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S, Sebas Li ão de Passé, e 1 • e 2• sessões do coUegio de Gere
rnoabo; 

3º, que fiquem dependentes da presença e exame dos li
vros rcquisitaidos as eleições arguidas de vícios e acima men" 
ci.onaclas, e, bem assim, o reconhecimento do · diploma expe
dido ao capitão SalvadoF Pires de Carva,}ho e Ara.gao. 

Sala das Commíssões, M de dezembro de 1890. - Ale
xanclre José Barbosa Lima. - João Lopes. - ConstantinfJ L'i 
Paletta. - litiauel .Castro, com restricoões quanto ás eleições 
de Geremoabo, S. Sebastião das Cabeceiras de Pa.ssé, 'que 
as considero legitimas, para o que proponho a seguinte con-
clusão: · 

Que sejam reconhecidas as doir,ões de Geremoabo e S, 
Sebustifio elas 'Cabeceiras de Pa2sé. • 

10ª SESSÃ:O . EM 17 DE DEZEMBRO DE '18\)0 

PRESlDBNCIA 'DO SR. PRUDENTE DE MORAES 

Ao meio rlia faz-sR a, chamada. :l. qual resnondem oR Srs. 
Pruclenle de MoraRs. P::tes de f'!arvalho, João Neiva. Eri11ardo 
Gorn1alves. Costa Roclri~nes. Franr.isr.o Macha.fio. Lenvii;dldo 
f'!oRlhn . Joaonim Si::irmrnt.o, Jono PNlro. Jona11im Crnz .• Tn::é 
8Rcundino, Manoúl Ba:rafa, Arntonio Baena, Joaquim Catunda, 
Theo'doro Pacheco.Elyse11 Martins. Bezerra rle Albuo11era11e 
.T11nior. 'I'heorl11ref.o 8011to. .ToRA Bornarrlo, Oliveira G::tlvão. 
Almeida Barreto. Firrnino da 1Silveira, .fos(l Simeão. J!'T'erle
rico Serrano, Pnclro Pa11lino. Tavnres Bast.oR. Rosa .J1mior, 
Coelho e Campos. 'J'homaz Crnz. Virgílio Damrtsio. Saraiva, 
Domine:os Vi0ente. Gil. Gnnlart, Mnnleiro de BarroR,' T,a-pflr, 
Rraz f~ar11 e iro. Canmos Ralles, TTbaldinn do Amaral. Sanfns 
Andrad0. Rnu1'ino Horn . Esteves Junidr. Luir. Delnhino. Pi
nheiro Machado. Quintino Bocavuva .. Julio Frota. Cesario Al·· 
vim, Americo I,oho, Eduardo Wandenkolk, Joaquim de Souza, 
Silva Cancelo, Silva Paranhos. Aquilino do Amaral. Joaquim 
Murtinho, Pinheiro Guedes, Belfort Vioira, Uchôa Rodrigues, 
Tndio do Brasil. Innocencio ·Ser:r.edello, Nina Ribeiro, Cantão, 
Perlrn Gherlmonl;, MalJa Bacl}Jlar, Casemiro 'Junior, Rodi'ig-ues 
Ji'f:wnande.s. Anfr:rnio Fialho. Nogueira .Paranagu:i. Pires Fer
re ira, Martinho Rodrig·ues. Barh-osa Lima, Rczcrril, .Toã'o Lo

.r.r~ s. J ustiniano .Serpa_ ,Toqé Bcvilaqna. Goncalo de T~·WRos, 
N::ts{:i·mcnto, .Pcdrn 1Vclbo. 'Migud rl e {JasLrn. Pódro Americo, 
Sú Anclrnde. Hctnmba. Tole·nl,ino rle ·fiarvalho. Jlosa e 'Silva . 
.Tofi;o B::trbal.ho. Gonçalves Forreira . . fosé 1l\ifa.r ia:no, Almeida 
Tlcrnamb11 co Jnvcn0io de 1' •guiar, André üavalcanti, Meira ele 
Vasconc<:~llO'~ . Pcreirn {le Lyra .• João d e für]lieira. Luiz de 
Anclr::i.de, Espírito Santo. Theophilo doe; Santos, Pon.f,8s 
rle Mir:imda. Leite Oiticka. Gaibino BB.sOl..ffO', Ivo :do 
Prado Oliveira Valarlão, Folisbello FreirP-. AlJ'gus!·n de 
Fn~ itas, Paulo Arg-ollo. Seabra Antonio E:uzch:o, 7nrna. 
Arthur Hio'\ Ranfüs Per<"ira. f'!ustoclio ele ·l\follo. Fran
cisco :sodró, Dionysío Ceraneira, Barão de IS. Mar
cos, Medrado, ll\famiz 1Freire, Athayde Junior, Fonseca e Silva, 
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F'onscca Hermes, T rbano iVfarcondcs, Nilo .Pcçanha, Cy-ri !lo 
de Lemos, Viria Lo de Melleiros, Vi rgi li o P essoa, H·rança Car
·valh o, Baptista da i\ loLLa, .Fróe::; da Cr uz, Alci ndo Gua nabara, 
E ri co Coelho, Sampaio J:t'enaz, L opes Trovão, Jacques Ou -
1·iq 11 r: . , \ ri s tides Lobo, JVlayrink, Vinhaes , T h omaz D elphino, 
Cond e rfe F igu e iredo, Anton io OlynLho, Badaró, João P.in.h eir o, 
d'ac i l' ico l\fascarenha " Galn·i c l de Ma.g.a lh ães, Leonel F:ilhio, 
Chagas Lohalo. Jacob da Paixão, A lexandre SLokler , Pranci scn 
da Ve iga, Cos ia S enn a, Larnouni er, G:on\{alves Chaves, Arnerico 
Luz, Frlici.anu Pc nna, V iol i, ·M.a noc l F u lgen cio. As Lo lp lHJ 
Pio. _\ r is ti clcs Ma ia, n on(:alVl'S Hamos. Cm1 l o~ das C'liag·asi. 
Dnming·os J org·r. Cnsla. '.\ l ach adn, Dom ingos Pod-o.,1 Pall c k1., 
.l>1 1l r a '.\li cacim Joãn rl r. A\'r ll ar, Co l'l;êa Rabell o. Bu r nn ri r 
Pnirn , Fe1-rril'a P'ir rs; . . João Luiz, MarLinh o 11>rnclo J u ni or. 
Hr m ::u ·dino de Campos, F r::mc isco Gliceri o•, l\fo raes B arro;;, 
l.op r s Ohaws, Domingos dr. Moenr.s, Arlolpll o Gordo. Carw1-
l hn, Ang-r. lo Pinlrn iro. i\fm•sn. llnclo lp l10 i\1iranrla . P n.nl ino Car
los, Cns l.a Junior, ll nrlr igm•s Alves. A lfrrcl o E l li '< , ·Carl os Ga.r
r: ia, !l'fon1ira da Si lva, 1''1cm y Curad o, Lf'opolrlo el e Bulh iir.s, 
Ci11 ima1•fir " !'fala!, _\nlon io J\ zcrNlà, Ca elano (Ir Albuquerqu e, 
Vr' l"namln Simas. I ,am:o i\ffill m'. Car los el e Campos, Schrn i 1H, 
Lnrrl'rla Cnu t ill ho. Vi c l ll r in o MnnlPir 11, .J>r.1'ri ra ria Cns l n . .Tu 
l in rif' f:.aslillrn !'f, Borgr.s rll'. i\l fl:r! Pirns . Alciclr..s Lima, 1\ ss, i .~ 
.n1·a .,i l, ' l' lin·mai l?lor 1'S. Al.i1 'Pu. Homrrn Bnp l.i sl a, Hoc lm Oso
l ' in. Cass iano rl o l\'a.sc imr n l n. F r' rnanrln ,\ ])boi!, D r m r l r io Hi 
l1ri 1'r 1. ro '.\1lrnna Ha.1·1 °1' 1 n. 

,\ hrr - sr a snssão . 

Com par rcr m rlrpn is rl r ahr.rl a a sr.ssão ns Sl's . .Tnsé H y
~· i n o , Cunh a .Juni or. Hi:1:v Barhm;a . J oão ~rvrr i n n n . :Jo~i\ 1\vr
l in o. T.a 11rn Sor!rr . Manl 1~ rs Bnrrr l 0. Dnmi ng-n.s Jrsuino. Pnnl a 
r+11ima1'i'i.r::; r Mil1 on. 

Dri xam rlr cnmpnl'rrr.1'. ro m causa nar l ic ipnrla . os Sr s . 
. f'Jnl' inno Pr.ixol o. !\fali a Mar hnrl n. F r.rrcirn Branrlfín. J\ lva1·n 
.Holr l1 1n. FrrdPrir n B.n·grs . Cr.s:n in ·'.\ rol la Jun ior. !\n lfin· rlr· 
Fa r ia . \111l snn r Hf' n 1•iqu r rlP U wval'ho: r, , srrn cau sa. ns Srs. 
Amaro r.avalmm t i , Gr' nr•r0so Mar qurs, RnmiJ.·o BarcP ll n:, H.an
gr l PPsl.arrn . .Toaq11 irn F r.•li c io. '8al r.ln.nha l\fari nhn, Ta s::;n Pra
;:rnso. /JL,11 1ws rlr Snma. Hrr nar· r1 n ri r ·'.\frn rlnnça, Larl islú.n Nrt,t,n, 
Sanl.0s V ieir a . foaq11 im Hn'vrs. Jfarãn rl r San t a H cl r.na. Lni z 
Barrr ln. ~\.lm e i rla Nogn r irn. Anl.nni n iPra rln, fü 1hi ãn .T11n in1", 
R ro r.s l n r]f' Ol ivPira . n ayrn 1111rlo Banrlrira. i\farr·iann l\faga
lhfi r s. R r' l nr·m ino ri r i\ [Prnl nnrn. F1n c(l 1i m \V r 1·nrk, iLl11i z Mnrnl'. 
01 iv r il'n. Pi n1n. Alhrr lo H1'anrlão . Lcov ig il cln Fi lgur i ra .. .Am
·p llil nph in. Panln Gui marãr,;, ·'.\fa,l'cnl in n Mn 11 rn.. C:arcia P irr:-. 
'l'os ln. L r anrlr n 'l'lac ir l. Hr• lnr·rn in o Carn r iro. J oão ri r · Siq 11 r•irn. 
Cn 11I o Crir laxn. ·Ep i l ar, in r 1\l m r icla AJfnn sn. 

·r.; , l ida n pns la P111 tli sc11 s. iln a. ::i.cta rla sf'ssflo nn !Pcrrlr n!r. 
O :;;,l. CYmLLO n r•: LEMOS Yern faz r,r umn rre l.amn,~itn . 

S ns r nw nrla ;:; q nr .ap 1· osrnlnn vrnn um a an ar l. G.: não snlw 
si o r ngnnn 1'r 1i $ r~n nn ria Tmprrn sn.. mas n .fac l.n i'· qur a 
rmrrn la r ao ar!,, 5º . 11<\ln qu r pccl c a rí\cl i f'i ca ç:.ão rl o cn g·ano . 

O ~11 . . Píl ERlD EN' J'E rli z {j1 1r . cnn snllanrln ns or ig inars. ve
r i f ir m1 q11 r- n r ngan n r" do i llrn;l rr r r.pr r ::; f' nf anLr. . qn r npr r se:n
t ou n 1• nwnrla a.n ar! .. íi° í' n fin no 5". E'll1 f.()'cl o n cnso. , ·a i man
rlft r i'n7P1· a !'rl'I i•lirflr.:ii n. 
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Não havendo mais quem 'Peça a palavra, !} posta a v9tJ~ 
e approvada a acta. 

vem a Mesa a seguinte 

Declaração 

. . Declaro que . sómente por não estar presenl.c deixei de 
ass1gnar a ernencla que, na sessão elo dia '.1. 3, Joi apresentada 
pelos meus companheiros deputados pelo Esl.ado do Hio do 
.Janeiro ao paragrapho unico do art. 2º - Cy1'illo de Lemr1s. 

. :Q Sr. 2º Se.cretario, scr·vindo de primeiro, procedeu :\ 
.1011'.ura rlo segnmtc 

· Communicação, datada de 15 do corr ente, do Sr. Depul.a·::lo 
Forre i'' ª Brandã.o, ele não poder comparecer ás ·proximas ses
são. rl o Congresso, por motivo ele mnlestia em .pessoa rle sua 
.Jamili a. - Inteirado. 

O Sr. Erico Coelho - Sr. ProsiclenLr,, é a tr:rceira vez qur 
subo fi. trihunn. flfim de r eqnerm· Que se.ia dada 11::ira ordem do 
(]ia a rno'.gão .que promovi de accordo cnrn -m; ·ill11strcs re 
lfll'OsnnLanbes ele vario estados 

Peco ao Cnngresso licenoa para ponderar mais uma vc:z 
que a materia sujeita 'ft sua cons·i.decação est.ú ·Comp rel1 enclicla 
nos termos ela u!Li.rna parte elo art. 37 elo H.egirnenbo. visl o 
corno envolve qnesLão constitucional da nossa exclusiva cnm
peLencia. 

Nessa conformidade f.oi .que o Cnng-resso accei t.011 a rnn
'()ão, por certo, não 'Para adial - a indefiniclamente. mas na1·n 
fliscu f"il-a e valai-a em tempo O'pportuno . 

O Congress·n nnclerá recu sar a moção qu e lhe foi ap c0-
sentacla ; mas, uma voz que acceitou -a cnmo obj ectn ele sua s 
rl elibcra«iões, em ·con sid eração mesmo á. urg·eueía. rla maioria. 
eleve admiitil-a, ·qnanLo antes, na ordem rle seus trwhalh os 

Por mai.s grave ·CJllC seja o assmnpl:o crne se cnn1em 11a 

moção. Congresso por certo não recf\ia r,ncarul-o rlr frnnl·c., 
seja approva1iclo-o, seja reprovando- o. · 

O Gongresso, com o discutir dia a dia , rsc run11losamrn 1 r, 
o iwojecLo consf.iLucion:al, obra elo Governo Provi.·m· io, trnn 
rcvelarlo que 11s lá co'l11penet.rndo de sen paprl. Tem rlrs rnen-
1.irln os prognosticos qne os inirnigns ela Hepnblica. fazi am n. 
rnspeiLo da convocaoão d esta Assembl ra. Temo;:; provarl o j ;í 
.oxnbcrantemcnte que 115.0 somos esse aj,unJ.arnento .e/e lo/Jis
h ome1i.s , como se ,cJir.i·a, q110, despertes aos c-larões ela revo
lnçio .. . 

UM SR . HEPRESEN'T'AN'T'E - Corno ainda rlirnm ns sel1as
i.ian stas despeitados . 

O SR. Emco COELHO - . .. convocados ao Lmpw r11' um 
feiticeiro clarim, viri·am até aqu i receber rle r.õjo, em nnrnc 
da Naç.ão e com seu ass-enti.men:to, uma ·Colnsl.ituioãü ,q1ial·QlHW. 
::'íós todos pensamos que quanLo mai s rig·oroso fo i· n Cnn-. 
gresso no exa;rne fl:11s qnesl.ões ·que enl',enrl om ·cnm o foturn rl_a 
:ratria. com a ConstiLuiçiío dos Esl.a.clos Unirlos rlo Braz1 t . 
.f.nnüo, ma is duraclo'ura, tanto ·ma is · rl"igna será a. nosssa ohra 



- ·6M _, 

'(A1ioícidl()s; muito bern); quanto mais nos elevarmos no con
ceito da N3:ção, que represfüitamos, e ás vistas perspicazes 
elo extrang·eiro, que nos observa, tanto mais prestigfado tanto 
JU3.is forte será 'º Governo mm vamos eleger para gàrantia 
das instituições republicanas -(Muito bem) . Portanto nãio 11a 
questã.o, por m'afa temero&a que seja, que não pdssa~ws en
carai-a ele frente, com toda a homlfridade, e resolvei-a como 
nos aconselhar o patriotismo. 

De que provém que esta illustre, independente e al tiva 
Assembl.éa Constituinte hesita cm dizer sim ou não sobrr, 

· a matieria ida moção, que é a de sua exclusiva compete1nciai ? 
Acaso o patriotico Governo. Provisorio não se exonerou 

irnrante o Congresso, no cU.a 15 de novembro, como era ele 
osperar elo patriotas t[o dignos, do democratas tão conspicuos, 
não se exonerou ele toda a responsabilidade no tocante á con
:fec(~ão elas leis que devem constituir os Estados Unidos do 
Hl~azil? Não somos. porventura, o Poder Constituinte, de rl i
reito .e cl~ facf.o? Não clorivarão da nossa palavra os prcceilos 
constüuc10ancs para fundamento da União e as normas para 
a organ~zação .elos estados? (jjfaito bém.) Que esmupulQs, que 
prcvençao pode ter ü Congresso contra o's assurnpt,os· da 
moi:;ão do crue fui porfador? 

O SR. BADARÓ - Nãio é contra a rnateria, é sobre tudo 
l}n::tnl.o· não fõr ela sua competencia. 

UM Sn. DEPUTADO - ';\fas ê da cornpetencia. (Apartes.) 

O SR. Enrno ·COELHO - 1\fas essa competenci<a é ei>:clusi
vamente nossa. ( Apo'iados.) IE' a ;primeira vez que ouço con
ceito dessa ordem; ten:bo . ouvido ele varias bancadas allega
rern a circumstancia de economia de tempo co!ntra a clis
cmssão ela 'ma teria da moçãio: mas, pergunto, sm•á meia hora, 
11ma hora ou nouco mais que o Congresso des,p·ender com o 
exame da questão, que deverá preterir qualquer decisão sobre 
medidas de tanta imporl.ancia como consigna a moção, quando 
~ materia, como so vê. é correlata oom os assumptos co'nstitu
rüonaes, que estamos discrnUndo. isto é, r,om pt'o.iecto constitu
cional apresenl1ado pelo Governo Provisorio? Por certo que 
sim. 

!$r. Presidente. en vejo que o tempo ·está quasi termi
nado e pr,oo a V. Ex. que consnite ao' Çongresso si. me conce.dc 
J)rorogaçl'ío da ho·ra r egimental, ,para _que cu poflsa funda
mentar a ·mgm1cia cln requerimento que acabo ele :formular 
ele novo . 

O 1Sn. PRE.SIDENTE - A hora do expediente termina aos 
4.0 minutos. V. (Ex. ainda tem 112· minutos dentro da hora. 

O SR. Enrco CoE:LHo - .Sr. Presidente, vou .expor os .fun
damcnLos da urgcncia. Consta que a esta hora o patriotico 
Governo Provisorio está tratando de promulgar nova me
dida de organiza.ção do!s estados, e melhormente do que di~
põti o decreto n. 80·2, de 4 de 'ºu hvbro do üorriente ailI_lo. M:ns 
uma pazão para instarmos pelo debate da moção. 

Quando li o projecto ·constitucional decretado em 22 ele · 
julho do corrente anno. tranquillizei-me, comprehendendo, 
pela disposição transitoriai n. 3 e outras, que o Govern~ Pro
visorio cogitara na conveniencia dos estados se orgiamzarem 
com tempo, formulando cada qual seus estatutos só depois de 



compulsados seus interesses partic1Ulares: estudadas ·.-suas' 
conclições intrínsecas, mesologicas, por qu~m de direito. 

. Surgiu, porem, o decreto de 4 de outubro, e eu sobresal
te1-me ·entendendo que ficavam revogadas as boa,s · normas 
contid.as nas disposições transitarias elo decreto de 22 de ju-' 
lho. 

Com o a-pparecimento' do novo projecto constitucional, 
promulgado pelo decreto de 23 de outubro, eu tranquillizei-me 
de novo, na supposição de que ficavam revogadas-, a seu turno, 
n:s materias elo decreto ele !1 ele outubro. vi·sto como o se
gundo prdjecto .c,onsbitucional, posto que 'mocliffoanclo o pri
meiro, restabelecia as beneficas di.sposi,ç·ões transitarias com 
relação ú fundação dos estados. 

lE •estava nesta presumrpção, neste engano <l':alm'a, Cfllll!ndo 
11.'10 vieram dizer que o ·Governo do meu Estado natal havia 
ponlHicaclo nai cathedral dai Praia Grande (Hilaridade) afim 
de consagTar uma Oonstihüç,ão qualquer, isso no mesmo' dia, 
na mesma hora cm cruc o Governo Provisorio demit,tiu-sü 
perante o Congresso, da imcumibencia de decretar leis consti
tuciornae8 aos Estados Unidos do Brazil, deixando a nós -o'utros 
o formular os preceitos e normas da reconstituição do paiz in:.... 
teiro; e eu ri-me, Sr. Presidente, <la .obra intempestiva do 
Governacltor,. lastimando do fundo do corn~ão que o ,tmeu 
amigo da Praia Grande tivesse perdido o uso da· razão 
(A.partes), por.que vi-o inCúrrer em contravenções do disposto' 
m. Constituição Federal de 23 de outubro, contra expressa 
pro'h1ibiçã.o consignada no decreto de li, de outubro. 

Quanrlo, pori:>m. li a 0xposicão fe5ta pelo illustro Sr. G0-
ncral Cesarin Alvim ao Generalissimo di.:rno chefe ·do Governo 
Provisorio. jnsfjficando o decr0to n. 80·2, de li de ouLubro, 

·nma nxposir,ffo verc1adeiramenl0 inp;enua, como si. porven
t.11ra. flnpois ·dr. lt ·de ·outubro'. n1in tivesse sido promulgado o 
proiecto consl.ittir.innal ele 23 ele ontubro, contonclo cHspo
siç.õns transíl.nr.ias inteiramente r.rn contrario :'Lcruelle, fiquei 
pasmo. não sa~10ndo mais o que hAi de pensar sobre a m::tle·ria. 
O decreto de 22 de julho , o de 2.3 de outubro, e o intercalado 
rio -1 ele outubro em eontradir,.üo com a m:üeria elos T,)ri.meiros! 

'.t\. ex.posiçi'i.o' do c·,ida-dão 0ncarroga:do rlos Negocio.~ elo 
In Lorior, cheia ·de rabulices politicais ... 

UMA vnr, - Isso é uma injustiça. 
O Srt. Ertrco ·COELHO - .. ·. · rpor fim, o· acLo ar-chi- co111sti

f.ucional do Governador do Rio de .faneiro, tlm contradi1ção 
com oc; novos. elo projeeto de Consf.iti,1i0ão Federal de 23 de 
outnhro, tem-me trazido intrigado e áprehensivo. · 

Pergunto ao Cornnesso si, em face rlesses aeLos contradi.
cf.ori>os, dessas .disposiç-,ões antagonir;as dos deoratos de 4 e 
rle 23 ele oul.11bro. o patriof.ico Governo Provisorio eRLá ou 
nfio um t~nto desori1mtaclo em rnateria de organizar,ão dos 

. estados? 
Pcza- rne muito nsar desta linguagem, que não tem nada 

rlc offensiva aos illustres cidadãos que compõem o Governo 
Provisorio-. aos quaes me ligam fortes laços de sympathia 
pessoal e de solidariedade politica, de patriotismo tra:dicio
nal. .permitta-se-mc a expressão. mas sou obrigado a dizel-·o, 
por(flie aqui, corno representante da Nação, trato de desem
penhar o mandato como entendo, com inclependencia e fran
queza. 
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UM .SH. Rwrrns:r:N'l'AN'rn - Todos nós. 

O .SR. lEnrco CnnHo - Julgo a todos .por mim; nias sou 
obrigado a tocar nestes pontos, para justifi car o meu pedido 
de rrrgencia, afim de que se discuta a moção ·de cru e fui por
taclor; son arn igo do Governo , porem mais amigo da Repn
lili ca. A. hora nti snar e vc.io-me na contigencia ele terminar. 

UMA Vo7. - O ·Congresso &stá ouvindo a V. Ex. com 
m 11ila ;ütcnr;ão. ( A.poiarlos. ) 

O Sn . E mcn COELHO - Antes el e deixar a l.1,ib11na pcc.o 
li cnnç:a a V. Ex . . para .cJiz•er que não sou daquelles que apor
tar a1m á Itep'L1•blica. rfüco'ntrand o-a por um feliz acaso, em 
i1lrna ·JJrimavcra, como o ccl rfürc navegante por tu gu cz :·pi.e, 
grru;:as a um rrl'o de derrota, do;::cobriu as plagas do Brazi 1. 

Como V. Ex., Sr . . Presidente, já tive ha. di.as occasião ele 
cli zer:- lhe parUcularmente: Venho de longe, co m' objectivo 

•cerLo: ;iornaclcoi, c•nno V . El:x. , por longos arinos, a Ira vez {in.s 
espi nl10iros imp c~ri aes, desbravanclo o cam inho para que a 
i cl ra r ()publi cana PFOseg·u is se. (Muito bem.: rnnito be?n. ) 

Qw•ro com isto rli zer qiw forme i n m()n rrnnsamrnln 
r0pnblicann ·na r. sco la ela aclveesi rlacl e, como V. Ex.; r1e s,w1c 
que, .s i arnanhã a H.e.p1il1licrn ?ne Lr•ouxer decopçõns amargas . 
r's l rn1 iJl'('pararlo riar'a c: nfronlal - as ele anirno sereno, nrt os pc
ra n c.:a 1c]r. molhorr'S dias para o me11 .paiz. (ilf.uito hem .. ) Si 
~ ·n.epnhl ica connn olter erros, com pesar . mas com !,orlo o clos
assornbro, h ei ele c'ens1irar os erl'Os da Ro.pnlJJ.ica. 

Cnmprr•he>ncln. Sr. rn;,s idrnl I'. p;r.Jn •Cfl \[' diz urn pl1i
su:ph rJ, cuj as opin iões ac.aln C'Hlli l as rl c 11 111 n1r.sL1,r', n cr.lr:"lJr r· 
Sponcrr, QlH' lrn uma alma hôa nas cousas mú s, assim como 
'lia 11 ma a lma rlc vr,rclade nas corrsa s falsas . 

:Si . na Hopnblir:a. como a temos ti.do de um anno' a esta 
Jml'IP, h a uma alma hôa o l ima alma ruim, urn a face ri o ver
dade o ·urna lacr de rncnlira. nm lado :Jirei l.o e um larlo 
todo, CJ"e 10 , loclavia. firmrrnrn!n . Yis lo qu o as prnhahiliclaclc s 
r.sti'io sr·mprn ao lado do lwm contrn o mal, qnr o pal.rioLico 
flovrrno Provisorio, os gloriosos Rxcrcito e Armada, o inrl0-
pC'nclrn:l e Cnn grcss '. 1 Co nsiib1 inl 0, hiío fl p crmcci'rr· r•1'. caria 11 •rn 
.nn cir•s1:mpcnl1 n de: Oie u popc•I , para <C!UP a alrna J1r\a. s11p.planf:,c a 
alma r1 1irn do Hep 11hli ca, aHr,nlando as nova" iniJ.j ilt1 ir;õr•s 
pn l ilic:as rm irma hasr• irnhala vr•l dr \-Pr-rlad r. de lihrr1cla1fo, 
rir mnrali1clacl n .so hrnlwlo. (Apl'iru/os ger'nes. ) 

Te.nlrn a convicção ele que o Congresso não incOl'f'Cl'á C'm 
nrnlrnma c,ap il trl aç-fí.o .dr; cn nsr,irnc ia, Pmhora n c<~o desalw r-'lll 
•rtlinas .si hrn n ossas cahr• ç·a~; f''.'i:Um inará lnclos º" ·lacln·s fraco s 
d:t Hopublica, enLeinchrirando-ns como nnsina a. tactica dn
nrncral. ica, sem se im110rLar que os inimigos rla l i.hr.rrlaclr. 
u ivt'rn rm d rrrr•rlm· rlr'SS·~,s pr·ac:n,.s . 

Um rlr:o:scs lados l'r,acns da Republica FerlcraLíva é n que 
vo.s assignalc i; r efiro'-m o ao •pro,i ecbo da moção qne li a, Lrrs 
ri ias cspc 1.·r1 q uo a 1\ ssnrnh l r~a 1 onw Prn con s iclr~r"a(,~ão . 

:Peço :í, .:\ sscmhlév. que S'sLucle a rnalcria (la mo\.:iio q1w 
aprnscntni conjnnctamen tc com oulros mBn1bros desla Casa 
o a arlnp le. r:rn llíJmr~ da.s prnvi ncias , qu e sn acham a lqur.
braclas, ·e.ubjngaclas, cm nome elos fu Luros e:sLwdos. om nçime 
elo" princip ios rlmnncr::rti cos. <'m nome éla l.iherdacle do vn l.r1. 

'I'nn lin 'i'Onclii.ir:lo' . (Jfoito /J1m1.; mwito lu:m . ) 

/ 
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O !SR. PRESrnKNTE - V. IE!x. :requer,. .. 

O SR, EuRico CoELHo (pela ordem) - Ilequeiro de novo 
que .º Congresso, attenta a maleria da mor;ão r:i a urgencia 
ele d1scuLíl-a, a·drni/Ja-a na ordem dn dia da proxirna sessão. 

UMA Voz - Para .1fopo•is dá de amanhã. 

O ·Sn. ER-rco Com,Ho - Para o dia que o Congresso en-
tnnder. . 

O "SR. ;pRESJEDEN'm - P·eco aos Srs. membros do C011-
grcsso que· occupom os seus t6gares. Hontcm houve rluvi.das, 
f) eu peço ao nobcr Deputado o Sr. .T osé Ma ri an n para vir 
rlaqui verificar · a votação. 

S11'brnoltido á votaoão o requcrirne.nl.o do .Sr. Erico Co-
elho , é ap.prnvacln. · 

O !S'n . .PnESTDENTB d0clara qüe cm vi.rLucle dcsl,a maniJcs
,J.ação elo CoogTRS•so, designa a primeira parte. da ordem elo 
.dia 19 proximo, aJcí uma hora, para. ser · di scutida a moção 
a.prrA0nt.acla •JJC1lü .Sr . Eri00 Co'E'lho e müros nBpresentanLes, 
na ses.~5n rl() :15 rln corre.n te. 

OHDEM DO DIA 

DISCUSSÃ·O DO PI10.Jl\f?i'O DE CO NS'r11'Ulí;ÃO 

CnnLim'.1a a ·I" cliseussão do .rirojrrni.o ele Consl.iL1Jição 
cnrn n parercr ela Gommissilo Especial e orne.nelas apresen
tadas. 

O SR. SBnr,r.nELLo ----, Peç,r1 a palavra pela ordem. 

O Sn. Pm;s rnr.N't'E - Tem a palavra pr~l a or rleff1. 

O Sr. Serzedello (pr;la oi·clern) - Pedi a pnlnvrn pPln. 
ordem, Sr . . Presidrenl.c. para a1pn~s onl . ar n. consirlcração ele 
V. E x . n rln Congcosso rl1.H1s crn endas ao rirojo,cl,o ri() Consti
L11ir,ã.o, na parl.r qur sr acha 0 111 discussão. Uma dellas re
forc- sr. (L rrr·orrnsl.a aprnson Larla 1pela Commi.ssão r.e la.tiY;Ulli~ nlr 
:'! qnola lfo IO % .sobro. o rlire.üo dr, impor Lação rio cada IE,s
taclo. Dt'{1ni s rio cr u·e h ontem rli s·S.f.\ .s. Ex.. ao Sr. Y!inis l.rn i:Ja 
Fazr·mla, r m refrrrmcn.a ·aos aJL..m: oncargos rl•a, U11ião, .rm 
não i:i orJi.a rlrixar rl e a 11r r,s r~nh1r a emenda q1w passo a ,jn.s
f.ificar. 
· O 1Sn . .PrmsrnrnNTg --- Observo ao nobre. J)P,p11La<do que. 11ão 
prídr aprovei Lat- s() rla ria.1 avra p.el a nrclern 1pa rn jus t.i'fi car 
emendas, .[Joi .s a isso oppõe-se o llegimenl.o. O no'lire Dopu-
1.adn pó.de enviar á Mesa as suas emcnclas; ella.s scrfo lidas .. 
11\fas nc.sLc mnmrnlo V. IE;:X. não pôde jus l.ifical..'. as. 

O ,S[{ . SGHt, lWGLLO - Mas cn nccrss il.o , peln mrmn,,, clar 
uma explicação . 

E' uma qu0st.ã.n ri o cinco rn.inutos. Em todo o caso, V. Ex. 
eonsuHe n Congresso si me perrnitte qn0 ju st.ifiq110 as emen
clas. Quero dar r,xernp lo elo orclern. 

O Sn. Pn,i;;sm1<:NTE -- E s lá insm·ipl.o para f.alJ.ar o .Sr. 
CnoJ.ho o GamprJos. 

O 11ol1rr Drpularln, .por(:m, lJ()ffn q1rn a Mesa cons11llr o 
C11ng-1·r>.sn ,s1 8. Ex. pr'1 cl1; .,iu ~I i f i cnr l ig0iJ·arnenl e as suas 



eniendas .. A Mesa, por ,5,i, não po'cie 'dar-lhe a palavra: · mas 
nãn ha obst.aeulo legal .qu0 impega o requerimento do nobre 
D~putado. O Cong.resso resolverá. 

Con:c; ultado , o Congreas1) não appro0va o pedido feito pelo . 
Sr. S erzedeHo0. 

O SR .. J3EVILAQUA - Peço a palavra ·pela oí•,dem. V. Ex., 
tieu a palavra ao Deputado Bevilaqua, e quem fallou foi o 
Deputado Serzedello . . 

'Ü SH.. 'PRESIDEN'l'E ~ Não <posso dar a .palavra ao nobre. 
Deputado. Quem tem a pakwra para discutir -0 .pr-ojiecto é o 
Sr. ·Co.elho e Campos, e já lhe dei a palavra. 

O Sr. Coelho e Campos ('[) - Sr. Presiclontc, Srs. 111r;ll''

bl0os .do Congresso: . não sómente a honra de "-'epresentação, já 
1 !r vezes •r ecebida ele minha terra natal, senão ·0 dev,er do pa
triotismo, explir,a a minha }Jrescnça m.estc alto posLo dd 
Congresso Constituinte. 

'Senhores, si não me cabe a responsabilidade do celebrado 
oviento de 15 de noveirnbro, como quasi todos o's politicos 
do Brazil , como a Nação em gera:l, acceitei o facto, e p,ropugno 
por seus cm::sectarios logicos e naturaes para a reconstruc
ção do nair. em mo1des americanos pelo 1consorcio da ordem 
e da liberdade. 

Nest. ~:i. cnnfnrmirla·de. cumni'e: ::intes d e fudn fl quanto 
:mtes, ordenar, legitimar, lep:alizar o governo da Na:cãn. como 
f,anto importa a marcha do:: nrzncios. ás nossas rehtcõrs 'PO
liticas e financeiras no irniz e fóra dellB, cm nome da Patria, 
que nstremer.emos. e rl P. sna nascenle r.ivi lizar.ãn. · , 

Por rni·n·ha parte. esuero fazcl-o com t;oria :i. sinr.i::ridade. 
lealmen t.c , orlesnrendido, .sem pr.evenoões. sem odios. de mnclo 
n. ironetir um rlia. Mmo' um cr.lebre patl'iota, em verba testa
m enl Rria: - PaJr"iam u.nfoi': dile.r,i . 

Não rei.arriemos. pois . n nosso empenlrn, nr:;an ir.e mos ·o 
nair. sohre a Hemiblica Federativa. cornn s·e vencen no acto 
rla rrvnluçfto "l consL::i. dn 1nrinrnirn dr.crnt.n rl e s1:8 rln.f.a. 

Mãns á obra. e direi os t.ormo .~ de minha r,ollaboração . 
1Srrnl1or0s, memhrn rln, Garn:i,ra dos Deputados. 110 ·reP:i

mr.m passfl.,cln. rrn discussãn nolilica . opinri cnnt.rn. a F cderaei'íri, 
salvo melhor iu izo. accre~ c rnt ei . i' r.spo 1.1denclo a nm a.nart.o. 

Si hem .iá houve~.~e roforP.nr·,i::ls á nronag-anclru •clcmn
rr:ltiN1. Jonp·p eslava rir srmnôr ii'ío irí1rniiirnlc n '1dvenJo dn 
nrpuhlica: e, pois. o meu enunciado não tinha .applicaçã.o qu0 
no 1'1~'2'imr.n de r,ntã.o. 

füí.n me nodi a c:apacitar rrue fo sse compat,ivel r,om a uni
rlanr rnonarr'bica o re·girncrn fedoeral. Não nssim, norém. n .rr.
_e·imcn rc.publica,nn. ri 1Rl0publica. oue pócle e deve sm.' :ff.l
rl<?ral. nara.. 1w la ccntra.lizaç.ão ·pnliüca e aclministrat.iva. não 
~e cnnrl ensar a omninotencia politir.a. a didad,Jra de chrfos 
dr, narti lo no governo. oontra a indole ·democratica ·e as ,g.a
ranti~s nublir.as e indivicl1rne~. nn rBi!'imen da libel'(larl e. 

Na Hepnhlica. a Federação, Sr . Prcsi•dente, mas fedr1ra
lismo q110 1nãd rom;prometta e, .antes, ·asseglJre a unidade poli-

(1) Eslc discnrs0. publicado cm appencl!r.e na primeira 
<edição, substitu e ·O resumo que aqui ·se achava. 



tica e a intBgridade elo paiz, ass'Bntandci-a na base larga de uma 
vasta e fecunda descentralização administraitva. , 

Como eu, pensavam então chefes politioos ·dos extiucfos 
partidos. Como eu penso hoje, pensam elles l1mbem. 

l'em-n'o dito pela imprensa o cons·elheiro Paulino ele 
Sornm, ex-chefe conservador. O ex-che!·e liberal, cuja desgrai;a 
poliLica occasionou a presente situação, homem de talento 
e illustração, ass im o entendeu em sua - Reforma Adrni
r istrntiva. 

E si o Conselheiro Saraiva opinava pela Federação, ·era 
talvez como transição da .MonarcMa á Republica, cujos 'ru
mores (quem sabe?) determinavam a sua previsão de esta-
di sLa cm.inentc . -

Não é que a F~demção seja inseparavel da fundação da 
Jtepublwa: rnpublicas ha unitarias: a Feança, o Chile. 

Sern ternpo para as razões todas de_ minha preferencia, 
as concrctiso neste sa.bio conceito ele Emilio Laveleye: 

« As republicas que duram, que prosperam, são federa
ções: 6 Suissa e os Estados Unidos . A razão· é simples: des<le 
u momento em que o poder ·pqrde a sua preponderancia auto
cralica, a independencia elas provincias deve augmentar; não 
ha liberda.do verdadeirai senão sob .essa condição. 

«Uma Republica unitariai e n;bsolutista, -0omo a que se 
tBm rquericlo fundar em França, é um monstro. E' torrão 
do clcspdtismo deanto elo rqual se tem .collocaclo um frontal 
r epuOJlicano, com ais .palavras sa.cmmentaes - L'iber.dade. 
Egiwldade e Fraleniicladc; - mas o paiz não se suffoca menos, 
á Jal ta cl e ar e ele espaço para se mover. . . O partido radical 
·onha sempre, como meio ·de progr'esso, um pode·r illimitad.o, 
posto nas mãos dos repr.os·entantes da bôa causa. ln-felizmente, 
a ex:periencia o tem provado, o progresso não póde se reali
zar assim; e este poder illimitaclo acaba sempre por cahir nas 
mãos do um usurpador. 

« O que é pr.eciso, pelo contr.ario, é multiplicar os co1·
pos independcllltes m1;paz.es de resistencia e, depois, converter 
estes corpos ús icléas nnva:s. 

«@' o que os republicanos hesvanhóes, de que Castellar 
6 eloquente orgão, têm bem rlornprellendido; elles repellem 
a H•epublica unitaria e r\O)Clamam a Re,puiblicu, federativa. 

«Na Hungria, o particlo radical defende a auctol'idade dos 
comüalos, :\ que do1' e aquelle paiz a defesa de suas liberdades 
cm uma IucLa heroica de dois seculos. 

«Os republicanos allemães são tamhem particula·ristas, 
isto é, querendo a Allemanha em uma ,só Republica, pretendem 
para os estados parLiculares a mesma indepenclencia que . 
. têm nos Estados Unidos. , . 

«Os republicanos francezes . com seu fanatisno de uni
dade o oppo&tos (is autonomias locaes, são os unicos entre 
os seus corrcl ig·ionarios .cm marcha nesta via, e estão em 
cointradi cçào com os seus proprios principios; é um triste 
legado ele seus avós da Revolução.» 

,com a .llepubJi.0a, a Federação, repito; m.as federalismo 
c1ue assegure a unidade politioa, assentando-a cm uma larg'~ 
descentralização adminis trativ-a. . 

Não são entidades antagonicas a Federação e a centrali
zacão ·politica. Federação é a Republica Norte-Americana, e 
~10· emtanto, lá, segundo a Democ1'acia na. America, de 'l'ocque-
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v i.lle. aucloriidti.du naciona l, a vaáu.~ respeitos, ô 111ai:; 0e.i1-
l.J'alizada q t1 e cn1 t 1L1 ei ·sa,,· muuarvln as ab soluü1:; .ela EuroJJa 

As::;cnLurnos, vorLauto, a nossa ·organização' politica na 
u11idncle d e centraliza1,;ão e na vari eclacle (la clesc011lralizat;üo, 
pa1·a tJu u se realise csle dc sülcratum au spicioso de uni pub li -
01sla rnocJ.erno: «A i'urça e a riqilleza elo crnnjunetu ·soeial crc':i
ce n1 na }Jl'OJJUI\'.Üo da iudependencia e H'Lltono11 Iia <las 1)a1'Lcs 
que o com11õern; 1nas a i n l;t:msidacle ela vicia em cada urna des Las 
par Les ~s l<i 11a razão directa elo vigor e prosperidade de Ludo o 
0onjuuetu, ·l}ue é a Naoão ». , 

VozEs - Yru i lu bem! Mui Lo be111 ! 

O :fül. UoM,Ho E CAi\.JPos ~ Co 111 0 esse idea l, seJJli ures ? 
C·ornu essa 1.L<'·1xleração do i11LuiLu·s assi11 1 lt ar1nu•n icus L\ ualriuti-
cos? · 

.PreLenderno-nos acaso esLaclos sob'e.rwuos ·ois â vis á Re
publica g.cral, uu cs Laoclo s au tonamos, inclepencl eute·s elll se us 
limites f'unccionaes? Outro '11 onto a ponderar. 

A' mi111la incon1rpc Lencia ant.epoudo a ::rnctmiiclade Llo sa
lJi o Stuart Mi ll. 

Segundo o :not.avel publicista, ha clois modo::> cliHercntes 
el e organizar a F<0deração: 

Lº .1..s auctoriclacles Jcclei·aes póden1 uiiu l"C'lJJ'CsenLar 
~unão ns governos, .smu; acLo s póclcm não se l' obrig·aLor ios 
senão de governo a goVcruo . 

Exemplos: a Co11J e dc ra1~.ão Al Jernã, ia Confed~rat;ão Suissa 
a11Lcs de itl/ !1, us J!;slaclos Unidos nu:; prit11eit·o}; ·a,nnos depois 
clL~ ::;11a j,nclupcndencia. 

'.!.." J1 ódern as aucLorida.des früe1·aes Lcl' u flim ilo el e Jazer 
le! s e exc0ulal-as 1rnr agentes seu1-; , obrigando direcLame11 Le, 
inclivi.dua l1111e11fo, os ciclaclã9s em cada Estado'. 

As·sim, a mod e~·mt ·CousLiLui\;ão sui S'sa, a vig·t·~uLe CunsLi
lu i\;ãu i10t·Lc) - a111m·i0ana, a da Repulilh;i ArgeuLina e outras . 

Log·o ·<1 priJn oi ra. v i,s lia soibresai a inconveniencia do 
1wi111cfr o sy~ t e 1J1 a: uma uffião .ap ena:; exi.sLL•n Le en l. re os . 
guvc1·nu .-; , t'• l1n.1a ::;imp l r~:; all iarn.:a , e como la l, suj eiLa a Ludas 
às e\'entuaJicladPs que t.orna1Jn as al lianças })l'eca,rias . 

E ' vor isso que em tàdos os rpaizes confederados o sys-
1 ema un:il.ario tem preY2. I eci.do , snbsti tuindo-se ús simples 
allianvas, salvo a 1;oll'Jeclcl'ar;ão Allrl'1'nã, que, ali(1s, niio p6dc 
rcsi:::Lil' ~ts ·causas de cl i'ss·o lur:ão sc11ão pelo avas·salla111 e11Lu 
corr1rile lo . 

Bem depressa o genio a111ericano senl..iu a necessidade du 
J'mlu1· Ll'gisla t iYo do Senado, ci o .Poder Exermtivo com seus 
hmt.:eionariu:-; Jocae,;, e dos Lr ibunacs de ju s' iva 11acio11al. 

·A Confoderação A1·gentina, .após as renhidas lueLas .do's 
parliclario:-; ci os d oi~ sys t. cnms, uãu obsLante o ·pred mnin io 
elos federalis tas. Ü'es ·ezes mais douradouro que O cJo's se~lS 
arlvcl'sario;:; nu g·uvcr11u, não r~. mais a Confederação dos E.sLa
dus do Pr aLa. 111as, si mvl cs rn en te, segundo sua Constituição, a 
Na1jãu .l..rg·eni;ina, organizando -se com caracter rn1üario, nos 
rno l dr~ gcracs do,; E ~ Laclu s U~üd o s . 

Não escapa, se1Tl1,ores, tl urna observat;ão <lLLenta essa 
lend enc ia gera.l ela s snc i e clar~ es dern oc.raticws nos tempo,<:; rno
sermos. ::Xós Esta:clos Unidos essa tenclencia se manifestai não 
sómente por seus o'raclores e escriptores, s·enão por acLos ele 
Jegdat.;ão sobre certa .ordem el e serviços. 
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()u ::rnlo ú Sui ;osa, a Co1i.,;LiLui1;i"in tk J.87'1, diz u111 c::;1.:1·i1Jlu:. 
co1.1L·cn1ipol'::mco,. k1:iL1 v1·0JumJa111onlo a anLiga urg-anirnçliu , 
restrmg1ndo a rnde1pc11denc;ia, até enfüu quasi alJsofruta, dos 
i.:antões, ()lll rnalu·ia lcg is laliva , lJill'H rinuar Ul.lla ConJ'eclcracão 
mais unii'o1·me, unida e cr1111J)aicLa. 

E ' _o_uaii.:o sy::;Lcma -:- a Co'11 Jederavão wtiLa1·ia, dirni com 
b l.ua r· t .M1 ll, que t enha ]JOcl ido jarna i::; e J.JOd erá produzir um go
:" ernu federal poderoso, como i.:u1npre a uma ::;oi.: i eclacle po lilica 
bcru 01:gu rnzalla . 

Vojo 00111 rn·a'.!,Cl', Sr: . Presiden te, que a Co1ií'eden11.;ão qu1:l 
S·e rn1::; lJl.'C:parn r· eves to u'stes rno l d1 ~s elecL1·.icu ::; , Ja:t. oudo indc
vencleu lr-is, autonorniz:rnd-o os cslados, '° ª'º mesn10 Le~npu', pre
sc r.·vam.lu, ma-111 -endo a central iza\;fiu vuli tica, 'L(u e ru ·diz er, a 
unrdacle socia l e polilica -da Naçãu. 

Vejo cm via clr! prali.i.:abilicladc o 1wusarnc11Lo prccur.·01· ele 
Bcn,iamin ,UonsLant, quo, em com eço do scculo, eslfr evia: «A 
d ir cc1.:ãu tlos negocios de LocluB ,p erLr~11 i.: c a Luclos, is Lo é, aos 
cld cgàdus, ::i.o-s r eprese nLanLes de: Lo dos. O c.iuc não interessa 
mais qu e a uma 1"l·ac1;.ão, por ·essa J"ra·cção eleve ser dicichdo; o 
que nlio iu 11p.orLa se uãu au ind ividuo; sórnenLe a elle eleve ustar 
suj eitd. 

'.l.'em-se alé huJc C-Oinsideradu o puder lueal [)Orno u111 ·ramo 
i.l epcml unln cio Po cl 1~r Exe1mLivu; pelu c-o nLi.,ariu . ~i não ·;;e devu 
nurn;a embara1_;ar a esLe, o poder local tambem nã-o depende 
clellc . . . Não !1 osilo em dizer : K DJ'el)i su inLroclm: ir cm uossa 
:J.clrn in:isLração iutc1·iur muito /uile1·alisino. » 

Vejo clclimiladas, deJ'iniclas , as :L\m1.:ções federa1es para, a 
0011Lrario clellas, ü 1f erü·-se 1 rn len nos gr~raes a func11ão m> Ladoal 
ou local ; ve,jo 1n·ocl amacla u iud epenclencia dos poderes uacio
naes, e a n ccc:osiclacl-e de ;;u a l1arnrunia, r.:unclição de toLlo go
VL:r nu Jiq·c; v-eju cunsagntda n. u.rücJaLi e ela legis lac.ãu c ivil , 
t:l'i 111iual, cum11 1e rcial , m ililaf', e c11. quizei:a tamhBru a pru
ccs:::u<ll (l.l pa·1·tes '1 cu 111-r1 po nto ·ele apo io, co:nsagTaoão dos eos-
1rn11 es invel:er ncl o's ern que asse-nla a. unida(fo braz.i le-ü·a; vejD, 
ainda, !CJU-e pe la di.·criniiuaoifo elas 1.· e1t1d as S·i:! Lrat,a de prover 
a União e º" estad os ele recursos e meio.~ ele :que lJl'aLiua 11 1euLe 
·rJ upcnd e o rcgirncn fed ral (AJ"io iuclus; muito b(~ /)1,1 . 

Até ahi o meu a·c:r.:ordo nes tas Hnüas g· r~ rnes Ll o plano de 
ii o~ sa org·anização. 

Si clesoo ao.· cletàlhcs , não dissimnlo as cl issonancia:.;, que 
a:s::; i.gnalarci ::;u cc intameute, até que opp01-tm1amnte as sign if i-
que da tribuna ou por emendas. · 

NoLo na ConsLi-tui~\ãO mater ias extranh as, ou -por nrw 
pnli tiúas t! de sirnpl e::; caractei· civil 011 aclrninis trnLivu, ou po
liLi uas, som ·u c111nhri clu p crmancncia . J<; si, voe cxcepç.ãv, se 
l)Ons ig-uam nas r.:onslituições princi·riios 1cx lra11hos, rnas el e ·UI'
clt;m su:pel' ior , ·não tenho .por la,cs a.quelles qu e .não ass1fütc-m 
uws Lrndi(;õcs, iJéas u sonLin1 rmlo ela Na\\ã.o - e nrnd-ela-Llos cm 
puru radical.isrnu: csse5 n.iio po.clcrn te_i: n. rnirlita a_c,qu ieseem.: ia. 

Nol.u a:incla 110 a1Jpa1·elho g·oveenatrvo a -"alLa de certas .p eç\as 
!ntran tidorns ela exect1(!ão da Gons ti l.uição e elas leis geraes nos 
~stados, e da 1mifol'midade ela ,iurisprudenuia com o üOndi<;áo 
pral.ica füt u ni clacl e ela legislação. . 

Por egual observo que. si se Jez bastante p ela divisão das 
J1rnc-c ões e inclepemloncia dos podere., não vejo como garan
ti r·-sê por Llis·posir;õ-es positivas, e ·-não simpl es ' l~a lavras, a col
la1Jora1iãü profic ua dos pucler:es, a sua b,armoma, sem a qual 
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a independencia segregu e divide, mas não conchega e conspira 
no interesse commum. · 

. Divirjo, finalmente, em alguns pontos da questão financial 
da u111ião dns 0estaidns. 

Limito-me por agora a este ultimo ponto de divergencia 
' - a questão da renda. 

U1\1 Sa. REPHESEN'l'AN'l'E - E é o assuínpto mais im
portanLe. 

O Sa. CoEcHo E CAMPOS - E ' na verdade-' a questão de 
mais diff'icil solução e de que depencle a efficacia do systema 
federal. (Ap:o'iaclos ). 

E ssa clifficulclade não consiste nos encargos que desde já 
,pas am ao g·overno local, porque sejam elles orr;aclos em cinc·o 
.ruil contos, •ou cm .o ito mil, uu mesmo em vinte e dois mil, 
s-egTmdo tem-se elita, -da -receita g·eral se .clecluzom mai s de vinlo 
_mil contos para faz-or 'face ás des•pesas. 

A clifüculda-cle, pocérn, csLá: 
. 1.ª Na distribuição desses· r-ecur-sos, sendo g-randementc 

dotados al.guns estados, e outros deficicnbemente, in ufficien
temente; 

2.º Na situação p enosa de varios estados, com orçamentos 
liesequil ibrados, no reg·imen elos clef'icits, que cobrem com ope
l'ar,ões do credito· 

· 3.º No accum~1lo de outros encargos além dos que lhe são 
commotLi-dos eles.ele já por sua nova categoria, corno tl,ldo iuos
Lrarei. 

1Salvo cinco a· seis estados, eu não 1sei que -o'utros subsisLam 
com Laes recursos. 

Ouasi ti1dos com def'ir:'its annuaes - lanr;am mão ct e ~ r;;-
di Lo, avultando .consdieravelmonte o seu passivo . 

:cm 1886 era o passi,,-o das provinc-ias ele 51.UOO :UU0$0UO. 
Em 1888 ascendia a 73 :000$000. 
Act.ualmentc excedo de 100 :000$000. 
O Estaclo de iSergipo, com uma receita <le 600 :000$ a 

700: OQI01$, c.orresponde.nte á suai dos.pesa, entrando no computo 
da reccila 150 :000 $ .do im p-osLo do consumo, .de annos a e'sta 
irn.rte a arrncaclação é ini'erirn· i r-c;ücita orçada, .cm rnai s de 
200 : 000$000. 

O Hag-ello! <l'a s'.ecca, os prcoqs ínfimos dos .produ-cbos, a·s 
m.ás ::tclministrações, têm cm quatro annos clu1)licado o seu 
passivo .. 

Fallar -de Serg·1pe é faMar da m1aior parte dos es Lados, mu
tatú· m:ntand;is. 

A Bahia, .que ern 1886 1clevia .s . 000: 000$, Lern urn passivo 
de 14.000 :$000. 

O Amazonas devia então 1.!100:000$, o hoj e ::J.0.00:000.$ 
iMinas Gerae~ - que deJvja 5 .800:000$, deyé réis ...... , 

Hi , 1D·OO : ü00$10i00. , , 
'A ajuizada Alagôas, cujo passivo ora .de 300 :000$, é 

acLualmente ele 700: 000•$, etc., etc. 
Si tal é a situação financeira da mór ~Jarte dos estados, 

nfo l-êm cUes co rno occo-rrer á's suas despesas ·e aos novos 
encargos, sem out..r-0s recmr•sos ou meios que lhes bastem. 
- :Vejamos o que a respeito dispõe à Comtituição. 
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P elu ar t. Gº, dú á União o imposto ·de impodação, que 
ninguem disputa. J>olo ar!',. 8º, § ::l º, só concede ,aos e:stados o 
impo sto do ,consumo, 1:cvertendo o producto para o r.rhesouro 
Federal. · 

Conseg\uintemeute, novo desfalque na receita de diy.cesos 
es tados .... 

bj o que dá em compensação? V rá o Congresso que nada, 
.quasi naida. P elo art.. 8·º, ;§ 1-0, concede o imposto de expor
Laçã·o, que .pal'a S. Paulo, Mina·s, llio üc Ja,noiro, Pariú1 e· até 
certo ponto a Bahia, é muiLo·, mas que para outi:os é muito 
pouco e, mestno, quasi nada. 

Nos es tados de prouucção assucareira não lia esse im
lJOSto, abolido desde 1886. 

UM Stt . REPHE'S'EN'l'AN'rn _., Apoiado; .o art. 8° ·não dá 
cousa atg·urna. 

iO Sn. CoKLHO JE ·CA:MPOS - A alguns dá rnuiLo; a outros 
umito pouco, quasi nad-a. 

Veremos opportunarnentc as cifras . 
Dú-nos mais a ConsLituição o impos to tenitor.ial e u de 

trnnsrnissão ele propriedade . 

O füL 11ELFon:r VmntA - A questão das tcrrns ú in1pol'
tantiss ima em nosso .paiz . 

O 1Sa . GoELno 1~ CAMPOS - Verá V . Ex. ([Ui;, no LocauLe 
ao imposto, G nullo no .presente o imyJosto te1Titorial. 

A Constituição mesmo con.sirdera, por seus termos, ·esse 
imJJos Lo succcclanco do de exp0ItaçU.0, assignando uru praso 
1mra a tcrm i naç;ão el es te, praso que r eputa suffic.iente :pura a 
i11 stil.ni\;ão {iaquelle . · 

?fo1n ele outr:i sorte podcr~t ser; p orque, sendo em 1g•eral a 
no.;;.sa cx1iortação ele prolluctos . agricolas, gravados de :1.5 % de 
i1111rns tu ·geral e JJrf.J.VÍJt'cial sobre o valor bruto, o ·que cor
responde a 5<01 % o mais ·fü~ rnncla licruicla, manifestamente não 
,podiam coc:xisLir este impo sto e o territorial. (A:Poiados. ) 

iN iío nos illudarnos; não se pratica o imposto ter:1.'i tonal 
quando rn quer .. 

Além ela mi'cessicla.de ·de um cadastro, custoso ,pela diffi
. uuildaÇlc. e pela despesa, é mister que haja uma tal ou qual 
procul'a ou acqnis!ção :de t e; ' ras, por que firn é tamben?- desse 
1111posto 111cluzrr a .ahenaçao elos t errenos desaprove1tU1clos .. 
Füra dis Lo, 'fôr a ilr\pôr 'sobre o valor da terra, ·qne é capital 
e uão r enda: sr~_ria uma espoliação. 

Bm 1860, i'i"Upoleão UI fez lançar esse imposto na .. Argelia, 
c111u o fim ela sulJdi'Yisão dos 'Vastos don tinios territoriaes. Si 
Leve cxito a icléa em algunnts parag·ens, em outras nada se 
COJ1.'3 Cgn iu. 

O Cond e Von Stratcn .rfo iP'onJhoz, es0revcudo sobre o 
Hr azil , <Htgurou-lhe desenvolvimento inc,ommu:avel, finanoa.s 
111· os'Pcras p elo imposto sobre a ten·a. 

No JnLuro, de accôr clo, é úma ;jus ta •aspi1:ação ; no rnu
rncn L11 acl.ua l e por não p oucos auno s, cxc·epções feita ;;, s erá 
uni.a i llu são. , 

O ünpos to de t:rafün1iss ão d e .propl'icdacle, corno o de ex
p1n·Laçfio, e leva.do como é. entre nós, ,cJo $ %, geral e 11rovincial, 
ha de um dia cxtinguir-·s,e, ou, pelo menos·, ·Sel'á consideravel
mente modificado. 

Excess ivo corno é, e $Cm exemplo nos paizes civilizaclos, 
43 
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difficulta a valorização do·S vaJ.ores immovei:s, a ifuudacão do 
credito territorial, absorvendo o valor da propriedade em 
certo nuniero de evoluções domini:caes. , 

Volney, em sua viagem á Syria, refere ·que em alguns 
paizes era tão elevado o imposto sobre a edificação, que afinal 
não se edificava mais. 

Com o imposto, que temos, de transmissão, não se deixará 
de adquirir a propriedade, mas S·e difficulta a acquisição, ou 
illude-se o fisco, por accô1,do mesmo das partes contractantes. 
Quero dizer qu o, si esse imposto já pouco rende em algum 
·e:stados, menos, muito menos, dará quando limitado ás pro
porções minimas que a scien.cia aconselha . . 

Não sei como não se advertiu disto o illustrc aucLor do 
p1·ojecto que se discute. · 

Que outros recursos nos são ministrados? iüs impostos 
cummulativ.os do art. 12. Quaes? Os da r eceita geral, exce
ptuados os que o art. 6º faz privativos da União? 

Deduzam-se, porém, os impo.stos destinados a seniços 
.especiaes, e que, não podendo, portanto, ser compartidos pelos 
estados sem que elles conco-rram para esses serviços, não lhes 
podem aproveitar. 

Deduzam-se o imposto de industrias e profissões, o pre
dial, o do gado, que as provincias ou estados já taxam cumu
lativamente com a União. 

Restam da receita geral os impostos sobre pharóes, pa
tentes de invenção, transportes, deposito e subsidio dos func
cionarios, que, pelas verbas do orç.amento, já pouco, muito 
pouco rendem, mormente nas províncias. 

A verdade, pois, é esta: de r eceita geral só dois impostos 
passam para o·s estacl-0s: o ele exportação e o de transmissão de 
propriedade. 

Balenceemos os recursos pro·cedentes destas duas taxas 
-em sua distribu içã-0 pelos estaidos, á vista de dados officiaes 
colligidos em 1886, e dos novos que hoje publicou em seu 
discurso o illustre Senador pelo Rio Grande do Norte. para 
que se conheça pela.s cifras o que tinha a União e terá cada 
.Estado por taes recur,,·os. 

Pelos dados officiaes a que me refiro, esses do is impostos, 
no exercício de 1885, eram calculados em 20. 039 :800$, assim 
arrecadado·s no Municip io Neutro e nas províncias. . 

Em relação á exportação, o imposto no Município Neutro 
comprehende os productos do Rio de Janeiro, Minas e parte 
de S. Paulo, o qu e. não impede que _se lance á conta de cada 

·um a quota respectiva: 

Municipio Neutr o 

lmpo.sto ·de exportação ... .. . 
Dito de transmissã.o .... . . ·-· 

Amazonas 

Imposto de exportação ..... . 
Dito de transmissão ....... . 

6.308:000$00{) 
1.1 40:0:00$000 

150:000$0-00 
14:000$000 



Imposto de exportacão .... . . 
Dito de transmissão . .... . . . 

Maranhão 

Imposto de exportação . .. . .. . 
Dito de tra.nsmissão . . . .. .. . 

Piauhy 

Imposto de e.1.rportação .. . .. . 
Dito ele transmissão ..... ,._ .. 

Geará 

Imposto de exportação ...... . . 
Dito de transmissão ....... '. 

Rio Grande do N ar-te 

Imposto de exportação . . . . . . 
Dito de transmissão ....... . 

Parahyba 

Imposto de 'exportação . . 
Dito ele transmissão .... . .. . 

Pernambuco 

Imp-osto de expol'~acão .. ... . 
Dito de transm1ssao ....... . . 

A'lagôas 

Imposto de exportação ........ . 
Dito de transmissão. . ...... . 

Serg,ipe 

Imposto de . exportação .... . . 
Dito -de transmissão . . . .... . 

Bahia 

Imp-0sto de exportaoão . . : . . . 
Dito_ de transmissão __ .. ..... . • 

2 . :131:400$000 
10191:000$000 

249 :200i-000-
140 :900$000 

38:fo()i8$000 
'9:17()$000 

200:000$-0100 
27 :000$0001 

19,4 :300$000 
14:290$-000 

1.20 :000~00()1 
t4:20Ü$00D 

i . 631:000$000 
118 :10,00$000 

3112 : 000$000 
H :700$000 

307 : 300$000 
27: 3'°0$0001 

1.345:000$000 
203 : 000~000 
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EsviTüo Santo 

Imposto Ll e exporLação ..... . 
Dito ele · transmi ssão ...... . 

R:io de Janeiro 

Imposto ele exportação ..... . 
Dito de tran smissão ....... . 

S . Panlo 

Imposto ele -expor tação .. .. . . 
Dito de transmi ssão .. . . ... . 

Múws Geraes 

Imposto rle exportação . .... . 
Dilo rle transmi.ssão . . .. .... . 

Imrio.sto ele expor tação ..... . 
Dil.o rle lransmissão .. .. . ... . 

Santa Cathan:na 

lmposl u rle e.xpor l~acão .. . .. . 
Dilo de transmissão .. .. .... . 

Rio Grancle do S11.l 

Imposto cl G exporLaçt=io . . ... . 
Dito de transmis•são ... ..... . 

Goyaz 

Impos to do transmi ssão .. . .. 

Malta Gross o 

Impost o ele exp orta0ão .. . .. . 
Dito d•e t tansmissãb . .. . . . . . . 

60: 000$0001 
25:000$000 

2 . 400:000$000 
539:000$'(}00 

2 . 200:000$000 
648': 000$10•00 

2. 000: QiOIQ $1000 
536: 00{) $ü0:0 

207 : 000$1000 
39 :00ü$Oüi0 

'10 :600$Qi0iQ 
2!1 : 6100$000 

696:370$000 
362 :WOi$000 

!)':800$000 

J.5: 300$000 
·12 : 120$ 0~00 

J;-:;s t.as ci fras são Jurn:l:11das rn1 anceadar:ão re <~liz acl a 11u 
cxcrcicio de 118'84 a '1885. 

·P·elo quadro appenso ao d iscurso do Senador pelo H.io 
Gr~nde el o Norte, . relativo ao imposto de exportação no exa1·
e1c10 corrente, foito o •confronto da arrecadação de 1.885 e ela 
aotual, chega- se ás seguintes concluaões: 

.Augm0nfou a arrecad ação d es se _imposlo no Amazonas, 
Pará, S . Paulo, Espirita .Santo e Santa Catharina .. Comer-
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vou-se o mesmo ern um ou outro Esf'aclo. Dimin11i11 em 011!.ros, 
e constder,avclmente nos eslaclos da zona assucareira, ass im :1 

Bahia . ..... ., ... . . . . .... +·· 
LPernambuco ...... , .... . .. . · .. 
·iYfaranllã,o ...... . ... . ..... . 
.Nlagôa's , . . .. ., ........ . ..... . 
ParahybaJ .... . ... . ... . .. . . . . 
Hio Grande elo Norte .. ... .. . 
Sergipe ......... . ..... . ... . 

d . .. Ho :000$0i00 
t\90 :I0·00$0i.OO 
160: 000${)0'0 
'L42 :.O:Oíl$0ülli 

74 :000$@ 0'. 
73 :000$000 
72:000$000 

'.A razão principal dessa rnnr!a consideravr,lmenl e 111 en or 
nc~tcs estados, é a abol'i(;lio !lo in1posLo .de. eA<po1' ia r, fín ri o 
nss11 car. 

Concluo ainda Que, :alvo ns estados maiores e rna i;; 
opul enLos, e dois ou trcs ou t ros, a r enda rleixa·rla aos ma.is 
·pnla Consl.iLn icão orca nm mo :1000$ om alguns, e nn:; rnab , r'ITl 
pn1wn m a is ou meno.:; . 

Ora, t endo em mão urn q.u -adro extrahiclo el a Thesonraria 
rle Fazrmcla .clp Scrgi.pe, em que crms l a a rl esp esa ele r·erca rl ri 
:mo : 000$ po-r s&rv.iço'S cl'os minirst·crios ela Justiça, do Interior 
r, r!a. Ag-ricnl lura, qu e pas·sa1"ão a l)üsar sobre aqueUo l~sLarln . 

F,' um es tudo ariclo, rnas n ecessario, este de cifras . 

1.h r SR. REPHESlfü'rANTE - iVfas curioso e c-onvincr~o.üc ., 
ro S R. COELHO E CAMPOS - Is l;o posto, dizei-me : ,;e1'CC 

eom 100:000$, pou co mai s ou menos, qu r. aq11dle :F> tarl n· 
proverá. j-á: i.1ão ao de ficit, mas ao clesfal que ·1w la ."U]l]Jr r• ss5 n 
rlo impos t o de consumo- "' .aos n ovos encm·gos por sua nova 
cal.eg·or ia ? (Apm·t es.' .lú íli ss<' . qu an r!;1 falln il i' Sr'1 ·g ipl'. l rnl r. 
dos riema.is es ta:clos, miitatis m.1i:tandis , com excepção el e 
poucos . Em geral são a.s .;;uas concl ições relativam entr ns 
l!l esmas . 

Poderão esses esta-el os subsisti r com taes r ecursos ? 
Dirigir a pergunta é responclel-a . 
VozEs - ~\'lnilo b en1 ! :Wuito h 0m ! 

O SR. COELHO E C~LvJPOS - :Como fa zr r , Sr nh o1' r s ? 

O illusbraclo Sr. JVIinis~Lro ela Fazencla. com a profi rrcnci.:i. 
r om qH e enfren ta o.s problemas. nos deu h ontern todos os es
f imnlos de animação, aconsclhon-nos um r,xame de consciencia 
nas despesas. e ou tr os r ecnrsos p elas taxas ~ ob l'B a renda, o 
:ilr,ooL n ·fomn. etc. 

!:'fada ·cl ist6 m e é ext r anho. devo cl izel- n. Tmll.10 r cfl <'cticlo 
tarnbcm sobre nnvAs fontes el e receita e. or.ro men talvez, 
lenhn- as deparado , ::io nwnns d"C pr~sente. se mpre minguadas 
r insn.ffi ci. entes . · 

A economi a sr, impõe incleclin avel e fatal ; m'a.:; a conom ia 
1en1 um limite, nfio pó cl e eliminae rlesp esàs n ecc\:;sarias 0 
mesmo .nte is, e por mai s fundo cpie sr cor te, r\ clifficil n ecini 
librin. 

No cm tanto, YOlvamo5· ás noYas J' l'THlas aconsefüaclas . 
10 irn·posto snbre a r enrla. Sr'. P resid ente, el e la:clo as 

razões rom qu e Stuart Mi!L i\fac Cull ook o outros cond ernnam 
esse imposto, el e parl e o aleatorio . de siht prova, aclrnitti'IlClo 
con2 Le 1Roy-Beanli eu CllÍC se lance essa t axa como cornpen
·;;açao ·Compl ementar ela clesegualrla cle elo imposto inclirrr l.o, 
cru e tocl o·s pa gam , r estam cluas ob;;ern1 çõ 1~ s : 
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. · 1•, .guê algunias classes n-0s esta.dos já supporfam es~ 
taxa sob denominacão diversa. Assim, o exportajor, pagando 
15 % brutos, as industrias e profissões, a propriedade predial, 
.o consumo e o dizimo do gado, o .sub&idio dos funccionarioe, 
etc.; 

2•, que o calculo da renda assentaria quasi eocclusiva
itnente na de:claração do contribuinte, á falta de estatística, 
sempre di'fficil, da fortuna particular, e de meios apreciaveis 
della. 

•Pode-se ajuizar da deficiencia desse elemento probawrio, 
quando na Inglaterra, ·onde essa taxa éi 't['adicfonalmente 
acceita, ainda ha pouco, segundo refere um economista, pro
priedades, que para o pagamento do imposto tinham o valor 
de um milhão de libras, foram desapropriadas por mais de 
quatro milhões. 

Em 118'79, a Commissão de Orça1n ento da Gamara 1düs 
Deputados cogitou do imposto sobre a renda de mais da 400$, 
á razão de 5 %, orçando o seu tDtal em 3.000:0'00$. Sejam 
4 ou 5.0DO:ü00$000. 

Considere-se, poriém, que ·essa arrecadação se fará quasi 
totalmente nos estados opulentos, e que em Alaigôas, Sergip·e 
e outros de producç.ão agTicola, criação de gado e outras in
dustrias já taxadas, não daria resultado senão muito diminuto, 
e se verá ainda quanto exíguo e deficiente é esse r ecurso . 

O alcool e o fumo já pagam impostos provinciaes e mu
nicipaes; nos municipios principalment e, é nma da5' melhores 
fontes de receita. (Apoiados.) 

E, como es·se imposto? Si os generos vêm do extrangeiro, 
só a União poderia tributai-os. 'Si dos outros estados, é ve
dada a taxa. São sómente tributaveis os productos do proprio 
Estado. · 

· Não sou pessimista, Sr. Presidente, quero crer que al
iguma cousa se colha destas outras fontes ; mas a olho visto 
não basta para o equilibrio orçamentario em varias estaclos 

Tenho alguma experiencia, não fallo a e,:;mo .. . 
UM SR. REPRESENTANTE - E prova o seu notavel dis

curso. 
O SR. CoELHo E CAMPOS - Não exag:gero as difficu!dades, 

e o Congresso verá que as levanto para resolvel-as. 
Mas, indubitavelmente, nos achamos nesta situação do 

Hamlet - ser ou não ser. - 'Ou colligamos recursos para a 
vida autonomica, ou a annexação de que trata o art. 3º, a que 
nos remetteu um 1Sr. representante de S. Paulo . 

UMA Voz - Não é annexação, é absorpcão .. 
o SR. COELHO li: CAMPOS - Eu não desespero da auLo-

1110mia dos estados fracos. 
Eram relativamente fracos alguns es tados norle-ameri

canos ao iniciar-se a Confederação; mas, continuaram. a viver 
e des·envolveram-se . 

Em maxima _pa~te as províncias argentinas eram menos 
capaz.es que provmcias nossas de 2• e 3" ordem, e, animadas 
pelo Governo _Federal, foram pouco a pouco, e afinal cami
nharam por sr . 

Entre nós ha o precedente da descentralização do Acto 
Addicional, ,que determinon o supprimento do Governo 
(tera! ás provincias, a algumas das quaes por 10 e 12 anno5 . 



Não é licito esquecer esses alvitres salutares. 
_ Não é. que eu pretenda novas deduções da receita geral. 

Nao; eu não ·quero, nem quererei járnais enfraí[uecer a União, 
e meno·s fazel-a depenjente dos ostados, "Como que pel·a -emend,a 
da representação elo Rio Grande do Sul se infeTe. · 

Mas, ·Si o tempo é de sacrifícios, façarnol-os todos -
União e estados; e com certa dose de senso e de bôa vontade 
apreciaremos, terra a terra, os complicados :problemas que nos 
assolwrham, e os resolveremos . 

iV ej amos: -eu cliss·e que o imposto de exportação na zona. 
a.:sucareira não existe e, portanto, não é recurso; nem os 
estadu;; poderão lançal-o, pci.!'que a industria não o supporta .. 

Pois bem: concedam-se aos estados 1dfissa znna aux:ilios 
corresvondentes á imp.ortancia que. por tal, se deixa de ar
recadar, até oue cessem as cau.sas ela isenção. E' o objecto de 
urna das minhas emendas. 

UM SRi. REPRESENTANTE - Antes lanoar o imposto de. 
consumo. (Ha outros apartes. ) 

!Oi SR. 'Com.no E CAMPOS - Vamos por partes. meus s·e
nhores; não cheguei ás culminancias de minhas averiguações. 
E' meu fim haver tambem recursos em nós mesmos, e que 
não pesemos de mais sobTe a Uniã:o. · . 

Passo a tratar do imposto de consumo, sobre o qual dis
cordo ela opinião geralm ente acceita, e verá o Congresso si 
oom ou sem razão. . 

Não se conteBta que o imp·osto de importação deve caber 
á União por to.cJa a sorte de razões. Segue- se, porém, que a 
mercadoria extrangeira, por ter pago os dire itos de impor
ta<:.ão, não possa ou não deva pagar outro imposto mais ? 

A pratica resolve pela negativa. entre nós, nos Eatados 
Uni.elos, em toda a parte . 

Entre nós ha o imposto ·de indust.rias e profissões, que 
póde incidir sobre estabelecimentos de mercadorias extran
.g<dras. 

Nos Estados Unidos .o Congresso tem a faculdade de 
lançar impostos, direitos e sizas. 

Qu e são impostos e direitos? Que é a siza nos Estados 
Unidos? 

Diz o Sr. Ni0oláo Calvo: «.Teffer son e.:::fabelccia do Sü
i:minte modo a diversa si~nificação destas duas palavras: -
Chamamos imposto o direito pa.f:!'o por um artig-o de irnpo·r
tação ao tempo de sim introducção no territoriô; por conse
g11 intc se pe·rcche s·óment.e nos portos de mar. Síza é um 
direi to oago ~ohre um artigio qualuner, ·se.ia importado ou de 
prorlucção ind ígena e se.ia pago pelo consumidor ou pelo im
nortador; por conseguinte f;e percebe 1im tona<; as partes do 
t.errif.orio. Eis aqui as vcrdadniras definiçõe.~ destes dois 
t.ermos. e ó nesto scnLi·dn ·oun Re os -emprega ·rn1 Inglaterra 11 
na maior pari e dos Eskidns Unidos.» 

·Story confirrna esta significação. 
Logo, nos Estados Unidos, oomn enfre- nós. a mernadnria 

nxtrangcira não está su i cita sómente aos direitos de imnor
taçã.o; pag-a 011tro imnosto, a siza, rruc nos Esta:do's Unidos 
G o imposto de íJonsumo . 

. . Nem podja deix~r rJr, ser assim. No terreno dos prin
mp1os, no rég1mcn tr1butario ele toçlos os povos, o imposto cl~ 
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importação é exigido ª°' teanspor a s fronteira.·, •exc~usiva~nente 
i1ela r.azão ela entrada, corno um tributo á soberama na~10n?l . 

. ·Confirma essa definição <t Carta Régia de 28 de Janeiro 
de :t.808, quando, abrindo os portos elo Brazil ás nações, mandou 
fossem os generos, :razenda:s e rnercaclor.ia.s admittidos nas al
fandegas, pag·ando por cntra;cJa 24 o/o . 

1:\fas, dcspachn<las as mer cador ias, internadas 110 paiz, sr 
incorporam ít massa geral r!o .s valor es naci-onaes, constituem 
um valor rnrnional e corno !aos · Lribut'aveis. si nenhuma lei 
o veda. · · · 

: \
1l1 i a J.egitimith1de do ,r.Ji1.'Cito cnrn que entr nós, como 

r1T1 toda a pa.rtc, sr la1w::nn out1'0S imnosLos .so·brc essas 111cr
;;arlor.ia .. ;; . quando inter11ada;:;, o como valores 1wcion:::ws. 

E, salvo o caso de algum trufado, que ~ preciso r espeitar, 
não ha inconveniencia ncs;:;n nutro imposlo, senft.o para o 
r.nn snmidor. que fica n1ai .s geavaclo. 

:Salvo si se pr etende ·qno : :l'', alJsnlutam.ent;e não .;;nja rnni.s 
;!'rnrncln o genrro r x t.rnngr.i r'n: mi. ~ º . {[lH\ a s·r l-o. sPJ<t' :pelo 
r-: ovrrno F r.·dr.rnl. , \ 11 primr it'o principio c:e oppõn a nossa. lr
g· i~ la{l'í .o 1.ributarin e· a das ma.is nações, e. rruanto no sr.gunrlo 
- · lnncnm o poder gn1·al f' prn\ incial o imoos'f.o d r. inclnsl.rins 
1! p:rn1'i ssô1.1s ~rrn r·rc larnncfín al guma . E nos R sl.arlns U 11'i:l11R (• 
irnnl.n qt1cslionaclo si poürm o~ cs l.adns l::rnr:.ar· 1n,m·lw1n n. s'izrr , 
isl.o <:. o inrpo.,fo dn c011s 11rno . 

.Porlanlo, o a1·L. R", § :J". pcrmil..L.in.do ans rs l n'ilos impr1v 
snhr r1

: n cnnsumo, rnas · roynr·te'i1.r10. o procludo ·par'·a a. U ni:'ío, 
f. \ o iwt. 10 prohiJ)incln as lax as - ilincrarias, l r anspnrlr :-: . dr·. , 
rn 1·r• r'.r rr1 rlc frnHlamento . -

.O ael. 8°. ~ él º . f 101'q1.1 r. . inLceuacla a m r. r carl o r·ia nxLran 
µ·ri rn. " t.' ITaf .a rl1~ urn valor ·nac ional. 

O <ffl. t ·~. pm·r1un. ,i;'t {Íe .mnilo . . •\.l vp,,,; Brnn r.n, Abrtf'lr'!. 
l:1:u.i:niny. n5o f·inhnm 1\· s-0,.~ tn:-;:as cnmo sohr.e a impfll'laçfLo.' 

Lr Jlny-Brnn lieu nssir.n la.mhem cnl.encl e. class ific:tnflo n 
1axa. il·in r.raria na. m es ma. r.atrgoria .cln imposto ~nllr r. a. cnr
rns 1H)ndrní'ia .. 

Parn. o "ahio ·ornn orni sLn. pag-ar n h~ans11nrl..r clr 11mn 
r·arl.a, rnjo srllo júrnni.~ ·11ing·nnm sr. lrmhrnu dr. rlnnominnr 
irnpnst.n <Ir• irnpor:lar,.f.ín . é ril 11. certo riontn sr.rnrlhnnl.c a. riap:n.r 
n lrn.n.o.;pnr1.n rL' uma. rner.r\aclorü~ nas rsLrucla.s rir ·rerrn, oi.e . 

E tanto n impo~l .n .rll' ron srnnn nfí.o i': srmrH·n o de iri·111nr
U1r;fín, qnr, aJ,r•rn ·da rli spn sir:fio rio arl .. Gº. o r1eo.irctn cs l rü1r"-
lr' f'.n11 n arl . Rº. ~ :-i0 • · 

Nftn .~í'j Si ap1·nYr' iLn r tí n. r.rt lll.dn. F, ' d iHi.r~ il Lirn r ns 
rn'nvi1wias a pns.'.r Prn rprn sn ach am. 
· . \l ém rir. r.nn.sn ll.as rio Con sr.lhn ur E sl..acln o . fl ocisfh~s rl o 
r:.nvr l'lln. r.m -!88:1 n n) ini s l.cr k 1 Parn.nagucí. suspcndP.n lris p1"n
v1 11 c1ar s .clP Pcruarn.lrn r:.n ... nhrr lflf\',.; i11111osl.os . Snh a. ·l)J' fllnPs~ a. 
dr: 1 O % · n rlcl !ei nn ars ilns f l i rni Lns cl r i rn pnrtn.ç.rw parn as pr n
vmc 1 a;:; . a.holiram rdla,..· .1•;.; s Ps impnsl ns . Prrdida a r ~ p nritnr:. a.. 
J'f'Sfílbrk rr·ram ns rnc·smi'1 ,.; irnpnslns - ~ nb rlr.1111minaPi'in 
ili\'1 1 rsn., .1• 11 c; gnvornos cnnsnnti r am , 011 to lnrar'a.m:. .. 
. . P.n 11fín sri si snn finl n:o qun parrccu - mr · nnl.iín n11vir 
do 1llnsf1·p· Harfio 'clf' Col.rgip e, dizendo . a ques·Lão ch.1v irlnsa J)Or 
nem sr.rnr1rn sf\r o cnns1tmn clireii.n do impnr l ari'in. 

I·~ a .~ l)rovineiac; co11fim1ar am r.omo d'rm.Ln<" 
T.h r.1 \ 'OZ ·--· B hfín ri r. ennli111Ht1' , 

o ~n. c:om,nn E r_: ,1,rP1)S - E flSSim pare· c; porque nfí.n 
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fallarão modog de alcançar sss.as mercadorias quand.o in ter
nacl as, e t ributai- as c·orn o valor nacional, que são . 

Quan:do não valham os 11ri-n.cip ios, qu e deixo expostos, 
quando pr eval P,ça -0 p rin c1ip i.o <!Ontrario, cu diliei ai n da, a 
qnrsli'io não é sónrnn l.e do prii1cip io!' , é el e circurn ;;tancias, e as 
eiecums tancias elos estacl o · rlo Norte, afúra o :Par:i, e dr, a.lgun s 
ri o Sul , siio Laes, c1ue olles ·nií.o podorn presc.inrhr do impo·sto 
elo consum o, nosLe p er iodo do trans iç;ilo 11e lo menos . 

A Oonm1iss1ão elos 21, .con llCcentlo a ·cliff iculcl adc, cnLcndeu 
rnsnl vcl-a, não conscntincl o o imposLo, mas clanclo ao s c·s Laclos 
1íl % elos rli rei los rlc importação. 

E ' 11 111 cl.Bsaccrto cle.·Jalcar cm mais ·de rn . 01010 :000$ a 
recei ta g1cral. ·.fo. insufficie1n:tc, 1pal' a doar essa qmvnt i a aos rs
Lacl os q11c não p eecisam, sem '\'anl:agem dos que prrcis-ri.m e 
r;11,i a, ex 1 rema n ecessidarlr. dei errn inou nsse alvi t,r e . 

A h or·a -nstú finrla ; prcc i pi Larri as rn .inhas con cln;;õr:3. 
Por- 11 111 ra lrmlo, segundo a impor l.ação 1lirecLa ·de cada J~s ktrlo , 
1•111. -1888, locar i rt ao -fii o Grand e ci o ',\! orle 6 :-100$. ao hspiriLo 
San Ln il :000*, a Ser g-i pe ']10L1co mais nu m enos, i; ass im a 
1111 Lr·os . 

:Logra r iam a quasi to l;aliclacle a Capilal F ccleral. 8 . Pn11l n, 
Tii1l1 irt. ;P r,r.nam!Ju r,o, Par á e H.io Gr ande . 

Um conlr asr.nso ! 
O Sn:. P n ES ID E.!\''l'I! - Prev ino ao nohre Senador rruo es lá. 

fi nrl a a hora. 
lJM Srn . H,gi>HESKNTANTE -· ·E' DcHa qn e in Ler rom[la n 

sn a di sscrlaçãn . V . Ex . lem rl isrnt.iclo mu ito bem. 
() .'1t . Cn ELHO E CAM.Pos ~ H.o.sta-m .:; obedecer. traf:nndn 

<1r\ r·11n1•J11 ir . , 
Di sso o i ll usLrc ·Senador pelo Ri o Grande .rJ o ~nrte', 

mcmbrn da Comm issão, qLt c a rlisLr ibui(;ão ri.a fJUOLa seria 11nr 
par l.rs eguaes . Nunca a Com111i ssãn iicnso u em, tal eg-ualdarlc. 

Qunnda mu ilo , "'' 1' ia pr la popu lar:ií o de cada Es larl n OH 
J' r lo l' On s u1no rl<' c:vla 11111: 

Si. pela populaciío . n~1 o 1have r ia cgual cl a.cl c r elaLiva ou 
jusLa rlrsrgua lclarl e - Ama:;;onas e. Ser g·ivc. p or exemplo. qu e 
i111.0 nrLam .rl i.r rc ta e in rli r ecta monl.r mais q11.e 11 11l ros 0s larlns 
ma is nn 1rn lnsos, viri am a trr nma q 11 1lla rnonm· qu e. nRi" ()R. 

Si l,omar- .:;p J1-0r lr.rmo r10 r·omp ar a.r:.ão o cons11mo rlo í'ad a 
um . . li avr~r i a cliJlic 11l dacl n r:rn rl' laç[ o a1 1s rRli! dns ( '.C~ n t.r n e ::; r. 
:o r m prrl'l.os rn a r it im os . 

:\ f inal. <'nlcmlo rprn i 1~ 0 se dr. \·r :l'azcr u l!l dosfalq11 e mai s 
;í. rrí'eil.a g·e1.,al. .Por isso mand<' i .a ;:;eg11i 11 I·" cnrnnrla ( Dii ) . 

·i\fon. <.lo énll ncar a rmcn rla nas rli.::;posicõrs tran si. Lorias, 
p or LraLar -clr, 11 ma medid a lcmpor al' ia . A clHkr·ença rl.o rnn:
xi mo ·ela Lax:a j 1 1s l;i.fica- ~·r. por·qur Pslarlos li a 1qu1: i111no-r1·arn 
par n. si e para 011 t,r os: s i a l.axa fnss c cgnal. os cs l.ado,,; frn cos 
r. o.s <' Pnl1·ars f icar iam 1cihuLari os rios impnrt.acl oros, pagando 
rl oio,; i 111pos l.ns. n el o praça irnJ}íll' l arloca e o local. 

Don . porém, á União o direito rlo proll ihir c,ornprm sandn 
os . rslnrl os com, a qu an Lia corr es.ponclrnl e. V.o.ta rei t arnbr.m 
11r la n1 111•nrla do Con srl!\1.c ir o SanÚ\'D - para pa.ga men lo ria s 
rl .i virlas do esfaclos pola. União . 

Oul r·n r r r.u rsn irnra os l' S Ül(l n~ . cr ia a nx Lensfí o dr t nrras 
rl evolul as, qw• a Gon.s litui cão corrnrrl r; a t!arla 1u ni., si a Co.rn
rni s;:;fi'o nã.o r mrndasse pal.' n. 1q1rn iw r i.(•11 ça m a cada E :; l.nrl n a .~ 
t cn '.fl !=> devoluta s el o si:: u tcrr ilorio. 
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' Mllls, pergunto:: ·E ·onde não houver · terras <levo.lutas co~ 
nhecidas ou as houver insufficientes e quasi sem valor ? 

Si as terras devolutas são o melhor patrimonio nacional, 
e pertenoem á Nação, e não ·a esta ou aquella provincia, dal-as 
a umas e não a .outras províncias, ·em 6ua nova categoriJ> de 
estados, quando da vida em commum passam á economia 
separada, seria faltar ás leis de equidade. 

Somos até hoje irmão.s sob o mesmo te·cto paterno. 
D' ora avante passamos a constituir ·economia á parte. Si 
a Nação, que figura de 1chefe de :familia - dá terras a alguns 
e não a outros, a estes deve dar outra:s compensações uteis 
e dota:l -os de certos melhoramentos, .oomo vias acceleradas, 
que afinal revertam gratn itamentc para o Estado. 

Em conclusão. direi que cump;re haver a possive1 ecrui 
dade na distribuição das rendas e do patrimonio nacional 
pelos estado.s, para que possam sU'bsistir mesmo os mais 
íracofj . . 

Uma distribuição, não direi desegual, mas inequitativa, 
se diria leonina, ina·cceitavcl, e '])Oderia levantar. pelo dr,spoito, 
a bandeira separatista., a maior .Jesgraça {lo Brazil. 

UM SR. 1R·EPRESENTA."<TE - Não é tão ru im assim, como 
V. Ex. suppõc . 

O SR. COELHO E CAMPOS - Para mim, seria o maior 
crime ante a P.atria. 

Tal não sUJccedertíj; tenho fé,· elsnero . 'Porque crefo e 
espero ·que, embora autonomos e independentes, unirão os · 
estados os mesmos laços deJ fraternida.de. 

Para isso trabalhemos, como brazileiros. Ajudemo-nos, 
ou, ·ern linguagem christã. amemo-nos ; e . Deus velará 
sobre os destinos da nossa Patria. (Muito bem! muito bem! 
O 01·0.dor é felicitado por muitos S1·s. representantes. y 

O Sr. Rosa e Silva -· Sr. PreE\idente, pertenço ao numero 
da:quellcs que consideram f]a maior urgencia a votação de 
uma Constituicão, par.a crue a Nação Brazileira entre, auanto 
n:ntes, no regímen legal. Pensando desta fórma, não me 
proponho a discutir as questões políticas que ·envolve o pro-
jecto de Constituição. · 

Assim, senhores. •eu não quero agora investigar s i, nor
ventura, as no·ssas tendencias e costumes, a scicncia política 
e o nosso passa.do, auc.torizarn a condemnacão do regímen 
parlamentar. (.Apoiados.) · 

O SR. BEVILAQU'A - Não ln duvida. 

O SR. RosA E SILVA - Pela minha parte continuo a eo.·n
siclerar o regimen parlamentar um sy5terna de liberdade, e 
o que melhor garante os direitos individuaes e a fiscalização 
dos dinhoiros publicas . (Apoiados e não apoiados_.) 

:Felizmente, senhores, essa e ouLras chvergencrns, que eu 
deixarei de accenLuar, são questões politicas, que a expe
riencia, que vamos fazer, melhor elucidará. 

O qu e me tra~ á. _ tribl!na, n~ste mome_nto, .é a magna 
questão da or.gamzaçao f manccJ1ra, questao vr~al para. a 
União e vara o·s estados, por.que affccta a Federaçao, e o que 
é mais ainda a inle.gridade nacional. (Apoiados . ) 

Disse-nos hontem o Sr. Ministro da Fazenda que: nesta 
questão os termos e~tão invertidos, que todos nós n_os pre-
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OOcupamos dns meios de vida para os estados, ,quando de
viamos comeoar inquerindo quaes os meios de vida para a 
União. 

UM rSR. REPRESENTANTE - s. Ex. é que inverteu os 
termos. 

O SR. RosA E S ILVA - Não me parece razoavel seme
lhante distincção; o nosso dever o o dever do Governo é 
cogitarmos ao mesmo tempo dos meios de vida tanto para a 
União como para os estados . 

Si é uma verdade .que os· estados não podem subsistir 
fóra da União, não é menos verdade que não existe União 
sem os e:stados. Si a União é o organismo e os ·estados são 
os or.gãos, é necessario que os orgãos · tenham vida, . para 
que po.3sam funccjonar e fortalecer a União. (Apoiados.) 

Acredito que não ha aqui quem combata a União. Todos 
nós conhecemos os enormes perigos, as g·randes difficul
da-des e desvantagens reciprocas que traria a separação; 
todos nós sabemos que não poderia aicontecer á Nação Bra
zileira maior desastre do que a desmembração do seu ter
Titorio. iVIas, por isso mesmo que cumpre assegurar a uni
dade da Patria, ·é 1que torna- s·e necessario, imprescindivel, 
que o Congresso .sr; compenetre bem da gravidade da deli
bdr.acão crue tem de tomar na questão financeira. 

Senhores, para crue a União seja duradoura, a primeira 
condição é di scriminarmos as rendas de um modo justo, 
de um modo eaui t ativo; 6 preciso que todos nós nos collo
quemos sob o dunlo ponto de vista dos interesses ele todos 
os estados e da União; é nreciso que os repre;s·ent antes dos 
estados, ·que se acham satisfeitos, porque foram bem aqui
nhoados. não olhem co-m indifferern:ia ou rn011os-prezo a sorte 
daquelles que se acham pre.iuclicados na parti lha; é preciso. 
·em surnrna, que da ·cli scrirninacão não resultem desegual
d.ades iri·itantes: para uns a -opnl encia, para outros a ruína. 

lnfelizmenl•e, o) plano ado1ptado nela Coristituicão, ICflW> 
dis·cuto, produz esLe r esultado, sacrifica al1Wns estados do 
Norte, princi palmente o Estado ~l c Pernambuco, rruc tenho 
a honra de representar . (Avoiados. ') 

Tratando-se <la discriminação de impostos e de en
cariros. o que é justo. o que o nratico é qu e aos novos 
encargos cnrresnnn da, cm r,ada Estado, um au!;\"mRnt.o de 
receit::i. p elo menos equivalente ao augmento de clcsp0sa. 
( .4.pniados.) 
· Isto é tanto mais neceso:ar·ío, qnanto o Cong-resso r, o 

paiz sabP1r1 crue .i á alguns estados Juctam com \<;erias diffi
culcl::idfls financeiras. 

Pois hem. cm loxar de cnrresnoncle-r. cm cada Estado, 
ao au!!mento dB encargos, :=wcresr,imo cquiva1entc na re
ceita, pela discriminação n ro,i ectmla, 1ha estados que v~o ter 
::;,ugmento ele rccr,ita muitas v0zes superior ao;; novos en
t arg-os. ao nasso que outr os vão ter accrescimo de desnesa 
o diminui cão ntt receita! Comprehencle o Congresso quanto 
isto é grave . 

Enf.r311rlo na Fc'Cleração, ·clisse o Sr . Ministro da Fawnda, 
nós adquirimos forcas., i·ncleneindr,ncia ·e at1tonomia . 

Mas. de qu e serve adquirirmos forças, indepm1dencia, 
autonomia, c:i nós yierclermos recuTsos -qur, nos ~ao inclis
pensavcis para subsistirmos com independencia? 
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UM SH. REPRESENTANTE Quanclo não ha anlonomiai 
sem re0ursoa . 

O Sn.. nosA B 1S1LVA - Pernambuco, por · exemplo, crne 
tem presentem ente uma receita ·e d espesa de n1ais de r~éis 
3. oon.: 010'0$, 11 a-<;sa a t o.r fi . . 000: 000$ cl. des p esa e fi ca re
rluzi rln a dnis m il con tos ele recoita. 

Pergunto : K islo .iu's'to, é poss iv.ol que um -Es~arlo im 
portante. que tem v i ela propria. cuja alfandega arrecada 
.annu alm enle doze mil rJonLos e mai:, fique reduzido a dois 
mil contos·? 

Deixo a respo s l a á consciencia elo 1Congresso. 
Sr . ·Pres idente, eu me proponho examinar a ,qu esli"ío 

deba ixo el o sm 1 vei~ct ar'l eiro ponl.u ele Yista economico, pelo 
la rlo pral ico. o.studando rap i.ctamcn Le os impostos riu e n 
p1~n.i ·<:cto rln ·Consti tuir,iío reserva paea os esla<:lns, r, Jwrn 
nss irn , n.~ • fl1H~ s11 ggcr i11 11 Sr. A'1i'ni ::: I rn da Fazcnrla corno 
1·rcursns para os es laclos supornrom as clifl'icu ld:vlcs rrt1 c os 
n .~snberharn. · · 

Diz o ar~ . 8º (L ê) : 

« E ' da compef.encia e:xr-ln s·iva dos rsta-clo's dr:creLnr irn
pns l-.ns : 

:I." ·Sohrr, a exportaofío rlc merca.donas , qne nfí.o sc.in.m 
ele outms es tados ; 

2. º Sobro a propr iedade territorial ; 
:3.º f'obrf\ tran :irn issão 0rlr pro.prie.cla.cJe. » 
Assim. senhores. o pr imeiro · imposto qu e a União crrlc 

aos e·stados é o im:po. to de expor taçã.o: rna. · n Congresso 
11iin ignora qne a pri ncipal iwoclucçãn rlr l'ornamhuco e de 
alg1m.s · 011ITos o.staclos do .\101.'i!c <\ n assu0ar, r es te, 1101· 
r' at1 sa da cr i'e qrn" ah' ilYPi'iSíl, ,j:í níio paga rí. União imposln s 
t[n ('Xl)Ol' Lai::.fta . 

· () Rn. T\1L o l1 EÇA:--<H.\ - Imposto condemnado . 
O SR . RosA .SILVA - E' principio cconornico qne o 

imp os to rJevn r ccahi r "nh r r o JWOclncto liqui clo rlas inrl11 s-
1 rias. e n. la m ura da canna.. t] r,·sgraoadami:m l.e. r-n11tin1'1a a 
rlrJinhar: 1\ 11rna iml1 1sl:ria 1.lecaclente, qno lll'<'c isa .~cr. f a
\'fll'f'(·irla. r· não L1'ibntarla. par a poder co m1w.ti r .corri a hr-
1.r.rraha . O Con~resso sabe, e eu, por tanto, nfí o rn'or- i so 
rntrnr r.• 111 llcl.a llrn;;. que ª·" naoõe;:; da ~uropa nos Wm 
r:nm.plrl«am cmtq :fech ado os se m; mercados, arnparanclo a. 
pr·0rl u1:ciín el a bc•.I nrraba não só com impostos pro h ibit ivo .s, 
rn :i s l.arnb em r.o rn tar ifas rspecin es. nas 1'.stracln'.s {le :ferro, 
isrn olío ele irnposl.n dr <'Xptll'tac[t'ol r~ , a l.1' . cnrn p1·r,mios . 

P.ni ., hrrn. quanrln a E111·011a prn l nge a beLorraba, q110 
i:~ o f'-OlHpPl.i dor da canna, nôs h avr1m1s ·el e crnrrar: ai11da 
mab n nosso a<:sn car ? 

D enrlCI que tor nou- sP rlcsvantajosa a pos1cao -ela i n.
r~usLria sacchar in a.. cl c.:;; rl p qtir nrís t emos mn nnico irnc•rcaclo 
nberln a rs~c proclnctn . o elos EsLarlos Unid os. e ah i 111 esn10 
enenn trarn os a enmp c lr.ncia do ar;;s 11 car de (;nba , (-, d arn 
qn r. Lodo ·íl imposto larn:arln ;;nbr e o assn car i·ncirlirá rl i
J'Ec'cLamcnl.o snbrc n rrnr lnclnr, a11g<rnenlancl r1 as suas clifi' i
r-ril rlarlPs 

O Sr.. l':A.\L\ -- :\a Ba1h ifl ol IPs .hí r~s L fííJ al andonnndo 
a inrl u.s lria , 



10 Sn. H.osA E SrLVA - Diz bem o meu i llustre col!ega. 
São tão pre.carias as condições da lavour a da canna, que, 
na BaJiia e cm ou Lros es Laclos elo Norte, j á está sendo 
a!Janclonada a industria saccharina ... 

UM Srt . DEPTYl'ADO - E no Maranhão tambem. 
10 Srt. H.osA E SILVA -- Sr. P residente, é esta uma 

triste verdade . E infe lizmente a maioria dos agricultores do 
í\ol' l1e não ·clis1põcm dn i'aci liclade ·para 1t1C1cla1·em ele CUlLUl"lL 

A não .3eren1 aquelles que :e acham em con·dir;ões ex-
cepcionaes e q ue cl i.s.põem de engenhos .centr aes ou tenas 
]Jrivilegiaclas, todos o.s ou tros auferem vantagens . 

Como querer, nestas concliç\Ões, que o :BJst atlo de P'e1·-
11ambuc;o vá fazer face aos seus nov·os encargos e á · dimi
n u ição de sua receiLa, .con1 a c.c·s.)ão, c1u c ·se lh ll faz, rio 
imposto de expm'Lação, nfo sendo o seu prin cipal produclo, 
ac~ualmente,, tri butavel ? (111tiito úem.. ) 

O segundo imposto ce l ido pola Uniilu i.J o imposto ter
ri~orial . 

,O illusLre M.irüsLrn da Fazenda é í'ir1 10 <do Nol'Le, C·o
nhe(jc ac1uolla zona o ·deve saber c1ue, alli, o imposto terri-
tor ial é, presentemente, inexequivcl. · 

10 SH., !'.\f•ILO P EÇA:;-< HA - ".\lo Sul é prat icave l . 

ü SH. HosA E SrLVA - Ko Sul póllc ser pratil'.::rvul, so-
bl'etudo 1m1 S. Pau lo, e talvez no Rio de Janeiro. 

1(1! SH . SEHzJ>JJ J~LLO - No Pm·a11á não é. 
U:M .81-1. . REPIHlSE'N'l'AN'l'E - l\ em om Minas . 
O SH. ltosA E Sn.vA -- As Lenas em S . Paulo e6 t,ão 

· t omlo rn1 1 gran cle valor, que augrnenLa de mrno para mrn.o, 
e, porLa n Lo, üomprnhenc1c-se .que possam supportar o iln
posLo . 

rio l\o.tfo, porém, acontece o corit1·:i,rio: as· ter ras, até, 
têm .(l iuiimüclo ele valor, em v irtude da crise ela p.roüucção, 
e, assim, não é possível ·tributai-as, n em o ilnposto se.ria 
prodcwLivo . 

UM Srt. REPfillSE:l\'l'AN'l'B - Ser· ia .sangrar um anemico . 

O Sr.. RosA i,; SILVA - Porbnto, o segundo imposto 
t·.cdiüo pela União tarnbem não póde · sel' par a nós urna fonte 
·du receita . 

11esta-nos, .Sr. Presidente, o terceiro imposto, o ele 
ITansmi.ssão rl8 propriedade . 

Esto é elos tres impostos aquellc: que nos vai a1wo
veit ar; mas, ainda ass im, en1 uma escala diminuta. 

O Congresso conhece a natul' eza do imposto <le trans-· 
1ui::i :0ão ele proprieclaclc . Não é claquelles {JU C se po ,.saw 
1· lcvar, não RÓ porqu e .nf:io eonvem clifficultar a Lransrnissã,o 
da propriedade, 001110 t ambeni porque uma taxa elevada não 
ó Jacilmentc cobravel. (Apoiados.) 

Sada mais :fac il do que fazer~rn-ise as trans:feren c:ias 
po1· um preço simnlaclo , inferior ao ela venda, por accordo 
,,ntrc o vendedor e o ·Compi:ador . 

·Mas, disse o. no]Jre Min istro da Fazenda, os estados 
pocleff1 e devc1n recorreJ: a oul'l.'as fontes ele r enda; ha 
entre nós mu itos im.pos Lo .s que a incla não foram expio-



tados; a exemplo das riacões européas, podemos ter os im-
postos directos. . 

8orprehendeu-me ouvir .. este argumentü PO:r parte do, 
Sr. Ministr.o da Fazenda, a cujos talentos ·e illustracão sou 

·o primeiro a render homenagem. S. Ex., que tem estudos 
especiaes de finanças, S. Ex., .que acompall'ha desde muito 
o movime'nto dos negocios publiúos no Brazil, deve sa))er 
uue, •'3i temos quaai que recorrido exclusivamente aos im
postos de imporLação e exportação, é porque os impostos 
clirectos não são os melhores, e entre nó.s não podem ainda 
.offerecer boas fontes de receita. 

O Sr. :Ministro da Fazenda indicou aos estados o im
posto sobre a renda, sobre o alcool e s.obre o fumo. 

Eu prenotarei que tributar ·estas materias é attribuição. 
cumulativa. 

Quer os estados, quer a União, têm, rpelo projecto (fe Uon
s füuição, o ·direito de tributar a re"I1da, o alcool e o fumo; ~ 
·perg·unto: Deante das difí'iculdades financeiras da Umão, do 
augmento assoml:iroso do seu orçamento, podemos contar que 
ella deixa exclusivamente aos estados esses imposto$, :para 
que façam delles a sua principal fonte de receita ? 

Não creio, Sr. Presidente, mas, ainda assim, subsistiri.a a 
impossibilidade de poderem os estados do Norte, principal
mente .o de Pernambuco, satisfazer desde já as suas despesas 
sem uma quota da importação ou taxa addicional. 

O imposto sobre a renda é vantajosamente combatido por 
economistas da maior nota, isto nos paizes onde existem ri.,
quezas accumuladas. Gomo, portanto, lançai-o nos estados do 
Norte, onde predomina a pobreza? Quando o fizessemos, que 
produziria semelhante imposto ? Pouco mais do que o indis
pensavel para pagar a respectiva arrecãdação. 

O imposto sobre o alcool é o imposto sobre .a aguardente, 
sobro a industria sn:ccharina; é ainda sangrar o anemico . 

Resta o imposto sobre o fumo. Mas o imposto sobre o 
fumo importado do extrangeiro, é imposto de importação re
serva-do para .a União; o imposto sobre o fumo produzido nos 
outros estados constitue imposto interprovincial, tambem 
prohibiclo. 

O imposto sobre o fumo produzido no proprio Estado não 
dará receita em Pernambuco e em outros estados do Norte. 
porc1ue pouco fumo produzem. Conseguintemente, vê o Con.:. 
.gresso que tambem não nos .aproveitam as fontes de receita 
indicadas pelo Sr. Ministro da Fazenda. 

O fumo é, com effeito, excellente materia tributavel, mas 
para a União e não para os estados, sujeitos a limitações . Nó$ 
temos a experiencia das nações que tiram desse imposto abun
dante fonte de renda. A França, por exemplo, faz monopolio 
do fumo, e este contribue com mais de 300 milhões de francos 
para as rendas da Republica franceza. · 
. Pois bem, re~erve a Uniãp para si o imposto do fumo, que 

póde ser-lhe muito product1vo e, em caso de necessidade, 
chegue mesmo a monopolizal-o, porém deixe aos estados taxa~ 
que aproveitem a todos e produzam renda sufficiente para as 
suas necessidades. 
, Senhores, Pernambuco não quer, nem 'Precisa que Estado 
algum o auxilie; o que reclamamos é que uma quota da nossa 
propria receita seja destinada á satisfação das nossas despesas 
:Temos sempre concorridQ com saldos para a União, 1conforme 



provam as estatisticas publicadas, e ainda pelo ultimo quadro, 
mandado .organizar ·pelo illustre Sr. Ministro da Fazenda, 
q~adro que eu sinLo_ não tenha sido · publicado, porque acre
dito que houve equivoco em relação a Pernambuco e de
_sejava verifical-o ; mas, por esse mesmo quadro vê-se quê-:-~o 
EsLado de Pernambuco continúa a ser dos que mais con
tribuem para. as rendas da União. Um Estado em· taes icon
diçõ e.s u.âo deve ficar reduzido a não poder manter-se. . 

Quem contribue com 12 mil contos e apenãs reolama 
doi:; mil_ para suas _despesas acceitanclo a úggravação do irn
vo.s Lo, nao pede muito e merece ser aLte1w1uu. 

UMA voz -- Pernambuco não importa só. para si"' 
O Sll. ROSA E SILVA - Pernambuco, é certo; arrecadou 

durante mu.itd tEmpo impostos de mercadorias 'Elxtrangeiras 
que enLravam pela sua alfandega e eram reexportadas para 
os estad.os visinhos, como Alagõas, Parahyba, e tam.bem para 
o Ceará. . 

.UMA voz - Para .o porto de Aracaty ., 

O SR. H.osA E SILVA - Mas, Sr. Presidente, depois que 
a Assembléa Legislativa de Pernambuco votou o imposto de. 
consumo, que era um imposto addicional á importação, o com
merci o do Ceará, da Parahyba e das Alagoas, mais ou menos, 
se emanciparam do commercio de Pernambuco. 

o SR. MEIR.A DE VASCONCELLOS - Apoiado. 

O. SR . ROSA E SILVA - Portanto, não se póde dizer hoje 
que a r enda arrecadada pelo Estado de Pernambuco provenha 
em boa parte dos outros estados (Apo'iados) ; não, elles já 
têm navegação e commercio directo . , 

Porém diss-e o honrado Sr. Ministro da Fazenda : Eu 
não posso desfalcar mais a receiLa; é preciso assegurar á 
União o seu credito'. Já .cedi a1)s esi,2.dos 22 mil contos, ao 
passo que os enoargos todos não se elevam a cinco mil. 

Senhores, nós tambem não pretendemos desfalcar as 
fontes ·de receita da Uniã.o. O que queremos é uma melhor 
distribuição de rendas. 

Não ha duvida de que os eJ11cargos que passam para os 
csLados montam á cifra mais elev:oi.da do que aiquella que 
mencionou o illustraclo Sr. Ministro da J!'azenda. 

o 'SR. lVIEIRA DE VASCONGELLOS - E' muito mais ele
vada. 

O SR. RosA ~~ SILVA - Mas, para mim, esta não é a 
questão; eu quizera que a União ficasse muito mais des
obrigada, eu quizera que ena pudesse passar· para os estados 
muitos dos encargos que vai continuar a pagar; para mim a 
questão é outra: é que a cessão de 22 mil oontos, como está 
feita, é urna sessão' leonina, desegual, e apenas em beneftoio 
de alguns estados . 

UM SR. REPRESENTANTE - Mas filha -das co'ndiçõe~ dos 
proprios estados. 

O SR . RosA E SrLVA - Os impostos de e:x:poriação, que 
rendem para a União i6 p. _18 mil contos, são oedidos, ou apro
.veitam tão somente a quatro ou cinco e~tad_o.sj entretanto, O;i 
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euca1·gos passam para a ge11erahdade delles . E pócle lrnve.t' 
eq1 liclade, 1p1'oporcionaliclacle, jus bça em s·emelhante distn
lmit,\ãO ? 

PermitLam-1ne os illus t 1.·es r,e,presenümtes ele S. Paulo 
que me. refira especialmente ao Estado que tão b1:illrnnte
rnentc represenLa.m; nã.o yejam nas minhas ·palavras 111<'.t vou-
1 mele; sou daiqueUes que applaudem o impulso que tem ti.cio 
nos u ltimas annos .o :n:staclo de S. Paulo, e só tenho louvores 
pai·a os seu s f ilhos, qu·c nas magn'1s ques·tões, que u ltima
mente têm agi l ado o mundu social .brazileiro, 11ão sabidu 
tomar a iniciativa e preparar a .sua t erra natal vara as trans
:l'ormações rpm: que temos 1passaclo; mas ds uolJres .Depu Lado-: 
J1ão podem contes tar que f on'na.m o Estado mais lJrospero du. 
Uniào, e, tocla:vi•a, são oexadamente os mais ben efüüado's pela 
cl i sc1:imiuação que se vai faz: er. (Apo·iacóo:s. ) 

U:;.vrA vor. - Tiveram a feliciclade de poss uir m uitos mi
nistros da Agricu ltura no .antig.o regimen. (Apoiaclos e oiitros. 
apa1'te s . ) 

O SR . H.osA i;; SILVA - Qller salJcr o Congresso qnantu, 
Llos 22 mil contos que o Tll ustre Ministro da Fazenda disse ter 
trn rliclo aos es tado para a satisfacção elos seus i1ovos encargos, 
vai cabei: a S . Paulo? Oito a dez m il contos, 'Clu asi a metade 
dos i.mpostos cedidos. (Apartes.) 

O meu illus Lrc amigo, digno representante ele S . Paulo, 
:::Jr. Lopes Clrnves, objecta- nw que. o preço do café póllc 
baixar. A quest ão não muda ele :face ; si o preço do café lJ ócle 
JJa.trn1-, 'Lambem pócle subir mais,' ·e dcscfo qu e ci consumo a11.
gmen La toclos os anno e o Brazi l produ z mais ela metuclc (1 10. 
todo o café que se consome no univ er so, sendo a lei r egula
dorn llos tJl'C\:us a grande lei economica ela o.f.fcr ta e da pro
eu ra. é claro que não ha qu e recear pelo :futuro cl.o caJ'é; mas, 
ad mitl.amos, péir.a argumentar. urrm .diminuição de 50 % ; ainda 
assim, o Estado de S. Paulo tcní. ll'Pl augment.o de qtn:1;lr.o a 
dnco mil contos: 1,m1:r.erLanto, -os novos enc-a.rgos que S. I1 au lo 
nú ter são cquivnlcntes aos que passam para toclo · os ouLro:> 
cs taclo's. (A1wrtes. ) 

Os 11ol11~es r e1pl'esc11tantes el e ,s . Paulo nào são ,justos 
quer endo cornparar u assucar com o café; s ão acLualmenl/J 
15.u diversas as condições dessas duas inclusLrias, qne póde- sc 
.dizer : o imposto lal1Ç\[NJo sobre o assucar incidn sobre o p1:u
=.dL1·c Lor, ao passo qne. o do cia\:fó recabe. sol)r e o ·COn sun:üdm·. 

Se. Presiclcntc, si, poryenLura. o café atravessasse a 
r-.1·ise long-a r rude que tem. a.sphyxiadu u. h vo1n·a ela canna, 
'dle 5('l'ia efficazmcnte protegi.do pela União. (!Ia cl'i·versos 
apartes . ) 

H. cspondo aos nolm~s Deputaclos que não se rnucl<} Jac il
JWHÜe de cultura; a t ransformação exige r ecursos, ele qn e cm 
g·eral uiio dispõem os 'griculloN~s do Norte. A c rise os tem 
empoüeec iclo. (llri diversos apartes. ) 

.Se11hores, t enllu-rne r eferido especialmente · ao EsLa,clu 
ilu S. Paulo cum o intuito .uJnico de salientar a -divcrsicbcle 
de condioões, e, ass im ; implicitamente, demonsLrar qu e não 
L1;m razão o illu s lraclo Sr. Ministro da Fazenda, quando noo; 
recusa urna qL10ta elo nosso irnl)osto ele importação, alleganclo 
que já cedeu aos estados receita sup.erior a·os seus novos en
c;argos ·: 



O ]<)sli1,do dr' S . ])aulo tem a frlicidauc de contar cui. 11 
uma fonte poderosa de receita de irnpor/aç,ão e uma nãn 
111e11os 'podernsa fonte llc rcceila eh: cxpol'tac:ão; pôde ped'ci.
tªmcuLe dar á 1· nião todos os seus irnpostos ele; imporlac;,ãu. 
qu e, c;u actediLo, não alJing'<:' m a J 2 .000:000$, e ficar com os 
lfo L~xpo1·laqiio , que. scrn alterar um ceitil , os impostos qm: 
v1·cscnlcmcntr) paga n r:aré rendol'iio para o m esmo .Eslado 
1.:3. ººº :000'$000 ·' 

N ôs não estamos iias mosrnas condições; ~1fw podemo~ 
eou lm· ,c:o m o's innpostos de cx.por·t.;ci1;ã.o, e, .assim. não é justo 
q11c ce rlarnus ú União Luc/a a nossa eeeei La de importação, aliús 
supe1'i01· á cfo S. Paul.o, •e· fiquemos na venuria .. 

Sr-. Pres idente, s i a quesLãn é s implesm)en le clB nnt.ior· OL< 
1111•1rn1· llBsfalqu e para as l'Pndas- ,ela TJriHío, por qu·c razão; crn 
Jogar de ccdr ' l.' os impostos ele cxpncLavão, a Uniã.o não 1·c
~cr:_a para si, !,anto os el e irnportar;ã.o ,como os ele l'xporLação. 
n nao destina da sorn nm. elos .impostos que an:eca.dm,~ em cada 
J!:stado urna qwJ/:a p1·oporciona l ú . receita para as s11as .des
pesas? Assim , a cc·ssão fo il a ricla União püdcria s0r dos 
mc smus 2.:!. 000 :000*, ou pouco mais, e ao · nie11oc; haYeria 
cgualcladt' relativa. (Contestação.) 

Enl"ão, senhores, nã.u haveria egualdadc rela Li va conll'i
hu i udo, poe 0xemplu. cada li;star!o ,para. a União ·com 80 % du:" 
scns iui[)ostos reunidos ele .importação e expoelt_u;ão, ,, f.icaudo 
eom :.>O % dess a receita para as .s uas desp esas? Não ha d!l
Yiila que a taxa 11nifor·111e cm Lodos rOs csL:.t«~~os eslahuicecl'ia 
]JdPs 1111; 1.10s u·nrn cgualclac1·o rr• lal.iva. 

O S11. C \ Ml'OS S.ILLES - Isso não seria Federac,;fio. 

U 8 11. L1w1·:s Crn.\·Es - · 1\ ssirn, S . Paulo jyia suslenlal' 
oi:; ut1lr•1 'i eslnclus . 

O Sn . ftos :\ g '8JL.VA - Oh ! Sr. ! De modo algurn o Es
tado de S. Paulo, iia hy,po LhC'se que f igul'o, viria a sustentar· 
o .~ ou lrns estados. 

O 81t. Lor>1rn UIL\VJ<:S - Como nã.o '! ! 
O Sn. . llos.1 E SILVA - Desde que <Jll c l'ieasse coJJJo tuçlus 

os oull'rJs, com 20' % da sna rocei.ta dcõ irnpnrLaç.fw e cxpor·
Lai;ãu, Jica1·ia em pé ele cgualdacl u, cada um eOT1co1:ro1·ia üOJu 
u nrn nH•s 1.rnt Laxa. 

Ua\"l.~J:.i.a 1.l cscg1rnhla /e. o .F:~Jarlo rlc S . Paulo contribuiria 
J1a1.'a ~u. s l1•1 1lai · (IS 011tros uslaclos si. porvonlura, a União ai·-· 
reettLla.'<,'<e tudos us imposlo .s e oa clistribuisse ngualmcnLr.\ pelo< 
c::; LarJos: ma;-;, desclc que cacla Estado fieasso r;om uma ta:a 
Ji.xa, v 1·oporc ional ú sua reeciLa, é claro . senhores. quc nau 
lia\t!l'i.a dcscgualcladc, ao eontrari(I, bavr.ria prciporciu1:at1clu.clc. 

S 1'. J'res iclen l.t', n noJ.11·1· Miu islro da. Fazenda. af111al in
dieou aus cstaclos, corno m e io de sahi.L·en1 da situação clc,;
ag1·acl ave! cm que yfio ficar coll ocacl us, n rcc 1 trsn d as t•co
nom ia::;. 

81 ·ul!o1 ·L:s. s1•rnp1·e fui da escola rins economias, scmvi·n 
Jui v elo oó 1· L;, ela::; clcspcsn:o; irnp1:ocluelisas, da rnesma fó_rnn 
que nunca LiHJ nern lenho receio das ·cl f!spe:-ias l'2JJrodueLtvas, 
eunnmicntemonl.c d ecretadas; mas em estados clcpaupcr·aüo s, 
cm estad os que já lnc lam com grandes diffi culdadcs, em ôs
Lacl os que já u•n1 or1;amcntu restriclo, é possive l Jazer grnnclc•s 
cór tes ? 

44 



,_..., 690: -

, Si a politica elas economias é a politica salvadora dos es
tados, porque não ha de ser a po.Jitica salvadora ela União '! 
(Apoiados; mitito bem.) Si a economia se impõe como me
dida .de salvação publica, como se explica que o Governo es
teja todos os dias a augmentar as despesas, até z.oom aposen
tadoria do funccionarios perfeitamente válidos ? Gomo se. ex
plica, quando o Governo nos falla em nome do nosso credito 
e aipontando-nos a bancarrota, o facto de estar elle sãccanclo 
assombrosamente sobre o nosso futuro pela verba - Ga
rantia de juros ? (Apoiados.) 

UM SR. REPRESENTA:NTE - .Menos para o Pará., 
O Sn.. RosA E SILVA - ·Sr. Presidente, o nobre Ministro 

<la Fazenda deve· ter-se equivocado quando diss e-nos que 
havia entre o orçamento de 1888 •e o orçamento caliculado 
para o exercício vigente uma differença apenas de réis 
25 . 000:000$000. 

Não conheço a liquidação final do exercício de 1888, mas, 
pelos dados publicados, este encerrou-se com uma despesa 
inferior a 150.000:00'0$, e não de 176.000:000$000. 

UM SR. REPRESBNTANTE - Tinha um credito •extraordi-
/ nario, a tabella e. 

O SR. ROSA E SILVA - Estas Tião são despesas ordi
narias; si quizermos calcular tambem as extraordinarias de 
um e outro exercício, então a differença será maior . 

UM SR. REPRESEN'l'ANTE ---.., Os dados são offrciaes. 
O SR. ROSA E SrLVA - Acredito que houve engano de 

calculo. 
UM SR. t\EPRESEN'I'AN'rE - Só para a secca, 18. 000 :000$000 
O SR. RosA E Su,vA - Por .tudd_quanto Lenho lido, pelos 

calculos que tenho feito, presumo que o augmento ele despesa 
nãci será inferior a 50 ou 70. 000: 000$ ·e, si considerarmos 
o augmento de garantias ele juros, subirá a muito mais. 

· Porém, como quer que seja. não é agora o momento op
portuno para entrar nessa investigação, e, portanto, r eserval
,a-ei pat'a a discussão dos orçamentos, mesmo porqu e não 
quero desviar-me do ponto capital que me· trouxe á tr'ibuna .. 

Senhores, qual lm de ser a solução financeira que não 
difficulle a vida, o credito da União, e, ao mesmo tempo, 
facilite a organização dos estados ? · 

Ao Estado de Pernambuco e a. alguns do Norte o que 
convem é uma quota .elo imposto dei importação; a União não 
será desfalcada, desde que votemos para esse fim uma taxa 
acldicional. Se os es tados do Sul não precisam, porque a re
cusam aos do Norte ? 

E' preciso que attenclam a que os eslados do NorLe não 
podem ficar com a receita diminuída e sobrecarregados de 
maiores encargos. 

Isto é muito sério. 
O Estado de Pernambuco tem recursos pa'l:a viver e não 

se sujeitará a ficar reduzido á miseria. (Apoiados.) 
o conflicto nnanceiro será inevitavel; cumpte c)izel-o 

exactamente, para preveníl-o. (Apoiados. ) . , 
Quando o mínisterio Paranaguá, ·Considerando inconsti

tucional o imposto ele consumo, .suspendeu-o em Pernambuco, 
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nôs não tivemos :como substituil-o ., Recorremos em dois ou 
tres exercícios successivos ao credito, e afinal clle foi resLabe-: 
lecido, apesar da prohibição. 

O mesmo poderá- acontecer agora. (Apoiados' .') 
Não é possi vel que um Esta:do se suicide. 
Ha despesas inadiaveis, e como fazei-as ? 

U :tl'IA voz - E o credito? 
O SR. RosA E SILVA - Não é razoavel recorrer ao credito 

parn as despesas prdinarias; sBria o 1caminho infallivel da 
l.Jancarrota. · · 

O credito é um recurso, por sua natureza, extraordinario, 
que só deve ser utilizado para a realizagão de melhoramentos 
reproductivos, on em casos ecxcepcionaes. 

UM SR. REPRESE'NTAN'l'E - E' preciso acabar com esse re
curso, que t em sido o nosso mal . 

. O SH. HoSA E SILVA - Passo a occupar-rne de outra 
questão, que lambem cnLende 1com a organização financeira 
dos csLados. Hefiro-me á emenda apresentada pelo experi
mentado estadista e patriota, Senador pelo Estado da Bahia, 
o Sr. Conselheiro Saraiva, emenda que me pareceu não haver 
recebido acolhimento favoravel do Congresso, mas que traduz 
um grande pensamento. 

O SH . SEHZEDJ~LLO - O Sr. i\ünistro da Fazenda me au
ctor izou a declal'ar que acceitava . essa emenda, apenas com li.
geira ri1odificação em relação ao mpdo de ser realizada a ope
ração. 

O ·SR. RosA E SILVA - Estimo muito ouvir a declaração 
l!U U, devidam ente auctor izaclo, acaba de fazer-nos o nobre 
Deputa elo 1 elo Pará. Nas condições difficeis em que se acham 
rrmilos estados, libertal-os das dividas que os asphyxiam, 
afim de se .poclerem organizar e pr osperar na União, é prestar 
a esses es taclos um relevante serviço (Apo'iados). serviço esse, 
Se . Presidente, que não se1'á ruinoso, .porque· á medida que os 
esf·aclos se forem desenvolvendo, a União ha ele ser largamente 
~ ompensada de qualquer sacrifício que tenha feito-. Maior, 
~erá a receita federal que arrecadará nesses estados. (ltfoito · 
hem. ) Demais. senhores, estados prosperas não procurarão 
nunca separar - se da União; comprehenderão bem que dessa 1 
ligaçãó resultar á. for ça commum, e quanto mais elementos de 
vi la ti verem, mais procurarão fortalccm' a Patria. Portanto, s.:i 
tenho que app.taudir a r esolução do Sr. Ministro ela :F'azenda, 
e confio que o Congresso não recusará aos cstaçlos tão impor
lanle auxilio, mesmo porque é justo que, en lranclo para a Fe
d r:ração, possam começar vida nova. 

O accr cscimo dr- ·despesa annual IJara a União será, quando 
rnu ito, ele 3. 000: OUO$, e esta, r epito, ha de ser largamente com
pensada pelo accrescimo ela receita federal, resultante do -des-
unvolvimento elos esta·elos. , 

. Ilesta-nos, porém, a outra questão, a necessidade de re
cur sos para as despesas immediaf:as, que os estados não devem 
pagar com operações de credito. E' preciso darmos-lhes 
tambem fontes {le r eceita . 

. Consta-me que o Sr._ ].\íinist:ro da ;Fazenda aoceita uma 
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crnencla aucLui'izaudo os cslados a trib uLarem aLé :l 5 % ad
ciic ionaes a impor! ação . 

O Sn. CAi\Ti\.o - E ' foculLativo. 

O Sn. HosA g Su,vA _A taxa faculLaLiva é inconveniente. 
_\ :Sulução seria ~aLisfactor ia , sendo essa mesma taxa uniforme 
para toclos os es laclo .. . 

O Sn. Smu:EDELLo - ]Jollerei maudar a V. Ex. as emen
das a esso r r·s pciLo . (O 01·1.1cl01· r ecebe as emendas.) 

Erneucla subsLitutiva (le) : 

«As assembléas dos esLados poderão L1·ibu Lar até 15 % ad
lli:e ionaes aos ü r,1postos -de irnpoetação, para occorrcl' ús des
pesas dos mr.srnos es tados . 

Paragrapllo t.rnico. Esta disposição só poderá ser alterada 
p elo Cü.l1gresso, mediante dois ter ços ele votos de seus 
membros» . 

Ao art. 4º 

Acc1· escentc~se: 

O Gonrno da União assumirá o pagamento da divida pas
:,; iva elos estad os e elos juros res1)ectivos, dividas contrahida<; 
aló 15 de novembro c1e 1890. ficando re.servacla ao Congresso 
a cl1 '{errnillaçã.o do modo p or que clever-sc- á realizar a ope-
ra~5o. · 

A seg umla parte da C' menda sat isfaz comple tamente; mas 
a 1Jri m1~ ira, rcpit;o, é inconvenienLe, porque p eTturba as re
la1.iões cu 11rnwi·ciaes .ll e Estado a :ILs.tado, ao passo que a taxa 
Lmifo1·n1 c, rnlada pc!a União, sa lisfaria os estados que clella · 
pn'cisam , e n[io prejudicaria ác1ue llas que. têm corno principal. 
fonte de receita a e·xportação. 

O iSR., CQ'!'ÃO - Si é facultativa, para que obrig·ar os 
eslados ? 

O S1t. RosA 1,; :SrLvA - Diz o nobre D eputado .p elo Pará 
que a taxa clcYe ser JaculLatiYa; não tem razão o m eu illustre 
co ll cga. 

O irnpusLo de' irnt;orta1; ão é o menos offensivo, o mais eco-
. Ho1uicu, de mais J'ac il arrecadação e 6 o mais suav0 e propor

eiona l, poi:quc yai cli sfarçaclo no preço da mercadoria e recai 
,.;oJJre u cou sumiclor . 
. Os estados que não precisam dessa taxa, recebendo s ua 
imporlaneia, poderão dirninuir os seus impostos inter.o.os e á 
s ombra da · importação desenvolvel'ão as suas industrias, do 
que resu ltará aug·mento de su.a r iqLieza. (ilinifo bem. ) 

So1ilwrcs, em materia tributaria, entre nós, e em cruasi 
!.odas as na~ões, cxcoptuada apenas a America ·do Norte, só co
nl.101,~ o rnna cl iUiru lclacl1'· : r augmentar (impo:,;t.os ; diminuil- os 
é sempre facil. 

Sr;. Presidente, ve,jo que a hora está a terminar e· preciso 
ainda i·o fr~r ir-rn e ao ar t. 6º, n. 6, qu'e trata da instituição dos 
]Jancos emissore·s. 

A Corn missão, eleita por este Congresso para dar parecer 
solJt·e o prnj1.\cto ele Constituição, mandou deslocar o n . 6 do 
art. liº para o arLigo que trata -das attribuições elo Congresso; 
parece- me . que o pe11samento da illustrad~ Commissão foi que 
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a instituição :c1os baricos emissores deixe <le ' ser ;quêstão con
sti t1rnional para sor regulada por uma lei do Congresso, isto ó, 
a Cornmissão quiz estabelecer a possilJ iliclade de que as duas 
camaras, r eunidas, possam aucLorizar os estados a irrn Lil:u ir 
bancos 1;rn issores locmes . 

Parece-me que es te foi o pensamento da Comrnissão; senrJo 
assin~, serei obJ:igado a votar contra essa em1=mda ,, .porque\ .srm 
:lt':incarnente p.Jla centralização em materi.a bancaria (JY.lu:i/.o 
lrcrn ) ; cOll.' i d•ero i~ ssa uma qu es l;ão capital. ( 1if~'UitO bern .) ]~' 
pr·eci so qne o clireiLo de emissão seja ass umpt,o const itucionnl. 
(illu,'ito bern. . ) 

Ji:mittü· nolas bancarias é em iti.ir papel moeda. e os es
Lacl os qu(~ nã.o podem , que não devem Ler o .direito ·de .cmiLLi1; 
papel ino crfa, nfo rlcvcm pod er auctorizar a ernissã.o el e notas 
11ri.ncar.i as . 

·.'l r,sLe ponLo estou ·ele accôrdo 1com o Sr . Ministro da Fa
z,1'.nda e não Lc·nbo necessidade de addur.ir argumentos, qurrndo 
8 . Ex., a qu em sobram Lalenl.o e illusLrar,ão, de qu e não cl is
nnn lrn (Não o.po'iados ) , já o fez hri llrnnLemcnte nesLa lrilrnna 
o na 1Jxr1osição com qur. justificou a fusão elos J1ancos Nacíonal 
í! rlnii ·F:starlos Unidos. 

llofrrÓ-me, nã.o obslanLc, a est e artigo, porque clr,se.io que 
:l'iq11 e consigna·da. a r azão do meu voto, e ainda .porque me p a-
1'cce qu e o arL. ô" precisa do uma excepção. P resumo crue o 
pensamen to ela ConstiLuição foi uni ca1111~tltc reservar para a 
União a concessão da emissão ·de nofas bancarias, que con
st iLucm meio circulante ; mas ha uma outra ca l~egoria de 
bancos, q1.10 pocl rm ser cons id erados l1 ancos emissores, emho1·a 
1·Jri na lnreza clifferônte, e r eceio q11 c a gcncraliclarlc cht dispo
s i ~f\.o possa comprrl1encfol-os. 

Rrfiro-mr. aos bancos de cruliLo r1~al. os quae.'i 1 r~m a :l'a
r: 11 lrlarle ele cmiLI ir letras bypot hecar ias . 

O Srt. S 1<mzEDELLO - - Nunca foram conside~ados han r,os 
rlr r,rn issão. 

O SR. R OSA E S1LVA - Têm a fac ulcla cle rlc cmi.Ll.ir leLras 
Ji ypo lltccaria s na tazão decup la; e, portanto, convém. acau-
1 r la l-os, no in tuito el e evilar fuLura interpretar.ão, imra qu r, 
cada Esi·ado possa, sem depender da Un iã.o, ter o sen banco 
rl0 crrrhLo real.. 

f.(1•11hor .P1·1.;;:; irlr•nlc• . yon co nch1i1 ·. ni::t ::< ;mies rlr\ fazrl-n . 
pr'1'rnilla V . :Rx ., que l igeiramenle, e'm nome rlos e. Lacl os elo 
i\'nrte, ou faça cloi s ulLimo s reparos, ou. anLcs, externe clua~ · 
qu e ixas rruanln ;i rlcscgualdacle corn qu e eslamos send o tra-
1,aclos. 

No decreto, qu.e ;fixou o numero de deputados a eleger 
j)Ol' ·rada Estado para a Constituinte, li ouve sensível ele. -
ngualdacl c; não se f rz ,ju.~tiça na clistrihui ção da rr,p1'esenlar;ão. 
( !l2Joiado s . ) 

Em alguns estados elo Sul a represcnLar)ão augmen/:ol! 
mu i /o, em ou/.ros quas i que d11phcou, ao passo que nos es
larl os el o "\!orl e o accrescimo foi minimo, ou não se Jez . 

T; íw s n .. nBJ>RRSBM'ANTE _ Tsso fo i devido ao augrnénto 
fia população. 

O Sn. RosA i.; SILVA - Não ha tal: nós não temos rncen
sr nm nnLo rl.escle :187·1, e em :187'1 a llasé ela população nã.o au-
1·lo 1·izn a él islr ihni r,?í o qu e se f ez . (Apoiocúos e alJa1'tes. ) 
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Esta :aesegualdade ainda se ·aggrava mais , attednenclo-se 
ao systema adaptado pela Constituição para a eleição do Pre
sidente e Vice-Presidente ela Nação . 

Não é justo que cinco ou seis estados possam monopolizar 
a eleição do primeiro magistrado, do mai s elevado rnpresen
tante da União. (AJJoiados e apartes.) 

Senhores. as deseg·ualdade.s irritam, e toclos nós somos 
hrazil eiros . Façamos urna Constitujçã.o que seja um paclo ele 
imift0 o não uma bancl eira para a separação; seja a unidade nr1.
f'icmal a suprema nspiração elo patriotismo brazi loiro. 

Voz.Es - Muito bern ! Muito bem! (0 orador é / elicitatlu 
e cwn1wi?ncntallo por mu.itos memb1·os elo Congresso . ) 

São lidas, a15oiaclas e cnLram 'C onjuncLamcnLe em dis
c.ussão as seguintes 

Emendas 

Ao art .. /1º 

Substitua-se pelo seguinte: 
. Compete a cada Estado, que acLualmenLe se achar em cir
cumstancias financeiras prosperas, ou normaes, prover, a ex
pensas 1pro.prias, ás necessidades de seu governo e adminis
tração, pocl<Jndo a União subsidial-o sómente nos casos exce
pcionaes de 1calamidade publica. 

Os estados que não se. acharem nessas condições, prele
variio ele suas r endas, denLro elo prazo de dez mmos, o quanlo 
lhes fôr absolutamente inclispensavel para restabelecer o equi
librio 'ntre a respectiva rece ita, f icando 'CSte q1wntw1n fixaclo 
irnlo Congresso 1cle cada um delles. dependente. ele exame o 
sancr,ão do Congres;;o X acional. - S. J{ . - P edro Am C'J'ico . 

Proponho substitua-se ,pelo seguinte: 

Ao- art,., 6º, n. 6 

G.º Resolver sobre a insfüuicão dos bancos emissores, sob 
as condições seguintes: ' 

a) estabelecer um banco emissor, pelo menos, em cada 
um dos estados; 

b) enLrc os bancos emissores, não haver prefel'encias cm 
favor de uns com prejuízo .de outros; 

e) ser realizada no Thesouro Federal a garanEia da 
emissão; 

d) haver uniformidade de Ly.pos para os bilhetes respc
cLivos. - Ivo elo Prado .. 

Prponho accresccnte-se o seguinte: 

Ao art. 8º 

§ 4,º A União garantirá, por dez annos, a cada um dos 
estados, um rendimento de mil e quinhentos conLos ele réis; 
desapparBcenclo da Constituição o presente paragrapho, logo 
que terminal' o prazo referido, - I vo do PradC' . 
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O Sr . Oíticíca -- Aoe.sar da h ora adeantada e d.o modo por 
que o precoclenle orador tratou da discriminação das rendas, 
occupar-sc-á com esla qLrnstão, p orque entende que deve ser 
~1em eluciclacla, mas ·procurará resumir o que tem ele dizer . 

An Les ele disculir esse ponto e mostrar que o projeclo 
·do Coustiluição não cuidou, absolutamente, dos estados do 
Norte, protesta contra a idéa de opposição systematica, que 
se tem Querido fazer valer, porque o orador e ou tros collegas 
votaram contra a moção que t r ansferiu ao Governo Provi.sorio 
iorl os os poderes, inclu sívemonte o legislativo. 

O facto de combaterem cerlos actos, porcru e os julgam 
m enos co nvenientes ú H.epubl ica, ·n5.o pócle ser tomado como 
uppos iciio 8y·s lcma1ica. T odos, corno o oracl cn', :ó ürsejain co
operar co111 o Govel'no Provisorio na obra de reo·rganizaç-ão 
poliLiQa em qu e todos se el evem empenhar . . 

Allndinrlo á palavra elo Sr. Mini sLro ela Fazenda - ::rue 
corLós representantes dos estaclos queriarn ser mais federali s tas 
ilo que rl evjarn , pois, cuidando unicamente dos estados, es 
qu ceiam a vida da União-, declara que o arg'umento póde ser 
voltado con[1'a o· Governo Prov isorio, o qual, na Constituição 
que elaborou, cu icl ou muito da União e .deixou de par Le 0'3 es
tados. 

O sangue na vida dos povos é o dinheito, a somina de r e
cursos com qLrn podem satisfazer as necessidades de seu go
verno; e om relação aos estados do Norte, pódo-se clizer qui: 
es te sangu c esvaiu-se p ela discriminação das r endas esta
tuida na Constituição. 

Contra o dispos /o na Constituição 'Política do Imperio, já 
o: csLado. do Nor! .. e Linham.:.se visto o!Jr igacl os a tribu tar a irn
;11ort,ação, p orcrue não se lh es davam outros recursos que fossem 
sufl'icient.es pam manterem-se; e agora preLende-se Lirar-lhes 
aquillo clo que elles já estavam do posse? 

Dii im.1 economista que lla na natureza elas cousas uma 
ironia, qne ri-t;C elo Jcgisludm o ~e viliga elos se 11 s ataques. tE. 
esta ironia a que se manifes tou no regímen do Imperio , ·e é a 
que ha ·de ving'ar.-se da discriminaç5.o das ren das, si passar, 
eorn o está no projecto, porque os estados hão {]O continuar a 
taxar a imp ortil~:ão, embora com outro n ome, p ara obterem re

. CllfSOs com que possam viv~r. 
N[o convém consignar uma disposição que t em ae s~r vio

lada; as leis devem esLar de accôrdo com a v ida elo pa1z para 
o qual são feitas ; uão se dE'vern impôr i h eorias que a pratica 
não pó elo sanccionar; é, portp.nfo, necessario supprimir uma 
d.is pos ição que só figurará no papel. para vergonha elo pa1z. 

Os estados acceilaram e app laudiram _a nova fQrrna de 
governo, por qu e, principalmente os <lo Norle, vi;viam solJ um 
i·egim en que não os deixava respi._rai" e e1les entreviam com a 
nova, aurora rn eios de yivcr mais desafogaclamente . B11tre-
1anto, o proj ec lo os colloca em pcores condições . 

O orador nota que se quer; faz er differença entr e o Nqrle 
e o Sul; e julga Ler acl1aclo um m eio praLico el o r eso lver a 
cruestfw. 

No antigo reg im en havia para os esLaclos cluas razõ es ele 
lucLa conslanle. em que o oraclor tomou parte, clamando con-
l.rn os abusos, 'pela imprensa e em reuniões publicas .- . 

A primeira era a concenLrayão enorme elo poder que havrn 
no Go,·et'no Centra l; el'a .a n omear:ão ele pre.sidenLos, que iani 
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administt'ar as provincias por .poucos rnrzes, comei' um })assa
i r rnpo . Isto, o orador es.pcra qu e acabará, ·desde qu e, r. 111 vir-
1 ud e da Const il.u i<_:i'io, ·sejam ele il os os govc1'1rn.dorcs 11r los cs-
lndos. . 

A scguncla ern a nlJ sorpção ele (orlas as rendas pelo Pocler 
f:rn lral , que as gac:; l.ava larg·amentc, ceeafülo repartições r con
r,odcndo favo1·cs, de man eira qu o liquidavam - se se mpre o::; or
r, amcnlos com def icit . EnLrctant.o, a:pcsar rl e clamarem as pro
\·inc ias, os impostits · aggTavavam- sc, r crani nfúiLas vezes cm-
111 .·Pg~1dos rrn meclicla s que ·llfo C'.~ Lilvam no interesse rla s mesmas 
l'll'llYinc ia ~ . 

Prw isso nfio püd c o ornüoe dcs r-ulpar ao nover.no. Provi
sol'io qu p o 8 t'. Mini stro cln. :Fazenda yi ossc dcclaear .p erante o 
r.nngTcssn qnP as clcspcsa f>. ria TTni ilo augmentaram]11uito·-é· é 
11N,rs;:;neio t1·ihu l,n.r ma is o .povo. . 

1Cnmyil'elwndn qu n n GnYm'nn f.h .- rsse ncccss1 rlaclc de f' lcY nr 
a df'spr,;a nn prl'iocl .rrynluc io11ar in que- - afrn,yrssou ; mns. 
lf' 1Hl o feito i1ma r· ! •vo lu ~ iio dr flôrf"S " e c.ncouLran clo plena 
nrqnirscnrn' ia cm Ioda :1 ~'larfín. nfín comprrlrnnrlf' como p11 -
rlf':'>Sf• r.hrg·ur o excf'ssn n.()(l i'111 a. '/0.000:0'00~000. 

Si no lrm po rln Im1wrin gri fa,·a-se enn lra a rlr la pirlar,iin 
rl ns íl.i.11 lwiros pul1li cos, ·n:-1 0 sr p(11:lr drixar ·dr rcparnr q1 rn as 
rl cspr.~as, cllj a irn.porl.::m c: ia rra rnLão ck ·1:17 . 000 :000~ , f.f'nhnm 
fn.ihülo. niio sórnenl' e a 200 .l)l!l!O :000$, com11 di ss!'. lrnn1·rm1 n 
Sr. N.li.nio;fro ·da. l<'azenda, m.as a. 2.20 ou .2 ~ 0 . OOTY: 000~ , r.ornn 
f:f' prrsu rn e . . 

i\Cas, rlanclo dr1 lJarat.o q11r, Loda essa .clrspcsa r• 1·n inrli ::;pen
sa\·el. fH'r~·unl.a: 1\rrcdila o Sr. i\I ini sf ro {ln Fazenda ífUP n 
r/ P/"ir·it rl n ·uo mil contos podf' 1·ii ~0 1· rlf'lwlla rl" rorn a rcrr iln. 
orrlinn ria " mai s lrilmlo:' . ohrr n po,·n? O o ~· nrl nr cri~ qu " 11~10 
ha impo.'<lns capa zrs rlr dar pa1'a a lJ nião 11111a 1·1' 11 íla rlf' (i() in il 
r.nnlos . Mas, ainda c:; npp onllo rr11 r, dorm f.al rrnrln , niin rrimprr
h0n rl c que. se pos.'ia lrilrnlar mais n nnyo brn zi lriro. pr in r ipal-· 
mPnl.r n -cio J..stado cm qnn n ora dor rr.sidr . ·' 

~cncl o as ::; irn . for :'1. n Governo .rJr. rr.r.rnTrr a npcrar.iirs ri•~ 
rrorlil n; r n fll! C des0ja n nrarlnr r'• qur. n ffnYcrnn parr. a hi. í[lH~ 
"" lim ilrrn as despcc:as. q11 r. sr, mnrlrr r fl.ss;i vr 1' i ip:cm. qur ::ir
rrts l.a n nnvf'l'llO rln Brazil. rlr ·ang·nw.nlnr cn11slanlf'Jl1 Pll lfl S l'Jfl. 

ti i vida. ung·mcn tanclo consl.nnl.f'rnrn L<J ns .impo si ns . · 
Qua.ncln sr ú•;,, a llep11h li ca . o g-ovr.rnaclor ·do E sl.nd o q11c n 

ornrlor rr.prcs0nla. nomrn11 uma commissiio ·para 01·gani zar· nm 
OI'Çanwnto. vislo q11r o nrga.n izadn 1wlo cxf.inel.a. asscmhli\a prn
v incin l co nsignava rnn augmrnLo ri" despnsa d<' rn1·ra cio flílíl 
c·nn/o.:; dr rr•is. r. rrn impo c:; iycJ ne har rrnrlrr hasla nlr parn PS'iP 
angmen [:o. 

O p1·i rncirn 1r11 irlarlo .da cnmmi s~u.o . ria q11nl o orador Jr ;
riarln . fo i r r·clnzir a despr.sa a ô5lr con tos dr, r r\ is; r. nfí.o ohs l.an l,n. 
s11r nmn 0poca <Clr. rri s<' , consrg-n ill-:'<r no nrrarnrnlo rlnq 11 r ll e 
R~ ladn . q1rn r l'a apenas de 700 conlos clr· rri s. m11:1 rrcl11rç,fio 
rlP mai s rl n 150 cnnlos . TMr li zmrn lr, fo i rrwog;n rl o. r: ho.i<' a 
rlr ."prsa 1\ maior. 

Paea mnsLrar a iniqnidadf) do pro.iecLo dr Consl:i l11i çilo, o 
nrnclor nh.~rna c.ru r. n Rstttclo dr, Alagôas l.rm 110.i r i1rn orea
nrnnl.o , nn qual a ·rl rs pesn. (\ calcnln,da cm 784. contos dr r0 is n 
n 1·:-r.Pitn r m 739 ·ronl os. e parn rsl.n l'f'C<' ifa concorre a. impor
t.a<'..an r 12rn ::l':' O conl os, f' m f[ll<' 1; fl ·ih11farla: r rl<'pni .'> dr al .e:·11mn c:; 
rnrl1 c·::t(·nr·.· a i· r·~pr• ilfl rla.,; conrlü:õri:; r>.J ll q11 r: sn nc hn\il a .pro·· 
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vincia e .claquellas cm CJltr SI' acha hoje o EsLarlo de Alag·ôas 
pergunta como se pode1·ú manter s i lltl' tirarem hoje esses 320 
conlos ele réi "! J•' icarú apenas com 419 conlos de remela r>ara 
1.1cco;.·r1'1' rt uma dcspc~ a, q1.w será ff1 uiLo s11 prt·ioe :\ dr, 78'1 
r ~onl.ns acima mencionada, cm conscqu0nci:t rlos 110\'0R sc r·Yi('. 0'> 
q1 1P lh e hií.n el e ser commettidos. · 

Pecg1rnta o oruclor: E' possi vel v iver assim ? 
Não <\ poss ivcl. Nós temos ele sr.r nTi.sorvi.dos pelo Estado 

dr, Pornamhuco, qu e nos cobi<;a, o pcln J!3s larln da .Bah ia, q 11 e 
niíu menos nos qu{'r. Deus sahc o tnthall10 qnc lcl'c mos f>:tl'a 
manlPr a :rnlonomia rl es l e pccr11cno Estado florescente . 

Alagfüts eleve ao paLr.iotismo de seus filhos a ida anLo
noma Pl11 que l.crn csLaclo, e ai ó, u Himarncnl·c, pocler conror-ree 
JH11·a a grnnrlo l•'cd0ra0ão, sürn ser pesado a ningnem. 

A mr.rl i cla ncccila pr la 1Cornm issiío, ·d r. 10 °1, sobre a rc
r:1: if.a arrecadach iwla irnporlaçiio, não !)(írlc sr'rvi1• ahsnluta
nwnLr'. pol'qur n eommcrcin ele importaçi"tr1 só se su':>l:ent.a pela 
11axrgaciío rl i r cr. I a que r.sf':1helccr.u, e os. 10 % v1~m l.r:::izr1· :JO 'lo 
íj ll f\ nno ('.0illpi.~!1;;am OS üQ'():Q()l)!f; de C[U B }1l:ecisa . 

f4 i flS I a mccl iria aprovr i 1 a aos gran clm; r.s / arlos. niío apro
vei! a aos prq1wnos, comq Alagüas n oulros. F.ntc11c10 n Marlor 
q11c. 0mq11anlo lrnuYcr um E'staclo qur fique prejurlirarlo rnm 
a cl iR11:r imin::tçiio rlas rendas, todos os outros el evem ~~ cr i1atrin-
1 iros. para não conscnLircrn cm sPmelhante pari.i lha. 

Tsto seria dar aos grandes maior pari.ilha. com sacri.ficio 
elos prqur.nos. E nlonclc, pois. qu e a ememla não póde servir, 
e ó nercssario proc11rar outro m 10 io pnra Jazer esta rli serimi
nrH''t ri 

' , , CiH·ga O Oi'a c/ OI", para não along·ar-Sí' mu it.o. a11 plnnn Cj l'IC: 

1 inlia formulado r que PnlPncleu r.xp ile. ao menos comn 1 h r.oria. 
parn sn1· ap t• cciado pelo Congresso. · 

P11r qu r ra ·d'in. pr:rgunl a, q11 i>.renrlo n1ís AS[ ahrlccr.r a FP
ilnraçã.n rnl.r'c ri iY eesns estados. não prncnramos rlrscle logo a 
Frdc1:nç·fl.1J c01nplr·l.a dos hon s• i,ypos q11 0 nos aprcscnkun oR 
c'..:; /ai/ ns .i: 't const.iluiclns? J\' Tlr.puhli cn J\ rgr·nli1rn. o.;; Esl.arlos 
l ' nirlns. o M n·:.:irn n 011 /;ras rcpnhlicno;. - · 

·1:calla-se n r sf1•s clivc1'..~0 :; impostos r ainda nm llellcs maorla 
1"onll· ilrni1· pa 1'a a i -niãn quntas para as. llespPsnc; cios Jiis l.aclos. 

na ati·· 11111 011l1·0 sy.s f r:nrn r!P qt11-• fallou hontcrn o Se. Mi
n isl 1'0 da. Fnzr'11rla e q11 e o 01'acloe jnlf!'D. nmil'.o prnf01"i.vr. l :í. 
nclnal disc r·i 1nniac:ão t ln ·1·cn cla, n f. ar rrrarl ar a 1 ·n ino tn ll o;; ns 
imposlns P 11 .. ; tl i sf.rihL1 i1.· JH~ln s Pslnilns . 

Hosponc!r,nr'lo a nrn :i pa1·f;e, diz qn r, arw1ta;; .i uJga isto prr,
:l'1•riYPl no ahs11rclo da di scl' irnin::iç·ão q111" a CnnstiLni~.ão cs t.a- . 
]lf'lece . 

na um lypo perfeif.o de rliscriminacfio rir r1°ndas na Cnn
sl il,11 ição da Confederação Germanica. F, ' nsse o plano rruc o 
fll'êlflor i/Pse.iava fo sse arlopLado n n Rra~ il. 

O vla no seria fi car a cliscr iminrição rlas remelas Lal qual 
r.sl:í. no p1'0.i CJ C' tn q11 e so cliscn I r;, uni carn Pnfo com accrescimo 
{ln um paragl'apho ao ar l .. 8° - A Ul1iã.o Laxa os impostos de 
i mpt11·I :cção. os s1'l los. Cfll',l'I" ins, te lPgrap h os, ro~ l t•agrm rlí' rnt
Y in~. f' nnl.rns qur lá Ps ld.n . 

Os nslarlos poderfío d ecrr.1ar impostos d0 r:xpn l'lar:ií.o, 
1.r 'an ~ rni s são de prnpricdacl 1". r 1.n .-J ns as rn1h•ri ;:; :f'ont.es ele rr
r e ila eorn q11 r. p11rkrem contar. 

·A ar1'r'1·ad;.11;f:io, porr'm, flr;,sl e;; i mp11.sLo;;. ni'ío scd. f t" il a 



"-' '698 -

pola 'União e estados, como actualmentc, consumindo umà 
alluvião de empregados, e ·despendendo uma enotmidacle ele 
din!rniro. A arrecaclaçã,o eleve ser cônfiacla aos estados, por 
me10 de repartiç,õcs ele typo müco e onde funccionem empre
gados de nomoaçã.o da União, para arrecadarem aqnillo que é 
seu. 

Cvrnprehencle-se que. por este plano, teria.mos consr
g·uido grande diminuição ele despesas . O typo dcslas reparLi 
ç.ões poderia ser drgani.zado pelo Governo e sujeito á appro
Ya\:iio rlo r:ongTesw, qur, rr.prr ·cnla 0s e lail o0

, não sc~·1do as
i:;im offrncliclo o prjncipio rla Fcderacã.0. Os eslaclos arrecacla
rjam iodas as conl.ribuiçõrs, e ficariam re scrva clas para a 
fm·/ 11na da União, como se cham::t no ·sysl.ema fcclerrüivo, Loda.s 
ª" 1·enc!as da Alfandega da Capital :G'oderal, todos os irnposLos 
sobre o alcool. fumo, l1 ebidas ospirituosn,s e ol ,ioctns rio lu xn . 
São artigns qnc supportam aggravação de "lrib11Los, e podem 
s11pporLar o augmenLo de desposa ela União. 

O 81'. Minis l.ro ela Fazenda mesmo, hontem, aLiron isLo 
parn, os estados, foz nos .s as essas_ grandes fontes de renrla ; po.i s 
l1crn, os e"Lados que Lh"n m enos, Jazem presente clc llas á Uni5.o. 

Bsla Lcrú, ainda. urna quota qu e fl S csLaclos ·]Ja g«u·uo, tax a-r ia 
11 0!0 Congresso cm Lodas as suas sessões; o por esta fórrna a 
U1l'ião ficar:i com recursos proporci011aos que o_ Congrcsso li-
mitará . · · 

Nem se diga que os estados deixem de pagar essas quoLas, 
porque ellas .serão tiradas á proporção que os impostos forem 
sendo tiraidos para o cofre dos estados . Por esLa forma exis
Lirin, rlcsclc logo a Federação completa; Lodos os es tados pro
curariam desenvolver -.suas :fontes de· renda, e na proporção 
clesso cl esonvolvirncnto seria o da renda elos estados . 

Respond endo a um aparte, -diz o orador que não leva o 
seu patriotismo ao ponto de clher que se mand e para a rua 
a, classe dos empregados publicos, mas entende que {lesses 
Junccionarios existe uma grande parte. em .dualidade, funccio
nando no mesmo lagar em th esouraria ele fazenda, thcsouro 
provirncial, a lfandega e mesa de, arrecadação de rendas pro
vinciaes; não comprehende como em um logar, muitas vezes 
para arrecadar menos de 800 :000$, ha collector, escrivão de 
collector, cmpreg·ados gETaes, agente ele rendas e escrivão, em-
pregados provinciaes ·e, ainda mais, um agente do correio . 

Esses emprega·dos publicas dessas pequenas localidades, 
onde j á estão reunidos em um só empregádo, clesappareceriam 
immecliatamente, porc1ue o legar que se lhes dft é de tifo di
minu tos recursos, que não vivem só disso, têm de viver· ele 
ouLr::t cou sa mais. 

QuanLo aos empregados elas capitaes, eram esses os que 
fi cavam; a es-ses não se pocl'Bria mandar irnrnccliatamente pn,ra 
a 1' ua; procurar- se-ia um m eio, e era, respeiLanclo os .seus di
reito s, .rn!local-os como aclclidos, indo preenchendo as vagas 
desde 'que houvesse quadro estabelecido . 

Iles1Jondenclo a outro aparte, pergunta o oraclor: - 1Serú 
passive! que a União queira por força desoobrir recursos onde 
os não ha? 

Quanto a dizer-se: _, um addicional sobre. a impor lação, 
responde que o paiz não supporta mais impostos . 

Pague-se oom fL conLrilmi ção . elos es laclos, mas limiLe-$C: 
a despesa. 
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'Cita o ,exemplo do E1stado das Alagôas, que, tendo de renda 
7 H contos, só o funccionalismo lhe absorve 55•0 contos. Ora, o 
que se .ctá nos estados, dá-se na União, e esta despesa, que so
brecarrega o orçamento, deve ser diminuída, deve dcsappareccr 

·mesmo, parte immediatarnente o parte em futurn não muito 
longínquo . · 

Quando não se gasLa, o dinheiro fi ca. Gasle-sc o menos 
que se pud er e supprimam-se muitas despesas, que podem r, 
clrvcm ser supprimidas, sem tran storno para o scr vir;o nu
J1lico. 

U qu e. desej a o orador é que, se aclqple um plano em que 
su.iarn re::;pcitaclos os verdadeiros priucipios ela Federação, de 
s9rtu que os es lados, concorrendo para o Centro, possam au
gmonLar tam lJc.rn as suas fontes de r eceita, diminuindo as 
s uas despesas, dentro da esphera da ·sua producção . 

Depois de respondcT a va;rios apartes, concluo o orador• 
nos seg uintes termos: 

«O meu collega que me precedeu, disse-o e eu affirmo.: 
Os esLados, pelo projecto de ConsLiluição, hão de viver na rni
scria, sem poder subsistir, porque não têm renda absoluta
mente, n onLão os es tados do Norte hão dn procur ar no deses
r>ero o remedi.o para os seus males ». (JJhtiln bem ; rnuilo 
óern. ) 

Pica a discussão adiada, pela hora . 
O SR. PRESIDENTE clá para a prclem do dia ele amanhã o 

seguinte: 
Continuação ela 1" discussão do proj ecto de Constituição . 
Levanta- se· a sr..ssão ás 4 horas ela tarcle . 

11. " SESS_:W, El\1 18 DE DEZEMBRO DE 1890 

PHESIDENCIA DO SR. PRUDENTE DE MOíl.AES 

A's 2 1l4 da tarde, faz..:.se a chamada, ú qual respondem 
os Srs . Prudente ele Moraes, Paes de Carvalho, João Neiva, 
Bduar.do .Gonçalves, :Francisco Machado, Leovigildo Coelho, 
.Towquim Sarmento, João Pedro, Manoel Barata, Antonio 
Baena, Joaquim Cruz, 'l'heocloro Pacheco, Joaquim Catuncla, 
Bezerra de Albuquerque Junior, José Bernai,do, Oliveira Gal
vão, Amaro Cavalcanti, Alm eida Barreto, José Hygino, José 
Simeão, Frederico Ser rano, Rosa Junior, Thomaz Cruz, Vir
gíli o Damasio, Ruy Barbosa, Domingos. Vicente, Gil Goulart, 
.Monteiro de Barros, \Laper, Braz .carneiro, Campos Salles, 
Ubaldino do Amaral, Generoso Marques, Raulino Horn, Es
teves Junior, Lui;: Delphino, Ramiro Barcellos, Cesario Alvim, 
J:<; cluardo WÚ1denkolk, Joaquim de Souza, Silva Canedo, SUva 
Paranhos, Aquilino do Amaral, Pinheiro Guedes, Beliort 
Vieira, Uchôa lloclrigues, Indio do Brasil, Lauro Sodré, Ser
zedello, Nina Ribeiro, ;Cantão, Pedro Chermont, Matta Ba
i.:ellar Costa Rodrigues, Casomiro Junior, Rodrigues Fernan
{!es Nogueira Paranaguá, Pires ·Ferreira, Martinho •Rodri
ºU~S Barbosa Lima Bezerril, João Lopes, Justiniano Serpa, 
José' Avelino, José Bcvilaqua, Gonoalo de Lagos, Nascimento , 
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