lrovi gilclo Fi lguriras, Barão ele S. Mar
cos. Medi·acio. Mon i7. F t.'c.ire. 1\ l l1ayde Jun ior, Fonseca e Si lva. 
F .1mseca J-lp1·rn cs .· Nilo P eça11l 1a, Urbano Marconcles, Man l1ães 
füuTeLo, Oliveim Pinto, Gyr ill o rio Lemos, Albedo Bramlã.o. 
Viriato ele Mrcleiros . Virgi lio Pessôa, França Carvalho . Lu iz 
Mrn'aL, Baptis l a ela MoU.a, Fróns rla Cruz, Alcindo Guanabara, 
Erico Coelho. Sampaio F •naz, Lopes Trovão Jacques Ouriq 11 e, 
Furquim \Verncck, Domingos J csuino, Vi.nh aes. 'I'bomaz Del
phino. Antonio Olinthn. Baelarcí, João Pin beirn , Pacifico i\lfas
carenhas, Gabriel rlo Maga lli ãrs, Leonel Filho, Chagas Loha lo, 
.Ja1:ob da Paixão. ;\l rxanclre Slock lrr, Francisco ria Veiga, Cusf-.<1 
Scnna, Larnouni cr Godofreclo. C:oncalves Chaves, Americo Luz. 
Fel ician o Pen na. Violti. Dulra Nicacio, F erreira Rabello, Ma
noel Fulgencio. AsLolpho P io . . \ risLicles Maia, Gonçall·os 
Ramos, Domingos Rocha. (;osfa Machado, Domingos Pnl'to . 
.Pallcla, J oão rir i\Vl'liar, Corrêa nabr ll o. Bu eno ele Paiva, FL!l'-

1·e i1·a Pires, J .uiz de Campos, Mar tinh o Prarlo Junior, Bernar
rlino de Campos. Francisco Glycerio , João . Scveriano, l\ií'oracs 
Baeros, Lopes Chaves, Domingos Ci1' Moraes, Aclo lpho Gonlo. 
fla 1·valhal, An gr-lo P in heiro, Mursa. Rodo lp lrn Miranrl a, Paul ino 
Ca1fos, Costa J nn ior, norlrig1 1r.s Alvres, :\ lfreelo Ellis, Carlos 
Ga rcia, Moreira rla Rilva, Ji'lr.111·y CuracJo. Leopoldo de Bulhões, 
<fuimarães Nalal, ,\.nLor1i n Azrrcdo, Caetano el e .\ lbuqu erqrn', 
Hc•.larmino el e Mendonça, Marniano Mag-alhã.es, Fernando Si
nias. Lauro Müllrr, Carlos Campos, Schmirl1, Lacerrla CouLi
nho, Vicf:orino Monloiro, ·Prrrira rla Cos ia. Ju li n rle Cast.i lhos, 
Borges clr Mecll'iros, :\ lcid.es Lima, Ass is Hrnz il, 'L' l10maz F lo
r es. !\breu , Homéro Rapl isla . lloclrn Osorio, Cassia110 elo Nas
c inJC'nlo , Fcrnanrln :\l 1l> nl t. D1•11irlrio Hi l1r i1·0 íl Mernia Barr eto. 

/\ hre-se a sessão. 

Fallarn, cu1u cam;a padi c: ipada, os 81·s. Jofü1 P1·cl ru, P lo-
riano Peixoto, H.uy J3arbosa. QuinLi1111 Hocayuva. Cantão, 
.Justiniano Serpa, Jnãn Vieira. Cesur io Mulla .Ju11i o1-, .\ ui.ão e · 
Alvaro BoLelhn ; I'. se 111 cau::ia, 11 R Srs. TlwuclurPlo 801110, Ran
g;el Pestana . .Joaq 11i m Feli cio , , 'alrlai1lrn l\1ari111Io. Emins de 
Souza, Henrique dr~ Carva lho, Cas [ílllo BrallCO, Laeli sláo l\' etto, 
San tos Vieira, Joaqui m, Breves, Tasso Fragoso, Mayrin k, 
Conde de Figuci r r.rJ.o . Frrrr.i r a nranrlãO. Justiniano elas Cha
gas, Barão el e Sanla TTrlPna. L11i i Barrcl11, .\nt011io Prado .'\.1-
meida Nogueira. R11hião .Junim· r. ·Ernes ln rl e Olivrira. ' 

E ' li da, posta cm rli scussãn r s rm rl r.ha ln a]Jprn vacla a ada 
rla sessão antececlent.c . 

O Sr . 1º Secre lar io p 1·ocrnl e :í leitnra elo segu inte 

EXPEDrnN'T'R 

Jlepre11entaçãu do~ l1abilaill.c\· da v illa do llcmanso do 
Estado ela Bahia, contra o decreto ela liberdade dos cultos. ' 
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Vôm {t Mesa e são lirl n.'s as seguinLes 

Declarações de voto 

Decla ro que, na ses:ão pas ·ada, votei a favor do reque
riment.o (:l" parto) , relativo á prorogação da mesma ses.3ão; 
e conl.ra a segunda partn, concernente á celebração de sessão 
nn cloming·o. - An1.01'im Gm'cia. 

Declaro que vo tei a favo r ela moção do Sr. Zama, .relativa 
ao aLtenLaclo comm eUi rlo contra a Tribuna .- FPança Car-
1Jalho. 

O S11. Rm.cn Co.ELHO (pela ordem) ~ Pedi a palavm para 
submelJer ú consideração do Con~· rnsso urna moção, que r\ .elo 
rxcl11 siva coinpofoncia. do .f;ongcrr s· o Consl.il.ninte-. Entend e' 

r.o m ns novas fnn cções o importa numa medida inadiavel, de 
granrl r, alcanrc no q1rnfüo primorrlial ele r ecom, trucção rJn 
paiz intr iro. 

Vnu enviar ft lWesa a mocão, e ao mesmo tempo reqnciro 
rn·gnncia para rliscn til - a. 

A mnoãn e-s i fl. coneehicla 11os srg·uinLes t er mos (l,t'i ) : 

«.O Congresso Consl.ituinLe declara inconvenientes os 
ensaios rleorganização dos estados, ficando adiados até ser 
votada a Cnnstiluiçãio F ederal e arloptacla, pelo Podtw lLogis
lrtLivo, nova lei elcit,oral, que as.3egure a ·eomparLici11açfto 
df' l.nrlns os r.i·rlndã.ns na ohra do fünrlacã.n dos cs /n,cln s rns
pncLirns .» 

Alórn elo meu obscnro 11o me. acha-se .~1 1b scripl.a a 
mnofí.n i1or gTan clo nnmoro rl e re1weson tantos clcntrc n qn e 
ha rln mai s ill1.1 ;:; lre .na rr.proscntaçfio rl ns vnrins osLarlos. 

Vr.in :í. ·Mesa r. ó lirln a seguinte 

!11oçJo 

O Cnn gr<'sso Cn11stitu i11te dfü'.lara inennvoniontes os cn
Rnins rl n nrµnni7.neiln rln s r.s tarlos, ficnnrln adiados ató ser vn
Larfo a Con sl.iluinle Frrlnral r. nrlrrpl.nrla. Pf'.ln Porlor Lrgi c; lati vo, 

nnvn. l ni r i r ·i/ nral. quP assegurr a r.omparticipação de tnrlns 
ns r irlarlüns 11n. nhra ela fnnrlar:i'í.n rln ;:; r s/.ados rcs1wcLivos. 

Sala rla .~ scssõc;::; dn Congresso Gnns tituinte, 1!1 rl c dezem
bro rlll J8'90.-E1·icn Coel.hn. - A1"isUdes T,obo. - 'J.' homaz 
Dr>lphinn. - F11.1'qnim Wrrnech. - .Tosé H?mino. - U1' /)(t'.1.·º 
1lla.1·conrfos. - Frríes drt Cn1.z . - Bapl"1.sta rla J{otta. - N1J o 
PNanha - .4.. Ol.ynlho . - .T . Av cla1'. - Pollrta . - .T,ennrl 
F ·i:ihn. - Am.f!n·r.o LofJo. - Chaqa.s Lobo. - Uchôa R o-
1Zri(f11. r>S .·- Rarbosa .T,ima . - P1·cr:lr>r"ico Boi·w·s. - A.. St~
rli:lrr. - F' r.nr>ira Pires , - A.. P e1'11am.b11.eo . - C'l.l.storl'i.n 
rlc . Mello. - .TnsrJ Sim.cão . --1 Br>·~lannino Carncfro . -
Royrnu.nrlo .Brmrlí!i l' ll. - Sn.raivn. - Fr cdCJ·frn. - Se1'ra11;0. 
-- ·· L r:nvirtürln Cnr>lhn. - .Tonqn'i?n Sanncnl:n . 'l' olm1.hno 
rir! Cw•1Jo.lhn . - .F'ro.nr:,iscn Mrir>/wdo . - Jfr1ririnn d r> Moa11-
lhifrs. - Amp l1:ilnphfo. 

O Sn .. PHESJO E L''l'E - · Nn. frírmn rlo íln):!' irn r,nLn. cskí /r.r
minnrln n hora cln r.xpecl ií'nlr.. 
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O SR. ERrco CoEL:r:ro (pela 01·de'm) - Envolvendo pro
rogação da hora a discussão <la moção, eu não. pod!a deixar 
<le p edir a V. Ex., como p edi, urge.ncia para chscutlr a ma
teria. · .. · · · ;: ' 

O SR. .PRESIDENTE - Si o nobre Deputado requer ur
genc}a, ,~ PW?Pi s9 get~rmim1r. o temp.o, pl).ra. qlle o Cmrnresso 

, ç,qnq~da: P1! 9.f.Qgaç~o . d,!l ,, h9ra_. , ,· . . . · .. , 

,o Sa. Emco COELHO -' Requeiro urgencia por meia 
hora par.a ser di.s~li~i!;l ~ . hoje a . rriinha in(~icação, . .. 

Sendo submettido á votação o requerimento do Sr. Enco 
Coelho, não é approvada a ur.gencia. 

"; iO si:t '. Jfoco CoÊLno (pela ·ái:dem) Nest~ caso, peço 
a V,, Ex. qpe . .sej:;i. dada para. a ordem do dia ele , 11manhã 
n jncli ~açã9 que acabo · de ,apresentar. . · 

O Srr. OLIVEIRA PINTO __: Peço ·a palavra oontra a in-. 
dicação. 

O SR. PRESIDENTE - A indicacão não e:stá em discussão. 
O nobre Deputado requereu que a indicação fosse dada para 
n. ordem .•dQ di.a çle a1niuihã. Nos termos do art. 27 do Re
gimQil.~o, .. Jiãp;. p0El13r~ .ser . ;dado para a orçlem do dia, nerp, 
cpn.st'ituir objecto de djs.cussão, assumpto ·que não .seja im
rried .iatamente ligado a:o fim . elo Cqngressd como . Consti
'\µínte ,' 'salvo r r::,que-r jmento . devicl::tmcnte approvado em sessão 
anterior pela maioria dos membros presentes . Vou, . por
tanf;o,, pôr a votos o . rcqueriment~. para que a indicacã.o 
entre n~ . ordem. ~]o dia., de .amanha. -. 

,Posto a '\rptos . o re·qu erim_ento do Sr. E r ico Coelho,' não 
ó appróvado. 

O Sn, EJR.r·co COELHO (vela ordem) ~ O Congresso de
cidiu não con ceder urgenc ia para a discu ssão da indicação 
que apresentei, assim como negou o adiamento para a sessão 
rle amanhã; pondero, porérnt que desde o .momento ane o 
•Congresso . ae-c,eitoµ a rn oÇ ão, v)s Lo estar nos Lermos do út. 27 
do R$gimehto', isto 'é, i:úH.en:der ·.cprn í.1 (ls.sumptos ç:Xclusiv:;i- · 
mente . cfa compétpnci :i do . Congre.sso Cori sti tuü1te', ou m edidas 
r!e ' ortlen\ de 'i\1 Lé:res.se publiço. poljtico,' como é' o caso; 
drsscl c 0 rnom'enLo em q 1rn a As·scmblría ~rnceitón a ·mocão , nu e 
tive . .;1,hpnra dr;i ap,rescn Lar, ostú 11a obfi.g1ação, senão de cli s-
q 1ti1i" a,, el e . rf!j eital:;i:l< qu approval,, a ._ . · . . 

·. ' ·,o Sn. PnTI:srhE. 'TE --.,.- O nobre ·DepuLado não pó~e fallar 
con~ra o v1mcid o . . , . 

. ·:f) C011g\'esso deliberou nã.o discutir a sua moi)üo nem 
l'toj e, · nem :irnai1h ã. · 

· O S11 . Enfcd ' ;GoELHo - Nes te caso, formlularei de ·novo, 
aman.h~.· a moçií.o ,e r.çpcLirei,, si fôr passivei, ,o me,smo r e
qu01yJ1.ento . 

O Sn. ZAMA - E ' dar murros em faça de ponta . 

O Sn. PRESTDEN'l'E - Peço ao no])re IDeputa,do qur, me 
auxilie em cumprir o Regirne.Ílto. ' 
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ORDEM DO\ DIA 

DISCUSSÃO DO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO 

O SR. PRESIDENTE declara que vai continuar ia primeira 
discussãp do. _p,rpj r;>a:to de , {)onstituição c;om , o parécer da 
Cpmmis_são )llsiptiPiítl- · .i ·: " 

1 • iSãó!' lidas~' e éntram conjunctamente em discussão as se-
guintes 

EMENDAS 

Ao art . 8º, § 3º do n. 3 

E' licito aos -estados tributar a importação de merca- · 
darias extrangeiras, quando destinadas a consumo no seu 
Lerritorio, até 10 o/o addicionae~, os quaes comtituirão.. parte 
elas rendas elos mesmos e-staclo's. · 

S. R. Marcolino Moura. 

,Ao art. 8? 

ISubsLitua- se assim: 
E' ' ·da cornpetencia exclusiva dos ·estados decretar qual

quer imposto qu e não esteja comprehendido no art. 6° ç que 
não seja cont1,ario ás disposições . ela Constituiçã.o. - 'Jillio 
de Castilhos. - Ramfro Barcellos . - Pinheiro Machado. -
.fnlio .. .FPóta .· - Bo1·aes ele 111.eclei?'os .. - Menna BarT.eto. -
Thomaz Flo1'cs. _:_: Abbott .'' :....,_ .e:. Nascimento. _.:..._ ..H .- Ba
pt.ista. - Assi:s Brazil . - Pei·eiTa da Costa. - R. Osorio. -
Ab1'cu . :_ Vi«Jtorino llfonteiro . Al.cides · Lima. ·. ·· ·' 

Ao Art. 9° 

Depois da. palavra - adll1'inistra tiva - di~1a-se: actos, 
ou scrvi oos, ou i.nstiluições publi cas cstabelec.idas pelo Go
verno da União . . :..- H. 'Baptista. - C. · Nascimento. -'
Abi·eu . .,....,... R. Osor'io. =-- Rariiii'o Barcell'os . - P'inheii'o Ma
r:hado. -~ Jiil'io Fróta . - Boi·ges de i\iedeú"os. = .,Menna 
B.éi1'i:eto. _;.; J'.hninaz Fl,orns . - .Tu.lia de Ca.stilhos. - Abbott . 

.....:..... ·Assis Brazil. - -- ·Pe1·aim (/a Costa. ~- :Victoi·ino Mon:.. 
l ei?'a . . - 1Alcides Lima . 

.. Supprima-se, po'r sup erf.luo, o n. 2 do art. 10. 
Transfira- se pnra o art: . . 72, como um paragrapho, o 

n. 3: do art. iO. - ,Jttlio çle Castillws .. - R,arnii'o Barc,ellos. 
,---., finheir·p li/achado . _,..,.... .Ti.ilia F'rdta. - Borges .de ,Medeiros. 
- ilfonna Barreto. - Thomaz Flores. .- Abbott. · :,_ Assis 
Brazil. .;- TI. .. Os o rio. - : Vi.çtoi·"Lno M onleiro . , ,- Pe-reita da 
Casta. ·,....,,. 4kir:les. L'ima. -= [I , Baptista . ..,..,, C. Nascimento .. 

,~Abreµ, , .. , 
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Ao art. :12 
.SL1bsl.iLua-s o: 

Nos casos oxLraorcJi.narios de calamidade publica, po
derá o Governo da União taxar a r enda de cada 11rn dos 
es tados, deyoncf.c1 ser cgual T>ara Lodos a porcentagem. 

§ 1.º Quando Forem in suffi cientes a:s f.ontcs ela :t'ecoi ta 
di scl'iminaclas n o ar!. . 6°, para occorrcr ao serviço ôa cl ivicla 
naciona 1, poclorú. Lan ibcm o Governo ela União lançar nma 
taxa p eenmnc.i1 1.c s obre a ro nda dos ·cs l.aclos, sem rli sLin cç Cí cs . 

11.. Raptista. - C. elo Nascinwnlo. - Boi'r; f!.s ele ille
d cii·os. - LlbboU. - TI.. Osrl1"io . - Abrcii . . - P cre'i1'a âa 
Costa. - Rmni·1·0 Bai'cc llos. - Julio Próta. - T'in hcú·o 
Jlar: li ado. - .ful'io ele Cast'ilhus . - Yiclo1' ino Jl!onl c i'l' o . -
f\/.cir/cs L'i.ma. - Assis BTaz·il. 

Ao al'L. 134 
Ar.crescenLo-sc: 

3.º As clausulas rl o ([U O tratn o n . 2º dos t0 art ign, serão 
s0m1we amrYli.:NJas. dcsrlr que fornrn Javortrrn is •aos Nil.nrlns . 

Sa la <ln s s<'ssõe;:; elo Congresso Nncionnl, 15 rl0 rl ozcrnbrn 
rl e '18910. - A. de A.11w1"i?n Orwcia . 

. o 1Sin,, B 1m NATID JNO DE CXMPOS (ve la O?'âem) 1rcquc.r n 
re t i cada elas em endas qur, aprcsrn l 0 11 , cm seu nome e no ele 
~ cm co lle3w> de rcpresontar;ã10 1 rcilaLivam enf:ü a impostos 
uspcc i aes e impostos ele importação e exportação, conospon

dPntes ao § i " elo art. 8º o ao art. :10, n. "l. 
Consultado, o Congresso co nsent e na r etirada p ed ida . 

O Sr. Vi,rgilio D amasio - Sr. Presidente, .Srs. membros 
rlo Congresso, não sou certamente um grande esgrimidor do 
r h otorica. clesconh coo me mo muitos t ermo•s e fo rmulas el e 
parlamento; o qu e, porém, me trnz a este Jogar é o cum
prim ento ele nm dever . 

Honrado pr.la colYfianca dos rnr,us; collegus ela repr;c
s !3 nLn r,.ão do E~Lado da BahiLL, Live a h onra rlr,, nn Gommissi'ín . 
rins F.sLadns. aiwesentar al gumas ern cnclas, elas quaes nmas, 
como era natur al. fora m r ecusarias ; mas, como, de r.ntr0 
ns ta.s, r,onRiclrro ele importanc]a. capil'.al a·lgurnas, para escla
recer ma i .~ a minha convi cção, pn.r isso qu e porventura cll as 
rlr,spertal'ão a contraclicLa ou o rl ebal.o da parte el os m eu s 
r,o ll cgas, vou r eprodnzil-as aqui , su s t0ntando--as como tmcl or , 
P apresentarei m()srn o ou tras qu e depo is 'Se m e sugg,eriram . 

Logo no prim eiro artigo 1clo proj cc l·o ele Consttitu icão, 
houve na Cornmi ssã.o um d ebate que parccj.flJ, ft primeira 
vi si.a .. rela Li vo ti. redacção cio arti1g'O . mas que certam ente era 
de maior importan cia . ' r ratava- Rc, segundo a 0111encla pro
riosLa, clr, ~upp1.·im ir a.s palavras - JlTOClamarla p elo rleÓ'elo 
1·1. 1. de '' 5 de no1lr.nnbr-o de 4 889. 

·vm1c0u-se is l·.o cm commi ssão e m esmo com a minl1a 
acq11 iesc;cn cia, porq11 0 parecia qnc ncllas consagrava-se o 
JacLn el e homologar a Nação ·simpJ.es rn cnl.e o .rlecrctn rle 
proclamação ela R-epublir.a . Mas. depois, refl cct.i qu e por 
vcnl.n ra o int ento rle quem elaboron a Constituição foi lan
rlnhili ssimo, qua l o de fawr p ~rnsa 1· rí s geraoões l)or vir a 
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data immorredoura e glorios u, 0 111 q11. L~ foi vruclamada a 
Hepu<bliea no Braz i l. 

Proponho 4uc nus limitelllos a accuiLar a suppressão das 
palavl'as do clecrelu n. 4, :ficalldo o al'tigo, a3sim concebido 
(lê ) : - . «A Nai;ão T:h'az~l eira, .actupL;iudo corno ~·órrna de 
governo, sob o 1·eg' imcn reprcsonL::tLi\·u , a Jlepublica Federa
tiva, pruclamacla a Eí ele n ove mbro ele 18füJ, eonsLitue-se, ele.» 

J!j ' esta a vrirnc ira emcmla sobre a c1u.al ·não me deLerei 
mais: a .su LJf)re.ssão destas palavras . , \ ssi m ;ctmsignamos o 
t;Tanclc facto se 111 que JJareça cp_1c este a rtig:o da Constituição 
é apenas a hornolugac;.[w do clcm·cto. Esle foi o modo, o meio; 
mas nós D que queren1us llOnsagnn ti o grande facto. 

1'1.,3c1ra, per;o ans meus 11.obre: coll eg·as uão só attenção, 
como iuclulgcr:w ia lambem. 

Eu vou ma11lia1· um 1Ja1·agrnpho adclii,i,·o a esLe ar.t. i " . 
ConsulLanclo a mui Los coneligiona 1·ios des~a Ca.sa, pa

r eceu-rn c qu.e Leve o avoio o acll!es.'lu delles a icléa que lhes 
apresntui; pareeeu-me que e!'a consc11 I :111eo com o papel que 
aqui! representanws, co 1u o nosso rlev1!r, com o espiriLo de 
paz e dn prug1·cs::;o. L[Ue p.rnside aus JJa:;sos ela nascente Be
publica BrazHeira, uu rn a conlma e noJJreZia que ella ·apre
sentou ao mL1nLlu 11 rai·a vilhad 11, desde o;:; primeiros momentos 
de sua vida, nus do is primeiros aicLos do Governo Provisorio; 
pareceu-me, dizia, q11c ho.ie qne não exi:Lern mllis as razõeii 
11ue puzerarn at6 e1•rto ponto um obiell á eonLi1Jllação dessa 
eOl'Clura, nós devemu,; dai· a es:;e a·:3 Lo cio Governo J>rovisorio 
a const.\graçiío e ctLJOio elo lJai z por nús aqui r epre.3entaclo . 

Urn clesse.;; ados do Governo 1lrovi.sori o, que viu-se 
obrigado, POLLCO mais de um mez cl cpois ele promulgado, a 
revogar, em virtude ela coincidencia el e div ersos factos e mo
vime1.1.Los que pareciam hostis á consolidação e seguranr;a da 
Jl.cpubli ca, 6 o ll ec1:el.o 11. 2, ele L5 de novembro, que, todos 
u sabem, consignava - ·· fada sem prereclentes e que uão 
·mais scrú supcru1clu na li~::;toria el o~ JíUYu ::; - oonsig·nava, di.g·o, 
ao ÍUll!Cü i.onal'iO q11e c\1: ixava -ele (lesernpc1ilrnr O lagar mais 
elevado elo paiz, qu e dt1rante rnLLitu Lempo occupára, a con
Linuac;ão dos Yc11.ci111Pnt1Js que pm:e 1~bia. E ainda mais, con
uedia-ll1e qua u.liu conclig·na da Jibci:a.liclatle ria Hepubli.ca, por 
amor ela rleecnc ia ck pr,ssôa e comu •l10rnanagem prestada ao 
proprio vaiz em que cl le exercera u pl'irneira Inéllgüstratura. 

O Srt. ~LY S EU }f.mrrns - ;.;110 C• maLm·ia constiLuóu1tal . 
O :3.tt. Ymc;u,10 D.-\ .!\'IASIO - Pt.:nlo1 ~-mc: si não :f:ôr jul

::rnda materia 1cousLiL11cional, não faço qu estão de lagar; póge 
'.[igrn·ar nas clispo:ir:.ões transitarias; mas pen ·o que tao 
uonst itucional G clize1.· que frna prodamacla a Il~pub l wa em 
15 Lle novembr11 de 1880, corno dizer rna1s, 1ia fqrma elo ad
cli tivo qrn1 apresenLo ( lendo ) : . . 

« Attc'11dcndn a que o ex-I1111w1·acloe exerceu por crua.sr 
meio sec11.lo n,s f11ncoõcs ele clleí"c dn l<};Lruclo, a Hepub'1i~a lhn 
garante 11nra ve1tsCw cunJigr.a Llessl'_ eleva(IO ~argo, a qual 
sorú. fixada pelo Congresso em sessao orelmana . » 

'"'\ ss irn, o·eio cru.e deixaremos aquillo c1ue é es:i~eci.al ao 
Um1•,.res·so orclin a ri o para ser resolnclo em occa.3HW corn
pete~.tte, isLo é, rna{·.car as condições paiticulare.3 da pensão 
Ou aposentacão, faanclo r esolvido . _PO !_' nó8. ,q ~)onto fu~da~ 
mental, aquelle LILI(' reso lv e~ cr:ie a fü1 çao Biaule1ra, a.o vonar 
a pagina que e 0lJ1·l' a historia ·elo Im peno, sella generQsa e 
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cquitativamenLe o acto da proclamação - da Republica, dj
zendo: Nós não deixamos cliroito a · alg(le.r;nl . de · quefaai'-se 
eoh1 ·stlmbnl ·,de raz[t0·; ··11ós· supprimimos '° !3tnprego.;<nms niio 
abà::iHl1.mam.os .o · erupi'egado. - I'ar 1esta fórm::t · hqn~·amo.s. o 
Governo ·'· que " Começou. a obrâ - grandiqsa ·ctl'J. Repub.hca e _o 
seu segundo decreto, que :consig11a a mesmá idéa: ' (Apa1··tes . ) 
· " · Eü não · faço, ffú 'dis'3c; qii.estão . ele .co llocação . O que 
trucro, o ·que ·: de'sej o é qll'e, tratando-se ele un'l! velho - fu~c
cionati:o; · a Rcpubliea í'or'.neça-lhe meios para slia subs1.stca111a, 
úe · ·accôrclo · coin ·o alto cargo que, · occupou, Póéle_ ser cçipo
·t: ada,.- s i asairn ·u ehtendêrem os ·honrados ·col~egas,. nas füs
posiç-Ous · t.ransifül'ias . -Acho, 1J0l'ém, -e insisto neste pofito, 
qu'C :a idób. é" dig1.ia- úe nós, e m;pcro que ella merecerá a 
sancção do Congresso . . .. 

.. O 'SR . ZAi:v.rk _:,;; 'JMuito mais irregular' foi o decreto con-
cetlei1'.dQ 5. 000: Oü0$000. · 

O Sn . VmG1L10 ·DA1vrAs16 - Deixando, po'i.s, d La ·inatúiiL, 
CJi;li~ p0c1erCt scw colioca'cta -úo .lagar que :t'ôr julgadó- iílais 
<.:oi 1ven-i~entc; não podendo alongar-mo úa tribuüá, visto como 
disponho .apenas de_ uma horp., passo a outra ordem de con-
siderac&es. · - · .. · ' ... 

·· :O'. art. 2º · ch.t · Constitcilçfw consigrn.1r mna idéa que· não 
é nova .·e que· se ·refere á . mudança da Ca.:pital. Esta qucsLãr> 
:iA foi .tratada 1 muü0 IJem por alguns collegas nossos em 'urna 
.elas· · ·scss·ões · passadas·. Dpsde, pois, ,que ella açha-se 1êúi
JJL'airla·.no ;i.rL . 2º da Constituição, cu, senhores, tive· ó ensejo 
de aprcse11t.ar :í. consideraoão da Commissão dos 21 ·a seguinto 
ernchdª,,(lê) : . ,. . i , • · . · 

·· «·Cadà uma = cfa.s antigas iJr'o·~r.ürdas - 1'on'rra11ú. üm ·EsLadn1 
ê .. o" aútigtF;rnliili'ciFJió heütFo ·C'onstituirá o 'Districto Federal, 
contrhuando,' proVi'soi'ian;iefü_e, a ser a Capital ·dá Uniã'o -. · 

·' .. §--.1.° Fica, iJbréhl, desde j ú -resolvida a · niudanç;a da 
Câípdtal, :e·, .na p,l"oxima ·Icgi's-latm·,a ordinaria, o Congresso cle
c»Tetará ori:qe deve estabelcce-r-se a Capital, que chamar- se- á 
Cidade 'Tii'atrerttes: ·" ' · ·u· , 

· · § 2.º 'Escoihido' para ·cs Lc fii11 o· ierritorío, mficlianLe 
u consórtso · do Estaclo ou dds esta.cl'os de .que hol1ver de des
i1ie1t\füar:..se, passará o Dis tricto Federal, de per si, a con
stituir um Estado. » · 

· · Tratando-se · da··múdança ela ·Ga'];liLal·, cogitei em es-c.olh ee 
uiii noli1e,· 11}ori10 00nsla dá emenda- que llCabo · de lêr ao 
Gfüi1g1·ess.o-: n,ssim como o nome de.<Bolivar foi dado á -Bo.Jivia, 
jj ól· e·al'fsa 1 rloS- · rchwantçs ·· 'StWvic:;o3 presfaclos ,: á Patria 'pôr 
esse ôidi:télãcr:< assim ·como · a Ca]lital da grande Republica a1jie
riean·â 1 tomoü o nçnnc de Washi11gto11í ·do mcsrúo . modo nós~ 
que tivemos Tiradentes, não é ·natural. que - e'3co lhamos õ. seu 
lioíire· pia-ra a Capital da Hepublica Braz.il eira·? E' o nome do 
proto-'"martyr da · Hepub!i.ca, G!o aposfo.lo <la liberdade, que 
entregou a · v icla· ;pela · Pabri>a (Avaq1t_es . ) 

Mas cu üeste momento- não discuto um nomo,i qüe · terá 
-ele ser. resa! ido •. em. tempo ·pel0. Co~1gresso; o que .discuto 
ag;O'l'a e. ·a c-onyemcnora, e convemencra urgente ela rnuclanr:a 
da Oa•pital. . (Apoiados.) . : ,, ' • 

lO f21,l. 4AM{\- :;-;;i: I s.so ;é U]l1J~ _,;rnces~ i .da,de . ; , ;-

!O. SR_... Dt.:M.ASIQ .--. De accôxdo com Q que _ouvi pela, 



l?oPQí!- . 4e ·um Hlustrc coUega que me préce'deu, creio - ~ue q 
'~r . ~'ho11g1.z ;Delphino, direi que as concliçõ'es ·da i'l'ópdla(;ão 
agg')omer&da nesta cidade são as f11ais · coilLl'aria's'"á cXi.slenoia 
de uny1. gp~111dt\ . cav~~al t de ,}tm.a g1; a1~çl.~ ,Fedcr51yão, ;ÇQ-Ino é a 
nossa '. · · · · 

, 

0

1\lém ài so, ' 6ní urna citlarJe pdpulósà, . onéle'. iÍvulLa . a lia 
?ocia l cçmstituidà por · massas nas ·qLracs, iríféliztnMte, a 
msl.ruc0.ão nã'o periclroú aii1da, nem a thi1i irria ccitici:l:ção · ci
vica;· onde se encontrain' inititos, · fü!lei11ós " a vcrdaclé, · qüe, 
ir[tcim~nerite fóra da . cornmu.ilhão ·ctci pbvu laborios'ó e hones tq, 
viveni.~ cqlre a ociositlade· ·e ;os inàne,ios 01i' ·expêclii;mti3s poli\Jo 
confessa veis ; · e•s·sa gTandc· massa ele homens1·: é 'üina · arma, 
nma • aLa:vanea·· i•10.del"Osi.ssima em mãos .d1> a.gità.clores: .. 

:éJ sri:. VINHA:fts '- !P1oi iJ esta~ a Vet' dadeira base em que 
assenta 'a den10cracia . 

. iO Sn,., VmGILIO ·DA11:AS'!'o. - K 'báse da' denróci:'acili. é a 
liberdade. (Apo'iados . O· Sr·. · V-iiihaes dá nrn lpngo apm·te, 
11TOVOcart.llO 1•ecletm'(1ÇÕ,es das .bnncarlas. ) · ·. · ('' ·' , 

O SR. PRESIDENTE - Attenção! Quem tem a palavra é 
o Sr :' ·V-irgilio Damasio. ·· · . . . · .,, . . 

· 10 SR'. Vr~GII~r ó bAMASfO "e- l\fas o que é' isto'! Porventura 
cu di'.sse que a plebe' "era ii.,'1lobil ·óu 'baii a? ·Mas o qlié sou eu? 
O qlJic .,é ._a maior parte dos que aqui :estão? 

UMA voz '-"- Somos todos plebeus. 
O SR. DLIVEIRA riINrn - Aqui nílo .ha fülalgui.,a. ,· 
O Sfl. VWGILIO DAMM;Hó '- Sdmôs toiio.s· plébeus; 'e de

claro .·que "não con.siclet o qúo aqúf haja alguom que nãq, sejã 
plebeu; . mas tambél:n qtl e ·não seja lioncsto. · , ·"' 

Poi s bem,· é éla ljlebe 'deshonésta (eLi _ a qtúÜifiquej_ ' e 
defini bem), é daqullltcs que vivoni ele expedientes inc'ón
fessaveis e màn ejos me±iós decerites, ·que eu faUei. (Ha outro 
longo aparte Elo Sr. _ Vinhacs, que ·interrompe o orado1'.) 

ü Sn. PRESTDE~TE reclama ordem . 
iO Sn. · Vmmuo · DAMAsro - Senhores, uma palavra 

<rncnas áo nobre .. collega · que fez-me d bbsequló ·de inte'r
romper..:1110 e cuja attenção peco para explicar o meu pen
samento'. « ' ' · · '.' 

Não qüero ele modo · nenhum lhzer que aquélle . que :tém 
meio de ·viela.. isto ü, que o operario pertence ' á li a ·sociitl; 
.mias entendo · que ·aqueUe que nã:o · tràba1Jha, · c1üC não ··é 'op~
rario "esltí:, abaixo ·el e to ela. :a cl a:ssificação · (ilfoitos avoiados) ' e 
aquelh~ que está abaixo de toda a cfassif'icaçãq é a lia social, 
sem duvida ncnlrnrna. (illnüos avo'iados; minto ~crn; ) · 

. O ov~i:arto , :por iss_o
1 

que aquelle çrt.:e tEa.ba.lha_ ~ -_a · con
sa.gràção, ·cn\ . ponLo~· i:iet(ueno, a . ·consagracao md~vr,dµ~J., .. ~o 
espir ita socfal;' elo espiritó dé hoJe e do futuro; o op~~ar10, 
por isso mesmo, está superior a todos., ~egundo as ,valavras 
do grande. do divino philosopho, que. d1Z1a: <106 ultimo~ . se:-
rão o:s 'pr in1 eiro.s>1: .. . '.· · . . _ · . , . 

11Q'Jicontestavclmente Ja o disse na Comm1ssao dos 21, e 
rnpito, é cçrnv_ic~ão .I?il}ha; . apesat1_dos_ .. meu ~-- ~~}foll·~,s 1 _~t~~~?~~·. 
apesar de · miils ·de me19 s•ecml~ "~e ex1s·t.encrn.' · ffu~ · -deve· -oli~
mar-me -para o passado, . considero de maxnna 1mpo_rtancia 
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nu J n Luru, a ques.l.üo u[Jfü'lll'Ül , e QuanLo a mim, a JleJ)u]Jliea 
é Luua pliase {]e tran.3içãu na cvo ll1\;ão dos povos; vujam o qrw 
eslú .s uccedcnclo na All emanha, onde o socia lismo se urgam'za. 

O ,Sn.. Z ATuL\ - Bssa p•arLe doc'lltia da. socieda,cle é a. que 
preliisa ele mais cuidados e de mais so licitude da democracia. 

O Sit. Vmc.;lLJ.o DAM:ASIO - Como dizia, Sr . Pl'es iden te, 
uJlla c[dade populos·a 11ão c·onY érn pal'a CapiLal . Ve,ja t11os v 
que deu- se na ll ep ubli ea da Arneriea do No r·Le . ]~m vez de 
Nova York ou outra cidr~cle populosa, procurara1m '\V•asthiii:igtuu, 
urna eidacle pequena, que, hoje, depois ele um seculo, apenas 
tem 1;8rea ode ?00 . 000 habitantes . (lla mn apu1'te. ) 

Ha ainda o utro~ arg1 1mentos, meus sen h ores, qLte ass(1s 
demonstram os graves inconvenientes ele ;u;ma. grande Ca;pita!, 
m u i.to numernsa em população e muüo ri ca em commer0cio, 
nos qua.cs deixa.rei ele clernorar-me . 

Vojanws, porém, ·outras yanLaigcns ela rr1 uclan0a ela Ua
lJi tal da. Republica. E li as são obvias . 

O local escolhido para a. nova capital scrú Mrtameu Le 
mais central. 

Supponh amos vor um rnorneuLo qne fo.:;se assentada cm 
le1·.l'iLorio do E stado ele Goyaz, (como mais ele mna vez tem-se 
<liLo) . na villa Formosa ela Im.peratriz, por exemplo , ponto 
qu e. 0 proximamente equidistante, para Norte e Sul, do Parú 
•e elo Rio Grande do 8ul, ·e um pouco mais arredado para léste, 
cli3tando apenas do AUantico 1.60 legua.s, ao passo que pouco 
mais elo que isto disLa. ainda ele Cnyabá, e umas 250 e tantas 
da fronteira d<J. Bolivia. 

'l'omemos, pois, csla hypothese. Pois bem; em primeiro 
] ug'fH', Jacil i La r· - ~p-ão aH communi cações para. o centro e a 
ri i ~ scminaçãl' r\r1 pl'Ogre::;so, por isso que, aco mpanhando esLe 
a ida ela Cap i l.;1.1 JHl'J.'ª essa8 1rn1·ag-ens, a cmTcnLr.. cuj o cen L1: ~1 , 
hoje, é aqui a Capil a1 reclel'al, ean1i11lt an\. 1rn1·a lá u, p·urLanf.u, 
d1;nan.iar-se..:ãu cu.1111 mui Lo mais Jacil iclacle. com nmito mais 
rap id ez, as ·conqui.,ta.s Lia civiliz.aç~ão cm' torno ·ela n ova 
Ca:pital. 

Alé.111 di sto, geu 11rle vu 11La0·ein hygieniea. ELrm1n 0liavfín. 
W tLt qllc se árn cdrnnLa t•Jn tocla a Europa a mnigra1;ão, cha
n1tmcJ.o-a para as pa1:agün;; Llo 1Pral.a e fazendo eo rn. qu e clla 
se arrede rio Braz,i l, é a cxisLcncia das i'ebros pernic iosas, 
solJl' eLu clu ela febr e amarell a, no nosso 'liLt01.·a1l. Pois ·bem, 
ainda 1rnlo laclo ela quesUlo hygicnica. qu o para mim ó prin
cipal, a mudança ela Capital irnra Goyaz; clesvancce l'ia. ess.: 
Jllrnnt asma, que mai s p ha.nlasma é do que rea.licla.clc (Apo'ia
dos) , mas que na Europa eull a. impede quanto é possivel a 
emig·ração Dara o IJ3irazil , ou a desvia para os esta.dos tlo 
P1·aLa. 

O Sn.. ELYSJfü M:rnTTNs - .A eansa principal não é ossa., 
rna& sim a nossa inercia e a indif'fm·ença cio nosso corpo eli.
plornatieo . 

O SH. Vrrw 1L1 0 DA:NI:Asro - Mas, :i.lióm elas vanLag·eu s 
hygi en i cas, ha rn c;on te. · tave1 · vantagens estraf.egi>cas , CAvoúi
dos.) 

Sem fallar, .i á, no JT1elhora1nen to .que traz a c.ollocação 
da Ca:p1tal no centro, üll da vantagem ·estra:tcg·ica. d e t i ni.r a Ca-· 
pi.tal da b eira-mar, Leremos que naquelle bello ponto, que con- . 
sL!Lue, na phra.se de a lguem, a mais linda elas ;l\1eso:pota.mias, 
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onde, Q)1ara o Norlc, o T·ocanLius e o Araauaya comei.~am , ·ia8 
el e b Oa uavcgação, e, riana o Su l, pP lo P:i:ranahyba e, dopai ~ . 
passan clo pela foz do Rio Grand e e elo 'l' ieté, vai - se até •) 
Jlaranú, nesse ponto podetemos com facilidade acudir ás 
nossas fronteiras pa.ra dcJendel-as de ca<la um dos nossos 
inimigos (e nós s abemos quaes são os nossos inimigos), fica
remo: m::ds proximos 16-0 legua.s ·cio que estamos actualmentc 
de Cuyaibú l', irnrLanto. quando os nossos · inimigos fizerem 
rnew; ão de nos aggTedit, nós n ão teremos necessidade de 'su
p oral' os obstaculos que pelo lado do Prata, üha de Martin 
Garcia, etc . , se nos ::wteponJham, porque poderemos ir feri l-os 
c111 ·pleno ,curaçã.o, por tel'ra e con'1 facilidade. ,, 

O 8 11. Er.YsEu MAR'J'INS - E' uma injusl.içá que faz · á 
Anrn1· ica Republicana; e lla não Lcm necessida:de disso. 

o S I{ , Vm.GJLIO DAMASLO - S·i vis pacern, vara belliirn;: 
uü.o quero que haja guerra absoluLamenle, mas quero que 
estejamos wevara.dos,. porqu e, si bem qu e ha 20 annos t i
ves ·e ~id-0 a :ua scriu1ltura no .Pal'aguay, Solano Lopez, uão 1; 

impo: sivcl q1i.e apparcça ainda outi'o. que po:ssa arrasLar 
]Jara um moYilnenLo mt'.to contra seus vis inhos uma populac;ão 
i1ue nellc .acredite. 

llfas deixemos isto ue pado. E', pois, wnveuicuLissinKt 
a mudani;a .ela sédo da GapiLal. 

Passando desta cme;ncla imra outras, cu ainda tocaria, 
si me ·fosse licito, nos .arts. Gº 'ª H, rc'la.Livos ;~t ma.Leria 1'i-
11ancf\ira-ccono mica. 

Baleio ele habili lações 11arn t.al , poré.rn, e por outro lado, 
ei111ll ccendo que ha collegas habilitadissimos e que melhol' 
illustrarão ... 

Ui\t.\. Yoz - V. Ex. lamlJcm o 6. 

O 8 1\. V1 11 mr,10 D.\J\•IASIU - ... o 1Cong1:essu, neste puuLu, 
lü 1J ila1·- rn e- ei a cl.iwr aquillo (Jll f~ l' iz na C.0111mi ssiiu, () l'fere
(~1'. llllu uma í!menr.la. a qual não mereceu as ho11ras de ser ap-
1n·0Yalkt e que aqÚ i re1wciduzo, aclditarndo- lltc mais um lJU-
ra,grapllo. . , . . 

Senh ores, pa1·a rmm , como para todos, e cousa hqu1da 
<1ual a 11aturnza elos impostos cuja ,rJec rela<,\iÍO pcrt enee it 
U11iãu, qwll a claquclles que t.lr.we pe1' tm 1cor aos esta·dos w·i
Yfl.[.i varncn l: n decretar. A duvida 6 so bre a qucsLão .ele cw11u
l al i vida;{k <los estados com a União cm .r.crtos irnpo.stos. 

'l.'udus ,;;•ahcm que li a impostos q1H', 11or isso qui\, d(! 
pcr lo ou de Jong·c, interfereJ11 co121 o Dil'cito Iutcniaá11 n a~. 
l rntadu:; ri o commurcio e navega1;+~0 e o ilrns assurnptns de 
11;tl ureza :l'cclcral, el eve por isso pcrlcnccr ú Uuião a sua Llc
eretacão. 

J <~· ass iu1 Lftte. nos im11ostos de impo1'Lacão, Laxa~ _clos L ·
ll'!.!'L"d.Pltns e c111·1·1!ios, etc . , deve el,Ja 1~ertc~1ccr á Urunv, Loda 
:i. · ~ · i • Y. qw) 1 f'D ha rn de ver eom. o sc rYl\}O :1 r~clcr~· J , i:i.o~·q~1.~. ex
c • ~ pLll• J us te legnl])hOS e CO IT UJOS LlenLrn do prop_L lü J!-SLtJ,dll, 
em sc1·vieo particular por cll e creado, nu Qual nao Lell1 qt1 1J 
·ver a U niÚ·U. . .. . . 

.Si, p 01,ém, estamos todos_ el e acc~rdo, mah ou m: no:, 
solirc a par te que loca á pmao _o a pa~Lt; que toca aos , os- . 
tauos 110 Lr ilJUtaT, este accorclo . nao contmu a ~ru:mdo se t1 ata 
de disll'i-buir . Começa o dcsacco1'clo, tratando-se de .a~re~ada;, 
.e dep.o~s continúa e augmenta quando se trata de dlstr1bmr, 
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provando ist.o que a conta de sommar, com j_usLa Taz.ão, é pri-
meiro estudada do que a conta de repartn· . . 

Pois bem: nesla ui ti.mia •parte, isto é, no modo. pratico 
de ·distribuir, entendo que não se póde fazer cous~ mmL~ r,iova 
e que não ha rcmeclío, façam como f1z~reID;, _ser_iao modifwar, 
apenas mell10rando, as condições que Já existiam antes da 
\Republica. 

E' assim que, por exemplo, os estados do Nor~e, sll:lvo 
o Amazonas e o Pará, cuja verba principal provém de sua i~
:portação aquelles que não podem mais taxar a. exportaçao, 
porque à do algodão, do assucar, etc., já ~inha deix;ad? de s.:r· 
taxada pelo Governo geral ou pelas antigas. prov1ncias, nao 
se podendo substituir esse imposto pelo imposto sobre a 
terra, porque o imposto §Obre a terra é succedaneo do _de e!
portação e, desde que nao se pó!de gravar a exportaçao, nao 
se póde gravar a terra; nestas condições, os estados do Norte 
procuram com um ou outro nome, ;e-0mo os de gyro, consumo 
ou outro qualquer, taxar a importação com impostos addicio
naes. Isto é questão de estomago, de alimentação; façam o 
que fizerem, os impostos addicionaes continuarão a vingar, 
emquauto não derem cousa que os substitua. 

Mas isso é questão de experiencia, senhores, e questão 
que póde mudar-se a pequenos períodos, conforme as condi
ções economicas e de occasião de cada Estado, e eu era de 
opinião qu e se deixasse essa questão para lei ordinaria do 
Congresso, consignando-se apenas na 1Constituição as bases 
fundamentaes para sua ·resolução . 

E assim co.mio, na velha Constituição que vamos substi
tuir, se dizia que ninguem se podia eximir de contribuir para 
as despezas do Estado na proporção dos seus r ecursos, assim, 
hoje. que temos Governo federativo, deve-se dizer: cada Es
tado não se póde eximir de contribuir para a despeza -da 
União na proporção de suas rendas. 

UM SR. !ftEPRESEN'rAN'l'E - Dahi a necessidade da .dis
criminação. 

O SR. VmmLIO DAMAsro - Mas o que digo é que isto é 
ma teria ·ele legislatura ordinaria. 

OUTRO SR. REPRES!lNTAK'rii: - Mas os esta:do1'l têm de se 
constituir desde j·á. · 

O SR. VmGILIO DAMASIO - Mas podem fi.car até maio ou 
junho, regulando-se '.l)elos orçamentos antigos. (Não apoiados ) . 
Mas, emfim, isto é apenas opinião minha. Qucrja que na 
Co~stituição :se estabe l~ce_ssem ape!lais princípios. N'ella vejo 
art1gios r elativos ao d1re1to de tributar, artigos re"lativos á 
arrec_a-~ação, m&s n~o vejo palavra relativa á distribuição. 
Implwitamente acceita-se ·ou deduz-se, parece, a discrimi
nação de rendas da discriminação de campetencia de tributar. 
Em todo o e.aso, o additivo que apresento, como o .fiz no seio 
da :Gommissão,. é o suguint.e . (lê)_: «Accrescente-se, depois do 
a:r t. 12, o segumte: Para sat1sfaçao de todos os compromissos 
finauceiros e despezas da União, conforme o respectivo orça
mento geral. org·anizaclo unnualmento polo Congresso w ntri
buirá cada Estado na proporção ele suas l'Bndas. -· ~ ' 1.º Pro
ceder-se-á para isso ao calculo exacto da renda a·rrecada<fa 
em cad~~ Estado e proveniente dos impostos lanoados, quer 
pela Umao, quer 1)elo mesmo E stado, calCulo que .será revisto 



taml:!em 1:m~1nalmente . - .§ 2.º O Congresso, eni lei ordinaria, 
~1stub e l·eoera o modo ppat.ico de tornar effectivo o princi1pio 
:J:unclamental exarado neste artig.o. » 

Eis o .que, sem IJ1_[!_is justificação porque não tenho 
tempo, e porque não tenho habilitações. (Muitos não apoia'
dos J, tenho a honra ·de apresentar. 

, ·Ao art. 10, no n . 2, offereci uma emenda. Diz o n. 2 
( le): «E' vedado ao~ cs~aido.s estabelecer, subvencionár ou 
embaracar o exe-rcw10 de cultos religfosos>,i. 

Propui uma emenda supprimindo a palavra «subvencio
nar». Com effeito, entendo que ao Estado é vedado estabelecer 
e embaraçar o exercido .cle cultos roligi'oisos. Bóde-se vedar 
aos cidadãos e, portanto, ao Estado, que é a reunião delles, 
estabelecer ou embaraçaP, mas subvencionar não. Essa 
emenda exprime um escrupufo <la miniha partd . Não quero 
que intt:rfira.mos com '° que é da min1ha .competoncia das as
sombléas constituintos elos estados . Nos cantões da Suissa e 
nos estados <la America não é 'Pl'Ohi'bida a subvenção dos 
estados. 

O Srt. B1wrLAQUA - Essa faculdade paircial ide .c·a·da Es
tado prejudica o pacto fundamental, que não conhece religião. 

O Srt. Vmmuo DAMASr·o - Realmente, disse bem um 
illust.re Deputado do meu Estado, em -sua notavel circular, 
nesta phrase eloquente e laconica : <0 J<::.sta,ao não teilll! alma». 
(Jla urn apai·te.) 

A' Constituição Federal, porém, não cabe o direito de 
vedar que os estados subvencionetD um culto. 

10 SR. BIBVILAQUA - Cada c idadão tem o direito de ado
ptar o culto que quizer. 

O SR. VmmLro 'DAMASIO - E' exacto que póde. A ques
tão de que a Constituição póde vedar não .é duvidosa. Ella 
devo fazei-o. ,Sustento que os estados têm o direito, si qui
zcrem, .de subvencionar culto.s, não obstante entender que 
não devem subvencionar algum. 

O Sn. BEVIL!\QUA çli'.i um ap arLe. 

o SR. VmGILro DAMAsro ~ E' quest~o differente. 

1Si qualquer individuo fOr iuil?i~o .capital da philoso~hia, 
dtt esthética, de qualquer outra dlsc1plma, das mathematicas, 
ide ·que muita gente é. inimiga, principalmente alguns e$tudan-
1.es, ficar·á e!le exiJrnçlo de pagar o imposto ao Es~ado, para 
1que este pague aos professores, sómente porque Jurou, aos 
~eus deuses nunca peg·ar em livros do estudo de que é ini-
müw '? Certamente que não. · 

~ ·~ão subvencionaria em meu Estado culto algum, d1v:.Ia
l'O-·O e desde já hypothecaria o meu voto contra esta di:::po
sição, em assembléa a que eu pertencesse, mas quero para o 
.r:.:sta,io a liberdade de fazel~o. 

o SR. BADARÓ - Apo}o o que V. E::i:;. f)!.ltií çlíze:udo, pm·-:
que é cleducoão logica dos ~ctos do G9verno, que deu aos 
osüados liberdaide e que ID!llS tarde nao t~ve /coragem de 
carregar com as consequenc1as de sua doutrma. 
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O f n. VmGILro DAMASIO - Mas deixo de parte ü;to. A 
h o1·a cst~t acl cu.ntad.a, e não s ei quantos minutos tenho ·ainda 
pai: a !,er m inar o meu discurso. 

Vou, ST. Presidente, justi1ficar uma emenda que mandei 
ao ar t . J !; elo proj eoto el o Cons tituição, á Commissão dos 21. 

Diz n art. 14: «As Joroas ele t ena e mar são ins titui
~õ 0s na oi unaes, permanentes, destinadas á def<esa da Patria 
!10 exterior e á manutenção das leis no interior. Dentr.o dos 
lüniLcs da lei, a fo rça ar rnacla ó essencialmente obediente aos 
srfü:; supe1·i0res hierarchicos e obrigada a sustentar. as insti-
tuú;: õcs óo 11stitucionaes . » 

Seu li ores, a minha emenda propõe a supp:ressão deste 
artigo . Fui iutcrpel1aclo p or um dis tincto .amigo e collega so
bre isso. Quereis a.ca:bar com o exercito? - 'Gomo? respondi
lhe . Suppond cs-mc capaz ide semelhante ingratidão, quando 
eu ~i meus cornp anhciros que na rua, no meio da ·propag·anda, 
a rrisca:nclo a vida e o .creclito, contribuímos a distribuir por 
olles a semente qu e produziu a mésse fecundissima conse
;guimos inculcar- llics nos co1·ações patrioticos o espírito da 
prop aganda que nos a11imava a c-ombatcr? Acreditaes .que eu 
t eria tal ingratidão par a -es tes bravos que no dia 15 ide no
v embr o :mzeram á disposição da idéa victoriosa a força de 
s uas e~pada s ? De certo que não .. 

Nf.io quero ,que me acoimem desta feia ingr:iticlão. 
Qu eri a ap enas significar, supprimind!o ·O artigo, •crue elle, 

o ar tigo, não o Exercito, era desnecessario. No Brazil, como 
sm toda a p nrte, a for ça armada é a garant.ia da 11rde;YJ_ IiO 
"interior 1.~ 8. defesa da honra no exterior. 
· Ee .quizera sómente que, ou ficasse subentendido, ou 
en t ão, que a ser expresso, em vez de ser r edigido deste modo, 
fosse, por exempl-o, como na velha Constituiçãio, em que se 
consignaYa: «Todos os br azileir os são obrtgiado,s a pegar em 
urn;as par a su stentar a integridade e indepenclencia da Nação 
e {icfcncl el-a oontra seus inimigos internos e externos». 

Ahi se consigriou um dever de honra para todos os bra
:tiil cir os. 11.ão se tratava s6mentc de uma classe, não se dizia 
cru e t aes cl'ev·eres comp et em ,sómente ao Exercito. 

O SR~ BEvIL"-QUA - O Exercito é o povo armado . 

o SR. VIRGILIO DAMASIO - Mas nós, os velhos soldados 
da pr opaganda r epubhcana, somos, por assim dizer, como ·ho
nor ar i os, que per ten cemos tambern ao Exercit o, e no momento 
d.e l)Cri go pao:a a Republ ica. ou para a Patria, na hora em que 
di sso houver mister, todos nós, fübos do Braz-il, militares ou 
não, ternos o devér -de correr ás armas. · 

Assim, o crue ·dispunha a antiga Constituição era muito 
Jllai s convenientem ente dito do que o que dispõ,e o actual 
JJ I'Oj cto : como tambem melhor ·dispurrha a .a.ntiga Consti
Luição, cli ze11clo que a fo rça militar é essencialmente obediente 
e járnais se poderá r eunir -sem que seja ordena<lo p ela aucto-
r idacln lcg-it.ima. ('Apartes . ) . . 

.. E ' melhor is-so d_o que dize~ por esta fórrna vaga: a força 
m1 h la!', dentro ela lei, é essencialmente obediente. (Apartes) . 

O SR. BEVILAQUA - A lei deve ser interpretada pela lettra 
e nfi.u pelo esp.i1rito. · 

O SR. Vrnoruo DAMASIO - Mas quanto mais clara é a 
leltra, melhor se comprehend'3' o. espírito. (Apartes.) Final-
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nwute, eu pedia a suppres~ão dest~ artigo ainda por causa da 
palavra «p,ermanente». P.01s é hoJe, quando o Corngr0sso de 
W'ashington decide que o arbitramento obrigatorio deve seT 
accr>.itr, pelos povos como a melhor solução das questões in
ternacionaes; pois é hoje, quando se colloca á Lesta rlc 
um movimento peTi,gosissimo, quando não seja bom encami
nhado, o proprio Guilherme> II, e qu e {juasi propõe-sl\ o fi lls
annamerito da Europa; pois, é hoje, quando se proclama a 
possibilidade por vir dessa idéa em quâsi todos os circulos .. . 

O SR. DION.YSIO Cm1:QUEIRA - Desde Henrique IV. mas 
não passa de uma utopia. 

O SR. VIRGILIO DAMASIO - ... quando se pensa qtD é 
11ossivel que chegue um tempo cm que nfw ha.i a ex n1·c il.11s 
iiermanentes; pois ·é hoje quando a Constituioão ela Suissn 
cli ::;püe, no seu art. 13 . . . 

UM SR . DEPUTADO - Mas isso é na Su issa . 

IO Sn. VrRGILIO DAMASIO - iVfas a Suissa está na Eurori a 
e e c;m pecrueno paiz cercado de inimigos, qu e de t oda a ºª'' tr 
p: (.t~nram ... 

UM Sn . DEPU'l'ADQ - Ao contrar io, clla ó o equ ilil)l'io 
0uro;)eu. 

(f SR. VIRGILIO DAMASIO - Eu não me fiz entender bem; 
queria dizer ,que a Suissa está ródeada do povos inimigo.'> 
entr e si e aos quaes póde convir a t oda hora invaclil-a, o qu e 
aliás .jiá se ideu na guerra franco-prussiana, em crne um corpo 
d~ r"xercito francez foi internado nesse imiz. 

l'ni.s bem, ó n esse paiz. pequeno, ma.o; qu e tem basl'rmlfl 
Jé na gar antia de seus direi tos, CJrn? a Consli tuicão diz: «P'arti. 
o .poder federal não preci samos de exernito ·permanente . .. · A 
Confederação não t em o direito ele manter exercito p r~ nna -
r. ente. . 

Cada Estado ou CanLão tem a forr;a de {[Ue precisar, não 
0xcedendo 300 homens por Cantão. sem se compreh endecern , 
corno diz o ar t . 13, as forças poliéiaes . 

Eu, t:'r . Presidente, talvez porque não me tenha :.dmdo 
sempr,3 0nvolviclo nesta vida de agitaçõ es políticas, ou poréf!.ll~ 
ainda não apprendi bastante neste assumpt o, apesar das lir,õec; 
da experiencia dos mcms cincoenta e tantos annos, p <JJ~ j ~, s o 
p enso CJU e, por ser este um artigo el e: lei fundamen tal e du.ra
doura, podia dispensar-se esta palaYra - «p01·mancnte». Cha
mam-me os nobres collegas utop ista. Mas, ba 20 annci s, 
quando Paranh os conseguiu a lei da liberdade elo v e·11tre, 
quem dissesse que dahi a 20 annos n ão estaria livre o ventr e 
da mulher escrava, como todo h omem escravo, que estaria 
Feita a abolição, seria tratado como utopista e visionaria. 
Qurnn ha dez annos dissesse que n o anno em crue estamos, no 
paço da Boa Vista , se havia de r eunir o Congeesso Constituin te 
Republicano, seria ,tratado · de vi sionar ia, cl i; u topi sta. üe 
louco. de conspirador. · 

E a Revolução fez-se e nós es tamos na Republica. E 
assim corno terno s a Republica, havemos rlr ter (quando? n 5,C' 
sei; mas hade vir) o congraoa.mento e confed eração elas rn
ções, a começar pelas el a America ; ha vemos el e Ler urn s 11-

premo tribunal internacional, que de0i'Cla da.· qucs,tões entre 
ns povos e crne cli spen:rn a espacl a r a noh:orn; pnlo mr;n os na 
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escala em que as temos, permittindo que tantos dignos cida
dãos, que tantos braços fortes, uteis e productivos J].âO fiq1:1em 
improficuos e iner tes para a lavoura as artes, as mdustrias. 

UM SR. HEPRESEN'l'AN1'E: - Isso é a edade de ouro . 
O Sn. VllRGILIO D.1MASI0 ~ Isso dizemos nós hoj ·; mas 

não o dirão os nossos f ilhos. E' nes ta esperanoa e nesta con
vicoão que eu proponho ao ar t. H a minha emenda . 

.lá estou oansaclo · e tenho concluiclo. 
(Llfoito bem,! 1vliiito bern!) 

1São lidas, approvacla e entram conjunctamente, em dis
cussão as seguintes 

BMENDAS 

Ao art. 1º 

·Conserve- sr, como no projecto, com a seguinte moclifi-
cação: . 

Em vez de di zer-se - proclamada pelo decre to n. 1, de 
15 de novembro ele 1889 - diga-se : - proclamada a 15 de 
novembro de 1889. 

S . R . - Sala do Co ngresso Constituinte, 15 ele dezembro 
de 1800. ~ Vfrgi/,io Damasio. 

Ao art . 2º e seu paragrapho 

Sejam subst.ituiclos pelo3 seguintes: 
ArL. ~ . º Cada uma das antigas províncias forma11á um 

E stado e o rrnLigo Municipio Neutro constituirá o Districto 
Federal, cnnt.inuando, prffv i·sor iamcmtc, a .S•er' a Capita.! da 
:r.rn:ão. 

~ Jº. Fica, porém, .c1c~dc já r csc !vida a m udança rla Ca
pital e na legislatura ordinúia o Congresso decretará onde 
1leve esLabolecer- sc a nova GapiLa l . 

§ 2.º Escolhido para este fim o t erritorio, mediante o 
conselho elo Estado ou oslaclos ele que houver rle desmem
brar-se, passa11á o Dis lricto Fecloral, de per si, a constituir 
um .Estado. 

S. R. - Sala elo Congresso Consfüuinte, 15 de dezembro 
do 1890. - Vira'ilio Damasio . 

f])epois elo art. 12 do proj eDto, ins ira-se o seguinte: 

AI'L . Para satisfacçfí.o el e t ocl•os os compromissos f i -
nanceiros e despesas da União, conforme o respectivo orça
mento geral. organizado annualmente pelo Congresso contri-
buirá ·cada Estado na proporção de su as rendas . ' 

§ 1.0 Proceder- se-::.\ para isso ao calculo exacto da renda 
arrec3Jclacla em cada Est3Jdo e proveniente elos impostos 
lançados, quer pela União, ·quer pelo mesmo Estado calculo 
que será revisto tambem annualmente . ' 

§ 12.0 O Congresso estabelecerá, em lei ordinaria, o 
modo pratico de totnar effecivo o principio fundamental . 
exarado neste artigo. 

S .. R. - 15 de dezembro dê 1890. ,........, V_., Damasio. 
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Ao art. 14 

Substit.ua.-se pelos seguintes: 
Art. 14. Todos os brazileiros são obrigados a pegai' em 

armas para sustentar a íhdêpêndencia, a união e a integridade 
da Republi<la, defendendo-a de seus inimigos externos e in
ternos. 
· Art. 15. A forOá militar é essencialmente obediente, Já
mais se poderá l'Cu11ir sem que lhe seja ordenado por ·aueto
riclade legitima. 

15 de clo:rnmhTo de ·1890. -- · V'il'gilio Damasi.o. 

Aocrcscente-se ao art. 1 º, ou nas disposições transitarias, 
s i mc:lhór convier: 

Paragrapho unico. E,, attendendo a que o ex-Imperador 
exerceu, {Juasi meio srn:mlo, as Junr,ções ele Chefe do Estado, 
a Hepublica lhe garante uma pensH.o condigna desse elevado 
cargo, a qual ser-lhc-á marcada pelo Congresso em sessão 
ordinaria. 

S. R. - Capital Federal, 1.5 ele dezembro de 1890 -
1V'ii·gilio 1Jamasio. 

O Sr. Julio de Castilhos - Sr. Presidente, Srs. membros 
do Congresso : mais por amor ao dever, mais em obediencia 
ao mandato que me foi coiifiadó, do crue pelo <lesejo de dis
cutir, tomo a palavra neste debate, para dizer o que pensamos, 
nós do Rio. Grande do Sul, sobre a materia do titulo primeiro. 
e cumpro esse dever .com tanto maior disposi<;ão, ;quanto é 
certo que fiz parte como soldado raso . .. 

VozEs - Não apoíado; ·cômo chefe. 
ÜU'l'RAS VOZES - E chefe de muito prestig·io. 
O SR. JOLW IIJE CAs'rxt,nos ~ . . . dessa cruzada que por 

tanto tempo so empenhou na propagaoão das idéas republica
nas federaes. 

Nós estamos aqui réutlidos para instituir a Republica Fe·
clerativa; e, senhores, posso assegurai-o, não ha rnateria mais 
importante, sob o ponto de vista ela Federação. do que a que 
se contém n o titulo I ela Constituição. (Apoiados.) 

hquelles que, como nús, por longos annos, fizeram a p ro
paganda da Republica, não a querem unitaria,, mas·, sim, 
federa Uva, essencialmente federativa. 

E', por!'anto, a Federaoão o segundo termo da grande 
rruestãn, tão imp ortante éomo o primeiro. 

Nós entendemns, como sempre sustentámos . . que a RetH1-
blica Federativa é o unico meio de garantir a unidade política 
no meio da variedade dos inteTcsses e dos costumes ela Nação. 

UM Srr. HEPRESE.N'rAN'rE - E foi nesse intuito que 'Se fez 
a Repub1ica. 

. O SR . .Trn .. ro DE CAsTILHOS - E' precisamente o que estou 
dizendo. -

E si a Federaçãü nãio ücae· instituida na Constitniç,ão, ha
vemos ele ver r esul'f:!'Í r sob a .Rrenublica a mesma agitação que 
se avolumou sob o Imperio. (Muito:~ apoiados.) 

Dizia cu que podiamas a Republica Federativa como -con,... 
dição .efficaz de gar:mtir a homogeneiclade política no meio da 



variedade dos interesses ecouomicos e das circumstancias e 
·cos tumes das populações ; e é isso mesmo o que . deve ficar 
assegurado na Constitu içã.o qu e este Congres·so vai decretar. 
(1lvoiados.) 

J\fas a Federação, para ter realizacão effectiva, completa, 
sati sfatoria, depende da devolução aos estados, não sóm ente 
dos serviços •Que lhes competem, porque são oorreS1pondente.s 
aos seus interesses p ecu liares. como tambem ·da devolução das 
rendas que no regímen decahido, o qual tanto icombatemos, 
rram absorvida s qnas i (JUO totalmente pelo Governo Central .. 
(Apoiados.) _ .,, , 

Não bas la. senhores. rlcvolvcr serv iços aos estados. J•, 
nccossario fJUe tal devolu01io seja acompanhada de perto da 
elos m eios neccssarios para a despeza . 

Eis· o problema que ora clis.cutimos: é a questão da ·clas
s i fir.acfío das rendas, nJim de saber- se ·quaes as ·CJUC devem 
prwt rm crr fi. Un ião. quacs as qu e elevem pertencer aos estarlos . 

E sta qu0stão, · Srs. rlo CongTcsso, pó de ser resolvida por 
l.rrs modos diffcren te.' . Ou a União Jaz o calculo da sua dos
p<'za g·e·ral, clanrlo aos osLadns a incumbenc ia el e concorrerem 
para fazer fa ce a o lia; ou a União buscar-:.í os seus recursos nas 
m esmas :fontrs onde os estados forem hauril -os; on a U nifí.n 
reservará para si certas fon.t.es da receita, deixando para os 
0.111.ados todas as mai s. Rão estas as tres solncões qu e prírle 
r.omporLar a questão da distribuição das rendas. 

A primeira solução, senhores, ·CJue consiste ern en f.r egnr 
ans cr;tnrhs a in.::umbencia de occorrerem a toda,;: as dr.sj)o'zas 
ria União. não me parece agora acceitav•el. Durante mn:ifos 
anno!-; os ns lacloc;. jngulados pela centralizacão imperial, ana~
f aram a mais ·desoladora existencia.. sem iniciativa, sem au
tonomia, som poderem or.ganizar a s-iia -economia interna, sem
prr. opprossoc;. sornprr vr.xados. Penso. l)Or isso. qu e. ri o snhiln, 
srm1 o necessario preparo. não •estão em .condições fi o ai:;snmir 
a trr,m01Hla responsabilirlaclo rlo todos os encargos rla Un ião .. 
Quando, rlepois rl c rl efini cla hem claramente a -sna auLonomia, 
pnrl r rr.m exorcr.1:-a bcnefica e :fr.cunclarnente. de moela a po
rlrrr.m rCÓ'i[)tonsab1 lizar-se pela .susf;c•,ntacã.o elo grnnr1 0 o r.g-m1 ismo 
rlr. qu e são partes compo nentes. rm(.fio s im, arruclla solur.ã:n 
porlrr.(i s0r aipp!.icavcl . ' · · 

Vlvemos dur ante um longo :nerioclo sob o rcg·fmen da a.b
snrpcão . Os c·;; taclos não r.slão absolu tam en te cm circumstnn
·Cias rlc poderem, no in ic io da sua viela aut.onoma. garantir a 
c;ati sfa0ão pl ena rios ~n~mr.nsos encarg·os a (JUi\ m e refiro; Jl[ÍO 
pocl_rm, el e cr.rto . .co Jlig1r clr. prompto todos os recnrsns ncces
sanos pm·a :fnzcrrm face (is rlr.spezas ela com mnnidacl c g·crri l. 
(A wwfo s. ) 

lJ:M.\ voz - A ques tão (~ el e producção . 

Om•n.\ voz - ·Toda a Cftrnstffo i\ cconomica. 

O :=;n . Jur.rn nn: CAs·rrLnos - Toda a -cru esLão é cconorni ca , 
rliz 1!1mlo bem l'l nobre collega, e é justament.e a cru estã:o eco
nnmHm rrne estou ahorrlando ag·ora. 

J~nl't.ant_o, pelo moti vo flx.pos to, a primeira solução me pa-
r·ccr. rnapphcavel. -
. T-Tn oul.rns mot iYn$. r. rm niin cnrc00 rl c rl er,J inal- ns rleanf e 
dar~nrll r~ qi_1 r. rnfl ouvem: por_rpw torlos ~"lís . qu e toncl<:'s o pre
·]1a10 Rn l f1r1f'nfr para d1scuL1r a qnes la o, snbeis f[lH', i;; i en-
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os impostos e a obrigação de, com a respectiva renda, estipen
diarem os s·erviços federaes, iriamas affectar até o pro:prio 
clircito das ,g·entes, .Porque tornar iamo s pertencente aos estados 
até a competencia para o lançamento e arrecaclção dos imp~s
tos de importação, o CJUe póde affectar as relações internamo
naes, porque a ma teria póde ser obj ecto de tratados ·ou con
vc·nções com paizes extrangeiros . 

Dispensando-me de decl inar ou lros motivos, direi, cm re
S·umo : a primeira solução, si bem CJUe constittúa o ideal em 
matcria de Federação, é inapplicavel, por.que nós acabamos de 
sof:frer o jug·o do •Centra-lismo imperial, durante dezenas de 
n.nnos, e não podemos de um momento para outro constituir_os 
r s l ri.elos de modo tal {file poss-ui11 occorrer 1á·S clesp ezas da Urnao. 

Tlesta a segunda soluoão . , 
Esta consiste em que a União póde ir procurar os seus 

rcc1n·sos ás mesmas fontes onde os estados vão buscal-os,o 
riu e 'ó perigosíssimo, •como demonstrarei depois. 

A terceira solução, como clisse, é a que reserva para a 
rJn iu o tacs e taes font es ele r cce·ita discriminadamente e qr1 e 
rl1: ixa aos es Laclos campo vasto paea tribuLarem o qnc 11111::; 
r·nnv ier, com exclus ão ·daiquellas. 

UMA voz - Theoricamente é verdacle·ira e consen Lanr.a 
com a Fccleraeão. 

O Sn. JuLio DJ~ CAs'rrLnos - V1emos (Jue a Constituioão 
for. urna fusão inconveniente elas duas unimas solurrõies 
cru e apontei; vemos que ella não aclopta u m plano, uma solu.
r;iío uniforme, mas que baralha os dois ultimas alvitres. 

UMA voz - E' porque h.rdo est{v baralhado. 

. O Sn. Jur.rn DE CAs·rru-rns - A Constit uioão r eserva ce.:rfas 
f'on Lr1s dr.! r eceita r>ara a União , reserva tacs 01itras parn os 0s
l.nr'lo,;, e. depois d e o fazer, clispõ o qne os estad o.· e a Un'ii.i.o po
rl01·ilo ir husc.ar os seus r ecursos nas mesmas :fontes . 

O SH. 7,AMA - E é obra do primeiro homem ·do s&culo. 

O SH . .Tuuo DE CAS'J'ILHOS - Não sei si é obra elo primeiro 
linm cm cl o se.cu lo; o que sei, o que a:ffirmo é c1ue ella é obra 
rlr, um g·overno patriotico, que s e constituiu em i 5 ele novem
bro para sustentar energica e sin ceramente a Republtca, tal 
como fo i proclamada. (Apoüiclos; mm:to bem; m.wito bem. ) 

:Si o proj ccto que esse Governo o:fferece ú. r esolucão do 
Gnng·rcsso niio <5 tal que baste uara a r ealização elo programma 
rop11hlicano, deveremos altribuir o facto , nã.o a pretenç;ões 
dr,sLe ou claquolles que se presumem tornar os prirmeiros ll o- . 
m<'ns rio soc11 lo ·(Apo'iados; mitito bem!), mas. s im, a uma cli
vo1'gencin do apreciação, a uma cliYcr siclarle de opiniões (Mn'ito 
/Jem: muito bem!) 
. i\llr,gava cu r1u e a Constiluição baralha as duas ultimas so
luç;.ões. 

O Sn. Er;YSEU MAR'l'INS - Nuo baralha. 

O SR. J uLro DE CAsrrLnos - O nobre Senador, depois jus
Lifinar á o seu conceito. 

Qua11to a mim, mantenho a minha opinião, que expUcarei ... 
A Cnnstituir,.ão rlispõc cruc ficam taes e taes recursos rcserva
dns :\ lT ni::tr, e i: aoz oult' üs aos csLarJos, accreseentanclo ainrl n, r1u e 



- 570 -

podem aquella e estes tributar cumulativamente as mesmas 
matérias . 

UMA voz - Bem pouca cousa é . 
OU'l'RA voz _ Appello para o futuro. 
O Sn. JuLro DE CAS'l'ILHOS - Senhores, nós, os do lUo 

Grande elo Sul, entendemos que o que a Consfüuição dispõe . 
sobre esle magno assumpto é anarchico, é anLi-federati vo e 
não póde ser ·acceito pelo Congresso, respeitando nós, como 
respeitarnos, ~is nob1·rs intenções elos auctores do projecl:o. 
(Apoiados.) . 

Por que entendemos nós que isso impor La a anarchia? 
Po1,que, Srs., o art. t2 consagra o principio dos impostos 
duplos, lançados pela Un ião e estados, principio que por tant.o 

tempo tl'ol1xe anarchizacla a vida cconomica e financeira do 
paiz, sob o detestavel regimen rio Trnpcr io, f!t'incipio qu e vi1·ú. 
procluzil' a mesma anarchia funesta sob a Itepublica (Ha rli 
·oe1'sos apartes. ) 

E' o unico modo, dizc.rn os collegas que me interropem na 
exposição dos meus raciocínios, que, embo:·a julgados impu
gnaveis, merecem a aLt.enção de contenclores tolerantes e leae·s. 
Permitta.m-fr1 e VV. exs . que eu continue a justiücar o meu 
emmciado . · 

A ConsLiLuiçfo, no art .. Gº, discrimina os impostos de cuja 
renda é exclu siva arrecacladora a União; no art. 8° faz a 
mesma cliscr iminação cnm relação aos es tados; no art. 12 cl:t\. 
á União e aos estados a faculclacle de tributarem as mesmas 
ma Lerias cnmulativamentc . 

O SH. CORRETA REBELLO -- As mesmas, não . (Ha outTos 
apartes.) 

O SR. Juuo DE CAS'l'ILHOS As mesmas matarias, que 
não aqucllas mencionadas no art. 8º. (Apartes . ) 

Nilo perttnbem po : ernquanto a mfoha argumentação, 
porque, r espondendo a todos os aparte .. , não terei tempo de 
c:xpôr as icléas ele que sou defensor; penso que os apartes 
agora são prematuros. (Apoia.elos.) 

.A Uniito se reserva as fontes ele :'eceita elo art. . 6º. Taes 
são: impo~tos de imriortaç:,ão, conmrehend idos os rl ireiGos ma. 
ri ti mos, os elo sello, as contribuições postaes e telegraphicas. 

No n. 6º e u ltimo desse mesmo artigo. Lambem se ·declara 
que compete á União instituir bancos emissores. 

Eu peço aos senhores do Cong:·essa. que me permittarn 
abrir aqui um parenLhesis. 

Em primeiÍ'o Jogar, entendo que o assurnpto bancaria está 
deslocado no art. 6º, porque ahi só se trata de definir a com
petcncia exclusiva ela Un.iào em ma teria de impostos . 

Foi por isso que, na Cornmissão dos 21. opinei pelo alvitre 
el e ser considerado o assumpto no art. 33 que menciona as 
attribu ições do Congresso. ' 

Depois, devo rnanifest.ar a esLa illustre Assernbléa uma 
opinião que me parece ser in teiramente acceitavel. 

No· dia 19 ·de novembro votámos, e eu votei com toda a 
minha habitual sinceridade poliUca, uma moção, em que rc
conJ:ieçemos no Gove'.'no Provi soria todos os poderes ordi
nanos, isto é, devolvemos ao Governo os poderes executivo e 
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l egislativo ordinar ios e outras attribuições que por emquanto 
lhe competem . 

Mas essa moção, na sua propria lettra, dispunha de modo 
expresso que o Congresso :!'eservava para si exclusivamente 
'ªS funcções constituintes. 

UMA voz - Nem pócl e deixar de ser assim. 
O Sn . JULIO · DE CAS'l'ILnos - :~nt :·etanto, nós, do Hio 

Grm1 ele do Sul, experimentámos a s.urpreza de lêr ha dois ou 
tros e.lias, no Diario Of ficial, um decreto sobre materia ban
caria, o qual envolve ma teria constitucional. (Apoiados . ) 

Sonllore. , nós, rio-g:·anclenses, como amigos do Governo, 
como amigos livres que sabemos reconlrncer os seus meritos 
e salJ e mos tambcrn proclamar os seus serviços o sacrifíc ios 
(Apoiados), oHerecemos-1 he,, ·como sempre. todas as demons
trações cio no sso aprer;o e apoio e l;~ibutamos-lhe todas ao; 
1t0ssas homenagens, mas negamos fqtncamcnte a faculdade de 
llecrotat' sobre materia constituc;io11al, visto que es tá funccio
n a nrlo o Congresso Constitwnte. (Apoioclos.) 

UMA voz -· O Governo não tem corre.spondido a essas 
provas. 

O SR . .TuLio DE Cc\STILHOS - Esse decreto assignado pelo 
ill11s l;re Minis t ~o da :Fazenda, cuja capacidade sou o primeiro a 
reconhecer, cujas nobr es intenções merecem-me todo o ruca
tamenl.o, esse decreto, meus senhores, envolve evidentemente 
matnria constitucional, que está pendentB do voto elo Con
gresso (A.v aiados) . Basta dizer c1uc, em ultima analyse, esse 
decreto conduz no s·eu boj-0 o monopolio bancar ia (Apoiados ) . 
Ora, ao Congresso, exclusivamente, oomip1ete dizer ag'Ot'n si ac-
1rnita o monopolio banca r io, ou se o rcpelle . 

Eis, portanto, ·um_ assumpto que, está dependendo elo voLo 
rla Constituinl.c; por· isso mesmo é quçi entendo que o Mi 11í :1Lrr1 
da l<'azenda ultrapassou as attribuiçõcs conferidas ao Govcrnn 
Provisorio na moç5o que aqui votamos no clia 10. an il1·cn: l;1r 
S . Ex . a fusão dos bancos elos Srs. Mayrink e conde de Figuei
redo e· ao dar ao intitulado Banco da n.epubhca, cm uHirna 
anq,lyse, o I!:ll:!.ül'ü;; 1· J:-ancario. (Apoiados; muito bern.) 

Abri este parenthesis propositalmente, porque, nós do Rio 
Grande do Sul, somos amigos do Governo e disto temos dado 
as mais abundantes provas, mas somos amigos livres (Apnia
rlos), que sabemos h astear bem alt.o 'ª bandeira ·da Republica 
Pccleral,iva, sem prejudicar de modo algum a obra da recon
st.rucção do paiz, par?- a qual temos todos o dever de con
correr. 

E já que alludo a est·e ponto, peço permissão pa ~a dizer . 
que aicho simplosmenf,e destituicla de patriotismo a acção da
quellcs qu~ qu eeem fazer opposição miancl même, opposittão 
.systematica, a um governo que tantos sacri.ficios tem feito 
pBla Republ ica. (Niwie1'osos apoiados; mitito bem; mnit o bem.) 

l<'·allo assim, porque entendo que aqui, p erante. o Con 
gresso, elevo çlizer aguillo mesmo que part,icularmente digo 
ao.s m eus ::unig·os . Sou amigo elo Governo, como toclos nós, re
presentantes do Rio Grande do Sul, .somos ... 

UMA voz - Como todos o somos. 
OUTRA voz - Como todo .o Congresso .. 
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O S H . Juun DE OAS'l'ILHOS - Mas, senhores, es ta am.i
zarJ e, es te apoio .que lhe consa:gTamos não importa a inco:1-
d icionalidade . A incondicionalidade é o absoluLo, e eu nao 
r econh eço o absoluto . 

U:MA voz - Mas o patriotisnw não é privil •.g·io do Rio 
(iran clc cio Sul. 

Ü U'l'RA voz _ Nem ningTtern disse isso . 
(Ha oiiti ·os apartes .) 

O Sn. J" uuo DE UAS'l'ILnos ·- Prestamos o nossu consciente 
n.p oio ao Governo, mas não podemos Jiic-ar silen?iosos ou rn u.1.los 
anLc esse -cksre-spcito ao vn lu do Congresso, prol er1clonn . .cli a )!l, 
desde qne o Sr . MinisLro da lêazencla, cujo LalonLo ad r"ll!l'O r. ·tln 
enjo patriotismo não duvido, entendeu que. ora ·cl n sua co mpe
Lcn cia clecr etar sobre ma.teria constitucional, pondenLc ela dr.
cisilo ria Oonsfüuinto . 

O Sn. BAHBOSA Lli\J ,\ -- Pron11ncinnwnlos cnrno ossr 1 i\m 
;; ido Laxaclos ele opposição q·tiand mêine. 

O Sn. . J"uLro DE ÜAS'l'ILHOS - Eu não a faço, en a D ho- · 
mino mesmo, senllo,res, porque inspiro-me .na ·doutrina de uma 
escola que entend e que tudo quanto é const,rucção, por pcor 
que se.ia, é preferivel á destruição sys füematica. 

O 8 1-t . z .. uvr.-\ - Oolloquomo-nos nes ta posição : não pro
curemos sab C'r o .que o Governo pensa el e nó:::, mas o que o pai z 
rl evc pensat' do CongTesso. (Apoiados . ) 

O SR. Juuo DE CAS'l'ILHOS - Eu, pela minha parte, não 
me i1 reoccupo com saber ó que o Governo pensa ela minha acção 
pn li lioa e da acoão poliLica elo meus companh eiros; o que co n
sfilu e a minha .prcopoupa ão constantr, o meu grande em
ponlin r,orno politico, é provar, pelos actos, qu e estou rle ac
t:ôrdn com o fecundo prograrnrna que por tanLo tempo o par
Lirlo r epublicano sustentou peranLo- o paiz. 

ü SH. ZAI-'.T.\ - E os que quizerem fundar a Republica 
li ão ele lrrnbrar- -·e elo programma repuhlicano; senão, havemos 
rl e f1rndar tudo rruanto quizermos, menos uma Ho11ub l ir.a no 
Hrn:dl. (Apoiados. Ha outros apai'tes. ) 

O Sn . JuLro DE CASTI LH ns - Dada a minha exp lietwãn, 
si:mllorc·s do Oongreszo, sobrn esse particular. encerrn o pa
ron Lhesis e continuo na demonsLracão ela minha thesc. 

:Ru dizia, fechado o parcnthosis ... 
Th1 Sn. fü;Pm•~8EN'l'AN'l'E - A clecl-aração foi má. 
O SLL Jm~ro DE CAS1'!l~HOS - ~ão foi má, devemos fallar 

peran Le o pai:-1 co1.n a mesma franque,za com qu e fallamos aos 
rnc ~nbros elo Gr•YUllC' Si, l)crante os membros do Governo, 
onde conLn velhos companbeiros ele propaganda O' bons ami
gos, rnani fes l.ci - rne desse modo, como não hei ele manifest.ar
me agora no mesmo sentido O jui zo que. acabo do externar, ,i(b 
externei DO venerando .chefe do Governo, pedindo a S. Ex. , 
rm nome da nossa anliga arniza,clé o em nome do patriotismo 
licenr;a para expr imir as minhas impressões sobre o clecret~ 
a !ffll e allucli. Ulwitn bem. l 

:rr:n dizi a que o p:'ojecLo i·esrrvou ú União oxclusivan1 onte 
as J'onfes ele rece it.D do art. Gº, as fo nLrs mais abnnrln:nt{!·S, 
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aquell as que mais re11d em , e deixou aos estados," no ar L. Sº, 
o imp os lo ele tnu1 s 111 iss:lo de prowieclade, o imposto terri
torial, o imposLo ele exportação, cuja .arrecaclação deverá te•r
minar, segundo a Constituiç,ão, inJ"allivel 111r11te, em 1898, e 
mais nada. · 

De sorte qw', faieudo essa cla.;;s i l'icação, a Consfüuiçãu 
r ealiza a partilha Llo leão., tomando pal'a a União a.s fontes 
mai-s productivas, deixando aos esta.elos as que menos rendem, 
e ainda ·accrescenLa : - sobrn todas as mai s materias a União 
e os es tados podem tr ibutar cumulativamente . 

U:tvi: Sn. H.EPRE8EN'l'1\N'rE - Ahi é que esLá u erro. 
O Sn . JuLro DE CAS'l'ILHOS - Cllcgapej á clemonstraç\ão 

do erro .a que allucle o 1colleg'.a crue me clr.u o apa.rte . 
En enLendia qu 1', para esLabclecernrns vfwdaJCl.e.ira Feclera r~ ão 

nes te .paii, cleviamos cliscriminar perfeitamente as rendas que 
elevem caber á. União e as rendas que os estados elevem arre
cadar. 

A União, nos termos do ad . li º, LPrá uma ,~enda ordüi,aria 
calculada, no mínimo, em cerca el e :l 3\J mi r contos . 

Possuo a esLc respe i Lo os dados mai s positi1vos. exLralii 
cl os elo ultimo orçamento elo · Ministerio ela Monarchia e rlos 
l'elatorios que os membros desse iVli11'isterio t inh am orga11i
zaclo. 

UM Sn. HE:Pfü<;SEN'l'AN'l'E - ]].; que nem sempre expçirniarn 
a verdade. 

O SR. J"ULIO DE CAS'l'ILHos - Colligi estes da<ios, aos 
quaes accrescentei os dados e informações que hão sido pu
blicados HO Diario Oj'fici'al desde 15 de novembro. Fazendo os 
calculos mais modestos, e1ssas rendas produzem cei'ca ele 13!J 
mil contos. 

Ora, o or.çamrnnto das despezas geraes, i:J.o tempo do Irn-
perrio, montava ao algarismo ele 151. 000: 000$; mas, como com

. prehenrclern todos os meus collegas, dessas desr)}'ez::ts, muitas 
passam para os estados,, porque correspondem a serviços que 
iltes elevem ser devolvidos; por isso, dei n.e ao tmba1l10 
tamb ern ele co ll igir dados positivos a esse respeito, e cheguei 
ú conclu são de que, são deduzidas do 0;:·1;amento gerral a que 
alludo, clespez.as na irnport::mcia de cerca rle 22 . 000 :000$000. 
Ha, portan to, entre a renda mínima dos impostos do n.l't . 6° e 
as despezas geraes ela União declu ziclas as verbas relativas á 
serviç0s que são devolvidos aos ·estados, Ll m sal<clo li rn ido de 
cerctt Lle 9 . 000 : 000$000. 

Ora, snnl101:·es, aclmütindo esLc pe,sultaclo , parece- mo que 
a União se. eleve rlnr ·por satisi'eita com a renda que ,Jh e pro
duzem os impostos do airt. 6º. 

O StL L<.lPES C:i1 ,1y1'8 - E as cle~lH!ZU~ acct·e~c i clas? 

O Sn . Juw1 DE CAS'l' fLHOS - Discutirei esse ponto. Mas 
rnLt alc'rn , '" ll ir e i qu e a U11iã:) não pótl() fo:a1· cirn1 u11 scr ip·La ~1 :; 
rendas elo art. 6º, por.crue as clespezas podem augrnlentar de um 
momento para outro, por necessidade. 

o Sn. z,\MA - Co mo têm augmcn Larlo. 
o ·Srt . JuLTO DE CASTILHOS - Pócl·r, rm virtude de uma 

guerra ou em virtude de uma calam idade, como u peste, a 
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secca, precisar o Governo Feider.al de receita extrP,ordinaria 
para occorrer a despezas extraordinarias. Pois bem: nessa even
tualidade, em vez ele 'deixar a Constitui nte á União a faculctada 
ampla de tributar o que ella entender convemente nos es
tados, pertudai1cto a economia e invadindo as attribuições 
dest·e·s, deve a União ficar com a faculdade de tributar as rendas 
dos estados de 'accôrdo com as condições economiNis de cada 
um, quero dizer: deve tributar uniformemente, mas cada Es
tado pagará sogui1do suas fo rças economicas. A União tribu
tará os estados, por exemplo, em 1'0i o/o ela sua receita; o Estado 
que tem '1. 000: 000$ pagará 100: 000$, o que tiver rrienos, pa
gará menos . 

E assim, senhores, é que se realiza o sysLema fede·rativo " 
O SR. UBALDINO DO AMARAL - Cond·emnado pela expe

r iencia. 
O SR. Juuo DE CAS'rILHOS - Nunca foi condemnado pela 

e:x:periencia ; é o que nós vemos applicaclo na Confederação 
Helv·etica e, até, na Allema-nha. 

O SH. . CAMPOS SALLES ·(Jvlinistro ela litstiça) - Nos Es
tados Unidos produziu máo re,sultado. 

O SR. JULIO DE CASTILr-ros - Na Confederação Gcrmanica 
aos csl&d0is cumpro oobrir os deficits qLlte appareçam nos orça-· 
mcntos gerae·s. Na Suissa é uma fonte de receita da União a 
quota com que contribuem os cantões, conforme a riqu cza 
dolles. Nos Estados Unidos, mais ou menos, .se praticav>a o i;,rin
cipio que defendo, até que sobreveiu a guerra da Sesseção, qu.ol 
originou despezas enormes e obrigou o respectivo e;overno a 
lançar mão dos impostos sobre a circulação dos productos, im
postos internos. Mas a experiencia, quer na Allemanl1a, que 
não qu eremos imitar , queç na Suissa, que é imitavel 'l~m di
versos pontos, quer mesmo nos Estados Unidos antes d.o grande 
cataclysma, mostra que as emendas que apresentei são as mais 
prali,cas e as que mais respeitam o systema feder.ativo . 

O SR. ANNIBAL FALCÃO - Em nosso paiz seria iníquo . 
{) SR. JULIO DE CASTILHOS - Já ouvi egual observação da 

parte do nobre collega de commissão, ·Senador por Pernambuco. 
o qual disse que era iniquo, porque ha es tados que, corno o que 
o nobre collega representa, ficariam manietados, sem meio~ 
de vida . 

ü .Sn. Jos1~ I-lYoJNo - Combati o systema elas quotas, 
porque, punha a União na dependencia das partes. 

o SB. J ULIO DB CASTILHOS - Assim seria, si decreLas
semos _que a União fizesse o orçamento das suas despesas e 
repartisse com os estados; mas não é isso o quo sustoff~o. O 
plano é este: á União devem ser r eservadas as :J:"ontes mais 
abundantes da roceita, ficando salva a ;exclusiva competencia 
(tos estados de lançarem outros tributos. (Apoiados.) 

. Não sendo assim, c.ontinuará o systema .das finanças im
penaes. 

.. . _Respondendo ao apµ~te do nobre ·senador por Pernambuco, 
01reI: Sabemos qual a d1fferença entre o projecto, nesta ma
teria. e. a Constituição do Impe~rio. O Imperio só não dava para 
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as provincias privativamente a renda dos impostos territorial, 
cio tl'ansmissão ele propriedade e exportação. Eis a unica clif
r:~erenoa. Mas que é o imposto territorial ? 

O Dr. José Hyigino, que, no seio .da Commissão, mais im
pugnou a minha emenda, foi o primeiro a dize[' que era uma 
cousa que ficava no papel. 

O SR. JosÉ I-lYGINO - Não combati a .sua idéa de dotar 
os estados com rendas bastantes ·para o seu serviço. 

O SR. JuLro DE CAS'l'!Lr-ros - Sabemos qu e o imposto ter
J'itoriwl póde produzir muito em alguns estados, ·em outros 
prnduz muito ;pouoo; sabemos que o mesmo· obj e.e to não deve 
soffircr simultaneamente dois impostos. Como podemos nos 
desvanecer disto deante do art. bº, que diz: 

"Aos estados fica reservada .exclusivamente a com1p·etenci3. 
de lançar o imposto teirritorial o o de transmissão de proprie-
dade» ? _ 

Isto equivale a dizer. que o mesmo objecto recebe dois im
postos. 

Bu, .assim como os meus companheiros de deputação, não 
posso acceitar esse ·erro economico. _ 

UM SR. HEPRESEN'rANTE - O imposto territorial é o mesmo 
que o do transmissão de propriedade ? 

O Srr. JuLio DE Cfas•rrLr-ros - Não é isto o que. estou di
zendo. O nobre .representante não ouviu -o que eu disse. 

Fica aos estados, pelo art. 8°, a competencia exclusiva 
para tributar a transmissão· de propriedade e a exportação., 
Mas, qmrnto a esta, a propria Constituição marca o prazo fatal, 
além do qual não é dado lançar impostos sobu.'e a exportação. , 

Hestam os impostos de transmissão de propriedade e 
i erri tor;al. 

Ora, sabemos o que .produz, em todo o paiz, o imposto cte 
.transmissão de propriedade: não produz mais de 4 mil contos. 
Por onLro lado, que vale o imposto territorial nos estados? Em 
alguns vaie, muito, ém outros nada. No Rio Grande do Sul, em 
S. Paulo, Rio de Jane1iro, Minas e· alguns outros, o imposto 
territorial póde dar regular resultado, e a esle respeito peço 
licença aos meus collegas para dizer-lhes: Não nos illudamo-s 
sobre as difficuldades tão decantadas para lançar-se o imposto 
territorial. Não precisamos .de cadastro . O Estado Oriental, 
para cobrar O imposto teI1I'itOrial, não tem cadastro; e €Ste im
jpOStO, alli, -constitue a principal fonte de receita. 

O Estado Orie·ntal tem nesse imposto a sua principal renda, 
e 1alli não ha ,c adastro; tenho, entre os meus papeis, documentos 
para provar esta asserção, mas não quero cançar a attenção dos 
colllegas. , . · 

UM sn. DEPU'l'ADO - Não apoia.do, :está esclarecendo o as
sumpto. (Niirne1'osos apoiados.) 

o SH.. JULIO DE CASTILHOS - . . . e .além tlisso tenho de 
abordar outros assumptos. 

Mas que esse imposto póde seie lançado independentemente 
ide cadastro é uma verdade inconcussa. 

Pódc-s~ ensaiar o imposto territorial; e, feito com felici 
dade o ensaio, se irá melhorando pouco a pouco o serviço, até 
chegar-se á perf.eiição relativa. 
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Depois do art . . 8º, a Consfüu~~ão disp'Õc, no art . . ~2, que 
Jóra das materias contidas nos arts. 6º e 8º, pôde a Umao com 
os estados, cumulativamente ou não, tributar outras materias. 

Senll01·es, é isto quei nós elo Ilio Grande, do Sul c01~1batemos 
com tocla' a convicção, porque vemos ahi a éonsag,raçao do re
gimen imperial. Este paiz, acosl-urnaclo durante tanlas dezenas 
ds annos aos abusos do lmpel'iu. JlageUaclo duranLe tanto . tern:i;i u 
pelos clesmanclos dessa aclminis Lrwçã.o que atrazou o Braz11, 
abastardando -o caracter nacional, e que depois de desastre·s 
succe.ssivos uh·e.g·ou a cahir na pr<aça publi,ca, um povo como 
este não póde seii· submetticlo a tal reg:imen,. sob [J Cl1éL de con
tinuar a mesma af'flictiva si Luação. \Av oiaclos . ) Isto quer 
diírnr simplesmente que nós clai·ernotl ao:s e:;talios tmla <L auto
nomia, mas não lhes daremos 1rnnd:a, o que equivale á liber~ 
clade ela miseria. (Nim-iefüsos apo'iados ) . 

Nós sabemos, se.nhore:s, Lodos os que mediLam sobre estes 
assumpLos sabem, que o facLo ele poder a Uniã.o intervir na 
economia dos estados, tributando a materia que lhe aprouver, 
uxcepção Jci-ta das do art. 8º, é de tal ordem, que· constituirá, 
por si só, motivo de agitação federalista sob o dominio da 
Hepublica (Avai·t es) ; incentivo a essa idéa fatal a que acaba 
ele alludir em aparte um colleg·a meu , a iclé-a separatista, qu e 
todos nós elevemos :combater ·cm nome da grandeza deste paiz. 
(Nirniei·osos apartes . ) Já o facto de pode,r a União pe·rturbar 
a economia dos estados, já o fado de poder estabelecer nelles 
rnas um _fisco, dando log·at ú dualidade ela arrecadação, o lJU C 
sempre produz confl ictos, como produzia no tem'po do Imperio, 
accresccnclp ainda que na mais 1remota localidade do interior 
o governo da União .póde esLabelecer uma repartição arre·ca
daclora, o que é absurdo, ieste duplo facto, si não houvesse 
tanbos outros argum entos, bastar ia para convenoer os r epu 
blicanos, basta6a pa.ra convencer os i.Jiustres membros destn 
Cong·r esso de que não deve.mos manter o reg·iinen imperial de 
an·ceacla1:-i'í.o, e o ai:L. l~ o eonsagra. 

Jh•eycnclo a 1we11tualid acl e da ill:uHieicncia da,,; r em ia ,,; du 
art. G", é qu1• nós, cio Hio Gl'anrlc, JH'Opoino , como ·um uini u 
saLi::;faclorin, :;ubs l.i h1il' o al' t . 1p. Em. ve;: ele podei· a U1ri ~u 
violentar o ·clesenv.olvimento cconomico elos estados, tr ibuLanclu 
industrias a_penas incipientes e . cm via de, flo[·escencia, .peando. 
e· commerc10 e a propriedade move! dos estados, eleve, ficar 
ella auctorizad-a a appellar pa.ra os estados que a devem Sll 'i
tc.ntar, que devem contribuir para a sua gloria e grandeza, afim 
de que concorram para fazer face ás despesas communs auxi-
liando a propria existenca naicional . ' 

Apresentou-se-me, co.n: o objecção magna no soio da Corn
mi ssão comi>osta <le tantos e tão illustres collegas, este a1:g11-
mento: Mas os estados pódem não ,pagar esta contribuição 
e s i os ·estados não pagarem, eis uma dirfficmldacle .cFue se le
nmta contra o plano qu e apresentaes. 

;Mias, senhores, este argumento prova demais, porque, s1 
rµal'.a se combater esta emenda, allega- se a eventualidade ele 
um ou mais estados offerecerem recusa ao pagamento das 
contribuições que lhes forem impostas, ·si esse argumento pre
valece contra a emenda, então deve prevalecer em todos os 
mais casos, e, nessa hypotl~ese, eu perguntarei: Que ficam 
se_ndo .todos os outro~ preceitos constitucionaes? (Apoiados. ) 
Sr um Estado póde f.en r- a Constitu ição, qual o recurso 'CJlT .'~ 
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as kis fodcraes . (Apoiados. l 

O Estado que viola o ·p1'eccito consl.üucional ostcw.dvarncntc 
i'. um Estado que se colloca cm rnbeldia, e quando- um Bstado 
se torna clisc11lo o reber.dc, o remedia 6 a intervenção cJficaz 
elo gov(mto ela União. (ApG'iados.) 

.O Sn. UBALDINO DO A.MAHAL - O remedia aggrava o mal., 
O Sn.. JULIO DE CAS'i:n,nos - EnLão aggrava cm Lodos os 

m.ais casos. 

O Sn. UBALD tNO DO ANiAJ.tAL - A objecção contra o seu 
plano ú dos paL1·ü11L"chas da ·união Norte Americana. 

O Sn .. JuLw DE CAS'ru,nos - Mas lá., •essa objocção foi 
in,;pirada po1· c.ircmlistancias peculiares, que não se .dfl.o no 
J~razil. (Apo'ilulus ) . Lú, na Amorica Llo Nurte, o movimento . 
parliu dos estados paea o Centro. (Apoiaclus ) ; eram os estados 
q.u e tinham demasiada força e, portanto, tornava-se necessario . 
proteger a Uniã'o. (Apo-iadus .) Mas, aqui, dá-se o contrario; 
aqui é preci so proteger os estados contra a absm·.pção central. 
(Apoüiâos.) 

lTisLn. diffcrença é uapital, e, a meu voe, Lem siclo, p0;:· as
sim d izcr, a causa .pela qnal se hão cq1üvor:ado alguns d.os 
uossos mnis distinctos collegas, q1w qu erem identifica1· a si-
1.uacão elo Bl'aúl com a dos Ji:stados Unidos da Amer.ica do 
Nor"t.e, quando as. condições são inteirameIJtc diversa~ . . 

L:.í., ·O movimento cl'a. dos cs laclos para a t) n.iao, a111ü J 
tia !." nifiu para os estudos. (A2JO'irtdos. ) 

fliz.ia, srnlw:·cs, q1w para evitar o gravissimõ irn.:011vm1icnte 
ric pnder a União violentar o dcsenvolv.inrnnto ecoDonüco dos 
c.=- Lados, laxrnlido maLerias que não as iirnlui.clas no art.. 8º, pro
pomos ó alv itre ela União taxar a renda dos estados ou de
rTdn.r uma quota com c1uc cll.es concorram para a sustentação 
Lla~ clnspezas Jederacs. 

E' a~sim na :Suissa, a organir.ação federal por cxcellon cia:., 
q111 ~ rrrni.los coll ocam cm condições de i1ii:'crioódadc cm ·rclavão 
;í, clus J~s[.aclo ::; l;nidos; mas que' não deve .ser assiin considerada, 
]Jrt1·qu1· tem <lado, no centro fla l~ uro.p::Ca 1n'ova da excellrnci.::~ 
cl1· s1rns insLitnições, :florescermo semprn, l1·anquillaü1mlL1" 110 

• Jll r' i O claqLlCll:ls agit.HÇ'.ÕCS que ti•nz;em contm·!Jaclo O rnu ncl o CU-
1.'0l)NI. (Apoiados e avai·tcs. ) 

(Jucn1rlu r espondi ao a.pal'Lc do meu amigo, qui~ accP.nLuar 
""ti· racto: não cleYernos Jei:;·is lar para o Bra.zil como aquellu. 
µ; l ·ur i o~a ~·r·1·ar.fio cios l!;staclos Uuklos lec;islou ])ara :t Uon-. 
[r'il,.ra9ã.o. 

lJ:vc st\. llt::Pl'.ESBN'l'AN'rR -·- }'icarei coulen.Le si le.g is lar 
1· 11 mn nJli filrnram. 

O 8n . .Ti iLllJ DE CAS'.PlLHos .....,.. Sinto "~lar e1n {lesaccôrdo: 
1•11 uCu.1 u l'it·.aeia. pm•qu c viria .applic::ulas dispnsü,'.ões identieas 
~ ,; ifu:11.~õc:- di\-u1·;.:a.s, o que dar ia Ioga;:· a dPsaslrcs políticos e. 
t't ' Ull(•l11I COS. . . 

A llncli ainda lia pouco :1 objccção rnax.irna que me foi op
posLa no seio ela Comn:issão, a objccçã:o relativa á possivç1 
ri'rnsa ela pal'lc. ele um ou mais estados. 

Essa ob.iccção, como disse, ipócle ser facilmente contrariacla , 
doante de.ssc· arg11mento raci.onal: si os estacl9,~ podem em rc~ 

37 



..__ 576 -

lação a esse .preceito constitucional, violal~o, podem .violar 
todos os mais pi:eceitos; mas, si em relação aos outros ha i'e
me.ctio; este tambem deve ser applicado na espe.ci13- que discuto . 
. (ApoiaclG's.) . 

No seio da Comrnissão, apesar da competencia de todos os 
meus collegas, competencia que eu acato,-no seio da (fom
missão. não vi combatido este plano : o que vi foi o pensa
mento mariifestado de se perturbar aquillo mesmo que esLá na 
Constituição, porque não vi apresentar- se um plano em con
traposição ao do projecto, vi perturbai:'-se o plano ,já anar.chico 
da Constituição, ao offerecer-se uma emenda dispondo que os 
estados arreca·dern para si 10 o/o dos impostos de importação . 
.Mas, sabemos que esLa é a fonte mais abundante de receita; 
como, pois, sem modificar o plano da Constituição, vamos we
·tirar da União urna parte da sua principal fonte de. renda ? Em 
que condições vamos collocar o govei~no da União, sem meios 
de vida ? E lembro i,slo para assignalar a conb~adicção daquelles 
que combatem u emenda que apresentei em nome dos meus 
cornpanh eiros. ·· · 
· Gomo se póde justifica!' 0sssa idéa de se desviar para os 
estados urr:.a certa porção da renda geral? A que ficará redu

·zido o governo da União para attender ás necessidades, com a 
renda tliminuida ? Ohde vai buscar renda para cobrk esse des
falque ~? 

l<'iM.rá pi'epal'ado o coritinuo conflicto . entt'é a União e os 
estados. J:J;.m mn destes; por . exemplo, apparece uma industria, 
essa industria ·começa concorrendo para .o progresso geral 
desse Estado; mas a. União, que, segundo o regímen estabele
cido no art. 12, tem campo vasto d Eante de s i . para haurir 
recur·sos é que está sempre vigilante, lá vai gravar de im
postos a ífldustria nascen.Le, em busca Je rerida destinada 
a ·cobrir tl' desfalque. Assim, serão precarias as condições dos 
est~dtis. · 

Eu sei que · grande responsabilidade pesa llob1·e a UniãO; 
sei que as dMpeias que figuram no orçamento ordinario da 
União :nfü1 5ão sómente as ql1c constam do orçamento do Im
perío. Mas estou convencido de que, qualquer que seja 
o a:ugrne11tô a que ellas montem porventura, póde ser 
ab:'angid.o pelb plano apresentado, sejam 60.000:000$, sejam· 
8(}. 000 :000$000. Essa difficuldade está resolvida pela emenda 
que defendo . · 

Além desta consideração, devo aliegar outras. 
Os meus colleg·as sabem que. todos os actos do Gove>:'nci 

Pi'ôvisorio, estando suj eitos ao exame e á approvaçãb do Oon
gTc.sso, poderão soffrer modificações. Estou convenicido disso, 
porque acredito na sinceridade do Governo, uma vez que este 
mesmo declarou que os seus actos ficariam sujeitos ao exame 
e approvação do Cong"esso; digo Exame, porque não posso 
compreh ender approvação sem exame, e este poderá trazer 
us c-0nsE qúehcias a qUé acabo de referir-me, isto õ, modifi
cações e, até, revo-gação de actos. 

Ainda mes_mo, senhores, acceito o calculo da despeza :feita 
pt:Jlo Governo Proviso.~ io, ·E:Sta não excederá a esphera das 
ftlrças da Uniâu . · 

. Parece-me que tenhó jüsti'f!c1niô ao alcance das minhas 
fOi.'ÇàS o pensamento 11ue nos Clo:min.Du tralàndo desta materia. 
- e . UM S'R.. hEPR'.!llSltN'l'ANTE - 'l'em justificado brilhantemente. 
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· o. SR. JuLro DE CASTILHos - Si algum dei meus collegas 
tem amda alguma objecção a fazer-me, sentirei o maior prazer 
em respondei-a. 

UM SR. REPRESENTANTE - A obj·e'Cção é esLa: acho que o 
systema não resolve a questão. Si resolve pelo lado dos es-
tados, não a resolve pelo lado da União. · 

o SR. JULIO DE CASTILHOS - Eu não quizel'a senhores, 
descer a detalhBs, mas, para satisfazer rw nobre Dep~tado, direi 
a S. Ex. que o nosso plano resolve· perfeitamente. a sua 
erlJ.jecÇão, admittindo-se mesmo .que haja deficit entre a re
ceita e a despeza do anno que acaba, seja este deficit de 60 
ou 80.000:000$000 ... 

UM SR. REPH.ESENTANTE - Sim, senhor. 

O SR. JULIO DE 0AS'1%HOS - ... Yai este fazer parte do 
orçamento novo para ser pago por verbas da rec.eita ordinaria '? 
Não é possivel. Não posso attribuir ao Governo este pensa
mento. O clefic'it deve ser . coberto po; operações de. credito. 

O SR. 'SERZEDELLo __, São novos compromissos do futuro. 

O Sa. Juuo DE CASTJLHos - E' o ponto ague vou chegar: . • 
Sã-t> nov.os compromissos do futuro, cuja sa~1sfacção fica '.t 

cargo dos eslados, éorno a-contece na Suissa e na Allemanha. 
O Governo tem necessidade de contrahir um compromisso 

urgente pa:a attender tambent a uma cte.spesa urgente? Neste 
oaso, ene ap.p.ella ])ara os Bstados; mas caso esLes não p·ossam 
de prompto attender a essa urgeneia, realiza aquella operação 
a creclito, oontrai um emprest.imo, e o serviço de JUl'OS C: 
amortização fica a cargo dos estados. (Apoiados; muito bem.) 
EsLa é a solução radical, esta é a solução federativa. (Apoiados.) 

UMA voz - Perfeitamente. 
O S'R. JuLIO DE CAS'rILHOS - Eu dizia: Este cleficít, qUt) 

não podemos conhecer, porque, infelizmente, não Lemos dados 
offieiaes deante dos olhos, ainda que se eleve a oitenta mil 
contos, não póde ser supplanLado com verbas da receita or
dínaria. (Apoiados.) 

. O SR. SERZEDELLO - Mas póde sel-o taxando-se novos pro 
duetos, e mesmo reduzindo-se despesas. 

O SR. JuLro DE CASTILHOS - Taxando-se novo5 pro
ductos? Vamos cal1il' na hypothese do at·t. 12. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado que está 
exgotlado o tempo que lhe dá o Regimento para usar da pa
lavra. 

o Srr. JuLro DE CASTILROS - Meus senhores, acabo de 
ser prevenido pelo Sr. Presidente de que está exgoLtado o_ meu 
tempo. Sentindo não. podo.r exg·ottar toda a argumentaçao de 
que dispunha para JUSt1frnar n meu. pensamento e de meus 
cotlcgas de deputaç.ão, apenas _ cumpnre1 o dever de eyocar a 
reeor,dação, a grata recordaçao dos meus companheiros de 
Juctas l'epublicanas que aqui se acham, e de lembrar-lhes que 
nós son10S chamados P'eia primeira vez a fazer applícação dos 
MSSOS grand.es principies. (Muitv bem.) 
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Pois bon , quando somos chama:dos p (l):·a applicar pr in
ci µ iu:S que durante t antos annos e atravéz ele tão amarguro;;as 
lul'tas sus tc11 túmos. ha 1·.-•11 1u:; de. ser omi ssos nessa applica(;ão, 
havemos ÜC- adu l I cral' Í) 11 os::;o programma, !lave mos de sa
cdfi.ca l-0 ? 

::\ão ; cu tc nlw a ~ali;:;rac 1.:i.ío de c,;perar que todo;; aq uell1) · 
que labutaram commigo e oi.üros na grande propa.ganda pela 
Republica Fedei-ati va hão do respeilar esse patr1mon10 sa
grado, constituido pela nossa propaga:nda, para d~rmos, todos, 
o grand e c:s:emplo quti us lwmens ela Monarclua 11ao S?u.JJeram 
dar - o de sermos cohci- en.tes com os no~sos prmcip1os, ele 
sermos Jieis {t nossa bandeira . nf'to deixando que ella caia en
ro lada, no chão, cobet·la de JJÓ e t:Oberta de. desprezo. (Muito 
bern ! mH'itú be·m ! O m·acl01' tcn1iina o se-1i 1l·1scw·so, ?·ccebenclo 
uma 11 1·w 1lle sal ea ele lJCtlnuu; e se ndo v i t·ame11t c / c l.ieilmlo vo r 
m:nitos Sr·s. ·rep1·esentantes . 

O Sr . Costa Machado - Sr . Presidente, lamento que m e 
1oc;:u e a Jm!ayra orn hurn 1üo acle:rn lada. o q11r nü·o P.' lJLWaYa. 
por isso que, antes ele mim, estavam inscriptos tres membros 
do Congresso. . _ 

Começare i, .sr. Presidente, fazendo algumas cons1cleraçoes 
sobre o art. 2º do pro:iecto em di scussão, onde terei occasião 
de discutir que ha necessidad e ele uma indicação para qu~ este 
artigo seja adiado até que se vote o art,. &3 do mesmo proJecto. 

Dep ois apresentarei ao paragrapbo unico desse mesmo ar
tigo uma emenda, em seguida uma e.mencla ao art. 3", e final
mente apresentarei uma oull'a émcnda ao § 3º, n. 3 elo art. 8º, 
oncle se suscita a grand p, questão da discriminação de im1POS
tos ou de rendas, rrue tan to tem preoc.cu.piaclo, não sú a Corn·
missão revisora do projecto constitucional, como tambem a 
attenção de todos ns meus collegas. 

IMieu s senhores, diz o art . 2º (lê) : «cada urr:a das antigas 
provincias formará •um E s t.ad o, e o antigo Município Neutro 
consLituirú u Di sLricto F1•cl!·ral. {'Onlin uanrlo a ~ci: a Capit::il 
da União, emquanto outra cousa não deliberar o Congresso .» 

.Parece. senhores , clan1 e acceitave1 est e artigo, e não 
o.l'fercr.er difficuldades. ma;;. reJ'lec linclo sob1'e cll e. oncontra
mns ser ia~ difficuldaclcs na sua aclopção . 

""" D.n Liga l'.' prnvincias passam a ser estados com seus 
respcct,ivos t.err i+,orios. por consequencia o governo local ter1 
r~e extendec sua acoãiJ. sua jurisd icção sobre todo o terri 
! ol'io. Ora , o regimen particular dos estados extencle-sc sobre 
1 ndo o territ.01·io. isso é inconcusso. Pois bem senhores. o ~· 
territorios devolutos :tcham-se encravados 'nos .estados:' 
Acham-se. PcrguntrJ: - - A jurisdicção destes deve extencler- sc 
a clles? Sim : fali; em parte das antigas províncias. 
. O art. 53 não diz, ma.~ dá .. ª enf.ender que os terrei'ios 

i; e,·olutos pertenceu-:. á Dnrno. 81 passar o art. 63 e passar 
P rn ·L. 2º, qual a consequ 1.mcia '? . . 

Ha ele haver uma .antinomia, hn de haver um i;hoq Lw eJJ-
1·1·1• 11s d uis JJndcrcs. .li; . pal.'a p1·r.ve 11 ir. s1•11 l101 ·f's . 1_•.sta an l.i-
11on'lia, - C[üe é preeiso? mocl ifi cai1-se o art. 2º, e como lla 
y ina emenda ao art. 63, pela qual se dão aos terre.nos devo-
1u t,os aos es tados, nesta hypothese o ar t. 2° acha- se bem 
er:mcehido. <' r-' t01·1~ct!r ma:-1 . . suppondo agora que . depois 
ele votado o art. 2 , e votado o art. 63, que considera os 
terrenos cl r!volulos prr-l:cncentes a União, ba uma contrach-
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Cão; si, irnrvcntura, ])assar 111na nrnrnda rninlta ar1 ar! . G3, 
qun (~ rawavc l fl r•cruitaLiva, a c1ual Lrnho rle aprcsr;n tar crn 
tempo, respeitando todos os interesses dos estados e mnnt
l:ipin s, scrú preciso modificai' o ar!. 2". 

Não 1 cnrJ::i-se a scirmcia da prov isã.0 pal"a s;JJicr- eornn 
pas.:;ar:á o art. (i3, r:~ rc ce de convcnienci.a adiar-.õe rr cli~
cussã.o do art. 2º; e n!Cm se dig-a que os terrenos devolutos ,hi 
sn achavam, sern inconveniente, eneravaclos nas antigas Jl1·n

vi11-cias; ·o regirnen era rliHrso. nfoo hav.ia anto nomi n do ~ 
estados, tudo se achava adstricto ao poder central ; as pro
víncias oram governadas pelos .presidentes, delegados do Go
verno, e, pois, exisha nma acção qn e chainaroi ccn tral isa
rlora e não fedr~ral , ))Ol'C[ur; 1foprmdia do cenbro toda a viria 
elas provincia·s. Não existia, portanto, -a autonomia elos es-
1 ados: nor· conseq1iencit1 fJ argurncnlo não pc\clc• Jll'()val1•1:1•r. 

Ben~ pouco me importa discutir, senhores, a questão r r;-
lativa :'L mudança da CapiLal; ludo quanto se tom rlito a esLP 
respc!it11 r>a1·r'ru que nada tem acl eanLado. EnLcnclo Cjue ú con
Yie\;ão dr· lnclos a net;cssidarle n a 1.ionH~lliencia eles;; a rrrn
da1v:a. \ão falarei sobrr 1•sl n assumpl.o: e, dnixancln pa1·a o 
d"hml a i nclicaçãn que l1ei ele a]-ir-Psrml ar an Cnng'J'(~sso, rmsso ar1 
r·xni.111• ·elo parag1•ariho unieo do ar·t. . . '!". qrn; cliz n sPguinll'. 

":;.:i o Cong1•esso rcsol\'er a mt1rlrrnça ela C~qiil al, Mco lhirl11. 
para e::>sc Jim, o territnrin medianLc o crmsenrn do JLst.aclo c111 
cst:ic1os de crue h ouver de desmembrar-se, passará o actual. 
Districto :Federal ele per ~i a constituir um Estado." 

Sonlior es, ( prr~ciso ern enda1•mo s n c!io11 os ·iç:ão rlc:;f.r: p<1 -
l'agrapl.10, porqur. quando u m a rli spus ição rir lei Pm·olH· 1•rn 
s i a. po:::sibi!<i clad r•. ele srl' inexccp1iví'l. r' vrcr.ri;;o sPr rr for
rnacla, 1· '" n Qllfl aconkt;r, r;nm o rmragraphr1 unirn rln ar l . . :: ··. 
quanclo torna clepenclcnte elo um · on mais o.otados o territ.nr ir: 
preciso, r;s c: ollli-rlo i:ielo Cnng·rr~sn, pal'a alli Sf' Pstali" I" •1' 1' ;i 
Capil.al .Ji\"cJ;;ral. 

1 Sr·1ü10res, n legislarfor r~ onsLit.u int c rlrvn 11sat· rlc um a 1 11-· 
g·uagem franc·a r• decisiva, devr' rna11dar r• ni'lo usar dP 111 11; 1 

linguagP1n rle cnnclr.scnnctrnr:ia, rnmn acon Lrc·1• nPsic rrnl' :1-
3Ta1 il10. 

Que quer dizer o Cungresso reconh ecer a necessi>Clac! e 
ela mudança, precisar o logar e um ou mais estados dizerem: 
- .\'fio consentimos -. fondaclos nn i::arl.o fnndamcní.al? 

Vorl em invocmr um augrnenlo rlf' ancíoricl:icl1• historiea 
r, dizer: qnr. rsl.e riara[1.rapho 0 copiado da Coml"it.niç.ã.o a1w:1'i
ca11a e da argenJina. N::t rna li.d arlr'. or·nhorr" . mt CcrnsliL11i1::í" 
ar·2rnf.ina rio 18f0. ad. ::;>. r'nconll'a- ;;r· r!S la rlispocil'i'ín : 11a 
Cr~;1.stituir@n arncr ican a. na serri\,n 8". n. 17. cnr:or;ITarn1'i'; 
e.:rnal clis.rinsir,;,ffo; mas r"lr\·f'nrns i'm il·ar sônrnnlr' o .quo ü bnrn , 
elevemos leazer r!e oul.ras consLit,n iç1i'ics aq1lill-o qur nos i.11-
tcrnssa. q11e t1~m o cunho ele verdadeiro. riara applícar no n osso 
paiz. Ora. si \'li prov0 rxlmberanl emen!r . r ningur:m me 
pó fi e conte~tnr, qnr ba a possíbil iclacl r~ rlr 1 ornar-se: inexr,qr: Í··
v r:I es ln. rlispo;:;içüo rll1 lí'i, qur M11wrim fuzr·r- sr.. senhorrsry 
:\fodif1cal-a. 

Xiío sei si na l:onff'1lí'raçfl11 .\!'g1·nli11a ou 111J~ Eslarl11s 
Fnir!Ofi lrnnH clifficuld<1rli; ]irai ira pnra a r eal izacão r!r·ssr' p1·r· -
ceif.n. . . · 

O SR. A"'>nno CAv.1r.c.1N•r1 ~ Nã o ha Jiislad o nPnhurn CJ1l8 
fCClif,O ·if:rn. 
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ü SR. ·.i>EDRO AMERICo - .Póde ser que algum recuse. 
Em todo o caso, está no seu direito · recusando, desde que, por 
lei, não tem obrigacão de fazel-o. 

O SH. CosTA MACHADO - ••• mas o que é r>x:>c1o é nu P, 
nos Estados Unidos, ele facto o Rolado ela Golombia, onde 
existe a Capita1 Federal de Washington, foi comprado ao Es
tado do Ma.ryland, o que indica que houve alguma difficul
àade para r ealizar-se o preceito constitucional. 

Pois, senhores, n(I:;:, que pertencemos ao Congresso Con
.stituiute, nós, que ·PiOdernos dividir ns estados do modo con-· 
;veniente, nós, que podemos dispor de seus terrilorios, nós, 
que viemos aqui e.m nome da fül(;ão inteira, não podemos prc
t:isar, marcar, ordenar lerminant.emente que, dada esta hy
pothese, o Congresso, independente do consenso dos estaaos, 
faça effecliva a sua dispo;;ição? Por sem duvida. 

Julgo que nist.o, senhores, tratando-se do bem geral, do 
bem de toda a Vnião, ninguem poderá levar a mal que seja 
a medid'.l obrigatoria, e é por esta razão que vou apresenl.ar 
wna modificação; quero que se vote a disposição sem haver 
necessidade de consulta aos esLados. 

A lmguagem empregada é de condescendencia para os 
estados, e por isso elles poderão não querer, não consentir· 
nem vender; e então que fará o Congresso? Ou ha de pedir 
a reforma desse artigo, ou ha de cruzar os braços, e não mu
dará a Capital. 

Tenho, 'portanto, de apresentar uma emenda., no sen
tido em que acabo ele fallar . 

Senhores, tenho muito a dizer, mas serei rapido; quero 
aproveitar o tempo que me é concedido pelo Regimento. 

Apresentarei tambem urna emenda ao art . 3º, que diz 
(l.rmrlo) : «Os , estados podem· incorporar-se entre si, subdivi
ciir-~e ou desmembrar-se para se annexarem a outros, ou 
formarem novos estados. mediante ac.:iuiesr.encia das respe
ctivas legislaturaes locaes. em dois annos successivos, e ap
provação do Congresso Nacional» . 

Meus senl1 ores. deVPmns distinguir aqui duas hypothe
ses: n. primeira, que os estados S·Ll bdividam-sc ou desmem
brem-se para se annexarem; e a seçruncla hypotl1 csc. a dfl se 
crear um novo Estado. Quanto :í primeira, o artigo é admis
sivel, estamos de accôrclo; quanto á segunda, porém, devemos 
reformar o artigo, porque, si o Congresso reconhece como 
conveniente que, dadas certas circumstancias, devem for
mar-se novos estados, a consequencia a !.irar é a seguinte: a 
Consl ituinte eleve facilitar a realiza1r;ão desse facto . 

Mas, como realizar-se a creação de novos eslados, ti
rando para isso lerritorio e população de diversos, por con-
senso proprio. senhores? Os estados quererão consentir nisso? 
Pnr cel'l.o que não; ninguem qner p rrder força nem poder. 
Logo, si não é possivel, será difficilima a creação ele novos 
estados com a desmembração de um ou mais estados. 

Que convém, por conse~uinte? Corr\[ém facil itar; rnaR 
ü::so . depende ele certos requisitos. cl0 certas condiçõPs e de 
lõm processo l'.Sp8cial, o qual deve ser marcado e estabel rcido 
rielo C0ngresso. Nesse .sentido tenho de apresentar tambem 
uma emenda. 

Demais, esse artigo é omisso, ou rlefici ente, por i·sso au e 
r:.ão cogitou de uma hypothese que póde dar-se; qual é ella? 
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Supponde, meus sei1hores, que .daqui n. annos um territorio 
que preser:itemente é devoluto, tenha ba.iltanto população, 
bast~1:te riqueza, tenha todos os meios, toclos os reCJuisitos 
para formar um Estado; como o Congresso ~ia de fazei-o f\m 
fac~ da Constituição, quando a Constituinte. neste artigo não 
cogita da hypothese1 porque, aqui, só se. trata da subdivisão 
ou desmembração de estados para se incorporar, .para se creai• 
um. novo Estado? Não se trata dessa hypothese, e, por ç,o nse
gumte, vem a proposito a minlha emenda, devolvendo · para 
o Congresso o e$tabelecet' as condições, requisitos e processos a 
seguir neste caso. 

Agora, meus senhores, vou faz.er consicleracões sobre al,,.., 
gumas emendas, para depois ~nvcstir contra a grande, a .. ma ... 
gria questão, .que, si não é o pomo da discordia, é o porr).o ao 
dissid~:ncia no n,eio do Congresso, - a questão dos imp1)~tüs, 
a discriminação das rendas, que devem constitiuir o patrimo
nio da Confederação e o pafrimonio peculiar dos estados, 

Senhores. parece-rne que, nesta gran,de questão, usando 
de inteira prudencia, elevemos procurar orientar-nos ba~ 
seados em nm principio qualquer. (Apoiados.) Até aqui te-. 
nh.o visto, na discussão e nas emendas, uma exaggerada ten-· 
dencia, que leva os estados na sua independencia e auto
nomia até a soberania .. 

UMA voz - Mas é isso mesmo. 
O SR. COSTA MACHADO - Perdão. Em um paiz de Fe

deracão só ha um poder soberano, que é o ela Nacão; .eis o 
que faz a unidade e o caracter nacional. 

TTM SR. REPRESENTANTE - Pois a Federação é a uniãô 
de estados independentes. 

O SR.· COSTA l\L<1.CHADO - A soberania dos estados é uni
camente rela! iva a.os : in f rresses particulares delles. 

Olm'Ío SR. REPRESENTANTE - Toda a soberania é rela
tiva; não ha soberania absoluta. 

O SH. 'COR'l'A 1'v1ACHADO - Nós, que queremos a Federação 
a todo 0 transe, não devemos admittit· a autonomia d:i~ C8tJ.
cos em prejuizo ·cta Fedcracão. E' preciso que, com todo o 
criterio , estabeleçamos uma linha divisoria entre o qu e deve 
competir aos estados e á Un ião . Eis o terreno em que se dis
cute . Aquelles que se deixam levar pelo exagigerado prin_c i
pio democraLico procuram dar r~ndas aos estados. fortJ fi
cando-os esquecendo as conven:enc1as de sustentar um 
puder, f~rte antes de tudo, que exprima a nnidacle naci.onal. 
(Apoirulos.) 

Mas cligo eu: - Desde o momento f!UC apresen~armos 
uma indicação que combine perfeitamcmt~ estes dois m
teresses, parece que está resolvi ela a questao. 

Úwr.<\ · voz -- E' o que estamos fazendo. 
O SR. CóSTA MACHADO - E' um nó gol'C!io, qur~ precisa 

ser desatado. 
Humilbo-nie deanf,p, deste Congresso. mas parece-me. na 

minha humildade. que esta questão tHrn faci l desenlace: e s1, 
por ventura, a idéa que vou offerecer não fôr de granrlo 
vantagem, cu, inimigo qos apartes, porque , em r~gra , nada 
trazem de luz á d1scm~ao e ti,1clo baralliam, peço . aos mem 
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col!cgas .que, a · bem da · elucida:ção do assumpto, me honrem 
com os apartes que julgarem necessarios . 

Senhores, o imposto de exportação, poDque ó condemnado? 
Porque posa sobre o valor da producção e, assim, diminuo o 
capital , o porque, apesar di sso, :é! acceito? .Porque 1lla nocess1-
ci ade dolle, suj eitamo-nos á g-rande lei da necessidade. Pois 
bem, esta lei . . ela necessi daclc yai-nos sen ir de pedra ele Loqn e 
vara resolver a questão. 

A -lucla foi coll ocada nesle terreno .. Ha ill ustrcs r epre
sentantes ·do CongT·esso c1ue dizem: Meu · Estado, i.sto ó, o Es-
í.ado que me mandou para aqui, não tem rendas sufficientcs; 
desde o momento que lhe fôe concedido tão sómente o irn
:posto de exportaç.ão, e os demais ·consignados no art. 8º, nfto 
1ioderá subsistir . 

-Senhores, nó.:> devemos ter a pruclc11cia seguinte: não 
legislar no CongTesso de modo .cr1w os estados J)l'Osperos 1'1-
ciuem p1·cjudicados, o nem os estados crue se acham em no
nuria desesperem; po1'í1uc, si fi-:1,crmús uma lei que ancto!'i7.ü 
ú.quel! es qu e não têm a vivct · A cvusla. daqu·ell es que tem, 
nntfío, está planlado o olcmcnf o ele cliscorclia e, como conse -
qucncia, apparecerá o parfülo separatista. o nne nós eleve
mos, a todo o transe, êvital'. (!1 11ofruios; muito bem ) . En lre
·1 anto. si não melhorarmos o · o;; Lado de nenuria el e alg-uus e>:-
1 aclos; n que aconteccPú? A Repnbl ica será calrnnn inda. cl la a 
innuccn f:e, que não tem cu lpa do cs Laclo atrazaclo da nossa so
ciedade: esta Hepublica, -que Jo i proclamada. mas ainda nãf1 
P-x.islc, set'Ú calunrniricla . Os cspiritos csc larer·idoR Jallari'i 11 
:'ts rn:ts~a.' , f!izendo qn c não ,·. o rc.snllado ria Hcpuh1ica ; ma ~ 
_i ;;to na.dr.i. renrncliará . l)rn· conseq uencia, ,j l)t•eciso -salvaµu a 1·-

r l~wmo;; os interesses ele todos os estados . De Cfl llC rn odn"? 
.l'a1·1•.ee- rn e, qiw podemos fazcl-o facilmontc . 

A forma republicana tr•m e.~ta Jrnll eza - a ela clas l,icida rle: 
r csnh·c t-odos ns probl emas sem grandes dif'fi culdacles . 

Xa \lonarchia, governo de ccntrali·zaçã·o, a lllli for1úidnriP 
r.ra nrna r egra, o qu e const.ifoia um a!Jsurclo, pon111P nfio -pn

.1:emos legislar 11niJ'orrncm0nte, cm um paiz Yas1o comn n 
11 nsso, Pm qn c as suas nr.ccssicladcs. sna cull.ura intoll ectual. 
ris .~rns interesses e a diversidade do clima são d iff.ereut,es. 
ri o ~\nrl n no Sul . .Er a. pnis, {lt'surt'azoado, cm eef' Las occasi iir~ ~
lllg·i slar mlifo1.·mcmenf e; porr~m . o fac Lo se clava. Ma s, si is11 i 
,<rn rlava na Monarchia, não rl cYc da.r-sc na Jlr~puhliea, onrl" 

_.rl cwm.ns le-gislnr. foli zmentr:. scg11 ndo ns inf:ensscs r~rH·
_r1iaes dos estados . 

Scnrlo nssi rn , r!i.go ao Cm1gr csso0: Qu e q11 crcni os ""·
fados rl o NorLe? iJuernm r enrlas para sati sfazpr si 1a~ 111,cr.;;si -
riarlr:.s r: ti·P.tar el e seus mclhorament.os materiacs e moraPs . 

Poi s hem . Ai1~ aqni cobravam os estados. não s(i n im 
;pnslo de oxpo1·f·.a1ção. r~omo n dn imporf a0ã.n: noàru e. Rcnt1n
rcs, impostn rle ·importar1ãn ntt irn riosto do consumo, é a 
rnesrna cousa . Log'o. n Cnngrrsso n qr1e eleve fazr.:r é dar nr ).~ 
· 1• sf.arJos do "'.lior{.P o impo:;f.o rl c i 111po1:I ação. o dP r•xpo 1' la t,:. fín 0 
n lgnns nuf ros, af im rlfl (ftrn ns cstarlos nossa rn salvar-se. 

Th r.1 Ynz - Que fica pnrn a União? 

TJ:\r ;;;rt. JtEPRE SEN'l'A::-< T E - l\fas isLo não é Sl.Í na ea os Ps-
1 arJ.os ri o ~orle . 

O Sr'.. Cos1'A l\ L~ lr :HADO --- Dos c>.starlo.:; lln 811 l nen linm 
r rcl amou , i'C!"po11110r c·i ao apar!.e fio nnbrc Deputado . 
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Reconheço que · os estados do Sul t êm exportação suffi
cientc e outros recursos para viver; mas, faz.endo justica ao 
Norte, qirn so ffT.'1} por circumstancia:s que nã.o vêi11 a prl1-
posito ponderar. quero apenas prevenir diff'iculdades poss i
Ycis contra nossos irmão .. 

TJM SH. RflPitESENTAN'.rg - Far. muito bem, e nisto mos 
tra a gra ncl eza d e sua ·alma . 

O Sn. Oos·rA l\facuAnn _..:___ Aqni não r econll e<,10 De1rnLajn 
do Norte ou do Sul (Apoiados) ; aqui ve.io a Nação Brazilr'.ira 

1(Avoiaclos e mttüo bem ) ; aqui não fallo de Minas. do Pará , 
de Pernambuco; por.que rei preciso crue comprehendamos a 
nossa missão, que é importantissima: tra:temos dos inLc
rcsscs da Naoão Brazileira. (Avoiados e rnuito bern. ) 

A Uniflo não ó a clcsunião, e si assim niio· p en sarmo.", nào 
aLLingiremos a csLe futuro, que se rne antol ha sublime rn1ra 
o mcn pai.z. 

Dilacerados, fraccionucl-tl s, nada seremos; unidos, sere
E' OS innnensamcnte grandeR. (Avoiados.) 

Foi dito cm aparte: Ji:, que f ica nara a União? Ji'icarn 
º'' mPsmos clireitos, ~ cobram-se os mesmos impostos e com a 
cirr·.umslancia do se• rlnr ao Norle aquillo qu e atr lia rJ011crJ, a 
'lil'e loxlo ele consumo, Lambem se tributava. 

:8ston convencido ele que todos os estaclo: . aliú s. hií o rl o 
rlnscnvolver-sc corn os itTtpostos qu e crnarem, porque a no-

. r:hmn rlelles faltam elementos el e riqueza e de Jar.go futuro. 
O q11r se dá. ag·ora ao Norte é um r rcm ·so momcrntaiw.o : r'lir · 
se -(t que ó urna meclirla de cxcepção, mas. si a raziio qne a 
<J c tcrmi11n. '~ rxcepciona l, por isso mesmo o r ecurso (, ele ex
eq;i1:ifo. 

O Sn . .Tos 1~ MAnL\No fü'i nrn aparte. 

O Sn. ·CosTA MACHADO - ·- Eston falando a homens qno 
me nnlrmdcrn, e nnr isso não filÇo questão rlc rmlavras ; o qne 
prec isarnos i'1 1·azcr .iust.i ca a 1 nllos ns r•starlo~ . no1·q LW a Ji'c 
rlcrnlção (é:. afinal, a rr.união de todos os ci.daclãos. de torl0!' •:i ~ 
ltahitantcs L!os estados. Diz·em CflH~ (~ nma mrclicla anornala. 
mas as r.ircnmst.ancias f.amh cm si'ío nnomala s . ],;' urna rnrns-
1 ii.n ele orn ele Colombo. 

Diefío qL1c estados como o ela Bahia e o elo Par{1 niin 
:precisam rlcssc imposto ; mas a mcdicla ,; facultal'..iYa. r, niin 
poclrnnos suppôr crn e um govetno tr ilmt r o novo só nrlo lnxo 
rle frilrntn.l-o. 

O imposl.o é mna cousa odio,:;n. e• quando não con es flOnclo 
a urna nccess idaclr., o povo g'1'it.a r, rr,cl:l.ma.: os r.istados rrn c 
nií.o pr0eisarcm rlc~ sse imposto; nnfurrrlm entr · nõo lanrn1'fí o 
-i-,~fio rlelle. 

O ·811. .Tos1'; M 1inAi'iO -- Ha i1111 in cnm·rrii nnl r : o irn -· 
posto <.la imnortaci'ín deve ser uniforme. e rlando-sc r ssn rn 
r.nlrlnr'lr. rl e triblu·far, ell c deixa el e ser unifor me. 

O Sn. nos1'A MACHADO - n eve see nn iforme i:iorr111 c, si 
as coníti{;ií es elo E staflo 11fío são nnifor-mes? 

() Sn . .Tns1~ }[MnANO - O imp:ociln ó qtlí' rl c\'c sr 1· irn;
fn1·m1• por s:ia ·propri::i nab1rrz:1, · 
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O SR. COSTA l\1ACHADD - Na Monare<hia podiam-se co
brar os . dois impostos; .porque não se podem cobrar na 
Republica? 

l'!v! SR. REPRESENTANT.F! - A questão não é de ·Republica, ó 
ela natureza do imposto, •que é de importação . 

O SR. JosÉ J:vI.1RIANO - A nossa desgraça foi esta dualidacl!:> 
(]e imposto; estabeleceu-se uma Jucta ·inter-provincial, como 
si cada provincia fosse um Est~do diffcrenLe. 

o SR. COSTA MACHADO - Vou chegar a esse ponto. 
UM Srt. REPRESEN'l'AN'l'E - Então vai longe. 
O SR. COSTA MACHADO - Si o nobre Depiuitaclo julga que 

r.stou cansando o auditoria, iSBnto-me . . 
O Sn .• Jos:ú: l\'IARIANO - Não, senhor, o nobre Deputado 

quiz clizer que .a assumpto é vasto. Estamos ouvindo a V. Ex. 
com mui to· prazer. (A.poiados.) 

O SR. COSTA .MACHADO -- Eu quero responder ao aparte do 
íllustre Der.utaclo por Pernambuco, que julga q:Ute o imposto 
eleve ~er unif'oríne, mas que eu acho não ser impossível esta
helecel-o. 

O Sn. Jos1~ MARMNO - Perfeitamente, nós do Norte ap
plaud 1.mos a iniciativa do noJ..;re Deputado. 

O SR. CosTA MACHADO - Estou procurando um meio do . 
dar s1il u:ção a esse mconveniente. 

Não quero dizer que eu .seja o descobridor da: polvora; 
venhu apenas trazer o pequeno concm.so da minha bôa von
tade nara a grande obra de que tratamos. 

Os nobres Deputados poderãio usar da minha idéa, modi-· 
ficai-a . que ciu acceitarei o s.eu concurso. 

O que é preciso é resolver esla qu estão, (Apoiados). 
Contl'a a minha idéa só vejo uma objecção, e essa mesml 

não € procedente. Dir-me-ão que neste caso o contrabando' 
ha cte apparecer. Mas, si eu ap])lico a minha idéa ela Bahia 
ao Ama.zonas. s·i o contrabando pódc apparecor dos esLados 
do Espirita Santo e Minas para a Bahia, ( dever da Bahia é 
cuidar dos seus interesses o evitar o contrabando. 

Por ventura, porque á minha icléa se offerece essa obje
r,cão, deve el~a ser abandonada? 

Não me parece, tanto mais que, para a eonciliação de 
todos os interesses. r1anlluma elas emendas r.presenl.ª-cfas .satis
faz , rnmo vou mostrar. 

Ha uma emenda que estabelece a deduccão de 10 % no 
impost.o ele importação a bem ci os esfaclo'3. 

Esta disposição, em primeiro Jogar, é inexequivel, por
que não ha meio pratico ele distinguir as mercadorias consu
midas em .Minas, Goyaz, Rio de Janeiro e parte de S. Paulo, 
para sobre e lias cobrar-se esse imposto. 

O SR. Josf<: MARIANO -- Sô fazendo-se um calculo nas 
alfandegas. 

O SR. Cos11A MACHADO - Esse calculo teria de ser feito 
no ar, sem base, e. além disso; offerece o seguinte inconvc
nientP: corno i:;e trata rle cohrc. rle dinheiro. todos os estados 
que não precisam haviam de querer recebei-o, 
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O, SR. JosÉ MARIA!NO - Essa objecção é fraca. 

O SR. Cos't'A MACHADO - E' fraca mas é um auxilia~ 
para outra argumenta.cão. ' ' 

O SR. JosÉ l\1ARIANO - O Estado que não precisasse · 
e recebesse, t.eria occasi.ão de diminuir outras taxas . 

. C? SR. COSTA MACHADO - i\fr1:s nenhum EsLado do Sul 1p'edo 
auxil10 ao Congresso nesse sentido, e é por isso que eu estou 
procurando, com a minha fraca e clebil nalavra. auxiliar só 
os que precisam, resolvendo assim e de um modo conveniente 
esta magna qucsLão (Aprt1'tes) . Como disso o nobre Depu
tado, não ha idéa nenhuma que não tenha um lado falho, 
convenho, mas eu, attendendo a uma cruestão aue me tem 
incommodado o espírito e muito: eu. aue sou brazileiro e 
cm qualquer parte elo mundo direi: - Sou filho do Brazil, 
antes do que deste ou daqucllc Estado (Ava1'tes). cumnro 
mn dever apresenLando a bem da União as minhas idéas; 
embora tenr1am algum 1 ado fraco. Creio que a minha 
emenda satisfaz essa exigcncia e resolve todas as clifficul
clades. 

Por que damos esse imposto de caracter passageiro e 
excflpcional? Porque a necessidade · exige .que se faca 
isto . 

Apresentem ·outro ineio de melhor effeito, ·que eu o abraç'.) 
já.: 

UM SR. REPRESENTANTE - Nesse sentido ha uma emenda. 
O Sn. Cos·rA MACHADO - Ha uma emenda do Sr. Sena

dor Saraiva, qu e qu er, com a calma e prudencia delle. qne 
fique a União obrigada a dar uns tantos por cento de contri-
buição aos estados. 

Mas, é defeituosa essa emenda. porque se veria o se
guinte : o Congresso, poder federal. teria necessidade. uma 
vez qu e houvesse reclama(;ões elos estados, de provei-os de 
recursos; uns exigiriam muito e outros oouco. segundo a 
:tactica que ju lgassem melhor; aos qne ped issem pouco, 
po·clia acontecer que nada tivessem oLt menos conseguissem, " 
aos que muito exigissem se concederia ele mais. ou nada 
obteriam, pela exaggerac.fío do pedid o; eis os inconvenientes 
rle medidas que não são precisa mente clef inidas. 

UJ\J. Sn. nEPll.ERE>i'r.\NTE - Q11crcm1s a rn~sma quol <1 pnrn, 
todos os cslados. (Ha outros apai·les . ) 

O Sn. CosTA MACHADO - .Meus senhores. cu r.st.ou al)re
ciando a emenda do Sr. Saraiva. Ha outra emenda que quer 
que se dêem '10 % das rendas r esullanLes dos productos de . 
iinportaçfto a t.odos os esLados. . 

UM Sll. llEPRF.SENTAN'm ...:._. Ainda ha ou tra . 
'Ü O SR. COSTA M:\CHAno - O Congresso não acceita esta 

emenda. 
1Vmms - Por que não? 
O SR. CosTA MACHADO -- Coherente, e f·l]ndado no prin

cipio ele que nara salvar-se a Federacão não elevemos oi'fcn
cler a os estadÓs prosperas. acho cru-e essa emenda não oóde 
passar, porque armaria essa lucta. aue póde servir de base 
n desmembrrnção dos estados, porque os estados Que Lõm 
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Píl'Ocurwdo pros.pe.Par, dir~ã.o: .Nós não itcrnos ·nada •com as 
despesas dos estados que estão encalacrados; i1or exemplo. 
o do Rio de .Taneiro, segund o dizem : os estados como os ele 
S. Paulo e l\ linas cli.rã.o: Nós nada. temos oom as pr-odigali
claclcs de outros, que tiveram excessivas clesncsas. sem eco
nomi a alg'lmJa, o, por-tanto, nfí.o é possivel ]!aguemos as sua.,; 
clivi elas . 

UM: SR. HEPRESENTAN'rE - O Estado está esb:ru.gado, ma13 
não esm ola. 

O SR. COSTA l\L1.CHADO - N:ão disse isso : n ão disse crue 
lrn Estado (JU/3 tenha compromissos e crue não os possa. 
solver; o qu•e disse é cru e aquelle Estado. na hypoúhese :fig-u
r ncla. csLú mui to comprorn eLtido, mas, estou certo. nor s i 
h a-rle solver os seu s compromissos. 

O que é verdade, porém, é que, apreciando a natureza hu
mana corno é.-ninguem c111er trabalhar para os ou tros . (Apm·
tes. ) 

Estou externando simplesmente o meu modo de :pensar, 
qu e se foncla na natureza humana. ']_'odos esses esban.iamf\11-
1,os. corno dizem outros. lodos nsses compromissos. h i:í'o cln l(•J' 
unia soluçfio, ·segundo espero, f'avoravel. (Avai·tes. ) 

Os nobres D(mutados que me honraram com seus :warLes. 
acce i tarão irnrventma pa,,ar clivi{la alheia, div id as de outros? 
Certamente n ão. 

A JJelleza da união republi cana está em cada um cuidar 
el e si . (Apai' tes .) 

O Srr. .PRESIDEN'l'E - A dis·ciussã.o não p óde continuar 
·deste modo. Quem tem a palavra é o Sr _ Costa Machado. 
Ve,io corno que mna grande parte rlo Congre88o a inLer
rn1nper consLantemenl e o oracloc . 

O SR. COSTA MACHADO - E' que todos os nobr.cs Depu-
taclos entenderam dever lançar-se em cima de um pobre 
velh o. 

O SR. P rtESIDE1\'TE - Mas V. Ex. mesmo é quem csM. 
r.<rncorrenclo pa1'a isso. 

O SR. CoS'l\ \ MACI-I.IDO - Concorrendo, eu?! 

O Sn .. PRESIDE.1\'TE - - Pois ·v . Ex. está entretendo o cl ia
Jngo. 

O SR. CoSTA MACHADO - Tem razão _ 

Parece-me, Sr. Presidente; que tenho justificado a indi
cação ·(fue vou t.cr a honra de apresentar, indicação crue satis
:f:l7. tanto aos fortes como aos fracos e que far1á. ·ele a lgum 
modo abortar esse espirita cte $eparacão. 

UM Sn. REPRESDN'.l'il.1\''.l'E - 'Espirita de separação que :fe-
lizmente não existe. · · 

O SR. Cos1'A MAc:H.\no -- Que felizmente não existe, diz 
V. Ex. muito bem. Mas irnrece-me que Já existe alguma 
cousa nesla Casa exprim indo a i.déa, por erncruanto incubada. 
1Je div-erµ:cncia entre o Sn! e n Norte. Isso não convém abso
l.11 tamentc. A m inha irl<\a saU sfa:r. aos estados do Norfe, pnt· 
issn m esmo que au gmentará as suas rendas. 

O angm rrn to elo imposto de impor tação torna-se neeessa-
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l' io, ui Lr.nLa."· ª·" cu nlli çõos em c:ue .-w acl1a1.11 o..; 1~sL.ail11 s :!11 
i\orl 1~ . :\ s suas co ndi1.:õcs prccai·ius ass im o exigem . 

O imposto de importação, Sr. Presid en te, é um imposto 
que. pesará sobre as classes consumidoras . 

.li.: ' n1u mal: 111a .s nós, augm1m la1 1tl 11 u;:;l.1~ ill'lpostu no l\u1:lc, 
nãu p1·c,judica nw,..; 11 ~ul. { )s csladu.,; rlo .Su l não s.c 11ud r~ rn 
qneixat·, ci o nw.sn 11 1 modo q11 1 ~ os cs0adus du \ut'Lc. Os csLacl os 
d:1 \01·!.c. ]Jag·and(I e:s[1) imvusto, tcrã11 e111 i·esulütclo ouLnts 
vantagens perfeitamente co1n1)onsaidoras. Ac.ho que isso sa
Li s l':n o cOlllJJt\11 ·~a tcm lu os r· s ~aclos do '\':l ul corno u~ clu \orte. 

:P0r consegu i11 te, a minha emenda deve ser aeceita, não 
acho n e lla incon vcniente algum. 

Quanto :á e menda aprosentaclu p elo Sr. Dr. Castilhos, 
entendo que ella es tá de h armonia com os Yerdadeiros prin
t;ipios (ilJJ IJ 'iadus · : nws, luf'lamlo nú.-; co1n irnm ensas 1Jiffí
;· ·_1 Iclaries, cunio d1 scr1mm ar u, n~mla' C.:t·r ia J"icm que :o lgc:!nl 
ti os nnbrcs Drpulados apre:onlasse. visto c1u e m1. uccasião 
não o posso fazer, um a emenda CJ1Ll C e:; I abelccesse a renda ela 
.1naLe 1:ia ll'.ibul::i\ l'i e111 comrnnm que clc, vo :l'i0ar IJ8l'a os es
tados e a que cle\'e fi car ·parn a União. servico crue não está 
feito . 

O Sn ., Cos'l'A MAOH ú DO - O que es tá na emenda du Sr .. 
CasWhos colloca-11us em u rna posir;ão cl iff icil.. vou mosteal-o. 
Diz elle (lê) : 

E sta discriminação limita a renda da União, que n ão 
vúcle ir além, ao passo que dá aos estados urna csnll1c1:a de 
acção immensa. 

Aqu i é crue está o grande mal. (fllJW't es .) 

Respondo aos apartes . Nós ternos rnateria consbtu0ional 
que o podeT federal póde sustentar até pela força; mas, per
g1 mto : Quamlo os · es tados não quizercm, manlrns:rnwule, 
pagar a ta;i:a e ser rionLmws, havemos de invadir' cum o 
Exe1'ci lo esses r s laclns '? (Cnizam-se muitos apai·tes . ) 

O füt. PnESI1DEN°TE - P eço ao nobre Deputado que não 
esteja prestando attenção aos rnpart es, por.que perde ·o seu 
tempo, que é bem escasso . 

O Sn. COSTA MACHADO - Attendo á observação de V. Ex., 
Q:1cro a Federação : t;Omo cl isse . sou federali sta. ultra-

1· 1:ril1rn lisLa; c1ucro ccrLa somrna e l e~ centralização se111 pre
.iuim 1la auLonomia dos estados; .fui sempre inimigo da ccn-
1 r al izar;ão ela Monarchi a, onde só uma vontade cliri g-ü1 o na1z; 
não tenho rneclo lloj e da cenLralizac,ão . Na cl ernucracia, a 
·Flepiuiblica fecleraLiva cr êa a opiiüão publica, e dia, ahi, 
ha-dc clil'igir li sociedade e os poderes públicos convenien
temente, sope:mclo o poder, a bem ela centralizácão. 

UM Sn. REPltESENTANTE - A descentralização política. 

O Sn. CosT.1. i\Ll.C:HADO Com essa central ização refreada 
_nií.o ficam os estados sem os meios e sem os recursos ne
cessarios . 

Entretanto, entendo que ha necessidade de conciliarem
~r) n ~ r efrriclo,.; i 1ttecosscE de um rnnclo t; Ja rn e posit ivo ; apre
senfoi. a emcncla que estou justificando: é uma 1hromenagcm ás 
justas reclarnacões dos illustres r epresentantes dos estado;; 
elo Norte. 
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UM SR. REPRESENTA:NTE - Não queremos desegualdades. 
queremos rendas eguaes. 

-O SR. CosTA MACHADO - E' isso de que tenho tratado. 
'.A emenda do Sr. Castilhos dá forrça de mais aos es

tados contra a União, emquanto que ha outras que dão mais 
força ú União, contra os estados. (Apartes.) 

Todas as nossas intenções são boas, faço justiça a todos, 
mas temos cabeças e intelligencias diversas; os nossos esfor
ços elevem todos convergir para um accôrdo que JJroduza a 
harmonia, de modo que formemos uma Federação que :;a
tisfaça a todos. 

EsLão em discussão 15 artigos, . todos suscentiveis de re
tParo, mas no fundo, na realidade, o 6º e 8° são os aue offc
recem maior campo ao debate e já se acham bem discutidos. 

Aqui, o digno cidacláo o Sr. Dr. Castilhos abriu um pa
renthesis, dizendo que, tendo -a Constituinte, quando devolven 
ao general Deodoro todos os pode1·es, reservado os consti
tuintes, S. Ex. o Sr. Ministro da Fazenda tinha no seu ul
timo decreto, indebitamente, usado de urna faculdade que não 
lhe pertencia; julga que ha necessidade ela approvacão da 
Constituinte para a sua validade. 

O SR. JuLro DE CASTILHos - Necessida<le, não, pelo con-
trario; não foi isso, que eu disse .. · 

O Sn. CoSTA MACHADO - Julgo que temos necessidade 
<lc approvar este ultimo decreto do Ministro da Fazenda, para 
qu e elle possa vigorar, visto .como elle, alli, traLou de uma 
materia constitucional, e o Congresso póde ou não approvar. 
(Apartes.) Censurou e disse que, parn que esse .acio pudesse 
pro~uzir s;:ms effeitos, como e~1volvia materia constitucional, 
havia necessidade de approvaçao. (Apartes.) 

UM SR. REPRESENTANTE - E' o mesmo parcnthesis. 
O Sr.. Cos'rA MACHADO - Eu entro no parenthesis. Se

nhor Presidente, os actos <lo Governo Provisorio precisam 
de sancção, não só perante o poder constituinte como perante 
o Congresso ; entendo que todos os actos do poder provisol'io 
estão sujeitos á approvação dos dois poderes. . 

UM SR. REPRESENTAN'l'E - Os actos politicos .. 
o SR. CosTA MACHADO - Esses pertencem á Constitu inte ; 

os actos que não são de caracter politico, podem ser appro
vados ou reprovados pelo Congresso. 

Aqui, seja-me permittido expandir-me um po11co. 
Quando se tratou daquella mensagem, em que o general Deo
doro devolvia ao Congresso os poderes que tinha em suas 
mãos, houve lar-gia discussão, mas eu não tomei parte nella, 
porque entendia o seguinte: que nós não podiamas receber 
o~ poderes ol'ClinariClS, que esses poderes deviam cont inuar 
nas · mãos do general Deodoro, visto que elle é de facto o 
chefe da He1Jublica; não podiamas, porque a nossa missão 
constituinte nos inhibia. Devolver poderes que nós não te
mos?! devolver poderes qtte nos vinham por meio da revo
lução?! Parece .que nisto não havia regularidade. 
·, O que fez o Congresso? Por outras palavras disse : "De
veis continuar a e~ercer esses poderes até · que a Naç.ão se 
constitua, até que seja approvada a Constituição» .. ~ 
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O SR. JDLio DE CASTlLHos dá um aparte. 

ü Srt. Cos'rA ::\1v,c1HoliDO - E' clal'issimo. nen1 era µreciso 
reservar, porque o poder constituinte do ·congresso nã~ ha 
poder que o tire senão o povo. · ' 

UMA voz-· Ape·sar disso, foi v'iolado. 

.. q Sn . C'.,oS'rA MACHADO.- Bem. Dada esta hypothese, qw! 
üguro, ele nao termos aoc~1tado esses poderes, de termos dito 
no $Onera} DMdoro que ficasse com esses poderes que tinha 
cn\ si, ate qu e c_hegasse o reg1men da legalidade, segue:...se q:\t.· 

.o Governo Prov1sono contmuou no mesmo caminho encetado· 
o si alé então ellc tinha derrubado a Monurohia, si tinha aca-' 
bado com o :Senado e com o Conseliho de Estado si tinil1;1 
feito tudo isto il!egalmente, podia continuar illeg~lmente a 
fazer tudo que lhe approuvesse. · 

Mas, -.füs. e o nobre Deputado: " Pa1·ece que houve falta 
ele deferencia para com o Congresso reunido». 

UMA voz - Não; houve violação ele attribuições. 
O SR. JtJLIO DE CASTILHoS ~ A moção foi bem clara. 

o SR. COSTA MACHAOO - Eu o estou defendendo, com
' prelHmdi perfeitamente o pensamento elo nobre Deputado, O 
nobre Deputado disse: «Isto pertence á Constituinte, ella es tá 
reunida, Jogo o Ministro não devia fazel-o ». 

D SR. Juuo DE CASTILHOS ·dá um aparte. 

O Sn. CosTA MACHADO ...:_ Mas, Senhores, nós ficamos com 
os nossos poderes constituintes, que ninguem nos tirou. Os 
ministros, que até então tinham usado de facto dos poderes 
constituintes, fundados na i'orç.a, na revolução, continuam 
po mesmo terreno. Havia na cabeca de um homem, de um 
Minislro, um sys Lema l'inunceiro, bom ou mfo, não discuto , 
do qual elle entendeu que era chegado o momento de tirar 
as ultimas illações, e então jul,gou que, unificando os dois 
bancos, ele que fallou o nobre representante do Rio Grande, 
realisaria o seu ideal. 

UMA voz - bso não é materia constiLuinte ? 

O SR. ANTONIO EuzEBio - Não tem nada de constituinte. 
Assim, crua! é então a materia que não é constituinte? Qual 
é a funct,;ão que póde exercer o Governo? Nenhuma. 

O SR. CoS'l'A MACHADO - O Governo, de facto, não exerce 
poder nenhum constituinte, exerce o poder que lhe veiu da 
revolução, e o que elle fez, a Constituinte póde approvar ou 
não, o Congresso póde legitimar ou não legitimar. O que 
quero dizer é que o Ministro da Fazenda. não desconsiderou o 
Congresso. 

O SR. JULIO DE CASTILHOS - Não se fallou em desconsi
deração pessoal. 

O SR. COSTA MACHADO - Isso é que creio que está na 
eonsciencia ele todos; e, si não é assim, o nobre _Deputado .ha 
de perdoar-me porque, enlão. não o comprehendi, sem duvida 
por falta de i{itelligencia. ·(Não apoiados.) 

E' clarissirno: de que se tratava? 
Tratavl1.~se de fazer uma censura ao Governo, que usava 

:da faculdade constituinte, que nãQ tem. Nós reconbecemos que 
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11.:io tem e que Locios os seus ac to3 podem ser r evogados p ela 
Cun~lituintc, pelo Congresso. 

O Sn . lJ1rnsrnE:-< 'L'8 - Observo ao Jlobre D eputado que está 
-r.iassada a sua hora. • 

O SH. COSTA MACHADO - Bem; vou já concluir. 
Senhores, quero qu e os illustrados collegas se convenoam 

11 ue só tenho bons d esejos . .. 

O Sn. AN'l'ONlo l!;üzEmo - Disso es Lão tudos eull\"eueidos. 
Pvoiados.) 

ü Sn. Cos'r.'\ úvfaGJ:BDo. . . e que m e exprimo com toda a 
C.\pan sã0. Si lla restricçãc aos m cui:i bons desej os, essa r es
tricr;ão é imposta pela fraqueza da minha in tell igencia . (Não 
apoiados ) . 

UMA .vo,,; - EstCi foliando perfeitamenLe. (Apoiados. ) 

O Sn . Co 'l'A MACHADO - Pui avisadü pelo Sr. Presiilentc 
Lk qu e ac:ibün a minha ho ra, e cu. regimcntis-La (Biso ) , h om em 
da Jc.i, c111e não me •C ur vu, sen ão a ella, vou acabar, p eclindo 
a lndos os eolleg·as qLw i·ei'lictam sob1·e as minhas emendas; si 
hou1·c·r a lguma ~ou sa de aprovniLavcl, a ben1 do intcr e::;:;c pu
hl.ico e da grand e cansa, que é a causa de to do s, acceitarão; 
~ i cnl·enclercm qll c llnda valcrn, regeitariio. 

(ju anto an a1: t. '.!.'' , fa<,·o urna iudica~:ü o , al' i111 de que sej a 
ad iar ia a sua di~ i.;us ão, para dcpoi.s do a1:L. 03, pela razi:ío que 
já de i ; acho aul agoni smo entre o art. G3 e o art. 2º . 

,\ n a rt. , 2", va1·agTaplto uni.co, Ja1,\0 a scg·11i11 L!e e mou
Lla. (L ê . ) 

Ao art. :1• apresento esta outra. (Lê) . 

J];is aqui a em enda, que me parece ser importante, ao ar
Ligu ~º, § 3º, n . 3. (U .) 

Os meus colkg·a,; dccüii d:io a J'fJS!JeiLo; s11jeil.o-111e :i sua 
~ah cdori a . (IJ:fait o l>cm.: m'uito burn !) 

São !idas. a poiadas e ,cuL!.'am conj unetuml!llle e11 1 di ,;t · Lt~::; ií.u 
~t,; seguinte. 

Emendas 

Ao pa.1·agr apho unieo do art. 2º 

Supp 1:imam-se as palavras - mediante o cousens11 do 
f_;sL aclo 011 estados r.le que houYcr de clesmcmbral.'-se - e 
substituam -se por estas : - dcrnernbraclo el e u m on rna1.s 
1;slados . 

S . R . - - Sala do Con gr esso. - Costa Machado. 

Supprimam-se as palavras - mediante acqui escen (jia 
a l1j final , e subst,itninclo- sc pelas seguintes: - o Congrnssf) 
determ inar á por lei os r equisi Los indispensaveis e os pro
,r, essos a seguir-se em taes casos, e mais, sobre terrenos cl evo-
lulos, uma Ycz povoados . · 

S. n. - Sala elo Congresso. - Costa Machado. 
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Ao ai.'L . 8", § 3" do n. :3 
.... r: 

, , Só é 1 it.: i to. cGmo cxcqiçãú ao arL .8º . . aos (!~Lado s tle> 
~olLo, de~c'c a Bahia ao Ani:1.zona;; -- incluídos - lrlbu!<rr a 
1,rnportaçao de rnerca~lClf' i.as cxt.raugeiras, quando dc>'tinada :; a 
consunw no seu terr1tor10 .. 

S · TI. - . Sala do Congresso. - -- Costa Machado. 
Vem (i Livle.sa e é lida a segLihrte 

lnd.·icaÇtlo 

:lim1ico que seja adin.da a discussão .do art. 2º da C-0n~ti
t.uição, pura depois ele vuta{lo o arl .. 63· ela mesma. - Costu 
Jfctchado. 

Posta a volos esta:· indica~.ão, não é approvada. 
O Sr. Retumba - Sr. Presidente, quando se oruanisou 

1udc1 Co11gTesso E!- Gomrnissão cl<?s 21
2 

quci tinha de dar paro
o.er .sobre o .1Pl'OJecto ele. Const1tmçao apres·entado pelo G;i

·ve-rno, entendi que todas as emendas .apresenta.das ao mc·smu 
'fll'Ojecto, perante essa Commissão, evitariam grande . discussão 
]J_osterior no Congresso. Enganei -me, porém, e por isso, em 
v1st.a do urna, apr1~sentada por mim, haver sido rejeitada na 
t:ommissão, PC<,'.O lic.en\a a V. Ex. , para· novamente apre

::; ental-n . 
V. Ex. cleclarou, na ultima s·cssão, que todos os congres

sisLas 1wJiam Jazer nina critica geral da Constituição, em
bora sómente s e dis r.ustisse o titulo 1º. E bem razão teve 
V. Ex. em resolvei: assim, por isso que muitos artigos pos-
1,m·iorcc; :oe relaciona1n com alguns· deste capitulo. O . artigo 
!iº foi o primeiro a .que apresentei uma emenda. 

Diz o al'L. -íº: «Compete a cada Estado prover a, expensas 
pro.prias ás necess idades <lo seu governo e administ.raçao, po
dendo a Unifw subsidiai- o sómente nos casos de calamidade 
publica» . · 

rOs aucLores do ~wojecto de Constiluição forçosamente . se 
esqueceram dos estados do Norte, os quaes ha muito tempo 
neccssitiwam da protecção e auxilio directo do Governo . 

O SR . BELFOR'l' VIEIRA - - Protccc:.ão, não; queremos 
a1lenas sejam cquitali\'OS na distribui~.ão <le · fayores 1anga
mente prodigalizados. 

O SR . .R1RBOSA LLvlA - Infcfü, rn c nL~ p01'ém, V. }!jx, saLe.' 
1· o Cougrcsso tambcrn, que essü _auxiJ!o o pi·oter;ção nunca. 
llies for-am dispensa,dos. não sei s1 dov1dn it descmdo ou tlc
s icl ia . elas rnpresentaçõc-; ant.orioni~, . c1uc, ~ómcnle no parla- ·· 
mento, eui·davam no mtcross·n Jll'OJWIO .. 

O SH.. Jl.(ls.1 r-; SirX\ --- l\ão apoiado ; proLcst.o 1 · 

O SR. RGTU>IlH -- Eu · ia "fa'.l er ·exce1H;.ão de V . Ex~ 
o ·:SR. ROSA :tJ· Sll/i'A· - ]<-; -urna. injnst.iça · qlte V. Ex. ·faz .. 
o SR. RETUMBA -- P·or isso, digo, nenh~m mclhin:?-menoo 

foi introduzido, nenhum pro.i ecto para equ i \Jbra1: as ilrn1!1i.;as 
desses -estados já tãó atrarncTos, de nenhum proJcr,to cm dou · 

.o go;verno.-monarchico! _ .. 



O SR. BELFoRT VIEIRA - Tudo quanto tem o Amazonas 
actualme11;te deve-o aos proprios recu1·sos; nada t~m me
recido ale hoJe do Governo geral no sentido de estimular as 
suas forcas amortecidas. 

O S1: .. n_ETUMnA- Eu esperava que, no actual projecto 
de Const1tu1çao, o seu auctor ou auclores tendo em vista os 
parcos re~ursos desses estados, a necessidade imperiosa de 
dar-lhes. impulso e equilibrar suas finanças, incluissem al
gum artigo, alguma disposição que d~llas cuida>se. Vejo que 
o artigo 4º declara, categoricamente, que todos os estados 
manter-se-ão por si; mais adeante que sobre todos esses es
t~d.os .vão pesar grandes onus, e especialmente na parte ju
d1ciana. 

O SR. BELFORT VrnmA ~E, não obstante, tem o Minis
terio da Justiça creado comarcas em larga escala, invadindo 
as atrribuições dos estados e gravandJ as suas finanças. 

UM Sn. REPRESENTANTE - E' ponto capital do regimau 
fedf.'ral: cada Estado fazer a sua despcza. 

O Sn. RETUMBA - Eu terei muito prazer em ouvir a 
V. Ex. quan.do tomar a palavra. Não estando habituado á tri
buna, peço a V. Ex. para não interromper-me, porque preciso 
concatenar minhas idéas. 

O sn; ZAMA - :e V. Ex. vai muito bem. 
O Sn. RETUMBA - E V. Ex. é juiz nos La materia. 
V11tando, Sr. Presidente, em r,onsequencia da interpella-

ção que soffri, a prosclguir no meu discurso, devo dizer a 
V. Ex. que a este ar t. 4• apresentei uma emenda, em que 
dizia: Ccmpete a cada Estado provêr, a expensas 1propr ias, 
as necessidades de seu Governo e adminis tracão, podendo 
a União subvencional-o até equiliDrar suas finanças, dentro 
do peaso de 10 annos, e nos casos especiaes de calamidade pu-
blica . · 

Não farei grande questão de tempo. Será de 10 ou 20 
annós, quantum sutis, para que esse oquilibrio se estabeleça .. 

Ha estado::;, mesmo no Norte, que Lêm prosperidade; 
esses, naturalmente, não esperarão pelo auxilio desla minha 
emenda. E' preciso dizer com franqueza que me caracLe
riza: - Não sou ol'gulhoso e o meu patriotismo não vai ao 
ponto de esquecer a verdade e a realidade dos factos. 

,A Parahyba do Norte, Estado a que me orgulho de per
tencer, não póde subsistir cedendo á União todas as rendas 
que puder arrecadar~ 

Bem sei que a União tem grandes onus sobre os seus 
· hombros, grandes despesas; mas despesas augmentadas agora, 
seja.me permittido dizel-o, algumas por falta d'3 patriotismo. 

Todas as despesas duplicaram-se, desde o augmento de 
ordenados até a creação de tribunaes, de cargos, e de em• 
preços 1 (JJfuit11 bem !) 

Foram aposentadas, reformadas, pessoas que estão mui
tíssimo habilitadas para poder prestar serviços emin en tcs, 
relevantes ao paiz. Não sei a razão por que o foram. Quero 
crer qn e outros não os poderiam prestar melhor. 

Nã.o devia mesmo attender a · outras razões. O que. é 
facto:y .a começar por mim, que sou militar, e que fui an gmen
tado de \'endmentos, commigo ioda a Armada, c11mmigo todo 
o Exercito; e ainda Q: Exercito duplicou-se, por que temos um 

,/ 
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,effectivo e outro reformado ou compulsado. As despesas tri- · 
plicaram; os emp.regos publicas augrnontam dia a dia· eu que 
agora fui eleito para represenlar o meu Estado, re~eb~ por 
todos os vapores cartas em que se me pedem empregos. 

UM SR. DEPUTADO - A empregomania é vicio conhecido 
entro nós. 

O SR. RETUMBA - Quem não tem empre:go pede-o, 0 
quem o tem pede augmento de venc imentos! ' 

U:rvr 13R. DEPUTADO ~ E quantas comarcas têm sido 
creadas? . 

. O SR. RETUMBA - Quando se tratar da questão judi-
ciaria, V. Ex. sabel-o-á. · 

O Sn. ZAMA - Muito bem! V. Ex. não parece marinheiro 
de primeira viagem. · · 

O SR. RE1'UMBA - Commigo, V.. Ex. póje ~mbàrcar 
quando quizer. 

O SR. ZAMA - Com V. Ex. embarcarei seguro. 

O Sn. RETUMBA - Sr. Presidente, a mesma dl!vida re~ 
sume-se em que o art. 4º se acha deslocado deste tiLulo; desde 
que varnos dar aos estadDs muilas despesas, precisamos, de 
anlemfw, conhecer a discriminação das rendas, o que lhes 
compete e o que compete á União. Anles da ·discussão dos 
arts. 6º, 7º e 8° me parece, pois, que não se deve tratar do 
àrL 4º, que declara, repito, que o Estado deve suston.lar·-sc 
por si. . 

Tenho um rt:lquerimento prompto e apresental-o-ei a 
y. Ex., para que o submetla á consideração do 1 :ongr:~ssn. 

V. Ex. submetlel-o-á ao Congresso, e me parece que 
elle o upprovará, por isso que dahi depende a sorte de poder 
.viver o Norte. 

Suscitaram-se differentes meios de equilibrar as finan
cas no paiz; alguns já são do Congresso conhecidos, outros 
sei- o-ão mais tarde. 

Consta-me, afé, e sómente hoje,, chegou isso a meus ou
vidos, que o honrado e ilus~re Sr. Ministro da Fazen~a já 
êOncordaYa em que do rendimento dos estados se retirasse 
uma cc~rla porcentagem, 15 ou 20 o/o, para a manutenção re
spectiva do.s mesmos. 

o SR. SERZEDEI.LO - De todas as rendas não, das de im-
portação. · 

O ·SR. RFruMBA- De importação, sim, senhor, porque as 
da exportação já lhes pertencem. · 

o Sa. SERzEnn:Lr,o - Ficando isso á deliberação de cada 
Estado. _1 , ,! 

.Q Sn. ÜITICICA dá um aparte. 
D SR. RETUMBA - V. E:x:. é propheta, mas creio que se 

enganará. . · 1 
Consta-me, mesmo, que o illu.stre M1111stro se res0 veu, 

finalmente a encampar todas as d1v1das .dos estados, etnbora 
para isso tenha de contTa.hir um empr~st1mo, fazer .uma ope ... 
ração de credito. Necessitamos, cffecl1vamcnte, nri ancar aos 
estados e:>sc fortiss imo élo que os prende ao regresso .. 
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UM Sn. DEPUTM)o '---' Dividas contraliídas· até quando? - · 
O ·Sn. HETUMBA - ··Até 15 <le novembro, ou até a época 

nm cine se votar a Constituiçã:o. 
Tiv~ o trabalho de obter, por esforços particulares, um 

1calculo dessas ·dividas, porque já foi dito neste parlamento 
por algun5' de seus membros e .pelo iilus tre presidente da 
Cornmissã-o dos 21, que o Ministerio ela Fazenda não havia até 
1mtão fornecido um traballlo explicativo do estado financeiro 
do paiz.. - · 

S_em esse traJJall10, que nos força a conhecer a situação fi
nanceira el e cada Estado e ela União, qual o clef"icit, quaes as 
rnnclas ? O :Cóng(asso. votar.à ,quu:lquer cousa, mas votará sem 
base . Eu sei que a clivida dos estados não é grande. 

10 Amazonas não t em divida. e tanto, que vai agora con-
1,n"l'llir um cmprcst.imo, qu pagará com seus proprios [·e-
cursos . · 

O SR. BELPOR'J' VrnmA - Para cuidar de si, !Porque nã,~ 
Joi aquinhoado. O Sr.. Ministro da. Agricultura que o. diga ., 

O SR. llE'l'ÜMBA - O Pará tem urna divida de mil 
contos; o Maranhão, .mil contos; o Ceará nada deve, graças a 
urna desgraça., 

(Apoiados é não apoiados.) 

-O SR. BARBOSA~ ~-.,IMA - Graças' á probidade adminis-
trativa. · 

O SR- ,, RETUMBA - Em todo o caso, tiverani uma enorme 
h abi lidade o uma honradez a toda a prova. 

O SR. BARBOSA LIMA - Si appella para a secca, eu ap 
pcllo para as verbas de immigração. 

O SR. Il.E'l'UMBA - E' uma verdade conhecida, universal .· 
.Q Sn. B11.H.BOSA LIMA - O ,que é uma verdade conhecida ·é 

tine aqui e em toda a parte houve especuladores da ,secca. 
( Ti·ocarn-se. rnwitos avm'tes.) 

O Sn ., HE1l'UMfüV - Passado º' tompor<JJ, eu continúo .. 
Q SR. SERZEDELLO - Ora, até .que vi um marinheiro p1•0:.. 

\"ocar temporal .. 
O .SR. RE'l'U:MBA - Só provoco quando tenho certeza da · 

·ahafal-o ., (Riso. ) 

, ü Efa. BELFORT Vmr·RA - Safou-se bem da salsefrada. ,. 

O Srt. IlETUMBA - O Rio Grande do Nort,e deve 300 :OOID\~ ; 
a Parahyba, 2 .800:000$; .Pernambuco, 9.000:000$; só o Rio de 
,Janeiro é que ·eleve 15 .. oO'O :10IOO$; Minas, deve H. 000 :000$. 
Temos, nois, que a somrna ela divida do& ·estados, é de ... .. -. -., 
/ '2.7bo: 'ôo0$000 .. . 

O Sn. ZAMA - Uni páo por um ·olho .. · 
·o s1~. llETt/MBA - o nobre Ministro da Fazcilda, cha

mando a si todas estas dividas, embora tenha de contrahir, 
para, isso. um emprestimo, terá feito aos estados do Norte um 
grande. beneficio. (Apoiados) . . 

E si levar o seu patriotismo a addicionar a esse acto uma: 
porcen tagem para .os estados, . eu, estou c9nv_encSd9 de que elley 
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poderão· subsistir, pelei menos emquanto não cquili>brarcm as 
suas rendas com as despesas. · 

. Eu quizera ·~ispôr de bastante tempo para. fazer uma cri
tica sobre ·o proJecto de Constituição, afim de evitar ter de 
mcommodar outra vez o distincto auditorio. (Ncfo apnioclos ) . 

. º SR. PRESIDENTE - Está dada a hora .. 
O SR. RE'r:DMBA - Mas, chegou a fatalidade da l1ora,. 
UM Sn. REPREsgN'rAN'l'E - Poderemos prorogar a hora . 
OU'l'RO rSn. lREPHB SllN'rAN'l'E - Nft0 se inberrompa .o .oradol'. 
{) Sn. RETUMBA - Eu dizia que a reforma judiciaria 

havia de concorrer enormemente para mais sobrecarreig.ar o~ 
estaclos. Vou p1'oval-o em relação ao meu Estado, que reduziu. 
~om grande patriotismo, a dez, ü numero de trinta juizes de 
direito, que, actualmente, 1distribuem a justica no Esla.do da 
.Parahyba, numero bastante limitado. A Paráhyba não é tão 
pequena como pa.rece, em relai;ão ao seu territorio; 11ão tem 
ainda bastantes meios de locomocão: a unica estrada de ferro 
que possue, a,penas transita por úma pequena. zona; os trans
-portes suo feit.os morosamente . A justiça, pois,- reduzida u. 
rlez juizes de ·direito, difficilme11t.e será levada. aos ponf.os 
onrtn fôr necessitada. (Apartes . ) 

E o Estado da · Parabyba sujciLar-se-á n, rcclur. ir o nu
mern do seus magisl.rados'? 

Mas, vou provar que, mesmo assim, elle não póde sup
porl.ar as despesas de '.LO juízes de direito. 

Calculando a seis contos cada juii, serão 60 contos; Hl 
~nomotores a lrcs contos, •serão 30 conto~ ... 

uMA voz - Pague menos. 
O SR. RETU1VIBA - E haverá quem trabalhe por mRnos, 

f.endo de percorrer tantas leguas a cavallo? 
UM SR. DEPUTADO - Com a nova reforma judfoiaria., o 

tralJ.Jalho diminue. 
O SR. RETUMBA - Isso é urna questão que mais tarefo 

.será cuidadosamente tratada nes to Congresso, de ju·izp,s foe
de:raes, promotores, pretores, .etc., de que cu pouco entendo . 
:( A.paTtes.) · 

A · Constituição, no seu Mtual · projecto, cede 10 o/o de rcn
rlimento de ca:cla Estado ,para auxiliai-o; a Pamhyba rende 
GOO contos <lo 1mportação; ter emos por consequcncia 10 %, 
50 contos, quando a ma.gisl.ratura. sómente, con!"omc 00 con[~)S 1 

(Apartes.) 

r:.\fas. como v·ai l)ag·a.r ao. fm1cciona1isrno, ·r1uo ;rngmcn f r1 
dia a dia, e satisfazer todas as mais despezas? (Avartes ) .. 

Vê, portanto, V. Ex. que tenho razão em pedir ao Con
gresso a.ttenr;ã:o muito idirecta e 11111 desvelo mmto grande 
nelas estados elo Norte. 

Discute-se a Constituicão e .mais tarde se terá ele tratar 
de assumptos importantes, "como sejam a org;anizaoão da; ma
.goistratura, a divisão elas rendas e tudo o mais; peço, pn1s, ao 
·Congresso .que leinb:re-se do Norte. 

Sr. Presidente, existem, tambern .sobre ·o· a.rt. I!º, duas ou
tras emendas, uma dellas firmada. pelo iilustraclo Senador por. 
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Alagôas, o Sr. Tavares Bastos, em que pede que seja perten.. 
cenle á União o subsidiar a magistralul'a. 

Essa emenda está incluída na que eu çi.presentei ao ar
tigo 4º, que a União subsidiará os estados necessitados por · 
dez annos; no fim desse lempo os estados poderão, . sem grande 
esforço, equilibrar as suas despezas. Embom, mesmo, exista 
a reforma sobre a magistrarura, embora. mesmo, os seus :ma
gistrados sej,am em maior numero, em dez annos poderão 
-0hegar ao equilíbrio desejado. Si no fim desse tempo, porém, 
de todo, isso não for possível, entãn, a Parahyba. como as 
suas irmãs, será annexada. Eu estabeleço o prazo de dez 
annos, mas o Congresso, si assim o entender em sua bene
volencia, poderá espaçai• este prazo para quinze ou vinte 
annos. 

Sobre o titulo 1º, Sr. Presirlente, é o que tenho a dizer •. 
Exisf.e outro artigo que tem sido longamente debatido neste 
Congresso. Muito se tem dito sobre o art.. 8°, que entende 
com a questão financeira. 

Consla-me que, amanhã, vai comparecer o Presidente do 
Thcso11ro, e a sua palavra auctorizada viI'á derramar 1grande 
luz· neste dehate. 

· Sou o primeiro a confessar a minha incompetencia em 
ma Irria financ eira (Não apoiados) , e, por isso, não me atrevo 
a abordar a questão, tanto mais quanto agual'do-me para 
ouvir a nalavra auctorizrnda do :Minislro das Finanças e es tou 
convencido de que ella virá, cor:10 disse, derramar grande luz 
sobre o debate . · 

Nada direi, consegn.infemente, sobre ·o art. 8°, e peç>o li
cença a V. Ex., Sr. Preo;idente. para interromper p:or hnjo 
o meu discurso, agradecendo aos meus colleg1as a benevo
lencia com que me ouviram. 

· O SR. ZAMA ~ Felicito-o pelo estréa 

VozES - Muito bem! muito bem 1 (O orador é cumpri
mentado e abraçado pai• muUos Srs. representantes .) 

E' lido e fica sobre a Mesa, para ser votado na sessão de 
amanhã, o seguinte 

Requerf inento 

R~queiro que seja discutido o art. 4• da Constit11ição e 
emendas que lhe fnram apresentadas depois de discriminadas 
e fixadas as leis de rendas da União e dos estados . ~ Re
tumba . 

Fica a discussão adiada, pela hora .. 
O SR. PRESIDENTE dá para amanhã a seguinte ordem do 

dia: , 1 

Continuação da P discussão do projecto de Constituicão .. 

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