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DOCUMENTOS PARLÁMENTARES 
PÚblicação de 'o~dem da Mesa da Camara dos Deputados. 

XXXIII VOLUME 

( 

PuBLICAnos 

Intervenção nos Estados, 5 volumes . 
Estado .de si•tio, 5 volumes. 
Men'sagen~ Fresidenciaes '(r8go-I910), I volume. 
Caixa de Conversão, .2 volumes. 
Impostos intérestaduaes, r volume. 

' . 
Leis de orçamento da Republiea (1'892·I'9H), 2 volumes. 
Elaboração de orçamentos (19II) . I;'rojectos de orçamentos, 4 volumes. 
Elaboração de orçamentos (19I2} .. f rojectos de orçamentos, 5 volumes. 
Elaboração de orçamentos {I9I3) . Projectos de orçamentos, 4 volumes. 

Pareceres e projectos (I9II). Mensagens e pareéeres·, I volume. 
Pareceres e projectos (I912). Mensagens e pareceres, 2 volumes . 
Pareceres e projectos (1913). Mensagens e pareceres, I volume. 

' .I 

A P UIJLICAR: 

Meio circulante : emissões e resgate. 
Instrucção publica. 

I Amni~tias. r 

Denuncias contra Presidentes de Republiça.' 
Convenções e tratados interli.acionaes. 

· Valorisação do café e da borracha.• 
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-. NOTA 

' Projecto n. 56. 

Em 6 de Julho o Sr. Serzedello Corrêa justifica o projecto. E' publi-
cado na mesma sessão. 
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CAMARA 'DOS DE.PljTADOS 

\ 
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SESSÃO DE 6 DE JULHO (1900) 

O Sr. Serzedello Corrêa (Movimento de altenção). · - Solicitei a 
palavra, Sr. Presidente, para apresentar á consideração e ao estudo da 
Camag um projecto de lei que reputo da maior op.portunidade e da mais 
transcendente importancia para a vida da federação dos Estados Unidos 
da Republica. . . 

. Refiro-me a um projecto de lei que tende, não a fazer a discriminação 
de rendas, de impostos, entre a União e os Estados, porque esta discri-
minação está feità; mas um projecto de lei ·que visa regular este assumpto 
de modo a evitar os largos e profundos abusos que por ahi além se vão 
praticando, com prejuízo do desenvolvimento e prosperidade da Republica, 
e, ainda ma'is, com quebra dos laços da intim~ e profunda solidariedade 
que devem existir, sob o ponto de vista dos interesses economicos, entre 
os diversos Estados que constitue~ a federação. V. Ex. e a Camara sabem 
que sem duvida os laços provenientes da raça, língua, :religião, crenças, 
de .herança commum, de territorio, são élos fortíssimos para estabelecer 
a unidade da patrÍa... , 

O SR. FAUSTO CARnoso.- A política tem quebrado tudo isto. 
' ' . ( 

O SR. SERZEDELLO GoRRÊA. ·""7' ... mas que, sem duvida, Sr. Presi-
.dente, não tem menor importancia os laços que proveem da unidade de' . 
interesses eco no micos e da convergencia de esforços nesse ·sentido; porque, 
como V. Ex. sabe, náções existem que ~presentam ao mundo especta-

\ 

\ 

culo de unidade, indissoluvel e incorruptível, que teem religiões diflie- •1 
rentes, línguas e costumes diversos, mas onde a solidariedade de interesses 
economicos é bastante para emprestar-lhes o cunho da inquebrantavel 
unidade da patria. ' 

Despertou-me, Sr. Presidente, a iniciativa de estabelecer um -projecto 
neste sentido a somma de s.busos que se vão' praticando por mais de um 
Estado e, o que é mais, que vão sendo praticados até mesmo por muni-
cipalidades. , ~ , 

TenhO em- mão o orçamento da municipalidade da Capital do meu 'I 

Estado, orçamep.to onde se vê a balburdia enorme, abus?s incomprehen~ 
siveis e a violação dos mais elementares princípios da Constituição Federal 

. ' 
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que regem o assumpto ao , lado do. maior e mais perturbado despre~o 
dos arestos firmados, clç.ros e positivos, •do Supremo Tribunal dé Justiça 
do paiz, firmando doutrina, interpretando a lei. 1 

• • 

A municipalidade de Belém, neste orçamento (mostraiÍdo um folheto) 
taxa, a pretexto de imposto de consumo, generos estrangeiros que pagaram 
direitQ~ e já despachados para consumo no Estado, independente dos 
precfitos constitucionaes e de mais de um aresto . dado pelo Tribunal 
Supremo, que no caso occorrente é a lei viva, a lei interpretada,- cujas 
decisões" valem por um complemento authentico da Constituição. 

UM SR. DEPUTADO. - ' E' um caso julgado. 
-0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - E' um caso julgado, mas que não 

é respeitado por poderes que são os primeiros a dar o exemplo nefasto de não 
obedecer á lei e a sentenças. , · 

E' certo que o. Supremo Tribunal julga sempre em especie, mas é 
dever de :r:qoral republicana, é dever de comesinha honestidade, imposto 
a todas as autoridades que amaín a Republica, subordinar todos os casos 
semelhantes á decisão uma vez dada pelo Supremo Tribunal dopaiz; 
e é isto que não se faz, com prejuízo do commercio e da parte que é obrigada 
para cada caso, a recorrer -ao Poder Judiciario, sujeitando-se ainda na 
maioria dos casos á eventualidade . de processos mal dirigidos em que 
muitas vezes a decisão do Tribunal em ultima instancia é contra a parte, 
não porque não esteja o caso julgado de meritis, mas por falta de uma 
formalidade ~ssencial, ou mesmo por incompeteneia do juizo. . ' 

Mas não é só isto, vae-se ao ponto de taxar generos de producção 
de outros Estados da União, creando assim verdadeiros embaraços á 
producção do paiz! Como explicar o artigo da Cqnstituição que dá á 

'- Upião o direito de fazer a política commer'cial? Como fazer esta política 
commercial , e entrar em accordo com as diversas nações estrangeiras 
que comnosco permutam ~ obtendo favores que attendam á conveniencia 
~a nossa producção, si a chav~ desta política não está nas mãos do Poder 
Federal,· porque os poder~s locaes embaraçam-no, creando taxa~ á pro-
ducção deste ou daquelle Estado, Pernambuço ao Estado A, o Pará ao 
sabão de P ernambuco e assim por deante? Como fazer a política commer-
cial si estamos assim,pequenas repubiicas, fazei).dO guerra umas á produc-
ção de outras, chegando a parecer que n~o somos uma federr ção onde a 
convergencia de interesses se. faça sentir de modo a manter a integridade 
de nosso paiz? 

UM SR. DEPUTADO. - Isto é oonsequencia d0 despedaçamento 
causado pela política. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - Sei, Sr. Presidente, que esta questão 
de competencia de Estados a tributar generos estrangeiros, competencia 

·de Estados a tributar generos de producção de outros Estados tem levan-
tado grandes discussões; tem sido obj-ecto de largas controversias; mas, 
a verda,de é que há o espírito supremo da Constituição, quando não ha 
o te:Xto expresso;. ha a intenção do legislador, ha o jogo dos dífierentes 

' 
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, textos que devem ser harmonicos para levar á convicção de todos os 
patriotas., de todos aquelles que acr:editam que estão em uma patria"' 
1:1nica, .que ·não constitúimos pequenas patrià.s diversas com interesses 
differentes, ha o espírito da Constituição a indicar os princípios que devem 
regular •O pro.cedimento dos governos locaes e o do Governo Federal em 
relaçã-o a uma questão tão vital como esta . 

Somos uin paiz de um territorio .vastissimo, _projectado ao longo-de um 
meridiano, o que quer dizer pois, os princípios scienbifico.s o demonstram, 
de p'roducção·, de climas, de zonas as mais diversas, e si, pdis, não houver 
um P"-:Jp.cipio que harmonize todos esses interesses, o que será desta fede--
ração mais tarde, o que será da unidade do nosso paiz, da nossa patria?! 

\ ' . 
O SR. FAUSTO CARDoso. - E' preciso apertar os laços economicos 
l 't' \ e po 1 ' lCOS. . . . . . 

O SR. S~RZEDELLO CoRRÊA.- Sr. Presidente, em relação aos generos 
de producção estrangeira, embora a Constituição tenha usado do termo 
<c importação de procedencia estrangeira J: não resta duvida nenhuma 
que, pelo conjuncto de outros , textos, se verifica que o que o legislador 
quiz foi evitar que os Estados ·pudessem tributar a importação, que _os 
Estados podessem tributar os generos estrangeiros, não só aquelles que 

. procediam de portos estrangeiros, como ainda aquelles que, tendo entrado 
no territorio -A ou B - deste ou daquelle Estado; fossem reexportados 
para o territorio de outros Estados (apoiados) e a preoccupaçao do legis.:. 
lador não podia ser sinão esta; porque, por outro artigo positivo e termi-
nante da Constituição, elle declarou que só á União competia privati-
vamente fazer a .política commercial. 

Como é possível a política commercial, como é possível entrar- em 
tratados de commercio, quando os Estados podem modificar as taxas, 
pódem onerar os generos estrangeiros? V. Ex. sabe que o Governo actual, 
só depois da luta tremenda que governos anteriores haviam encetado para 
obter transacções com a França e a Italia em relação ao nosso café 
conseguiu este desideratum. E donde provinha o maior embaraço? Pro-
vinha das taxas estadoaes. Diziàrn os governos estrangeiros que o Governo 
Federal, antes de pedir concessão aos governos estrangeiros, devia pedir 
aos Estados a di.minuição de suas taxas. Imagine V. Ex. o que será 
quando os Estados · e as municipalidades fizerem guerra uns aos outros 
attribuindo-se o direito de taxar os generos estrangeiros reexportados e 
os generos de producção de outros Estados. A que ficará reduzido este 
paiz? , 

· Por isso não é a obra de nossa destruição, de nossa ruína? (Apoiados). 
Haverá maior crime praticado contra o nosso engrandecimento" contra o 
desenvolvimento de nossa producção, cori.tr'a a solidariedade dos Estados, 
contra a unidade da Patria? · 

E' exacto, Sr. Presidente, que não se encontra texto algum expresso 
e positivo na Constituição que vede aos . Estados taxarem a producção 
de outros Estados. 

/ 
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Em relação á producção estrangeira, parece que não ha mais duvida 
alguma no espírito de qu_em quer ,que' seja. Essas taxas impossibiiitam 
a execução do aFtigo que dá á unjão -a política cómmerciàl, ellas diminuem, 
cerceiam a facNld-ade t i'ibutaria prÍ'V\J.tÍva 'da União . 

'· Os sophismas cahiram ,por terra, depois de um monumental aresto 
do\ Supremo Tribunal, onde se tornou claro que, sob qualquer. pretexto 
era vedado aos Estados .taxarem as mercadorias estrangeiras entradas nos 
respectivos territorios . · 1 Este mesmo aresto firmou tambem doutrina. em relação á producção 
de outros Estados~ e si é verdade que ahi não ha texto expresso, formal, 
cóm0 !;la em relação a generos estràngeiros, .tarribem não resta· a menor 
duvida que a apreciação dos textos da lei, quando o espírito procura 
harmonizai-os, procura descobrir, a força que os domina, 'O intuito que os 

. imperou, a intenção., que os dictou, as ponsequen,cias que . póde ter a 'sua 
pratica, leva todo n:iundo á convicção de que essas taxas no comrhercio 
.inter-estadual são inconstitucionaes. Não resta duvida que aos Estados 
tambem nãq póde ser permittida a faculdade de tributar a ptoduc\)ão 
de outros Estados que · entra . no seu territorio para ser consumido. E 
V. Ex. quer ver porque? 

Eb me explico. 
Não ha duvida que aos Estados, pela concessão feita expressámente 

\ da posse, da propriedade, sem restricções, . das t~mls devolutas, a Consti-
tuição deu,-lhes o encargo de prover, de cuid'a'r, de .fiscalizar e de promover, 
a sua prodúcção. Mas', Sr. Presidente, isto, Estado para Estado, isola-
damente. . · 

Quando, porém, se trata da producção geral do paiz, da producção 
de todos os Estados; quando se trata finalmente da producção da Repu-
b1ica dqs Estados Unidos, esse e~cargo, . pelo artigo, que dá á União o 
direito de fazer a política commercial, está ipso facto entregue ao~ proprios 
poderes federaes, está entregue ao Governo Federal e ao Congresso, 
porque de outra fórma é preciso suppor que o legislador não considerou · 
os Estados em, federação, não pensou· em uma ·patria, una, cujo cimento 
fosse ao lado da raça e da língua a s0lidariedade· dos grandes interesses da 
producção. · • , · 

A U~ião não póde pois deixar de ter o direito· de cuidar, pelo encargo, 
que lhe é dado, de fazer ·a política commercial, de velar, _ de promover a 
producção de todos os Estados de modo a que esta producção se faça 

l ha~monica, de mod(i) que o Estado A não cree embaraços ao Estado B, e 
vice versa. 

A não ser assim, pergunto l, onde. está a solidariedade dos interesses 
•materiaes, dos interesses eco~omicos, na federa\)ão, interesses est~s tão 
fortes que, em certos Estados federados do mundo, são por si sufficientes, 
para fazer a nacionalidade, para instituir a Nação? .. · . · '.. ' 

, Entre pós era impossível que o legislador deixasse issa ao acaso·, 
era impossível que .os homens da Constituinte se esquecessem dessa alta, 
nobre e elevadíssima preoccupação. 

1 -
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Assim, Sr. Presidente, por essa incumbencia dada á União, de velar 
pela producção do paiz, de velar pela producção de todos os Estados, ' , 
assim como ' p~la missão dada a cada Estado de velar pela sua propria 
pr:oducção, a coBsequencia a tirar daque,lle artigo; _que manda, indepen-. 
dente dos impostos de importação e exportação, dados uns privativa· 
mente á União, outros privativamente aos Estados, que os Estados . e a 
União cumulativamente ou não possam estabelecer outras fontes de renda, 
é que á União devem cqmpetir, em uma lei de discriminação sabia e 
intelligente, tqdas p.quellas taxas que incidirem sobre generos de producção 
de mais de um Estado. A um Estado não pode ser dada a attribuição de 
taxas que vão se reflectir sóbre a producção de outros. Si os Estados come- 1 

çam a fechar eeus mercados uns aos outros como podemos pretender ter os 
mercados estrangeiros? 

Quando, porém, a taxa incidir, nunca: é exclusivamente 'sobre a 
producção de um Estado, mas affectar a mais de um município, claro 
está que ella naturalmente deve competir exclusivamente ao proprio 
Estado, como poder locáL ··' 

E de certo só aos poderes do Estado exclusivamente deve caber 
o direito de estabelecer taxas sobre a producção dos varios municípios 

'do respectivo ' territorio, porque ao poder estadual é que compete a 
attribuíção de zelar pela producção do proprio Estado, de promover 
a prosperidade 'do ·Estado, de harmonizar os interesses economicos dos 
municípios. 

O mais é a guerra dentro do Estado, de município a município. , 
Si o município - A - puder estabelecer taxas sobre a producção 

do município - B ~, o município -C - sobre a producção do muni-
cípio- D ·-'-e vice-versa, como o poder 'estadual , poderá zelar pela pro-
ducção do proprio Estado, nesta guerra tre$enda que fazem entre si os r 
municípios productores? ' 

Julgo que esta é a doutrina que dá o espírito da Constituição em 
'relação ás áttribuições que devem ser dadas aos Estados e á União,·' 
no artigo especial em que se lhes concede o direito de, cumulativamente 
ou não, decretarem novas taxas além daquellas especificadas nos art . 7.p 
e 9.0 da Const~tuição Federal. . . 

Neste seatido', Sr. P residente, eu formulei um projecto de lei, que 
tenho a honra de submetter ao est1,1do e consideração da Camara. 

· Não tenho a preoccupação de ter feito uma obra perfeita, completa 
e acabada; ·ao contrario, estou convencido de que o projecto ha de se 

· ressentir de lacunas e talvez de defeitos; mas, em todo o caso, o que 'qu·ero 
é despertar a attenção dos legisladores do meu paiz para: um assumpto 
importantíssimo que. entende directamente com a integridade de· nossa 
terra e a unídacl.e da. nossa patría, e que deve ser adopt.ado e estab'elecido 
com o fim de âpertar os laços de solídariedad'e entre os difiierentes Estados 
da Federação nesta communhão de vistas, nesta identificaçâ:o de interesses 
economicos que são tão fortes ; tã·o grandes e tão profundos. Espero, por 
conseguinte, que o meu projecto seja objecto de estudo . . . 
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O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES. - Greio que }á ,se acha no Senado 
um ~rojecto nesse. sentido. , 

O SR. SERZEbELLO CoRRÊA. - O proj'ecto que está no Senado :não 
tem a amplitude que dei ao meu, não resolve mesmo o assumpto, não 
abrange o problema sohre todas as faces, e não sei mesmo· o que delle 
se fez e que 1destino lhe deram. · 

O meu projecto tem pelo menos esta vantagem :irá para a Gommiss·ão, 
esta o confrontará com o proj'ecto do Senado e verá si é ou não mais 
conveniente ' que aquelle, si ha ou não modifi'caçõe9 a fazer no projecto 
que vier do Senado : 

O assumpto é, como disse, da ma·i:or importancia, e eu o que peço 
apenas á Camara é que empregue toda a sua patriotica solicitude, toda 
a sua intelligente cooperação para que o meu projeéto siga: os tramÍ'tes· 
da' discussão, seja emendado e corrigido, e o noss0 pai-z possa ser dotado de 
uma lei tão necessaria, tão urgente e indeclinavel, como é esta. 

O projecto é o seguinte : 
. _ o ·-congresso Naçional decretà: 

Art. 1.° Compete privativamente á União dec-retaF impostos sobre 
os generos de origem estrangeira. (Arts. 7.0 , ns. I e 2; 9:0 , §§ 3.0 e 8.o; 
art .. 34, n. 5.)- · 

Sr'. Presidente, modifico aqui os termos expressos· da ConstituÍição . 
quando diz de procedencia estrangeira, pelo abuso que se tem introduzido 
e 'pela interpretação vicios·a q11e se tem dad0 a estes termos. 

O faço em virtude .dos artigos da lei que cito e que esclarecem o. espí-
rito do art. 7. 0 numero 1. 

Procedencia não está _ahi empregado sinão- no sentido de o.rigem,, de 
modo que aos Estados nãÓ póde ser dada a attribuição de taxa'r generos, 
estrangeiros entrados para consumo só porque procedem de o1:1tros 
·Esta:d@s e não- directamente do estraNgeiro. 

Lerei estes artigos : 
·Art. 2.° Cumpre privativamente aos Estados decretar impostc;>s de 

export~ção,sobre as mercadorias de sua propria producção. ÇArt. 9.o, § I.o). 
Art: 3.0 Só é licito a um Estado tributar a importação de mercadorias 

estrangeiras quando destinadas a consumo em_ seu territorio, revertendo 
{>Orém o producto do imposto para o Thesouro Federal. (Art. 9.0 , §; 3.o). 

Art. 4.0 E' vedado aos Estad@s o estabeleeimento de taxas ou tributos 
que, sob ql!~alquer denoqúnação, ineidam sobre os generos estrangeiros, 
uma vez despachados para consumo, salvo o çaso previsto ]la Consti-
tu.ição Federal. (Art. 9.0 , § 3.0 , ql!lie manda reverter em favor da União 
a -renda cobrada .) 

Paragrapho uni·co. E' igualmente vedado aos Estados o . estabelec-i-
mento de taxas ou tributos que, sob qualquer denominação,, incidam 
sobre os. generos de producção de outros Estados quando desbnados a 
consumo ou a serem reexportados para outros Estados. (Art. 7.o,, §, 2.o.) 

\ 
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Cito um exemplo para esclarecer a C:amara. Lembro o que suceed~ · 
com as farinhas vindas do Maranhão para o município de Belem qu~ é, 
pelas condições em que ,está · collocado, por assim dizer, um emporio do 
commercio do Amazonas. Acontece, Sr. Presidente, que os negociantes 
que mandam buscar grandes partidas de farinha do Maranhão, vendem-nas 
em grande parte no Pará e as restantes reexportam-nas para o Amazonas; ·, 
esses negociantes estão sujeitos a dous· impostos, um da municipalidade 
de Belem sobre toda a quantidade de iarinha importada, como se toda 
ella fosse consumida em Belem e, quando reexportada uma parte para 
o Amazonas, pagam outro imposto, embora sob a denominação de imposto . 
de consumo cobrado pela mesma municipalidade! 

Vê V. Ex. que não hamaior flagicio imposto á producção do Maranhão . 
O Amazonas, nestas condições, fica fóra do artigo constitucional que 

manda estábelecer igualdade de onus para todos os Estados da Republica, 
e, em relação á sua importação que se faz pelo porto de Belém, paga 
duplamente, porque Belém cobra para si e ainda cobra no acto da reexpor-
tação para Manáos. ( Continúa lendo) : 

Art. 5.0 No territorio de cada Estado s0mente á União competerh. 
privativamente as taxas que sob .qualquer denominação incidirem sobre 
os generos nacíonaes de producção de outros Estados, destinados a con-
sumo em seu territorio, e bem assim sobre os generos estrangeiros despa-
chados para consumo. (Art. 34, .n. 5, sobre a restricção neste ultimo 
caso estabelecido no art. 9.0 , § 3. 0 daConstituição Federal.) 

Art. 6.0 No territo~io de qualqaer município de um Estado compete 
privativamente aos poderes do Estado o estabelecimehto de taxas sobre 
os generos de producção de outros municípios entrados para consumo 
ou para serem reexportados. 

Note V. Ex. que, neste artigo, eu não me estou ingerindo na économia 
dos Estados, .nem dos municípios; estou sim regulamentando um artigo 
da .Constituição que deu privativamente aos Estad-os o direito de taxarem 
a exportação; mas deu-lh.es com esta preoccup,ação de ser elle o ·ceRtro 
director da producção do Estado. 

Quando eu éstabeleço na lei federal q:ue o município não póde invadir 
esta esphera, é porque eu tenh.o conhecimento de que municípios ha em 
que, ou por fraqueza d0s governos locaes, ou porque os chefes desses 
municípios tenham ·effieaz pre;ponderancia sobre o governo do Estado, 
teem..;se, no emta:FJ.to in.gerido em uma attribuição que a Constituição 
Federal, no seu V!lsto plano entendeu dever ·dar exclusivamente 'ao pod.er 
local, mas ao poder local dírector de todo o progresso do mesmo Estado. 

( Continúa lendo.) 
Art. 7. 0 São .livres o tra:nsíto pelo .territorio .de um Estado e a passag.em 

.de mn para outi(o de productos .de ,outros Estados da Republica, ou estran-
geiros, e bem assim sobre os vehiculos que os transportarem. 

Art. 5·.0 Além das iontes <cl_,e receita d1isqriminadas n.os art. 17.0 e 9.0 da 
·G!im:s:tituíção Federal, e licito á União, como a.os Esd:.acl®.s cumulativamente 

I. 
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ou não, crear outras quaesquer, não cohtravindo o disposto na presente 
, lei. 1 

• 

' Art. 9.° Compete á União tax~r a importação de generos de pri::>ducção 
do Districto Federal. · :· ' 

. Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio,, 6 de júlho de 1900.- Serzedello Correa. » . 
Sr. Presidentei este ultimo artigo da lei é necessario. 
A Constituição Federal não cogitou da exportação do Districto 

Federal, isto é, dos generos d'e exclusiva producção do Districto Federal, 
e a' lei"'orgànica do mesmo Distriçto, discriminando os impostos que com- · 
petem privativamente ao Districto Federal, não cogitou deste imposto, 

. pelo factó de não ser o Districto Federal debaixo de todos os pontos 
, , ' \ r 

de vista, considerado ·como um Estado autonomo. 
Parece, por conseguinte, que não tendo a Constituição cogitado do 

assumpto e não tendo a lei organica dado autorização especiàl . para tri-
butar essa exportação, é necessario regular o assumpto e; por, consequencia, 
me parece que nas circumstancias actuaes do. paiz tal direito estará 
muito bem collocado nas mãos da União. 
• , <c Art. 1Q. Re:vogam-se as disposições em contrario.» 

São ·estas, Sr. Presidente, as considerações ·que · tinha necessidade 
·de formular para }ushfiéar o ineu projecto. · 

Em mais ampla discussão, em debate mais largo, si tiver a felicidade 
de vêr que elle ~ereceu a consideração da Camara, as emendas e o estudo 
da Commissão a ·que vai ser dirigido, expenderei outros argumentos no . 
ntuito de justificar as idéias cardeaes deste mesmo projecto. 

• Tenho dito. (Muito bem;. muito bem. O orador é cumprimentado.) 
Fica sobre a mesa, até ulterior deliberação, o seguinte projecto . 

. , ... c 

O Corign)sso Nacional decretft : 
Art. 1.° Compete~ privativamente á União decretar impostos sobre os 

gener6s de origem estrangeira. Arts. 7.o, ns. I. o e 2.0 ; 9:o, §§ 3.o ;· S.o; 
art. 34, n. 5. 

Proj~cto. 

Art. 2.° Compete privativamente aos Est'ados 
decretar impostos de exportação sobre . as merca-
dorias'.de sua propria producção. Art. 9.o; § 1.0 

Art. 3.0 Só é licito a um Estado tributar a importação de mercadorias 
estran'geiras , quando destinadas a consumo em seu territorió, revertendo, 
porélll, ' o producto do impost? para o Thesouro Féderal. Art. 9.o, § 3.0 

Art. 4.o E' vedado aos Estados o estabelecimento de taxas ou tributos 
que sob qualquer denominação incidam sobre os generos estrangeiros, 
uma vez despachados para consumo, sobre o caso previsto na Consti-
tuição Feder.al, art. 9.0 ·, § 3.0 ,

1 que manda reverter em favor da União 
a renda cobrada. 

Paràgrapho unico. E' igualmente vedado aos Estados o estabele-
cimento de taxas. ou tributos, que sob qualquer denominação incidam 

I 
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sobre gen~ros de producção 'de outros Estados, 'quando destinados a 
consumo em seus territorios ou a serem reexportados para outros Estados. 
Art .. 7.0 , § 2.o. 

Art. 5. 0 No territorio de . cada Estado só mente á União competem · 
privativamente as taxas que sob qualquer denominação incidirem sobre 
os generos nacionaes de produtção de outros Estados, destinados a consumo 
em seu territorio, e· bem assim sobre os generos estrangeiros já despa-
chados para consumo, art. 34, n. 5, salvo a restricção neste ultimo , caso 
estabelecida no art. 9.0 , § 3.o da Constituição Feder.al. 

, Art. 6.0 No territorio de qualqÚer município de um Estado, compete · 
privativamente aos 1 poderes do Estado.?. ~stapelecimento de taxas sobre 
os generos de producção de outros mumC1piOs do mesmo Estado, entrados 
para consumo o,u para serem reexportados. · 

Art. 7.0 São livres o transito pelo territorio de um Estado e a passagem 
de um para outro, de productos de outros Estados da Republica, ou 
estr.angeiros, e bem assim sobre os vehiculos que os transportarem. 

Art. 8.0 Além das fontes de receita discriminadas nos arts. 7.0 e 9.0 da 
Constituição Federal, é licito á União, como aos Estados, cumulativa-
mente ou não, crear outras quaesquer, não contrarianClo o disposto na 
presente lei. 

Art. ·9.° Compete á União taxar a importação de generos da pro-
ducção do Districto Federal. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 6 de julho de 1900. - Serzeqello Corréa. 

IMPOSTOS INTERESTADUAES. 2 

. \ 
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NOTA 

/ 

Projecto n.o 329. 

Em 14 de Dezembro é publicado o parecer da Commíssão de Cpnsti-
tuição que adopta o parecer do Sr. Anisio de Abreu. Em 24 é encerrada sem 
debate a 1." discussão e adiada a votação por falia de numero. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

·SESSÃO DE 16 DE DEZEMBHO (1901). 

Declara de competencia privativa da União decretar impostos sobre generos 
· de origem estrangeira, e dá r-miras providencias. 

(Vide projecto n. 56, de 1900) 

A C:ommissão de Constituição, Legislação e Justiça, tendo presente 
o projecto n. 56, de 1900, apresentado pelo Sr. Deputado Serzedello 

Corrêa, que discrimina re;ndas entre a União, os 
Parecer da Com. Estados e Municípios, faz seu o luminoso e vasto 
de Constituição. parecer que sobre· o mencionado projecto elaborou 

o illustre Deputado Sr. Anizio de Abreu, a quem 
tinha sido aquelle projecto primitivamente distribuído. 

Nada ha, com efieito, a accrescentar ao exhaustivo trabalho do digno 
Deputado pelo Piauhy, no sentido da inconstitucionalidade do projecto. 

Sala dasCommissõesdaCamara dos Deputados, 14 de dezembro, 1901. 
- J. J. Seabra, presidente. - Arthur Lemos, relator. -F. Tolenlino. -
Frederico Borges. - Luiz Domingues. - Rivadavia Corrêa. - Teixeira 
de Sá. - Alfredo Pinto. 

O art. 4.0 do projecto veda· aos Estados «o estabelecimento de taxas 
ou tributos que sob qualquer denominação incidam sobre os generos 

estrangeiros, uma vez despachados para consumo 
Parecer do Sr. salvo o caso ·previsto na Constituição Federal, 

Anisio de Abreu. art. 9.0 , § 3.0 , que manda reverter em favor da União 
a renda cobrada. » 

Não é a primeira vez que a que~tão do imposto de importação, sob o 
aspecto restricto porque o encara e procura resolver este artigo do pro-
jecto ora submettido a'o estudo da Commissão de Constituição, Legislação 
e Justiça- surge no parlamento.· 

Em 1894, obedecendo aos mesmos intuitos que presidiram á apresen-
tação do actual projecto, isto é, a interpretação do art. 7.0 , n. 1, da 
Constituição com o desígnio superior de pôr termo ao conflieto que se 
generalizava em todo o paiz entre fisco estadual e o federal no tocante 
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á interpretação e á applicação do alludido dispositivo, foi sujeito ao 
estudo da Commissão de Fazenda e Industrias um projecto do Deputado 
Eduardo Ramos. · 

Visando o mesmo fim, , interpretando o mesmo dispositivo consti-
tucion:ll, os dous projectos o· de 91 e o ·actual - chegam, todavia, a con-
clusões radicalmente antagonicas, deduzem princípios e formulam 
doutrinas em absoluto dissemelhantes e ·contradictorias . 

Ao passo que um traduzia clara e desassombradamente o pensa-
mento de s:alvaguardar contra futuras e possíveis fraudações os poderes 
tributarios dos Estados, feridos já por decisões judiciarias que os restrin-
giam, o outro -não disfarça o desígnio de zelar de preferencia os mesmos 
poderes da União, ampliando-os, á sombra de uma lei interpretativa, 
em visível e flagran:te contradicção com a lettra e o espírito da Consti-
tuição. . 

Assim, ao contrario do actual projecto o de 1894- «excluía da classe 
dos generos de importação, para os effeitos do art. 7.0 , n. 1, da Constituição 
Federal, aquelles que fossem effectivamente expostos a9 consumo, já 
incorporados á massa dos bens comm~rciaes dos Estados. n 

Membro da Commissão de Fazenda, coube-nos a missão de estudar 
e relatar assumptà de tanta magnitude, levado pela primeira vez á apre-
ciação e ao voto do Poder Legislativo. 

Pensamos hoje como pensavamos hontem, mantendo integras e 
inabalaveis e, si é ·possível, mais avigoradas e robustecidas ainda pela 
experiencia e pelo estudo, pela lição dos. mestres mais autorizados e 
pela observação directa dos factos e o conhecimento mais aprofundado 
das co;ndições e necessidades economicas e financeiras dos Estados e da 
União, as opiniões que então• sustentámos em longo parecer que .a super-
veniencia. de · assumptos reputados de maior tirgencia, 'sinão a efferves-
cencia das , paixões políticas que tanto anormalizaram os trabalhos 
parlamentares do momento não pekittiram que seja discutido. 

- O decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, manda observar 
como subsidiaria da nossa a jurisprudencia norte-americana. 

Independente da decretação official, desde que á grande nação fomos 
pedir o molde em que vasamos .o .nosso ·instituto basico- a quem quer 
que se propuzer estudai-o e interpretal~o como ' Condição de acerto, 
como guia seguro e fonte subsidiaria a mais autorizada, a doutrina e a . 
pratica alli observadas se impóem, de accordo com os mais comrri"Uiis 
e rudimentares princípios ' de hermeneutica. 

1 Comecemos, portanto, por ellas. 
A autoridade oracular de ·Marschall deu o rumo seguro e firme, unico 

capaz. de assegurar o exercício,' sem choques e sem attritos , dos poderes 
da União e dos Estll,dos, neste assumpto melindroso - que foi, por assim 
dizer, o alpha e o omega, o começo e ,o fim da grande Nação. Pela sua 
autonomia .economica e financeira contra exigencias indebitas e vexa-
torias as antigas colonias sacudiram, com as armas nas mãos, o jugo , 
da Metropole ip.gleza e pela manutenção desta autonomia dentro da 

f 
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federação, como Estados independentes, ellas estiveram prestes a desu-
mr-se. l 

E' de- começo deste seculó, de 1827, na celebre causa - Brown 
and _others V. The State of Maryland - o luminoso aresto que solveu ' 
definitival?ente a questão. Ahi, com esc'rupulo maximo, nunca excessivo, 
após um estudo tão minucioso quanto aprofundado, estão nitidamen~e 
expostos os prinoipios e os fins em que se bazeiam os direitos tributarios 
da União e os dos Estados, como se exercitam harmonicamente as duas 

. competencias · de taxação restrictas, mas soberanas dentro dos limites 
a uma e outra traçados com o intuito previdente e cauteloso de firmar 
a ordem política e economica do regimen constitucional que se haV'ia 
creado. 

A questão girou em torno da clausula expressa da Constituição 
que veda aos Estados tributar a importação e motivou-a a lei do Estado 
de Maryland, exigindo que se premunissem de uma licença, pela qual 
teriam de pagar 50 dollars, os importadores de mercadorias estrangeiras 
que as quizessem expôr á venda. Os patronos do Estado sustentavam a 
legalidade do imposto', allegando que << si as palavras da prohibição 
fossem tomadas na sua maior -latitude, ellas restringiriam o poder de 
tributação que todos reconhecem essencial aos Estados, e um ponto 
ainda não previsto, privando-os de recursos indispensaveis á formação da 
sua· receita e que até então todos affirmavam pertencer-lhes. » -

E'-nos impossível transplantar para aqui integralmente o famoso 
aresto de qu'e derivou como de uma fonte inexhaurivel e puríssima toda a 
jurisprudencia sobre o complexo pro,blema a que estão vinculados os 
destinos e a sorte das federações, aresto que elucida em todos os seus 
aspectos e em todas as suas relações e dependencias, na sua origem como 
nas suas consequencias nos fins que ditaram ao legislador constituinte a 
clausula da prohibição como no modo apto de realizai-a sem ultrapassar 
os seus limites e ir além do que elle quiz e devia querer. 

O dispositivo constitucional em questão foi paeientemente desfibrado 
com magistral e escrupnlosa minucia e formulado, por fim, com segurança ' 
e clareza, o principio geral, que devia; como um criterio absoluto e superior, 
dominar, para sempre e por igual, a com.ciencia dos tribunaes e dos 

' constitucionalistas. _ 
Assim, ao argumento de que a. interpretação lata da clausula prohi-

bitiva com desfalcar a receita dos Estados arrancava-lhes a posse de 
direitos de tributação que jamais lhes fora contestada, oppunha a d9uta 
sentença: · 

« Póde-se conceder que as palavras da prohibição não devem ser 
. levadas á sua mais ampla comprehensão e que em nosso complexo systema 
-de um lado- o fim dos poderes yonferidos ao governo da -União-
e do outro- a natureza muitas vezes antinomica dos que foram deixa-
dos aos Estados deve!l). sempre ser levados em consideração e auxiliarem 
efficazmente a - interpretação exacta e justa das palavras de qualquér 
clausula especial. -

\ 
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« De accordo com os sãos' principios da hermep.eutica, não é admis-
sivel que os tribunaes levem as palavras da prohibição além do objecto 
que se presume ter a Constituição querido garantir. Deve existir um 
momento em que a prohibição cesse e comece o poder de tributação dos 
Estados, >> e este momento em que 9 genero importado incide na esphera 
tributa~ia do fisco interno, depois de assignalar que a prohibição imposta 
aos Estados de gravar a importação entra realmente « em conflicto com 
o seu reconhecido direito soberano de tributar as pessoas e a propriedade 
em seus territorios, »depois de assignalar ainda que o «poder e a restricção 
feita ao direito que delle emana, embora sejam perfeitamente differen-
çaveis, podem comtudo, á semelhança das 'côres intermedias entre o 
branco e o preto, approximar-se tanto que confundam a intelligencia 
como as côres perturbam a visão quando se tenta distinguil-as », conclue 
o insigne magistrado - em affirmação peremptoria - este .momento 
dá-se, surge, tem· começo - « quando o importador age so.bre a cousa 
importada, de modo que ella se incorpore, se misture com a massa da 
propriedade do paiz. Então ella perde o seu caracter distinctivo como 
importação e fica sujeita ao poder de tributação do Estado. 

Si, porérp., a taxa lançada pelo Estado attinge a mercadoria quando 
ella ainda se conserva nas mãos do importador, na forma ou involucro em 
que foi importada participa evidentemente da natureza do imposto de 
importação, de fórma a não poder escapar á prohibição constitucional. » 

Os advogados d9s autores sustentavam, por sua vez, que o impor-
tador « compra aos Estados Unidos, com o pagamento dos impostos 
aduaneiros, o direito não só de introduzir como de vender a mercadoria 
importada. >> 

Si assim é, retorquia o patrono do Estado, << si o importador adquire 
com o pagamento do imposto de Alfandega o direito de vender, neste 
está, logicamente contido o de exercei-o sem restricções, quando, onde e 
como elle quizer, cassada ao Estado a faculdade de regulai-o. Elle póde 
dispor· da mercadoria importa<Ja - a retalho, em leilão ou como mer-
cador ambulante, mais ainda - é livre de introduzir explosivos que 
ponham em perigo a segurança da população e generos que compromet-
tam a saúde . publica, negand.o-se assim ao Estado o direito á sua propria 
conservação. » , 

A igual distancia dos extremos de uma e outra doutrina, precisando 
com rigorosa exactidão onde termina o direito privativo da União e 
onde começa o do .Estado nos dous momentos diversos, inconfundíveis 
e bem caracteriza~os da importação, harmonizando, por uma delimita-
ção clara e positiva, competencias que só apparentemente se parecem 
annullar e repellir, joeirando o que de falso e verdadeiro em uma e outra 
pretenção se contem e mantendo-as nas justas proporções que logica e 
razeavelmente lhes fixou o legislador com o mtuito superior de acaute-
lar os interesses maiores da União sem offensa ás prerogativas essenciaes 
do Estado, eis o doutrinamento da sentença. : 

<< O fim da importação é a venda. Esta constitue a razão do paga-
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mento dos impostos de entrada, e si os Estados Unidos teem o poder 
de conferir e direito de venda como fundamento da cobrança e percepção 
dos tributos aduaneiros, todos os princípios de sinceridade impoem que 
elles sejam consideraêlos como havendo efiectivamente conferido esse 
direito. 

A pratica das nações commerciaes como o systema inteiro da legis-
lação sobre o assumpto conforma-se com esta opinião. 

Mas, por maior que seja a amplitude do direito de venda adquirido 
!Jelo importador « elle não póde ler a pe1•igosa extensão que se lhe atlribue 
de prejudicar, annu.llando, os necessarios poderes de tribu-lação qu.e se reco-
nhece residir no Estado. » 

E applicando a doutrina ao facto, exemplificava, para salientar a 
coexistencia, em momentos diversos, das duas competencias t:ributar.~as, 
a diversidade de situação em que se póde encontrar o importador : esta 
situação quando elle ainda retem em seu poder· a mercadoria, na forma 
em que foi importada, intacta, e para poder vendel-a ·tem necessidade 
de pagar ao fisco estadual, préviaménte, um novo imposto - altera-se; 
transforma-se, torna-se outra- si elle a vende, traspassa ou por qualquer 
fórma a envolve no gyro commercial interno ou a integra á massa dos 
valores que constituem a propriedade e a riqueza geral do Estado, abrindo 
os seus fardos ou commerciando ambulatoriamente. 

No primeiro caso a taxa prévia exigida pelo Estado intercepta a 
mercadoria, como uma importação ainda em via de incorporar-se á massa 
geral da propriedade interna, até que tenha contribuído para a renda do 
Estado, nega ao importador o direito de usar do privilegio que elle com-
prou aos Estados Unidos, antes de tel-o tambem comprado áo Estado. 

Em outros termos - o imposto exigido pelo Estado - como con-
dição necessaria para que o importador possa dispor das mercadorias 
despachadas na repartição aduaneira federal mutila, ani:mlla o direito 
que elle adquiriu, impondo á sua realização e ao seu exercício uma exi-
gencia a mais, um onus novo, lesa a plenitude e a extensão do privilegio 
comprado á União, quando este ainda não teve . começo de execução, 
antes de haver produzido os efieitos e as. vantagens que teve em vista 
quem o adquiriu e que elle, adquirido, assegura e garante. 

No segundo caso, porém,' a taxa encontra a mercadoria já incorporada 
á massa da propriedade circulante, que constitue o objecto do com-
mercio interno, por acto do prop'rio importador no uso do privilegio que 
elle comprou, e a lei procede para com a mercadoria de modo correspon-
dente ao estado diverso em que a encontra - isto é - nacionalizada, iJ 
despida do caracter especifico de estrangeira que a resguardava de qual-
quer outro gravame e, portanto - incidindo na competencia tributaria 
do Estado. 

Eis expostos com a maior lealdade e apuro, textualmente quasi, 
os princípios e as conclusões do magistral aresto que fixou as bases da 
doutrina e firmou a unidade da jurisprudencia no assumpto. 

Foi longa a citação, mas julgamol-a de rigorosa ne'cessidade para 

, I 
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evitar duvidas e controversias, pois temol-o visto invocado em apoio 
das opiniões mais con~raditorias e divergentes, das que negam como 

.das que affirmam a competehcia tributaria do Estado sobre a merca-
doria estrangeira quando nacionalizada pela ·incorporação á massa dos 
valores constitutivos do trafico commercial interno, entendendo-se que 
o pagamento ·do imposto de entrada torna a'·mercadoria importada im- 1 
mune a qualquel' outro tributo, seja qual fôr a situação posterior em .que 
ella se· encontre no Estado, depois de atravessar a zona aduaneira .federal. 
r O.s arestos judiciarios, em casos · identicos, e a opinião dos consti-
tucionalistas, a seguem e a consagram, com ligeiras modificações, que 
em nada alte_ram a sua essencia, observando-a como si lei fosge óu authen-
tica interpretação. . 

Documentemos ou antes comprovemos a nossa affirmação. 

Primeiramente a lição dos arestos, isto é, dos casos julgados, da 
' doutrina seguida e applicada em casos ideilticos, uniformemente : 

« O primei.ro caso da serie dos decididos pela Suprema Çôrte dos 
Estados Unidos sobre tal assumpto foi o de Brown V. Maryland. 

O Poder Legislativo de Maryland créou uma . lei, obrigando sob 
certas penas todos os importadores de mercadorias estrangeiras em 
fardos ou pacotes a tirarem licença. 

Levantada a questão da constitucionalidade desta lei, a Suprema 
Gôrt<'! declarou-a nulla por tributar a importação. Esta opinião ' foi 
expressa por Marschal e della se deduz como regra que- u'm artigo cuja 

·importação é autorizada pelo Congresso continúa a ser uma parte do 
commercio estrangeiro, << emquanto permanece em mão do importador 
para a venda em fardos ou no barco em que foi importada . JJ 

A faculdade de importar implica necessariamente o direito de ven-
der o artigo importado da maneira e fórma por que o foi; nenhum Estado 
pó de por directa a;valiação ou por meio de licença onerar de tributo ' q 
importador. Quando, porém, o fardo .original « é aberto para o uso ou 
para a vend.a. a retalho pelo importador, ou quando os generos passam 
de suas mãos para as de um comprador, deixam de ser importação ou 
uma part,e do commercio estrangeiro e podem ser tr,ibutados pelos Es-
tados. JJ r · 

Em f847 a Suprema Côrte decidiu uma serie de · casos, conhecidos 
como « casos de licença n. Os factos foram muito complicados e diffe- · 
rentes. 

As duas obj,ecções que se faziam á valildade das leis que impunham 
taes licenças, eram ·que ellas tributavam a importação e que equivaliam 
«a regular o commercio JJ, attribuição que perten.ce ao Congresso N acionai 

As leis dos Estados foram mantidas, porque evidente'ment ~ não eram 
impostos de importação os emolumentos devidos pela licença. (Pomeroy 
- Direito Constitucional, pag. 257.) JJ ). , 

« Conhecendo da constitucionalidade de uma lei de Maryland que 
sujeitava ao pagamento de licença todas as pessoas que vendessem por 
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atacado g(meros importados, decidiu-se que a prohibição não ·é limitada 
a taxas sobr~ o acto da importação ou .exportação, e comprehende tam-
bem as que forem lançadas sobre os proprios artigos . 

« E -' obvio, porém, que deve haver um periodo em que os artigos impor-
lados cahem sob o poder tributaria dos · Estados e, em gerá[, .este periodo é 
quando elles 'chegam a misturar-se ou confundir-se com a massa da pro-
priedade no Estado, de modo a perder.em o caracter distinctivo de im-
portp.ção. n E consequentemente uma lei do OlÍ.io lançando uma taxa 
sobre o capital de todos os negociantes de generos nacionaes ou estran-
geiros, foi declarada constitucional, porque afiiectava o capital dos nego-
ciantes, como o empregado em outras operações e só indirecta e remo-
tamente afiectava a importação ou a exportação·. (Walker. Direito Ame-
ricano, pag. 113.) >> . 

tt Mercadorias importadas de um paiz estrangeiro não são sujeitas 
a taxação pelos governos estadual ou municipal, em quanto se· conservam 
envoltos nos fardos originaes em que foram importadas; e em mão do 
importador, sem serem vendidas. , 

1 
Mas, uma vez vendidas pelo importador, ou quando ·os fardos são 

abertos ou as ·mercadorias tt misturam-se com outras para o trafico com-
mercial, são tributaveis coll}o qualquer outra· propriedade. >> (Baker. 
Constituição Ahnotada, pag. 104.) · · · 

tt O Ef:)tado nã0 póde tributar as mercadorias que tenham sido im-
portadas d'o estrangeiro ·emquanto passam ' pela Alfandega ou estão nas 
mãos do importador, nem se o póde coagir a tirar uma licença antes de 
efiectuar alguma venda, porque esta exigencia é virtualmente um im-
posto e além d'isso operaria como regulamento de commercio. 

A prohibiçãol porém, não se applica tt ás mercadorias importadas 
de outros Estados n, nem ás do estrangeiro - t~ depois de terem passado 
das mãos do importador, e se convertido em uma parte d'essa massa da 
propriedade· movel que é o objecto da jurisdicção dos Esta~os. (Hare, 
Constituição Americana. Cap. XVI, pag. 252 e 253). >> 

tt Os Estados não podem lançar tributos sobre generos importados 
do estrangeiro, emquanto elles permanecem nas· mãos do, importador., 
ou tendo sabido das mãos d'este, emquanto se conservam nos involucros 

, originaes da importação. Mas quando, rompidos estes involucros, o nego-
ciante dispõe d'elles, taes generos tornam-se tributaveis, como parte da 
massa geral da propriedade existente no Estado. (Black. Handbook 
of American Co nst. Law., pag. 177.) >> 

\ ' 

Longe, muito longe iríamos na documentação textual da doutrina 
que sustentamos. Remataremos, porém, esta parte do nosso trabalho 
com a opi~ião do .insigne Cooley : , 

tt A Constituição não teve em . mira excluir permanentemente da 
esphera da taxação permittida aos Estados todos os generos trazidos de 
fóra' para o paiz, e a difficuldade tem consistido em indicar com sufficiente 
clareza, para os fins da ·execução, o mome~to em que os artigos impor-
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tados cessam de ser considerados importação no sentido constitucionaL 
Em termos geraes - entende-se que logo que o importador, tenha agido 
;robre artigos importados, incorporando-os ou confundindo-os na massa 
da propriedade do paiz, está, porventura, perdido' o seu caracter espe-

. cifico .como importação e ficam sujeitos á competencia de tributação 
pertencente aos Estados. >> 

.,. Na serie de magistraes artigos que escreveu sobre o assumpto, elu-
cidando-o por todas as suas faces com rara proficiencia, fez o erudito 
Sr. Amaro Cavalcanti a synthese da jurisprudencia americana firmada 
em julgados da Suprema Côrte mencionados em diversos dos mais auto-
rizados commentadores. - Eil-a : 

(( A regra geral para saber-se quando um imposto estadual deixa de 
ser considerado de importação, embora debaixo de nome ou fórma difie-
rente - é que elle só possa incidir quando o importador tem procedido 
com a cousa importada, de tal maneira que ella se haja incorporado e 
misturado com a massa da riqueza ou propriedade do paiz - e tenha, 
porventura, perdido o seu caracter distinctivo como importação; mas 
emquanto a mesma permanecer a propriedade do importador em seus 
armazens, em sua condição originaria, encaixotada, empacotada no invo-
lucro (in original packages) em que fora importada, qualquer imposto 
sobre ella é um direito sobre importação. (Brown V. State, 12 Weat, 419; 

- Wynne V. Wright, 4 Dev. C. Bat. 19; Licence-Cases, 5 I-Iow. 504; 
'S. C. 13, N. H. 536; State V. Charlston, 10, Rich, 240; State N. Shapleig~, 
27; M. 344; State V. North, 27; M. 364, Law V. Austin; 13 Wall 29; 
People V. Moring, 47 Barb. 642; 3 Abb. App. 539; Cook V. Pensylvania, 
6 Amer. L. H. 378.) 

cc Entretanto, conclue, o erudito constitucionalista - cc importa 
chamar a attenção do leitor para o escrupulo com que as côrtes norte-

. americ~mas interpretam a disposição constitucional que limita a autori-
dade tributaria dos Estados, mesmo tratando-se de imposto de impor-
tação. » · 

Não ha negar, e não é demais insistir no facto, e accentual-o com a 
_ maxima clareza, que a jurisprudencia americana admitte que a merca-, 

doria importada do estrangeiro, desde que se nacionaliza, pela incorpo-
( ração á massa da riqueza interna dos Estados, incide na competencia tri-

butaria dos mesmos . 
Não ha na nossa Constituição dispositivo expresso que permitta ou 

que vede aos Estados taxar a importação estrangeir'a - quando esta 
deixou de ser tal. Os que o procurassem sofireriam a mesma decepção 
que, segundo Bryce, experimentou o inglez que, folheando a Consti-
tuição Americana, debalde procurou o artigo em que se fundava o Poder 
Judiciario para invalidar as leis inconstitucionaes. 

Para encontrar-se semelhante dispositivp fôra preciso que o legis-
lador ccmstituinte tivesse em vista dar ao impost? ele importação, <1es-

/ 



naturando os seus fins, os seus effeitos e a sua extent>ão, significação 
diyersa da que até hoje a sciencià economica lhe attribuiu. 

Em synthese, do quanto havemos exposto correndo o risco de 
parecer prolixos, mas querendo apenas ser exactos e verdadeiros, domi-
nados pela preoccupação justíssima de documentar textualmente as 
nossas proposições . e elucidar por completo o assumpto, tornando-o 
insusceptivel de duvidas e sophismas, é que na jurisprudenéia americana 
- subsidio obrigatorio para a sã e leal interpretação da nossa Consti-
tuição - existe uma doutrina definitivamente assente e firmada sobre 
o assumpto, e esta é que << a mercadoria estrangeira depois de haver 
pago nas alfandegas do paiz os direitos de entrada e ser entregue ao 
consumo no territorib de um Estado,·· incorporando-se, por assim· dizer, 
á massa geral dos demais objectos que constituem a sua riqueza movei, 
perde, de todo, o seu caracter de importação estrangeira e torna-se tri-
butavel, como qualquer outra materia da competencia do poder esta-
dual. » 

A nacionalização da importação estrangeira, tendo como conse-
quencia a cessação da immunidade tributaria que lhe assegurava o pri-
vilegio 9.e entrada e venda adquirido pelo importador com o pagamento 
aa taxa aduaneira, a sua integração á massa da riqueza movei interna é, 
pois, um principio inconcusso entre os americanos, mais ,ainda, entre 
todos os. povos. 

Si entre aquelles, dominados pelo intuito altamente louvavel de 
manter illezo e em toda a sua plenitude o direito exclusivo de tributar ~ 
a importação estrangeira attribuido expressa'mente, por motivos supe-
riores de ordem política, internacional, economica e fiscal, ao poder que 
representa e coFporifica a soberania nacional, á União, ao todo, duvidas 
ainda surgem, não é qÚanto ao principio em ~i, nem no sentido de enfra-
quecer, cercear ou negar a competencia tributaria que advêm ao Estado 
sobre a importação, desde que ella deixa de ser tal - nacionalizando-se, 
mas simplesmente quanto ao - como e ao quando - ella deve exer-
citar-se. · 

Não será inutil e descabido rememorar aqui, embora em traços 
rapidos, o que foi a · questão dos impostos no lmperio. 

Apezar do Acto Addicional declarar expressamente no art. 12 que 
as assembléas provinciaes não podiam legislar sobre impostos de impor-
tação, -de 1835, data da sua promulgação, até 1861, - 15 daquellas 
corporações tinham legislado sobre a importação de productos do exte-
rior para o imperio, sobre a importação vinda de outras províncias, sobre 
a importação de productos de um município para outro ela mesma pro-
víncia. (Uruguay, .Estudos Praticos, § 224, vol. 1.0 ) Mais forte que as 
leis . escriptas era a lei dura e inflexível da necessidade que impellia as 
províncias á resistencia, á luta pela vida. A partilha feita pela lei n. 99, 
de 31 de outubro de 1835, que estabeleceu definitivamente, como com-
plementàr do Acto Addicional, a divisão das rendas publicas em reeeita 
geral e provincial visando, aliás, corrigir as deficiencias e desigualdades 
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do regimen .embrionario de discriminação de. tributos das ieis de 24 de 
outubro de 1832 e 8 de outubro de ' 1833, mentiu completamente aos 
seus generos'os intuitos e vei)l aggravar ainda mais a precaria situação ' 
financeira das províncias. 

<< No acervo dos impo~tos com que eram aquinhoadas as p.rovin-
cias, escreveu o Visconde de Uruguay, estavam muitos nominaes, .ano-
m~los, quasi obsoletos, inteir:Jmente nullos, de difficil arrecadação, mais 
proprios para avolumar a escripturação e para dar logar a vexames do 
q1,1e para ~uxiliarem as assembléas no desempenho das importantissi~as 
attribuições que lhe acabavam de ser conferidas. )) 

Em . taes condições, foi no proprio Acto Addicional que as assem-
bléab. provinoiaes acharam a val:vula de respiro e á sombra da dispo-
sição ampla e generica do art. 10, § 5. 0 , ' permittindo-lhes << legislar sobre 

• a fiscalização das suas despezas ·e os impostos necessarios á s'atisfação 
das mesmas, comtanto que estes não prejudicassem as imposições geraes 
do Estado - 11 r-ecrudesceu a expansão tributaria das províncias. 

A lei interpretativa,· de intuit0s visivelmente reaccionarios votada 
a custo, após porfiados e renhidos debates, pois, p;roposta em 1837, 
sómente em 1840, poude ser adoptada, nada melhorou e, apezar della, 
por efFeito . da cessação do supprimento as provin.cias determinado pela 
art. ~4 da lei de 21 de outubro de 1835, derrogatorio da lei de 3 de outu-
bro de 1834, que os concedia << voltaram-se as Assembléas Provinciaes 
para novas e mais ousadas incursões no campo dos impostqs geraes. 11 

· Ao lado da prohibição expressa impo;:;ta ás províncias de legislar 
sobre imp,ostos de importação, o acto addicional, expressamente tam-
bem - investira o Poder Legislativo da prerogativa importantíssima de 
« revogar as leis provinciaes ofFensivas da Constituição, dos direitos de 
outras províncias, dos imp0stos geraes. n 

Fm::am ann1.1lladas, de facto, leis de pouca i"mportancia, mas as rela-
tivas a impostos, flS que no dizer dos reaccionarios feriam directa e desas'-
sombradamente a competencia tributaria do centro, ficaram sempre de;pé. 

A's' decisões continuas e peremptorias do Conselho de Estado, ond~ 
mais intenso aninhava"'se a tendencia restrictiva das regalias provin-
ciaes, oppunha a Camara: a força da inercia, deixando lettra morta a 
diqposição constitucional que a constituíra juiz das leis incriminadas de. 
exorbitantes e lesivas da receita geral « Nos -primeims 14 annos, até 
1848, d'im 21 pequenos remediqs, de 1848 até.1865, nenhum. ll (Uruguay, 
E. Praticos, vol. Lo) · 

Semelhante conducta, da parte dos mandatarios directos das pro-
víncias, daquelles que de facto sentfam, palpavam e· conheciam de perto 
as nE1Cessidade~ COID que , ellas lutavam, importava no recon\lecimento ' 
da insufficiencia dos recursos orçamentarios que lhes eram attribuidos 
e valia por uma tacita solidariedade com o procedimento das Assembléas. 

Pelo menos ellas não lhe · davam outra interpretação e fortalecidas 
com esse apoiei, continuaram a legislar francamente sobre as Jontes d~ 
receita que se t inha como privativas do centro. 
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Deante da inefllcacia da lei interpretativa de 1840, para corrigir 
o que então se chamava << os excessos das províncias )), _na sessão de 
31 de maio de 1861, foi approvado, pelo Senado, que se nomeasse uma 
Commissão especial mixta para examinar diversos artigos do Acto Addi-
cional e propôr um projecto de interpretação, resolvendo entre outros 
os seguintes pontos : ' 

« Si a materia já contribuinte para a renda geral podia ser onerada 
de novo imposto para a renda provincial e si as Assembléas Provinciaes 
podiam lanç·ar impostos nos generos importados de outros Estados fos-
sem ou, não ,de producção destes. ,, 

A commissão foi nomeada, __:_ composta do q~e havia de mais com-
petente e autorizado nas duas Camaras, mas - como era de esperar, diz 
o douto Visconde de Uruguay, não apresentou trabalho algurri e dis-
persou-se. 

A corrente das idéas centralistas vencida, de facto, mas não con-
vencida, reduzida a impotencia pela cumplicidade do Poder Legislativo 
com as províncias recalcitrantes, mas protestando sempre contra o que 
entendia ser a fraudação ostentosa do direito ~rivativo do governo geral, 
teve, entre muitas outras constantes de decisão cio Conselho de Estado, 
uma clara e accentuacla definição elas suas vistas e tendencias no parecer 
formulado em 1870. · 

Disse elle : « Si os productos estrangeiros são pelo artigo citado 
(12 do Acto Addicional) positiva einteiramente isent9s de imposições pro-
v;inciaes, porque, além de outras razões, o commercio e as relações exte-
riores que delles se originam, nãe> pódem deixar de ser objecto da exclu-
siva competencia do poder geral, é obvio que tal isenção s·eria incom-
pleta para o fim pretendido si se limitasse á occasião da entrada desses 
productos no Imperio. ,, 

Com effeito, admittido o direito das Assembléas Provinciaes de 
onerarem de tributos em sua circulação pelo interior das províncias, \ 
transportando-se de umas para outras, seguir-se-hiam, em relação a 
importação estrangeira, os mesmos eflieitos que a lei tem por fim pre-

. I vemr. » 
,A. approximação, mais do que isso, a conformidade de opinião dos 

arautos da reacção centralisadora da monarchia contra as prerogativas 
elas províncias com os que, actualmente, arvoram-se em defensores dos 
direitos da União contra as pretendidas usurpações dos Estados - é 
completa, é absoluta, é flagrante e é digna de ser meditada pelos legis-
ladores republicanos. 

Do parecer alludido, já em outra parte afllrmámos, derivam natural 
e logicamente as seguintes conclusões : 

· a) o direito de taxar as mercadorias estrangeiras importadas é pri-
vativo do governo nacional; 

b) os effeitos políticos, economicos e fiscaes (lo pagamento do im-
. 3 y · 

IMPOSTOS INTERESTApUAES. 

··. 
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posto de importação das alludidas mercadorias não se limitam nem se 
circumscrevem á occasião da sua e:J?.trada no paiz; 
. c) á compra do direito . da entrada feita pelo importador está ligado 
10 da venda a este o de transito, circulação e trafico commercial em todo 
o territorio nacional, com a garantia de absoluta immunidade a qualquer 
outro tributo interno; 

· d) a importação ·estrangeira conserva, integro e inconfundível, para 
todos os efieitos da tributação, o seu primitivo caracter der estrangei-
rismo e exterioridade, não o perdendo jamais, qualquer que seja a situa-
ção em que posteriormente se colloque, mesmo quando fá tenha sahido 
das mãos 'do importador, mesmo quando já se ache incorporada á massa 
do commercio interno. 

A doutrina constitucional de que fluem com evidencia irrefragavel, 
tão perigosas e falsas conclusões - é a negf)Ção completa da doutrina 
firmada p.a jurisprudencia americana tanto quanto a concretização abso-
luta dos princípios contidos no artigo do projecto interpretativo que rela-
tamos e com os quaes nos achamos em franco antagonismo. ' 

Mudou~se o regimen por uma transfórmação política tão brusca 
quanto profunda E\ radical, á monarcbia unitaria succedeu a Republica 
federativa, -á ferrea centralização a descentralização absoluta, as pro-
víncias tqtelladas foram convertidas em Estados autonomos e indepen-
dentes, mais do que isso- soberanos - pois como tal muitos se rotu-
laram e de magestaticas prerogat ivas se julgaram na posse, adoptámos 
uma Constituição política escripta , de poderes expressos, limitados e 
enumerados, o problema economico ~ financeiro foi meticulosamente cui-
dado, as fontes de receita do Estado e da União foram clara e explici-
tamente fixadas e delimitadas com rigorosa precisão, acreditou-se, assim, 
solvido definitivamente o intrincado problema tributario que desde 
1823 'até 1899, anormalizara as relações da vida política, administra-
tiva e. economica do poder nacional com os poderes provinciaes e, no en-
t retanto, o :problema abi está sempre o mesmo·, vivo, insoluvel, aberto, 
campo de duvidas e competencias, com as antigas exigencias imperiosas 
de discriminação e fixidez, com os mesmos processos e hs mesmos carac-
t eres de extensão e de intensidade, com as mesmas correntes de opiniões 
d,ivergentes, fallando os partidarios de uma e outra a 'mesma linguagem, 
invocando as mesmas razões, tendo os mesmos argumentos .. . ' 

Mas , reatanqo o fio interrompido da nossa exposição, mesmo no seio 
da escola conservadora, cujas tendenCías tinham no parecer _que acima 
inserimos a sua mais autorizada affirmação, apparecia o schisma 'e a P,e-
resia fallava pela bocca aurea de José de Alencar insurgindo-se contra 
a orthodoxia da doutrina cerceadora das prerogativas provinciaes : 

(( Os generos impo-rtados em um paiz estão suj.eitos a. dua,s ordens 
de impostos - impostos de impof'iação e impostos de consumo. Impostos 
de importação são unicamente os de ent rada, cobrados nas àUandegas : 
'impostos de consUmo são aquelles que pagam os · generos depois da en-
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trada até o momento de serem rateados pelos consumidor€S. Como 
taxar-se de inconstitucionaes leis provinciaes que não lançam impostos 
de importação, mas sim impostos de consumo? 

·O que o Acto Adrlicional prohibe, é que as Assembléas legislem sobre 
impostos de importação, . mas deu-lhes · a attribuição de legislar sobre 
·quaesquer outros impostos. 

O SR. EuNAPIO DEIRÓ. - Comtanto que não prejudiquem as impo-
sições geraes. 

O SR. JosÉ DE ALENCAR. - Essa disposição não tem o sentir que 
se lhe '· empresta. A lei refere-se · a impost os já effectiuamente decretados 
e não aos generos sobre que recaiam esses impostos. 

Si assim fosse, as Assembléas Provinciaes não leriam maferia lrl~ 
bulauel, visto como todas estariam sujeitas ás contribuições geraes. O 

·que as Assembléas Provinciaes não podem é decret ar que se ·cobre nas 
Alfandegas maiores impostos de entrada, 10 % mais , por exemplo, para 
os cofres provinciaes. Muito different e, porém, é a creação de. impostos 
de consumo. · 

... Hei 'de, pois, advogar os direitos em que estão as assembléas 
de impôr semelhantes contribuições. 

, O SR. ARAUJO GóEs J uNIOR. - Apoiado, em t odas as províncias 
existem. 

O SR. EuNÚIO DEIRÓ. - Apoiado. 
O SR. JosÉ DE ALENCAR. - Si queremos descentralização admi-

nistrativa é preciso acceital-a com os prós e os cont ras. 
As assembléas provinciaes são como a assembléa geral, os unicos 

e legitimo~ int erpretes da Constituição e do Acto Addicional. 
Ora, desde que as assembléas provinciaes teem constantemente 

legislado nó sentido da lei de que nos occupamqs e que a assembléa 
geràl não revogou essas leis, tacitamente approvou a interpretação dada 
pelas assembléas provinciaes . )) 

A differença ' entre a importação - no momento preciso da entrada 
e a -:- importação quando já se internou; a natureza do imposto de 
Alfandegà radicalmente diversa da do imposto de consumo sobre os 
obj ectos -constitutivos da importação conforme a situação diversa em 
que os mesmos se acham collocados no momento da taxação; a coexis-
t encia necessar ia das duas competencias tributarias distinctas e incon-
fundíveis - do poder geral sobre a entrada e do poder local sobre o con-
sumo, sem que reciprocamente se offendam e se annullem; a falta de 
materia tributavel e, portanto, de recursos' orçamentarios para as pro-
víncias, acarretando, além do mais, o absurdo de_ ficar sem óbjecto o 
poder conferido ás assembléas provinciaes de legislar sobre as suas 
rendas, si verdadeira fosse a opinião contraria e si de outra fórma se en-
tendesse e applicasse o imposto de importação, a abstenção do Poder 
Legislativo de revogar as leis provinciaes reputadas inconstitucionaes 
por tributarem a importação, equivalente a uma verdadeira interpre-

/ 
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tação authentica da 'lettra e do espírito dos dispositivos da Constituição 
e do Acto Addicional sobre o assumpto e consequentemente ao reconhe-
cimento da legalidade da· sua conducta e legitimidade dos impostos ques'-
tíonados, em summa, tudo quanto temos· ditó quer· em relação aos prin-
cípios, quer .. em relação aos factos, ahi se acha claramente affirmaclo e 

· confirmado ... 
Esta - a voz díssonante da heresia no credo da rea,cção centralista. 

A corrente confraria - vindicadora das prerogativas provinciaes 
teve'· o seu orgão ·mais autorizado em· Tavares Bastos que nas paginas 
magistraes da Província, livro de ouro, codigo do bom senso liberal, dou-
trinava restabelec.endo os verdadeir6s princípios :. 

u Si o espírito conciliador alongou-se da contenda tràvada sob as 
rendas internas, não deve parecer estranl~o que no 'imposto de impor-
tação, ponto em que todos reconhecem a exclusiva compet~ncia do poder 
geral, este fizesse do seu direito uma applicação desaqertada. 

As .taxas de entrada nas Alfandegas constituem certamente renda 
peculiar do Governo Nacional, uhico autorizado para legislar sobre o coin-
mercio, mas o caracter exclusivo deste direito é razão sufficiente para 
ent(lndel-o em sentido liiteral, sem ampliações exageradas q confusões 
intenCionaes: » E depois de apreciar a natureza de diversos impostos 
provinciaes, ·taxados de inconstitucionaes, elle conclue: '' Acaso, porem, 
padece duvida que o que está prohibido ás assembléas é o imposto de 
impovtação que lilteralmente significa - direito de entrada no Imperio? 
Nossa intenção não é repellir limites razoaveis á faculdade das assembléas; 
mas combater as invasões do governo central. Todos os poderes são limi-
tados, no assumpto que nos occupa, é mister, como nos demais, fazer 
um emprego prudente dos limites naturaes traçados ao poder provin-
cial. Não votem as assembléas provinciaes taxas prohibitivas ou que 
directamente restrinjam o consumo, e, portanto, a impor}ação das mer-
cadorias nas Alfandegas; não offendam a igualdade de tratamento esti-
pulado em convenções internacionaes; não estorvem a livre circulação 
dós productos; guardem, em summa, o principio economíco da liberdade 
permuta, e então suas taboas de impostos não offerecerão solido 'funda-
mento• a queixas do governo central. >> J • 

Assim, não se modificou a situação tributaria das províncias, em 
face dó p'oder central, no ponto em que a deixou assignalada, em 1861, 
o Visconde de Uruguay, e em 1886, tres annos antes do advento da Repu-
blica << ellas tributavam, e de modo bastante, quasi todos os serviçof.l que 
constituem a ordem economica » figurando em seus orçamentos, -'---- a 
par do imposto de importação inter-provincial, o de importação estran-
geira, embora, ás vezes, debaixo de titulo differente para illudir a pro 
hibição constitucional. .. Em summa - nos ultimos tempos do extincto 
regimen já não era assumpto. de duvidas a deficiencia dos recursos orça-
mentarios deixados ás províncias e a consequente necessidade de mudar · 
de rumo, de transigir, attendendo-as nos seus justos reclamos, na SU\l 
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legitir.na resistencia â política de absorpção das suas necessarias e vitaes 
regalias tributarias. Vingavam as idéas de. conciliação e a reacção cen-
tralista recuava, melhor ~nspirada, cedendo da sua impotente. e absurda 
teimosia ante a evidencia flagrante das suas pr~tençõ.es exagerad.as e o 
sacrificio inutil dos verdadeiros e sãos princípios economícos. 

Si o Visconde ~o Rio Branco affirmava em 1873 ser lícito âs pro- ·' 
vincias (( decretar impostos mesrpo sobre materia já tributada pela lej 
geral >> o Sr. Francisco Belizario dominado pela evidencia esmagadora 
dos factos, no seu relatorio de 1886 a 1887, constatando os vícios e as 
deficiencias, e, portanto, a impraticabiliqade d\'1 discriminação de rendas, 
feita pela lei de 1835, opinava frlmcamente pelo lançamento de impostos 
,addicionaes sobre a importação << - em beneficio, não sómente das pro-
víncias, mas até dos :rpunicipios >> • 

. Eis a situaÇão em que a Republica encontrou a· questão tributaria 
- i::oda favoravel ás pretenções das províncias. O qúe resaltà com evi-
dencia irrefragavel é que o conflicto que -por tanto tempo perturbou a 
vida . economica e o regimen orçamentario dps poderes provinciaes em 1 
suas relações com o poder central tinha a sua origem - antes de tudo -
na (( confusão intencional e << na amplificação exagerada » com que este · 
interpretava e queria exercer o direito exclusivo que lhe era attribuido 
de lançàr impostos sobre a importação. · 
· A solução satisfactoría do . problema dependeu hontem - sob o 
regimen monarchico da centralisação, como dependerá hoje - sob o 
regimen federativo da descentralização, da intelligencia que se der ao 
imposto de importação, do reconhecimento e da affirmação clara e inso-
phismavel do que elle seja na sua essencia e extensão como nos seus eftlei-
tos e fins. · 

Assim - definil-o, demarcando a sua extensão, dizendo onde elle 
começa e onde termina, assignalando os seus justos e razoaveis limites, 
precisando os seus caracteres privativos, peculiares e específicos, de 
modo a tornar palpavel a sua diversidade dos impostos internos com 

' que se o confundiu e se pretende continuar a confundir em illusorio bene-
ficio do poder nacional, é o que vamos fazer, foi o que já fizemos no 
parecer de 1894 (I) de que este será, em taes condições, uma simples 
reproducção, abreviada. 

Diz Leroy Beaulieu (2) : (( Os direitos de importação podem ser con-
·siderados sob muitos pontos de vista; ora, si os tem como premio da 
protecção concedida aos estrangeiros; ora, como uma compensação aos 
encargos que supporta a producção agrícola e dos quaes os productos 
estrangeiros são considerados isentos; muitas vezes se os estabelece como 

' um meio commodo de taxar certos generos estrangeiros de um consumo 
geral e não tendo analogos no paiz; outras vezes os direitos aduaneiros 

(1) (Annaes da Camara dos Deputados). Parecer n. 191 A- 1894 . 
. (2) Traité de la Science des Finances. Cap. 13, pag. 573. 
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tomaram nm caracter muito differente e fo;ram adoptados como um 
meio de favorecer a industria nacional, de a coUocar a salvo d11 concur-
rencia exteri@r, de garantir ás manufacturas indígenas o mercado inte-
rior; neste caso os direitos de alfandega cessam de ser fiscaes e são deno-
minados -direitos protectores. )) 

Anteriormente, havia escripto o mesmo economista : cc Os verda-
deiros· impostos de consumo, os: que recahem sobre cc os generos ·e os 
prodiaetos n são de duas especies. : uns que são percebidos no interior do-
paiz, outros q'\}e o são :na fronteira. Estes ultimos teem o nome de di-
reitos de aUandega, de .importação aduaneira e t eem um caracter sui 
generis:. n 

Medite-se bem Ras palavras do sabio economista, procure~s.e o- fio -
vermelho do seu pensamento e ver-se-ha que cc Ós. generos e productos )> 

estão iRdistine.tamente, sem discriminação de procedencias, sujeitos ao 
imposto -interior de consumo, ou antes, qu.e elles constituem a materia 
privativa delle ;. que não são os generos e prodlrl!ctos. que se differenciam 
para os effeitos da taxação, mas: que são- os impostos que os attingem que 
tomam. denominações diversas, segu:ndo os momentos e logares da sua. 
percepção. e os nos economicos ou políticos da taxação. 

A materia tributaria de ambos é ôu pó.de s.er a :mesma, mas o im-
posto de alf~ndega é uma especie do. genero imposto de consumo., especie 
que: se caracteriza pela duplicidade de sua natureza e fins, implicando 
com o& interesses pohticos internaeionaes do· paiz . . O circulo da sua 
taxação é limitado no tempo e no espaço, isto é, ao momento da entrada 
dos generos e a sua cobrança na a1Jiandega. Tem, portanto, caracter espe-' 
cial que nã@J permitte que se os confunda com qualquer ·o-utro imposto 
interno. J 

Longe- iriamos na documentação da nossa these com a opinião de 
eco~oinistas estrangeiros e nacionaes. ' 

Bazel-01 seria, porém, desvirtuar a natureza deste trabalho, impri--
mindo-lhe a feição de uma dissertação de economia política, dando-lhe 
proporções exag,eradas, excedentes das. necessidades do empenho que nos ' 
impuze:mos. 1 

S:(l)bre o p.o-n~o restrict o, preciso e lünitado de que nos occuprupos" 
temos, porém, na doutrina e na jurisprudencia propriamente. brazileira 
mais de um a-resto digno de ser lido. 

Entre estes. seleccionaremos o notavel parecer, tã.o conciso quanto 
precis,@,, €la Commissão de Fazenda do Senado bahiano, a proposito da 
lei n. 8, de 11 de janeiro de 1892, que. creou o imposto interno de esta-
tis.tiea, ac.oimado ·de inconstitucional, cc por ser um dis.farc.e do imposto 
de importação. n. 

Salientando a palpavel distincção entre um e outro, aclarando por 
completo cc os pontos respectivos á configuração e á natureza 'de cada 
um ))' entre os caracteres especiaes proprios, peculiares de que se revesté 
o todo, chamado na sc:íencia economi:ca, tee:hnica e· commummeilte fallan-
do, imposto de importação, o aHudido parecer enumera os seguintes: 
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. a) taxação de artigos cérlos e determinados, mediante tarifas espe-
eifjcadas; 

b) com applicação aos generos que entram << no momento restricto n 
de sua introducção; 

c) com o desígnio capital de regular a expansão economica do paiz, 
na relação das permutas internacionaes, sem excluir o fim secundar~o de 
auferir recursos resultantes das contribuições de consumo. >> 

Póde~se qualificar de inconstitucional o imposto estadual interno 
despido destes caracteres, que em vez de attingir (( certos e determinados 
generos, artigos ou productos », recahe indistincta e uniformemente 
sobre todos, sem discriminação de procedencias, qualidades e especíes, 
considerando-os sómente como pertencentes á massa da riqueza e do 
consumo publico; que não os attinge, no momento preciso da entrada 
e nem é cobrado nas Alfandegas << postas nas fr:onteiras economicas do 
paiz como. uma porta de represa .reguladora do fluxo e refluxo de sua 
riqueza movei » mas sómente quando já se acham << nacionalizados », 
internados e confundidos no conjuncto dos valores · comm(Jrciaes dos 

· Estados; que não visa outros effeitos que não sejam os . exclusivamente 
fiscaes, isto é, obtenção de receita, que não a:ftiecta de fórma alguma o 
domínio das relações políticas e internacionaes confiadas privativamente 
á acção do Poder Fe{ieral, como o representante da soberania nacional, 
e dos interesses communs, que não offere,ce a analogia de um só requi-
sito essencial dos que caracterizam o imposto de importação reservado 
á competencia taxativa da União? Não h;a quem sincera e ~ealmente o 
affirme. E foi assim - baseando-se na doutrina e nas conclusões do pa-
recer que vimos de citar que o Tribunal de Conflictos e Admi:r;üstrativo 
da Bahia, em luminosa sentença, questionavel quanto a detalhes, ina-
tacavel quanto á êssencia, concluiu pela constitucionalidade do alludído 
imposto, affirmando por sua ·Vez : 

a) que o imposto interno que incide sobre todas as mercadorias que 
constituem o trafico commercial , comprehendendo por este modo não 

. só aquellas que já atravessaram o momento da importação, introdu-
zindo-se no movimento da praça, como as que, atiradas no circulo em 
que este se opera teem de passar pelo momento da exportação, guarda 
integra e distincta a sua feição propria, sem que os seus caracteres, a sua 
natureza e a sua renda áe maneira alguma permittam confundil-o quer 
com o de importação, quer_ com o de exportação, chamados ambos di-
reitos de Alfandega, cobrados á entrada e á sahida sobre certos objectos 
de consumo; 

b) que o alludido imposto nada tem com o commercio externo, sobre o 
qual opportunamente recahe o de importação, denominado por este mo-
tivo de << nacional », excluído, portanto, por si mesmo, da autoridade dos 
Estados, por envolver assumpto alheio, superior, e vedado á competencia 
dos mesmos, sendo, apenas, a taxa exigida pela entrada de mercad?rias 
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de procedencia estranha na repartição aduaneira, tanto que, em quanto · 
não for satisfeita a paga, não passarão ellas ás mãos do importador; 

c) que, finalmente, com admittir-se o contrario, subtrahindo-se á, 
competencia tributaria do Estado a mercadoria, quando esta, ' pago o 
imposto aduaneiro, já se acha assimülada e confundida á massa da pro-
priedade deste, entregue ao seu movimento commercial, proporcionando- · 
lhe assim , vantagens outras ou trazendo-lhe productos novos, ter-se-hia 
o absurdo de que as casas e os negociantes importadores gozariam sempre 
da isenção de impostos, seriam entidades privilegiadas, a pretexto de 
que, recahindo estes sobre o movimento de suas transacções commer-
ciaes, por esta ou aquella fórma, de raciocínio em raciocínio teriam for-
çosamente de attingir á importação e, portanto, de serem inconstitu-
cionaes. Nada mais claro, positivo e terminante, sendo impossível esta- '\ 
belecer-se com mais nitiçlez e precisão os termos da questão e suffragar 
de, modo mais completo e irrespondivel a doutrina · que sustentamos·, 
unica que, logicamente, decorre da nossa Constituição si a quizermos 
interpretar de accordo· com o principio commum, mas fundamental da 
hermeneutica - de que a lei não deve ser. entendida por phrases isoladas, 
nias como ·um todo harmonico e logico em suas diversas partes. Só aber-
rando desta regra geral, tomando uma disposição secca, destacada e 
unica, desmembrando-se intenciona~mente um fragmento do conjuncto 
systematico e inteiriço, que é uma Constituição, pode emprestar-se visos 
de verosimilhança á doutrina contraria. 

« A Constituição, escreve douto commentador da americana, deve 
ter uma interpretação pratica. As suas limitações e suas prohibições 
implícitas não se devem entender de modo que destruam os poderes 
necessarios dos Estados ou impeçam seu efficaz exercício. >> 

Ora, sem mesmo tratar-se de limitações e prohibições por inferencia 
ou deducção, mas de direitos privativos, distinctos e inconfundíveis, 
expressamente estatuídos, a completa annullação dos necessarios poderes 
de tribulação, que se reconhece residir nos Estados, para ainda uma vez 
usàrmos da incisiva expressão de Marschall - poderes que importam 
em condição existencial daquelles, em attributos inherentes á autonomia 
política que se lhes outorgou - chega-se á interpretação que comba-

. temos. E' facil a demonstração. A Constituição deu aos Estados (art. 9:0 , 

§ 4.o) o direito privativo de tributar as industrias e profissões, como · á 
União (art~1 7.o, § 1.0 ) 'o de taxar a importação - de procedencia estran-
geira. O direito outorgado aos Estados é amplo, generico, completo. 

Ao contrario do con'ferido á União sobre a ·importação que é res-
tricto á de procedencia estrangeira, elle não soflre limitação alguma 
quanto á sua extensão, nem distíncção de qualquer especie, quanto ao 

' objecto sobre que tem de exercer-se. · · 
Nos Estados Unidos onde aliàs não se attribue ·expressamente aos 

Estados o imposto de industrias e profissões, dada a uniformidade da 
jurisprudencia e . da doutrina sobre o modo de entender-se o direito 
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exclusivo da União sobre a importação, é inquestionavel e está fóra de 
quaesquer duvidas e controversias a competencia que lhes assiste de 
tributar as mercadorias estrangeiras importadas, desde que estas se nacio-
nalizaram, tornando-se o objecto da industria e profis$.ãO de uma classe 
de i_ndividuos, que visa destribuil-as, vendei-as e pol-as ao alcance do 
consumi<;lor no interior do paiz, e nos seus orçamentos -;- como no de 
todos os povos, ao .lado dos impostos de alfandega, de entrada, figuram 
os impostos internos, comprehendendo e attingindo, não só os generos 
e producto9 naturaes·, como os vindos do exterior que com elles se acham 
confundidos e em concurrencia, formando o que se chama o commercio 
interno, a riqueza movei do paiz. 

Si lá assim é, com muito mais razão entre nós deve ser, onde a Cons 
tituição attribuindo expressamente aos Estados o direito exclusivo de 
taxar as industi-ias e . profissões não distinguiu na materi!,l. constitutiva 
destes, as mercadorias estrangeiras ou procedentes do exterior - das 
nacionaes. Admittida, porém, a doutrina de projecto, a distincção está 
feita, o direito amplo do Estado está restricto, pois a tanto importa a 
affirmação de que o pagamento do imposto de alfandega isenta a mer-
cadoria importada de qualquer outro gravame, torna-a immune, em 
absoluto, á acção tributaria do Estado. Não phantasiamos; não creamos 
hypotheses absurdas, extravagantes, irrealizaveis. 

A incongruencia que resulta da doutrina do p'rojecto levada ás 
suas extremas consequencias é flagrante e não haverá quem se esqueça 
de explorai-a, allegando que, qualquer que seja o imposto lançad0 sobre 
aquelle que exerce a industria ou profiss'ão .de commerciar, este recahe, 
em definitiva, alcança, em ultima analyse, a mercadoria importada, ' 
sendo, por conseguinte, inconstitucional. 

A Commissão encarregada, em 1883, de organizar um projecto de 
discriminação e reforma dos impostos geraes, provinciaes e municipaes, 
prevê o caso. Depois de aftlrmar, citando Story, que, nos Estados Uni-
dos, sendo exclusivo o poder do Congresso, não póde o Estado estabe-
lecer lei, impondo direitos de importação sobre generos vindos do estran-
geiro ou dos outros Estados, pouco importa que a taxa grave as merca-
dorias importadas na pessoa que as ill}portou, pois em ambos os casos 
seria isso uma restricção á liberdade de commercio, que não poderia 
ser deixada ao arbítrio dos Estados, conclue : << Si a taxa, porém, recahe 
sobre o importador depois de despachada a mercadoria e incorporada 
á massa dos valores nacionaes, constitue entre nós imposto d,e industrias 
e profissões, sobre o qual podem as províncias legislar. >> 

Eis a mercadoria · estrangeira, por intermedio do importador, attin-
gida pelo imposto interno, desde que se converteu em materia de pffieio 
e profissão, e demonstrada tambem a possibilidade de, admittida a dou-
trina do projecto, ficar sem objecto ou com este completamente restricto 
o direito amplo conferido ao Estado de taxar as industrias e profissões. 

Não foi outra a origQm da causa que motivou a sentença da Suprema 
Côrte, declarando que << uma lei do Estado >>, impondo a obrigação, de 
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licença a negociantes não residentes para vender mercadorias estrangeiras, 
não é considerada imposto, nem sobre a importação, nem sobre a expor- ' 
tação. << (Sears V., Commissiones, 36 Ind. H. J.) 1 

. ' 
Laboulay discrimina frizantemente as duas hypotheses : 
«Em 1821, o Estado de Màryland lançou um imposto de patente sobre 

todo importador ou << negociante e.rr grosso » de generos importados. A 
Côrte Federal decidiu que era estabelecer indirectamente um direito sobre 
a importação e a exportação. A lei foi annullada. No Estado do Ohio, 
ao contrario, havia-se creado um imp'osto proporcional ao capital. Os 
a:ttingidos pelo imposto pretendiam que era uma << maneira indirecta )) 
de tributar a importação e a exportação. 

A Côrte declarou que este imposto era regular porque cada Es-
tado tem o direito de lançar impostos sobre os seus ~abitantes - como 
ente:p.der. )), (Historia dos Estados Unidos pag. 411.) 

Ir além, estender o direito adquirido pelo importador até a immu-
nidade absoluta das mercadorias importadas, tornando-as, quando 
mesmo já se achem incorporadas á massa do commercio interno, intan-
gíveis á acção do .fisco estadual, privileg~ando-as em detrimento dos pro-
duetos nacionaes, é ultrapassar os fins políticos e economicos do direito 
privativo confetido á União, collocando .os Estados em um regimen 
republicano federativo de plena descentralização, de quasi soberania em 
situação muito mais precaria e subalterna do que as antigas províncias 
em um regimen monarchico de pesada e asphyxiante centralização. 

Si as províncias jámais abdic9-ram do direito de gravar as merca-
dorias destinadas ao seu consumo e em uma resistencia continua e ininter-
rupta acharam sempre meios de romper as malhas compressoras da sua 
aGtividad·e e expan,são, petrificando a cabeça de Medusa do Poder Central, 
tornando inefficazes as suas leis, convertendo-as em verdadeiros textos 
inertes, quebrando o leito procusteano em que se as pretendia jungir e 
immobiJizar, não é crivei que, como Estados autonomos e independentes, 
adquirida a sua carta de alforria, tornados arbitros dos seus destinos 
políticos e ádministrativos, procedam de modo diverso, curvem-se sub-
missos, deixem-se despojar do direito tributaria que tanto ·souberam 
zelar e défender. 

Não seja assim e teremos minado pela base o regimen federativ.o, não 
passando a proclamada autonomia dos Estados de uma apparatosa 
mentira, de uma ficção. 

A consequencia será uma situação anomala de luta e de competencia, 
de incerteza e de conflictos entre os Estados e a União, como na monarchia 
entre as províncias e o centro. · 

Já dissemos em outra parte, affirmando os1 mesmos princípios que 
presentemente propugnamos, que - os impostos pagos na alfandega não 
t ornam immunes os generos e productos sobre que recahiram á entrada 
do paiz, não importam em conceder-lhes uma absoluta isenção a qualquer 
outro gravame. interno. 

I 
I 
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Em parte alguma assim se entende, ou, pelo menos, as;im se pratica, 
e na legi·slação orça:mentaria de quantos paizes nos foi dado examinar ao 
lat;lo ou concomittantemente com os « impostos de entrada >> encontramos · 
os <{impostos internos >> comprehendendo, attingindo, não só os generos 
e productos riaturaes, originaríos e fabricados no paiz, como os vindos do 
exterior, que com elles se acham confundidos e formando o que se chama 
o trafico interno: . , ' . · 

. A nossa Constituição não dispoz para um paiz desconhecido, os nossos 
legisladores constituintes não fizeram obra de ideologos e theoristas, como 
Loke para a Carolina e Rousseau para a Polonia; legislaram sabendo que 
as industrias e profissões deixadas á competencia tributaria exclusiva dos 
Estados exercem-se nestes quasi que exclusivamente sobre mercado-
r ias e generos vindos do estrangeiro, sobre importação nacionalisada, 
pois somos, commercialmente fallando, um simples ·mercado consu-
midor. · 

Não distinguindo a industria ou a profissão commercial que se exerce 
com as mercadorias ,e artefactos estrangeiros da que se exerce com as 
nacionaes,· na latitude do direito privativo de tributação que é concedido 
aos Estados, pelo art. 9 n. 4 da Constituição , está comprehendiçla a 
faculdade de taxar as primeiras, desde que pela sua integração á massa -
da riqueza interna, perderam u característico de exterioridade e estran-
geirismo. 

Para nós - dissemos no parecer de 1895 - é fóra de duvida que o 
legislador constituinte distinguiu na importação dous momentos diffe-
rentes para os effeitos da taxação : o primeiro, em que ella conserva 
integro o caracter especifico de estrangeira, estando, portanto, sómente 
sujeita á competencia tributaria da União; o segundo, em que ella , 
retirada da Alfandega, pago o imposto de entrada, perde o primitivo 
caracter pela integração á massa do c.otnmercio, nacionaliza-se, t orna-se 
objecto da industria commercial interna, incidindo então na acção 
tributaria dos Estados. Si assim podem conciliar-se - terem exequiveis 
harmonicamente, s'em attritos e collisões , os poderes exclusivos de tribu-
t ação conferidos aos Estados no art. 9.o n . 4 e á União no art. 7.o § Lo e 
accrestentarem o poder concernente ou simultaneo facultado a ambos 
no art. 12 da Constituição». -

Nãó ha que fugir ás pontas deste dilemna : ou o legislador não ligou 
ás palavras « industria 'e profissões >> o conceito que lhe attribuem todos os 
~conomistas e foi sincero; ou sabia o que ellas querem dizer, empregou-as 
dando-lhes a usual e commum significhção economica, sabendo que na 
faculdade de tributar a industria estava implicitamente contida a de · 
tributar, as :rpercadorias vindas do exterior para serem o objecto do com-
mercio no interior e conscientemente estabeleceu o regimen da confusão 
e da hypocrisia tributaria, deu aos Estados o meio de fraudar e illudir · 
o direito exclusivo da União, de illudir o principio que parecia firmar 
e garantir! Mas não! é que o legislador considerou que o imposto de impor- " 
tação alcança as mercadoria~ estrangeiras que ainda não se nacionaij- · 
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zaram, isto é, que ainda não transpuzer.am a zona fiscal que lhes dá 
entrada ao trafico interno, é que elle ligou ás palavras. - imposto de 

\ importação a significação ' uni c a que economicamente se lhes póde att.ri-
buir· e em toda a parte se lhes tem attribuido - a de imposto de alfandega 
de entrada, que attesta o reconhecimento da soberania nacionql e g~rante 
e sella a liberdade de permuta. Si assim não é, porém, sejamos logicos : 
a industria e a profissão coinmercial susceptíveis de serem taxadas são 
sómente as que se exercem sobre os productos nacionaes. 

A Constituição não o declarou, mas a logica impõ~ forçosamente 
semelhante interpretação, si se entende que o imposto de importa-ção 
cobrado nas alfandegas importa para as mercadorias estrangeiras em 
absoluta isenção para supportar outro qualquer gravame. Dar-se-ha, 
porém, que o legislador constituinte considere que ----' commercio - não 
é industria?! E' impossível. Quaesquer que sejam as denominaçõe$ que ella 
receba - e nós confessamos que são muitas - segundo a sua ·applicação 
directa e limitada a certos ramos de trabalho, obedecendo á lei fecunda 
da especialização das funcçõe's ou da divisão da actividade humana, na 
sua significação ampla e generica ella abrange<< o conjuncto dos trabalhos, 
de qualquer natureza que sej~m, que contribuem directa ou indirecta-
mente para a satisfação das necessidades do homem, sem distincção de 
especies, o trabalho consideradona variedade infinita de süas applicaçõ~s. 
(Ch. Coquelin. :Dii:. de Econ. Pol., pag. 917.) Vulgarmente se diz, estabe-
lecendo uma differença puramente occasional ou apparente, que em nada 
affecta a essencia do que vimos de dizer - o commercio e a induslria 
para distinguir-se a loja do alelier, o armazem . da fabrica; a induslria e 
a agricultura para differençar a exploração rural da urbana ou se a emprega 
para designar de uma maneira geral - todos, os trabalhos agrícolas, 
manufactureiros, industriaes, artísticos ou commerciaes dos que parecem 
ter um caracter mais elevado - como os do sabio, dos medicos, dos 
legisladores, dos juristas, ou advogados, em fim, para distinguir os tra- · 
balhos considerados materiaes dos moraes e intellectuaes. 

·Diz-se, por exemplo, que um homem entra para a industr!a quando 
elle se faz lavrador, m~nufactureiro ou negociante e que della se afasta 
quando abraça as ca·rreiras liberaes - do fôro, da medicina, da magis-
tr·a~ura, cjo ensino ou da admi:liistração. << Ha uma só inçlustria-, diz 
J. Baptista ,say, si tivermos em vista seu fim e seus resultados geraes ; 
ha, porém, mil, si considerarmos o valor de seus processos e das materias 
sobre que ellas a~·em )) ; e dividindo a industria em tres 'classes, elle colloca 
na ultima - << a que toma os productos em uma parte e transporta-os 
para outra onde se achem mais ao alcance do consumidor e que se chama a 
industria commercial ou simplesmentJe cominercio >>, idéa que accentúa 
e completa quando define o commercio -a industria q'ue põe um producto 
ao alcance daquelle que o deve consumir. Esta definição, diz Gh. Coquelin, 
abrange, com effeito, tudo - o transporte tanto quanto a partilha e a 
distribuição dos productos entre os que os procuram. Leroy Beaulieu pensa 
da mesma fórma (Précis d'Economie Politique, Pag. 31, cap. 3.0 ). 
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A ind'ustria abrange a universalidade do3 trabalhos humanos, enibora 
differencie-sé nos diversos momentos da sua applicação. Elle classifica-os 
em cinco categorias de industrias. A quarta- comprehende ''a commercial 
que reune as ·mercadorias, ,conserva-as, reparte-as, distribue-as entre os 
consumic;lores. n Não podia, pois, se_r pensamento do legislador excluir as 
mercadorias estrangeiras da competencia de taxação d-os Estados. 

Na faculdade ampla, 1generica e se.m limitações que privativamente 
lhes pertence para gravar as industrias e profissões, está comprehendida 
a de tributal-as._ Este ,ponto parece-nos assentado. Este exclusivismo, 
este privilegio de imposição sobre as mercadorias estrangeiras, que entre 
nós se quer attribuir á União, ao poder federal, não 'existe em parte alguma. 
Da mesma fórma, a immunidade para supportar qualquer outro gravame 
que se quer collar ás mercadorias estrangeiras - como uma consequencia 
do pagamento do imposto de alfandega - é tambem uma extravagancia 
que não encontra justificativa nem na pratica, nem nos exemplos, nem 
nas lições dos outros povos e menos ainda nas doutrinas dos economistas. 
Nos paizes centralizados, como nos descentralizados, semelhante dou~ 
trina não conseguiu ainda medrar. Quando os doutrinarias a affaguem, as 
necessidades praticas, as exigencias economicas, os reclamos orçamenta-
rios, em flagrante antagonismo com as suas palavras - a repellem. -
Parecer n . 191 A- 1894. n 

Não é debalde que insistimos sobre este ponto. Temol-o como um 
dos mais difficeis do complexo problema da divisão das rendas, de vital 
importancia para a integridade do patrimonio ' tributaria dos Estados e 
cuja solução clara, explícita e definitiva, tal como a entendemos, unica 
capaz de evitar a reproducção, entre os Estados e a· União, da luta que 
anarchizou o regimen financeiro entre as províncias e'·o centro, na monar-
chia, não descobrimos no ·projecto. O seu illustrado autor, combatendo a 
proposição de 1893, que interpretava o art. 7. 0 da Constituição não 
ousando contestar oi-principio da nacionalização da importação estrangeira, 
fel-o no emtanto depender de condições tão onerosas e difficeis que 
importam, em absoluto, na sua formal negação. 

<< Emquanto, disse elle, o genero conservar a marca com que foi 
introduzido, deixando perfeitamente ver a procedencia, emquanto for 
possível provar e reconhecer que este genero é estrangeiro e que foi 
importado, que pagou o imposto á União, - está fóra de toda duvida 
que o Estado não pôde estabelecer tributos que venham, sob qualquer 
fórma, incidir sobre elle ou onerai-o. (Annaes da Camara dos Deputados, 
sessão em 21 de setembro de 1898.) Não. A doutrina americana é muito 
outra. Para ella - clara, leal e magistralmente formulada por Marschall, 
a mercadoria estrangeira nacionaliza-se desde que o importador, pago o 
imposto de importação, lança-a na circulação, misturando-a na massa dos 
valores que constituem o commercio interno. Exigir, pois, para qtie se 
consider~ nacionalizada a' mercadoria estrangeira, que seja impossível 
verificar-se a sua procedencia, que seja impossível verificar-se que ella 
foi importada e que pagou imposto á União - é accumular impossíveis 
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' para" torna:r impossível a verificação do facto que se não póde, mas que se 

quer a todo transe negar. 
E outro não· é o intuito do projecto. A analyse e o coafronto dos 

arts. 3.0 e 4.0 o confirmam. O art. 3. 0 « só é licito a um Estado tributar a 
importação de mercadorias estrangeiras, quando destinadas a consumo 

- ' em seu territorio, revertendo, porém, o producto do imposto pa,ra o The- : 
souro Federal J>, é a transcripção textual, ipsis verbis, sem alteração de 
uma vírgula, do· art. 9.o da Constituição . 

O art. 4. 0 , que seria uma superfectação, uma inutilida·de, si não 
t rahisse o desígnio de accrescentar alguma cousa de novo, reproduz o 
art. 3.0 da seguinte fórma : cc E' vedado aos Estados o estabelecimento 
de taxas ou tributos que sob qualquer denominação incidam sobre os generos 
estrangeiros uma vez despachados para consumo, salvo o caso previsto na 
Constituição, art. 9.0 , § 3\ que manda reverter em favor da União a 
renda cobrada J>. . . 

A modificação nos termos. e o motivo della envolvendo intencional-
mente o desígnio de deturpar o pensamento do legislador, alargando-o, 
indo além do que elle quiz e expressou, salta aos olhos. Em vez de- só é 
licito - é vedado -;- em vez de - (( tributar a importação - lê-se: (( o . 
estabelecimento de taxas ou tributos, que sob qualquer denominação 
incidam sobre os generos estrangeiros uma vez despachados par.a con-
sumo ... )) 

Não. O que a Constituição declara licito aos Estados tributar, com 
a condição de reverter para o Thesouro Federal o producto do imposto é 
a importação, isto é, a entrada no territorio nacional, cousa diversa de 
vedar-lhes o estabelecimento de taxas ou tributos que sob qualguer 
denominação incidam sobre generos estrangeiros, uma vez despachados, 
isto é, quando já atravessaram o momento da importação, depois de quites· 
do imposto de entrada. 

No primeiro caso, o imposto attinge a mercadoria estrangeira antes 
de ser despachada ou no acto de ser despachada, antes de internada· ou 
no a c to de internar-se; no segundo attinge - a quando já despachada . 
e internada, quando já entregue ao consumo interior. A distincção que 
fazemos nada tem de novidade : ella é de todos os· tempos, de todos so 
paizes, de todos os regimens e encontra-se em todos os economistas. 

cc O imposto de importação, disse douto magistrado, em luminosa 
sentença, salientando e desfazendo precisamente a confusão que o projecto 
pretende fazer, nada tem com as relações internas desta ou daquella praça, 
elle é o tributo pago á soberania nacional, é a taxa exigida pela entrada das 
mercadorias de procedencia estrangeira na repartição aduaneira.J> 

Nos Estados Unidos, os Estados e a União exercem concu~rentemente 
o direito de tri'butl'lção, salvo sobre a importação, que, como entre nós, 
foi deixada á competencía privativa da União. 

Eis, no emtanto, o que diz Jefferson, citado por Calvo, com a con-
firmação de Story, indicando e definindo os diversos impostos alli exis-
tentes: 

, . .;,· 
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, ·<< Chama-se imposto o direito . pago por um artigo de importação 
ao tempo de sua entrada no ierritorio, por conseguinte, si o percebe sómente . · 
nos portos de niar. Siza - é um direito pago sobre um artigo qualquer, 
seja importado, isto é, - estrangeiro - ou de producção indígena 
pago pelo consumidor ou pelo importador, podendo, portanto, ser cobrado 

' em todas as partes do territorio (Paschall. Constituição d.Js Estados 
Unido ;, ,pag. 126, arts . 75, 76 e 77), confirma essa opinião>>. 

O imposto no sentido restricto é um direito de alfandega ou taxa 
imposta aos artigos trazidos para o paiz, aos artigos e mercadorias impor-
t-adas; siza - é um direito ou imposto sobre artigos consumidos no paiz, 
uma imposição internei, comprehendendo tambem os direitos sobre as 
licenças ou patentes e as vendas a retalho. 

Geralmente, é o contrario do imposto, isto é, como diz Jefllerson -
differencia-se delle, porque attinge os generos no momento do consumo, 
no interior, emquanto que o imposto propriamente é a taxa que o grava 
á entrada do paiz, nas Alfandegas. 

Não contestamos, pugnando pelo principio da nacionalização, que 
na Federação Brazileira, como em geral se dá nas outras organizaÇões 
políticas da especie, seja o imposto de importação estrangeira da com-
petencia exclusiva da União - não só por ser este a fonte de renda mais 
abundante, e portanto, a que melhor ·corresponde aos grandes encargos 
do Governo nacional, como por envolver interesE;es internacionaes sobre 
os quaes só ao Poder Federal deve incumbir legislar. 

O que queremos, porém, é precisar os limites deste direito impor-
tantíssimo, e dizer explicitamente até onde vae o exclusivo do Poder 
Federal sobre a importação, dando-lhe a extensão que elle tem em todos 
os paizes de organização polit:ca congenere e onde jámais se lhe attri-
buiu-effeito de indemnizar a mercadoria estrangeira á incidencia de qual-
quer outro gravame interno, prejudicando os recursos orçamentarios não 
menos indispensaveis aos Estados. 

A tendencia geral é, no emtanto, a contraria, e o projecto, obede-
cendo á idea preconcebida de que a União foi lesada na partilha das 
rendas estabelecidas na Constituição e de que é preciso por leis comple-
mentares interpretativas ampliar a sua esphera tributaria, tanto quanto 
cercear a dos -Estados que se pinta fartos de rendas, nadando na abun-
dancia, outro objectivo não visa. 

Segue o mesmo rumo o Poder .Judieiario. 
Ao passo que na União Americana coube a Suprema Côrte, no 

exercício da elevada funcção de interprete da Constituição, firmar a 
doutrina que precisou os limites do exclusivo do poder federal em ma-
teria de imposto de importação, sem prejuízo dos direitos çlo Estado, tal 
como a entendemos entre nós, o Supremo Tribunal tem systematica-
mente se abstido de se pronunciar a respeito. 

« Na Constituição Brazileira, escreve o autor do « Regimen Federa-
tivo >l salientando esta diversidade de conducta, não ha dispositivo 
algum que autorize ou prohiba os estados tributar_ a mercadoria estr~n-

• 
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geira depois de haver definitivamente entrado para · o seu consumo, e 
consuitando-se, porventura,· a j1;1risprudencia do Supremo Tribunal 
sobre as condições de tempo e .outras quaesquer, dadas as quaes possa 
o Estado usar do seu direito, incontestavel, de tributar a riqueza do seu 
ierritorio, verifica-se tambem que nada ha, até agora de assentado em 
tão im'port;mte assumpto. 

O Supremo Tribunal, em casos sujeitos, se tem apoiado, ora na 
clausul(l restrictiva do n . 2, do art . 7.0 da Constituição, que declara 
'livre o commercio de cabotagem nacional, e ora na identificação do aclo 
da importação com a cousa importada - para declarar invalidas os 
impostos estaduaes impugnados, mas sem entrar na questão fundamental 
- de saber si os Estados podem ou não tributar a mercadoria , depois de 
incorporada á massa da riqueza estadual. )) 

Felizmente, para compensar o silencio do Supremo Tribunal em 
assumpto de' tão alta magnitude, temos a corroborar a nossa opinião 
valiosíssimo subsidio de constitucionalistas nacionaes. ' 

Com:(D.entando os artigos da Constituiçiio Americana e da nossa 
.sob:r:e a materia dos impostos, affirma o Sr. Theophilo Hibeiro : 

« O principio da naturalização ou nacionalização da mercadoria 
de origem estrangeira, é verdadeira. Os nossos mestres em rriateria 
constitucional, os, americanos, já o observavam desde o começo da sua 
existencia de nação independente, e, como · prova disso, nada de mai~ 
positivo precisava ·citar· do que a sent ença do Supremo Tribunal Federal 

. daquelle pâiz na causa entre partes\ Brown contra o Maryland. Como 
entre os americanos a palavra importação, empregada pelo legislador 
brazileiro, não se refere a mercadorias importadas: entre os Estados, mas 
a mercadoria~ importadas de paizes estrangeiros para o nosso ... Ora, as 
mercadorias que são objecto do commercio inter-estadual, não são pro-
dueto exclusivamente da industria nacional; pa1te dellas verp. desta 
origem, outra parte, porém, é de ptocedencia e industria originariamente 
estrangeira. A' parte a difficuldade de discriminação pll.ra a maior parte. 
de taes mercadorias, das que foram produzidas pela industria nacion.al 
e das · que provieram de industria estrangeira, o legislador' não fez dis-
tincções para que ' pudessem ser tributadas umas e outras não. O prin-
cipio da nacionalização da mercadoria, conclue o abalizado commentador, 
illustrando a sua opinião coín a de i-Iare e diversos julgados americanos, 
estava, portanto, na mente do legislador constituinte, foi por elle pre-
visto e applicado nas disposições com que regulou a rnateria. A naciona-
lização opera-se na incidencia com o imposto federal. Ao ser introduzido 
no territorio nacional por interinedio de qualquer dos portos d;J. União 
ou ,outros pontos da fronteira, a mercadoria paga o imposto áquella 
devido, e é, em virtude de semelh~nte acto fiscal, incorporada, á pro· 
priedade na;cional; nacionaliza-se. n 

Mais peremptorio ainda na affirmação da doutrina que sustentamos 
é 6 insigne conselheiro Barradas. (( E' certo, diz elle, que os tribunaes 

., 

\ 
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americanos hão por vezes decidido que, emquanto as mercadorias não 
sabem das mãos do importador, ~ão perdem o caracter de importação 
estrangeira, e não podem, portanto, cahir sob o domínio fiscal do Estado; 
mas, além de não se dever tomar a<;> pé da lettra estes julgamentos1 e de 
se attender a que a· Constituição se refere sempre á importação de fóra 
do paiz, é muito para duvidar si esta doutrina possa ler applicação entre 
nós, onde a mercadoria apenas despachada da -alfandega se nacionaliza 
e se incorpora no capital circulante de Estado, onde entrà, como se deduz 
do art ; 566 da Consolidação dlas Leis das Alfandegas, e é terminante nas 
leis fiscaes de Portugal e da França. » 

Depois de minucioso estudo sobre o assumpto, de inv.estigar leal 
e pacientemente as. origens e os motivos das disposições da Consti 
tuição Brazileira e da Americana sobre o mesmo, precisando os pontos 
de contacto e de divergencia entre uma e outra, conclue o Sr. Amaro Ca-
valcanti : « Nem na lei, nem nas decisões do Judiciario se define o que 
se deve entender - por acto de importação - para o fim de excluir 
delle a competencia tributaria dos Estados, mas não se póde deixar 
de convir que ha de haver um momento em que os productos entrados 
em um Estado perdem o caracter de importação, para incorporar-se á 
riquezá movei existente no mesmo. E a este respeito ou se adopte a 
regra admittià.a na jurisprudencia americana ou qualquer outra que 
pareça mais prudente, a verdade é que não se poderá negar aos Estados 
O seu poder tributario sobre as mercadorias definitivamente ficadas no . I 
seu territorio, ou sobre profissões ahi exercidas com caracter permanente 
só porque estas mercadorias vieram impor.ladas de outro' Estado ou. 
porque os individuQs exercem ,a sua industria sobre productos dessa 
origem. Conclusão tão extensiva não ' tem, não póde ter apoio explicito, 
nem mesmo implícito, nos textos da Constituição. » ' 

Não destôa destas opiniões e, ao contrario, sufraga-as de modo 
absoluto e sem reservas o Sr.· Araujo Milton. Tambem em seus com-
mentarios a Constituição - esposando integralmente as idéas e dou- · 
trinas do parecer n. 191 A, de 1894, inspirando-se nas · mesmas fontes 
que este, com os mesmos raciocínios e argumentos e o ' apoio das mesmas 
autoridades chega ás seguintes conclusões : « O legislador constituinte 
com os vocabulos imposto sobre importação de que usou quiz referir-se 
á idéa que a elles commummente se liga, isto é, referiu-se ao imposto de 
entrada · e << não é, portanto, verdade que, uma vez pago o imposto de 
importação na Alfandega, este facto torne immunes os generos e pro-
duetos sobre que recahiu aquelle pagamento á entrada do paiz a qual-
quer outro gravame. » · 

No paragrapho unico do art. 4. 0 dispõe · o projecto << que é vedado 
aos Estados o estabelecimento de taxas · ou tributos que, sob · qualquer r 
denominação, incidam sobre os generos de producção de outros Estados , · 
quando destinados a consumo ou a· serem reexportados Ji.ara outros 
Estados. » (Constituição Federal, art. 7.0 ; § 2 .0 ). Depois de -ter anterior-
mente vedado aos Estados a tributação dos generos estrangeiros já" des-

IMPOSTOS INTERESTADUAES, 4 
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pachados e entregues ao consumo, o· projecto vae além - e v.ecl,a-lhe 
igualmente .a tributação reciproca do consumo dos generos da proprla 
prod1,1cção e. par<l. isso, engloba .e amalgama neste perigoso << inciso o 
materias d-iv.ersas, inconfundíveis por sua naturez(l e seus fins e de qúe 
a Constitui,<}ão, observando o systema de desc:r.iminação que adoptou 

r na distribuição das rendas , trata em artigos especiaes, separados e dis-
tip.ctl)s. 

· O art . . 7:9, § z,o da Constituição que o enfeixa, parecendo servir-lhe· 
de fundamento, não tem a mínima applicaç.ão ao que dispõe o seu texto, 
não suffraga de fórma alguma a do.utrina que nelle ·se contém e, ao con-
trcfl,rio, formalmente a condemna. O alludido inciso compõe-se de· duas 
partes di!'ltinctas : na primeira, trata-se do imposto de consumo, que 
a Constituição excluindo da competencia privativa da União e dos 
Estados (arts. 7.0 e 9 .. 0 ) deixou á competencia de ambos, cumulativa-
mente ou não (art. 12); na segunda, do imposto de transito vedado á 

·taxação nos Estados pela disposição' expressa e peremptoria do art. 9.-o, 
§ 2.0 

Difficilmente se comprehenderá como o § 2:0 do· art . 7.0 que dispõe 
taxativamente sobre objecto c.erto e determinado, sobre os impostos 
de << entra_da, .estadia e sabida de navios », possa ser dado como funda-
mento de uma lei ordinaria que se pretende simplesmente complementar 
da Constit.uição e em a qual, no entretanto, se dispõ-e sobre impostos de 
consumo e de transito - o primeiro permittido e o segundo vedado á 
acção taxativa dos Estados. A simples (iisparidade entre o conteúdo da 
disposição que analysamos e o art. 7/J, § z.o da Constituição que se lhe 
dá por base Jaz prova irrefragavel da difficuldade em que se encontrou 
o autor do projecto para emprestar visos de constitucionalidade ao 
esbulho que intenta fazer ás fontes de receita dos Estados. 

Não se trata, pois, de uma lei explicativá de texto .constitucional, 
int.enta-se crear, mais uma vez, direito novo com manifesta violação do 
que quiz e expressamente consagrou o legislador. Para isso, distingue-se 

. onde a Constituição . não fez distincção de especie alguma, nega-se o que 
ella affirmou, torna,~se inseguro o que ella garantiu, converte-se em 
vago e em· indefinido o que ella precisou e -definiu, usa-se de interpre-
tação ampliativa para alar:g-ar o círculo da competencia tributaria da 

, · - União, c.on,feríndo~lhe poderes novos ou que lhe foram claram·ente , ne-
gados tanto quanto de interpretação restricta para cercear os · conferidos 
aos };i:stados .. Para bem elucidar o assumpto, faz-se mister transcrever 
textualmente as disposições constitucionaes que a élle se referem. Eil-as. 

· «Art .. 7.0 - E' da competencia exclusiva da União decretar: 
1.0 Imp.ostos sobre a importação de procedencia estrangeira; 
2.0 Dú•eitos de entni.da, sabida e estada de navios, sendO livre o 

commereio de cabotagem de mercadorias nacionaes, bem como ás eslran-
geirqíi que já .tenham pago o imposto de importqção. >> 

E' desta ultimá parte que o projecto deduz a incompetencia dos 
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Estados para trib111tar os generos de prodllJ.cção de outros Estados impor-
tados para o seu 'OOnsumo l 

Para isso pretende-se que « o dispositivo de uma pl'Oposição subor-
dinada qual se contêm no n. 2.0 do - ~u:t . 7.0 ', e onde ·se trata ea:ciusivrJ-
merite da compet~neia da . União, deve ter interpretação extensiva, de 
maneira que pelo mesmo sejám Gs . Estados igualmente cerceados no 
direito de que já gosavam as antigas proviacias de tributar .as merca-
dorias no seu gyro iater-provinc·ial ou usando da faculdade cumuJativa 

.. - (art . 12), que lhes dá a {:;onstitliição de << crear novas fontes de renda. J> 
Por este orig~nalissimo processo de interpretação converte-s·e em 

restricção tambem annullatoria de direitos privativos -dos · Estados uma 
clausula puramente limitativa de direitos certos e determinados da 
União, clausula inserta em disposição só a esta referente e applieavel. 

No entretanto, da simples leitura despreveaida: da disposição · consti-
tucional resalta com a maior evidencià o pensamento· nítido e insophis-
mavel que nella se contém. . . . 

O commercio de cabotagem a que se refere a sub-clausula do art. 7.o 
para declaral~o livre, depois de haver dado á União a faculdade exclusiva 
de cobrar << impostos de entrada, sahida e estadia de navios >: outra cousa 
não é, nem póde ser, sinão « o trafico eu navegação pela costa do paiz, o 
transporte de mercadorias de porto a porto, ou precisando melhor - a 
entrada ou a sahida destas de um porto para outro, ·ou finalmente, :como 
define o art. 144 da Noua Consolidação das Léis das Alfandegas, o trans· 
porte de .generos e mercadorias de qualquer origem de uns . para outros 
pontos da Republíca. · 

Como tal elle abrange mer.cadorias nacionaes e estrangeiras - estas 
livres inteiramente á incidencia de qualquer .imposto estadual - quer na 

_ en_trada, quer na sahida .. - Na entrada, porque só a· União póde tributar 
' a importação de procedencia estrangeira (art. ·7.); na sabida, porque aos 
Estados é exclusivo o direito de tributar a exportação de mercado'rias 
-quando estas forem da sua propria producção (art. 9: 0 ) Com as mer.ca-
dorias nacionaes dá-se justamente o inverso : o direito do Estado de 
taxal-as é incontestavel, quer na entrada, quer ·na sabida. 

_ Quanto -á primeira, isto é, a entrada pela ausencia de disposição 
expressa que o ·vede, combinada com a restricção explícita, feita ao 
direito exclusivo. da União sobre a importação - limitando-a á << de 
procedencia estrangeira », com o art. 65, n . 2, que faculta aos Estados ~ 
<< em ger?l todo e .qualquer poder ou direito que lhe não fôr negado por 
causa expressa ou implicitamente contida nas clausulas expressas d-a 
Constituição », e com a disposição do art . 12, que, além das fontes de 
receita discriminadas nos- arts. 7.0 e 9.0 , perinitte . á União como aos 
Estados, cumulativamente ou não, crear outras quaesquer, não contra-
vindo o disposto nos arts. 7.0 , 9 .0 e 11, n . 1; quanto á segunda, isto é, 
quanto a sahida pela competencia ~xelusiva que lhe é expressamente 
attríbui-da no art. 9,0 , acima citado. 

As regras, as pressripções, as limitações , que o legislador, caut.elos.o 
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, e previdente, poz ao exercício do poder de taxação exclusivo dos Estados 
. · (art. 9.0 , n. 1) sobre as mercadorias nacionaes, de fórma a assegurar o 

seu exercício sem offensa ao da União e reciprocamente aos de uns e 
outros são claras, são explicitas nos arts. 9.0 , § 2, 0 , e 11, n. 1, em que 
se declara - no primeiro - que « é isenta de 'impostos, no Estado por 
onde se. exportar~ a producção de outros Estados ,», e n9 segundo, oride 
se \ieda aos Estados como á União « crear impostos dê transito pelo 'ter- · 
ritorio de um .Estado, ou 'na passagem de um para outro,. sobre pro-
duetos de outros Estados da Republica, ·OU estrangeiros, e bem assim 
sobre os vehiculos de terra e agua que os transportarem. » As restricções 
unicas· ás faculdade~ tributarias dos Estados estão, pois, previstas e' enu-
meradas em disposições positivas. \Não é· dado, em taes condições, ás · 
legislaturas ordinarias crear outras ou por simples de!lucção, inferencia 
ou ampliação concluir de uma restricção explícita feitá a um direito pri-
vativo· da União uma· restricção implícita a ,poderes privativos dos 
Estados... · ' 

Pretender que o Congresso póde regulamentar uma materia· que não 
lhe foi confiada,, sob o pretexto de· que· ella se liga mais ou menos inti-
mamente· a· outra cuja attribuição lhe foi conferida, chegaria, como diz 
Story,. a este resultado : que• os poderes do Congresso attingiriam aos 

, 
1extremós limites das funcções legislativas, seria a destruição da demar-
·cação traçada\ pela Constituição entre os governos dos Estados e o go-
verno nacional. A. admissão de semelhante doutrina accarretaria a nega-
ção das constituições· escríptas, o desapparecimento da sua razão de ser. 
Estas .ficariam reduzidas a uma superfluidade, voltando-se ao regimen · 
das camaras soberanas, da omnipotencia dos parlamentos. 

Não. Sendo livre o commercio de cabotagem ás mercadorias nacionaes . 
e· estrangeiras· que já houverem pago o imposto de importação - é uma 
simpl~s clausüla explícativ.a ou restrictiva ' do direito consagrado na pri-
meira parte da disposição · que ella completa - e como tal . não póde 
referir::s~ aos Estados, porque só se limita o que existe e· o direito limí-
tádo '- de lançar impostos de entrada, sahida e estadia de navios é pri-
vativo da União só para esta foi creado, só a ella pertence. 

Sende livre O· commercio de cabotagem não importa, só por si, ·uma 
.1 negação· implícita do · direito · tfibutario ·dos Estados ' ás mercadorías na-
cionaes e estrangeiras, não é unra· isenção com relação ·a todo e qualquer 
tributo estadual, si as· mesmas . mercadorias não a tiverem em virtude 
de outras disposições : é pura e simplesmente a· libe~dade garantida · aos 
n?vios de fazerem o' commercio . ou transporte costeiro de mercadorias 
nacionaes ou estrangeiras que já tenham pago o imposto de importaÇão, 
é, pura e simplesmente, a decla·ração explícita de que é livre a entrada 
e sahida das mercfldorias transporta'das, sem que o poder federal p'ossa 
impor-lhes outro encargo, além dos direitos de entrada, sahida e estadia 
dos navios; os unicos permittidos a este ultimo poder, nos termos expressos 

, d~ .citado art. 7.0 (Amaro Cavalcanti, Regimen Federativo e a Repu-
b:ica Brazileira: Pag. 278.) 



\ 

-53-

... A's << mercadorias estrang~iras >> tão sóment.e e não ás na:cionaes 
~efere-se a phr.ase «que já tenham pago o imposto de importação n, porque 
áqueHa:s exclusivamente póde a União tributar e a Constituição, ni-
miamente cautelosa, quiz garantir-lhes, de modo peremptorio e insus-

. ceptivel de duvidas, a liberdade de transporte, contra o possível abuso 
de uni segundo imposto da parte da propri:a União. · · 

Trata-se, portanto, de uma limitação ·strictamente posta ao exer, 
dci"o de uma prerogativa exclusiva qa União como um freio ás , suas 
tendencias absorventes e exorbitantes : absorventes do direito exclu-
sivo conferido aos Estados de tributar as mercadorias da sua proprüa 
producção que, de outra fórma, ficaria á mercê do arbítrio do Poder 
Federal, que, por completo, o annullaria si assim entendesse; exorbitantes 
da sua propria faculdade exclusiva de gravar a importação estranT 
geira. 

· O pendor para o abuso é inherente a todo o po.der discricionario 
e sem limites. O legislador constituinte foi, portanto, sabia : tudo viu, 
previu e previniu e na clausula questionada visou um duplo fim ~ salva-
guardar o patrimonio tributaria dos Estados contra incursões indebitas 
de um poder estranho, preservar contra os naturaes arrastamentos, 
ao ·qual este proprio poder está sujeito no exercício do direito exclusivo 
e sem restricções de taxar a importação de procedencia estrangeira , a 
ponto de onerai-a de tributos outros sob denominação e pretexto difle-
rentes· depois de havei-a gravado á entrada no paiz . 

. « E era necessaria semelhante disposição restrictiva? Sem duvida, 
responde o autor da pergunta, o douto constitucionalista do « Regimen 
Federativo n, de pleno accordo com as idéas que sustentamos. « Sem 
ella nada impedia que a União tambem tributasse, não só as merca ... 
darias no seu commercio inter-estadual de cabotagem, como ainda que 
sobrecarregasse os navios empregados nesse commerci9 com outros 
impostos, além dos direitos explicitamente indicados, pois sobreleva 
não esquecer que, conforme a legislação fiscal do ex-Imperio, os direitos 
de entrada, sahida e estadia dos navios não eram, os unicos encargos 
do commercio de cabotagem (decreto n. 5.585, de 11 de abril de 1874) e 
ainda agora, subsistem prescripções desta natureza nas leis federaes, 
que podiam dar logar a taxaS' difierentes (Consolidação das Leis das 
Alfandegas, art. 566 e seguintes), si a Constituição não houvesse esta-
tuído o contrario. n 

Quanto ao direito dos Estados - o perigo da não . insersão desta 
clausula seria ainda maior. ~ 

A que ficariam, de facto, reduzidos os necessarios poderes de tri-
butação dos Estados, mais do que isso -a autonomia economica e finan-
ceira destes e, portanto, a sua auton~mia .política que sobre iJ.quellas 
repousa, si a União enfeixasse em suas II?-ãos, além dos d~reitos pr:iva-
tivos de tributar a importação estrangeira (art. 7.0 , § 1.0 ), a estadia, 
sahida e entrada de navios ( § 2.), o direito de s'upremo regulador do com-
mercio internacional, e nos Estados entre si e com o Districto Federal 
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(ru-t. 35, § 4.o),. c0m a amplitude que lhe attrihue o projecto, na inter-
pTetação da sub-clausula que :i~JlilJal'Y'samos? 

A simples nypotfu.eses, a méra:s expectativas de direitos., cuja effi-· 
ca:cira e execução estariam na dependencia de oubo poder\ e poder inte-
Fessado em di~IDinuir-lhe a extensão. ... 

Desde logo poder-s·e-hia a>ffiérrn~·r que a vida e a mo:rte do cernmeróo' 
e das indwstrias Ros. Estad0s ficavam, no todo, dependentes do acerto 
,(!l1JJ.. .capricho·, do j.usto criterio ();U desattenção com que o Governo Federal 
hem quizesse· legislar acerca do ass'l!llll1pto, porquaRb)· nãe se ignora que 
o d-ireito excllllsivo -de tributar envolve' fata~mente o de estorvar, ' impedir,. 

"· e até anniqui>lar ... 
Fa•z;:se, pois, precisa uma der(i)gação comp1t(_ta (bas: mais rudimen-

ta.Fes: priDcipÍ@S' de hermeneutica, das· regFas e principios a:té hoje obser-
vados invariavelmente na investigação e deducção do espírito das leis·, 
para e·.hegar-se a afífirmaçã•o, de que a r~stríc~ão contí;da na ultima parte 
d@J n. 2: d:o al!"t. 7.o se~>a igualmente. obrigatoria para os. Estados;. · 

A hermeneutica joga com tres elementoS' cap:itaes para interpretar-
e fixar~ pens'a:vr:len.to da lei : o te'Xito desta, a swa hístorÍla>, o seu systerna .. 
º 'uadillto ao texto· da disposi4J:ão d:o. § 2.0 do art .. 7.0 , j;á dle· sobejo d issemos 
0 que. elle é e o qüe 11el'le· se c0nMm. O primei:r@' obstaC1>llo, e obstaeu>lo 
imrven€ivel, ql!le> se @lfl1pó'ie á illterpretaç.ão extravagante que s:e· lhe p.re-

. tel!Edie da.r é o· da c·€lnstr~c-ção grammatical a cujos; pFeceit0s não se póde 
eximir o legislador . . Ora - grammaticalmente - w sencllo livre o c@:m-
mercio de cabotagem ás mere·adorias Dacümaes e· estrangeiras que já 
R0.1lllVe-rem p~go. 0 'Ím·p@sto de rmper.tação », é uma; simples proposição: 
s:u.ll>ordinacl:a índestacave-l da pri:ncÍlp·a·t, eajo pensam.ent@' eUa completa:, 
restliingiondo. o diírr'eito. s€1 á· U:~;l!Í'ã& conferídQl. Depois d;e ter dedaracl.o 
<Tlll!e> a< esta pertencia o p0der excJiusiv@ .de crear i<mp€lsb>s so·bre entrada, 
estadfila e sahida de: navios., C@llll acelllituadi€l intuit(i); acal!ltdlatívo, suho·r-
w~nou-o . á C€Jfldiçã€l> de exercéf-G. sem 0f.iensa á liberdade: do commerci0i 

"lllle c'a:b0tageFl'll deÍlxada ás meread0-ri:as-na:cio.riaes e. estrangeiras. De fórmaJ 
al!g,wm:a a restricçã@' c011ti:da na p.roposiçã@· su.Iwrdlinad·a explica:ti:va p:óde 
este'l'llder-s•e a dkeno· 11mtm pe-rteneen:te aos Estados e'. de qt~-e a. pri'N'ópa•h 
q;we. eUa comple·ta lll<à& eo:gita;. .. <<: De iaçto, a Sub.-clktas·lil!ba, 1i!gad,a C:@•ma 
está á prop:osiçã·e, p1r incirp'a'1 e eom> e~lla. J!or.ma>ndo· o período,, não. pód!e s:er 
e])lt\endida s.iJ.'I:ã;o C(i)HlO restricbva da mesm.a pT&posição., isto é, uma limi-: 
taç~o posta aos direitos de entrada , sahída e estadi.a de navi-os. E' uma• 
limitaçã@, imposta ao- poder tributarig da: Uni•ã('):. - Bis. tu:do. >r 

Em 'face do systema adoptado pelo legislafllío.r·, ainda mais eon11rp1eto,. 
s] é p@ssivel, resalta a· vi&laç·ão ql!le se P'reteHde Jia:zer ae.· direi•to dos Es-
tad@s., 

O a~ssumpto clle que ora ec·cttpam@s é tratadO, na €:;01nstituição Ame-
Fie:ma~ n:o. art. Ji. 0 , &'ee·ção 8, ds<. 1! € 2; sec·çã0 9, d. 5·a e secção 10, 
~~ -

E :J!lamine-se. e G@nf'ronte-se ís-oladlamen~e 01!1 em conjunc.to a;s. dis-
pesifii·êies si:mli,fa!fes da ne-ssa t1:'€lnsti>tl!lição SO'lare a materi;a' Gom a que vim@s. 

). 
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de citar e ver-se~ha que, apezar de havermos tomado aos americanos ,o 
molde do nosso estatuto basico, é grande a divergencia entre urna e outra. 

Razões espedaes para isso concorreram e já uma vez o assigb:a>· 
lamos. « A diversidade de condições em que nos acha-vamos dos Estados · 
Unidos, ao adaptarmos o regimen federativo, produziu1 entre nós, phe~ 
nomeno diWerente do que naqueUe: paFz se operou. Lá a federação foi a 
simples eo·nstatação de um estado político preexistente; os· Estados 'esta-
vam administrativa e politicamente organizados e constituídos, gozavam 
de plena aHtonomia territorial e financeira. O poder que tinha de qe·ar-se 
era o da União. A federação foi àpenas uma liga de Estados soberanos. 
<< Os diversos Estados que compõem a União eram, na adopção da Comrti~ 

/ tuição Federal, Estados livres; soberanos e independentes, que não se 
despojaram completamente do· seu caracter pelo abandono de certos 
podetes. ao governo fe<{e:ral, havendo-se associado com os Estados irmãos 
para fins inteiramente compatíveis eam a existencia continua de . suá 
li::Oerdade, soberania e }ndependencia original. ) 

(Paschall, A Consl. dos Estados Unidos . Trad. C. Queiroga, pag. 368, 
1888.} ' 
. . Não era a União o poder forte, abso·rvente, qu.e tinha &e partilhar 
com os Estados os seus recursos, para que aquella se pudesse constituir; 
eram,' a& contrario, os Estados que tinham de ceder dos seus direítos e 
preroga:tivas para a formação do poder central em condições de ind e"' 
pendencia correspondente á grandeza do papel que lhe· era assignalado, 

A vida i::t da peripheria para o centro, não, como entre nós, do centro 
para ás extremidades. 

Gomo disse Tavares Bastos : não era o Centro que se pFOpunha re~ 
pellir invasões dos Estados ; eram estes que contestavam a competenóa 
do Congresso Federal para votar imposições chamada:s - Interiores -
e principalmente para lançar taxas addicionaes sobre artigos já gravados 
por elles. 

Nós vínhamos, ao contrlilrio, da centralizaÇ"ãO : a:-federação brazileira 
não preexistiu, nem determinou a Republica ; foi a Repuhlica, ao con~ 
tra:rio, quem fez a federação. 

As províncias, convertidas dictatoria}mente, por decreto, em Estados 
autonomos , não tinham fronteiras· tributarias conhecidas v.ts-à~vis da 
UniãQl;, o Centro monopolizara at é então a seiva e a vida da Nação. 

As provindas tinham, em geral, as rendas e os re.ctll'SOS que elle 
lhes pel'ItiÍttia o'l:ll ~bes queria dar. 

O seu patrimonio financeiro era , portanto, que tinha de org-anizar-se 
com a eessão de partes de' receitas até então monopolizadas' p~lo Governo 
geral, pa-rtes de receitas· que deviam ser equivalentes ã somma de en-
cargos e O'HUS que pela natureza do nova regimen lhes eram transferidos 
com a outorga da autonomia política. >~ 

Esta díssemelhança fundamentai no modo de organrzal'-Se e constr-
tuir-se as: duas federações, reflectru~se de preferencia a>ccentuadámente 
no systema trihutarro que cad,a ttrná acJioptou. 
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Assim, a Constituição Americana neste particular é o product8 de 
concessões ·e transigencias arrancadas aos Estados ciosos da sua autono-
mià e disput;mdo tenazmente a posse integra dos direitos soberanos recla-
mados como necessarios á· constituição .do Poder Federal, em condições 
de assegurar e garantir a federação que se organizára. 

Na partilha dos pqderes tributarios, foi ' onde mai~ resistencia os 
Estaqos oppuzeram, onde mais cioso e recalcitrante se manife~tou o 
sentimento. da autonomia local. 

1 Nestas condições a questão dos impostos .que já fôra a causa da 
separação das colonias da Metropole seguramente traria o rompimento 
das negociações entaboladas pela convenção1 de Philadelphia e com elle 
talvez a perda definitiva de todas as esperanças de união e congraça-
mento, si os organizadores da Constituição, em vez de transigir, tives-
sem insistido pelo estabelecimento, de disposições certas -~ inflexíveis. 

O perigo foi, porém, conjurado pelo bom senso dos unionistas, que 
se cqntentaram com a affirmação de princípios que o tempo, mais tarde . 
desÊmvolveria. · 

Vingaram, pois, os escrupulos dos partidarios da autonomia dos 
Estados, e em vez de uma discriminação de rendas precisa, certa e espe-
cificada, de uma partilha rigorosa!llente delimitada entre a União e os 
Estados, forçoso foi que o poder de decretai-os e applical-os ficasse per-
tencendo em commum a ambos os governos, como poder, na linguagem 
dos commentadores, · concurrente. , 

Assim, emquanto em nossa Constituição a regra, o methodo, o sys-
tema é a discriminação, a competencia privativa, o poder exclusivo, 
expressamente attribuido á União, sobre uns e aos Estados sobre outros ' 
impostos, estes e aquelles certos e determinados, com a excepção do 
art. 12, na americana é justamente o contrario : o poder concurrente é 
a regr;a e a discriminação, esta mesma es~atuida . em forma negativa, á 
excepção. 
· Em .partes differentes, em artigos e paragraphos distinctos, separa-

damente, a Constituição brazileira dispoz a materia dos impostos : pri-
mejro- nos arts. 7. 0 a 9.o- delimitou a esphera das competencias tri-
butarias da União e dos Estados, enumerándo · especificada,mente, nomi-
nalmente, de entre os impostos existentes! os exclusivos de uma e outra; 
depois - nos arts . 1~ e 11, o que era vedado ao poder de taxação de 
ambos e, finalmente, no art. 12 - fontes de renda que aos mesmos é 
facultado crear, cumulativamente ou não, · sem prejuízo e offensa ·das 
exclusivas de cada um, mencionadas nos artigos anteriores. 

Nada mais claro, justo e terminante. Est:J. distincção articulada, 
explícita, por enumeração precisa e nominal dos impostos attribuidos 
á competencia tributaria da União e dos Estados, pondera o Sr. Amaro 
Cavalcanti, não obedeceu a uma pura preoccupação de symetria, não· 
deve ser encarada como simples motivo de ordem ou de methodo, mas 
pomo, attendendO a designÍOS de alcance muito SUperior, qual 0 de extre- . I 
mar fronteiras de taxação até entã9 indecisas e apagadas, de demarcar 

r' 
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competencias legitimas, de acautelar, .contra reciprocas incurs.ões, os 
· domínios tributarios de um e outro poder. Elle encerra e deixa ver prin7 

cipalmente o intuito previdente de evitar confusões e equívocos na pra-;-
tica ou appreciação de actos ou factos que para o .futuro podiam respec-
tivamente occorrer. · · 

Inutil precaução - a do legislador constituinte. Esquecendo-se a 
regra de que - « palavras e .phrases; qualificativas, referem-se ao ultimo 
antecedente e que uma disposição deve ser interpretada, como referindo-se 
á disposição ou clausula immediatamente precedente !' (Sutherland, 
Statutes and Statutry-Constrpction) e de·que não é permittido de phrase 
isolada de uma lei deduzir-se interpretação repugnante ao seu conjuncto 
entende-se hojy, que o systema calculadamente adopta'do pela Constitui-
ção - é defectivo, está errado e que é preciso corrigil-o ou completai-o 
por leis o·rdinarias interpretativas, que ·o limite posto ao exer:cicio de um 
poder exclusivo da União, com a preoccupação justíssima de cercear o 
arbítrio desta, em clausula de disposição inserta eritre as que só á sua 
colr\petencia dizem respeito, póde ampliar-se a artigo especial enumera ti v() 
das faculdades de tributação exclusivas dos Estados para restringil-as, 
sinão annullal-as de todo, tirando-lhes a possibilidade de execução. Não. 
Quizesse o legislador constituinte immunisar o commercio inter-estadual 
de qualquer onus por parte dos Estados e, seguindo o methodo descrimi-
J!,ativo que adoptou e rigorosamente observou, tel-o-hia feit~ explicita-
mente em artigo ou paragrapho distincto, não se servindo de palavras que 
se podem considerar como simples complemento do n. 2 do art. 7, em clau-
s-ula especial collocada entre as disposições referentes só á competencia 
exclusiva dos mesmos e não em um conceito extravagante e sporadico, 
incidentemente, em uma proposição complementar e lirp.itativa de dispo-
sição generica que simplesmente estatuia sobre direitos certos de outro 
poder. . 

Fosse assim e nada justificaria a incoherencia do legislador que neste 
ponto de maior alcance, quebrasse a uniformidade do systema que adop-
tara abrindo margem a duvidas que visara tornar impossíveis . 

Estivesse em sua mente o que se lhe attribue, fosse seu intuito prohibir 
aos-Estados o que na clausula questionada prohibiu á União, e o teria feito 
ás claras, com acerto e com logica, preferentemente, respeitando o plano 
que se traçara no art. 7.0 , onde ennumera os impostos dos Estados, ou nos 
arts.lO e 11, onde declara o que a estes e á União é vedado, definindo e pre-
cisando as limitações postas ás respectivas espheras de tributação ante-
riormente traçadas. E é de notar que se trata justamente de uma restric-
ção que se pretende attingir a ambos e que é precisamente e só no art. 11 
que a Constituição trata de limitações desta natureza. Mais ainda : no 
artigo alludído está expressa a prohibição commum á União e aos Estados 
<< de crear impostos de transito .pelo territorio de urn Estado ou na pass'a-
gem de um para outro, sobre productos de outros Estados, da Republica 
ou estrangeiros, e bem assim sobre os vehiculos de terra e agua que os 
transportarem. >l · 

\ . 
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Ora, o tra'nsito de que ahi se trata, immunizando-o expressamente á 
acção tributaria da União e dos Estados, é uma simples · parte integrante 
do commercio de cabotagem, cuja pr ohibição se pretend<:: estar ,implícita 
aos Estados na clausula explícita em q~e a, Uhião tão sómente si o veda. 

Do 'quanto temos dito parece evidente que não podia es-tar na mente 
do legislador tornar extensiva aos Estados a clausula restrictiva de que 
nos occupamoS', contrariando, incoherentemente, o plano que elle proprio 
se traçara e que de modo inequívoco, se traduz no art. 11, plan('} que .se con-
forma em absoluto com a natureza e os fins de uma Constituição escripta, 
de poderes expressos e enumerados. Ao contrario da americana .que -
diz Story - é uina « reunião de poderes limitados mas não definidos ''; 
a nossa' é uma reunião de poderes limitados e definidos - circumstancia 
que jámais deve ser esquecida na interpretação dos seus t extos como condi~ 
ção de acerto. '' Sempre que a Constituição veda aos Estados ou á União 
alguma cousa- o faz em termos claros. e expressos de que .é prova o art. 11' 
- ·«·diz o parecer n. 114, de 1896, combatendo-- como nós, a interpreta-
ção ampliativa que pretende dar á clausula questionada. De modo 
algúm ella se refer:e aos Est ados, dos quaes o art. 7. 0 e todos os seus nume-
ras se não occupam, regulando o legislador em artigo especial (9. 0 ) e 
com toda a clareza e minuciosidade o direito que, tambem exclusivamente, 
confere aos mesmos Estados no tocante ao poder de tributar " e accres-
centaremos - não so o direito como as restricções a este postas. " 

A proposição que enuncia ou affirma o direito privativo da União ou 
.dos Estados é acompanhada da completiva que o explica ou limita, sempre 
explicilamente, eis a' regra geral, seguida uniforme e invariavelmente, pela 
Constituição. 

Assim se dá, quanto á União no § 1. 0 do art. 7. 0 , em que a importação 
deixada á sua competencia tribu'taria exch1siva é immediatamente 
limitada - a « de procedencia estrangeira " e no § -3. 0 em que identica 
competencia, quanto ao sello, é acompanhada da clausula, « salvo as res-
tricções do art. 9. o, § 1.0 n. 1 "; quanto aos Estados, no art. 9.o n . 1, em que 
o direito privativo, de tributar a exportação é limitado immediatamente 
ás mercadorias " da sua propria producção "• no § 1.0 n . 1, - em que 
tambem o é à taxa de sello - '' aos aclos emanados dos seus respectivos 
governos e negocias de sua economia >J, no § 3.0 em que a faculdade de tri-
butar a importação de mercadorias estrangeiras, quando destinadas ao 
consumo no seu terrítorio, é seguida da clausula - .cc revertendo porém, 
o imposto para o Thesouro FederéV ... 

Emfim, a preoccupação do legislador foi banir o va:go, o incerto, o 
indefinido : tudo claro, expresso e explicito - systematicamente. 

Direitos de tributação communs (art. 12) ou privativos da União 
(art. 7. 0 ) ou dos Estados (art. 9.0 ) dispostos, enumerados e discriminados 
nominal e explicitamente em artigos e paragraphos distinctos, separados 
e inconfundiveis; limitações, explicações ou condições destes direitos ou do 
seu exercicio, explicitamente ,- tambem, na mesma ordem, em proposi-
ções ou palavras subordinadas á idéa principal ou em disposiçõ~s iso-

,c 
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}ada:s, mas sempre incluídas entre as enumeradas no artigo especial em que 
se cogita exclusivamente do que pertence a um e outro poder - eis o 
que qniz e o q'Ue· fl')'z o legislador dando· á nossa Constituição o carac-
terístico profundamente accent:uado de uma verdadeira Constituição 
escri>pta. 

Nestas co·ndi•ções, insistimos· em affirmar que pretender-se que a clau· 
ru~a restrictiva expl:kita de 1ll'm direito só da União; inserta na segunda 
parte· de um paragrapho do artigo que só das attribuições taxativas da, 
União cogita, envoive uma restrieção ~:mplici.t-a a . poderes exclusivos do 
Estado, enumerados em artigos differentes.- é inadmissível por absurdo, 
illogic'o e· incOíhe·rente, maxime si attender-se a que o legislad.O>r constituinte 
não Fecuou neste parti'cular deante do vicio de parecer ou de ser mesmo re-
ditlndante, eomtanto q~le deixasse bem daro o seu pensamento, de fórma 
a evitar duvidas e confusões . _ 

E'' assim que ne § 2. o· do art. 9. 0 ' isentando explicitamente de impostos, 
<(nO' Estado· por onde se exportar a producção de outros Estados », não 
faz mais do que repetir a prohibição que j:á se achava implicitamente con-
tida no § l .o do mesmo artigo eni que é dada aos Estados a competencia 
excJusiva para tributar« as mercado.rias d!e sua propria prodacção. » 

E' intuiti'Vo, pensa o 'Sr. Amaro· Cavalcanti, suf:t!ragando pO'r completo 
o noss·ry modo de· ver, que, si assim não fora, isto é, si o legislador tivesse 
tido em mente co<mprehender os Estados na disposição referida (art . 7.o 
n. 2} eHe nãO> iiria inseril7a, eomo sub·-cla:u:sula restricliva de uma faculdade 
conllerida á Umão, ou ao menos teria p.juntado alguma referencia exp1·essa 
·aos :E:stados, 'uma vez qne a mesma se a:c·hava induida em um artígo que 
estatuia S()bre a eompeteneia exclusiQa da:queHa, « ou fmalmente- como 
bem pondera o Sr. Milton (Con!slit'uição do Brazil, 2.a ed., pag. 37) tel-o~hia 
determinádo em artigo ou paragrap·l!lo distincto e não se servindo de pala-
vras que se podem considerar com(} sünples complemento, no n. 2 deste 
art. 7.9, em que· 0 legisfador se refere tão só:mente aos impostos que a União 
póde cohrar, e á liberdade de cabotagem que nelle consagrada sómente á 
União· drz respeitu - para que esta jámais possa impor sobre a mesma 
navegação. »' 

Em face do elemento historico directo e immediato, mais insustetítavel 
ainda é a pretenção do projecto. E' certo que o subsid-io· que nos ministram 
os Aanàes da q'onstituinte é por demais escasso, mas do pouco que nelle 
se encontra nada ha que autorize a ind'ucção de que na mente do legislador 
estivesse o pensamento de tornar a clausula restrictiva da 2."' parte do n. 2 
cle art. 7.0' igualmente obrigatoria aos Estados. 

Ao· contrario, intuito inteiramente diverso predominou n() animo dos 
membros da grande Gommissão· de represen:tantes de to·dos os Estados 
eBcarregada de rever o projecto de Constituição elaborado pelo Governo 
Provisodo•- affirma com o acerto· da mai·o·r firmeza, desafiando contesta-
ção·1 a al'l't€w:ídade insuspeita e valiosa de ~1m dos seus membros mais assí-
duos: e competentes, e· de collaboração· mais efficaz e decisiva. O seu depoi-
mento _pessoal, ractificado peliil quasi unanimidade dos membros da 'allu-
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dida Commissão (R_egimen Federativo, pag. 306) não ·póde ser mais peremp7 
. torio: · · 

<< A Commissão entendeu e com todo acerto e sem duvida; que si 
razões havia indiscutiyeis para que a União tivesse autoridade tributaria 
e~clusiva quanto á importação estrapgeira e ·a navegação, em geral , 
outro tanto não se da;va com relação ao movimento int'erno das q1ercadorias 
quer as de producção do paiz, quer as do estrangeiro depois de' despachada$ 
para 6 consumo, e por isso, adoptando o n. 2, approvou igualmente ·.em 
d.eliberado proposito e como sendo de previdente alcance o ( dispositivo 
final do citado n. 2, que denega á União o direito de tributar as mercadorias 
no seu gyro inter-estadual - declarando livre o co,mmercio de cabotagem; 

, e · assim procedendo, sinão a totalidade, pelo menos a maioria da Com7 
" missão, fel-o no sentido, não só de limitar a intervenção tributaria da União 
· no commercio inter-estadual, como de deixar aos Estados a faculdade 

plena de, a esse respeito, lanÇar ou supprimir~os proprios tributos, conforme 
as suas necessidades financeiras,: ou mais consentaneo fosse com f> çlesen-
volvimento economico de cada um. >1 l 

Além de mais a interpretação authentica do § ,2 ° do. art. 7 da Consti-
t,uição já foi firmadà de modo peremptorio e incontrastavel pelo Poder 
Legislativo. A Commissão Mixta de membros desta Garoara e do Senado ' 
especialmente encarregada de interpretai-o e definir quaes os direitos de 
que é livre o commercio de cabotagem, · fel-o no art. 2. 0 , do decreto de 4 de 
setembro de 1896, acompanhado do luminoso parecer n. 114, declarando 
que << os direitos de entrada, sahida e estada de navios, de que é livre pelo 
art. 7, § 2. 0 da Constituição da Republica, o commercio de cabotagem e as 
mercadorias ·nacionaes, bem como' as estrangeiras, que já tenham pago o 
imposto de importação, são os de doca, pharol, expediente e outros quaes-
quer da exclusiva competencia da Uniã9. n 

Ainda mais : no .primeiro dos considerandos com que justificou o 
alludido decreto firma a Commissão << que referindo-se o art. 7 da Consti-
tuição e.seus diverso.s numúos exclusivamente á União, de nenhum modo 
pôde restri'ngir os direitos e poderes expressos e exclusivamente conferidos 
a.os Estados pe{o art. 9. 0• e seus numeras e paragraphos; sendo, portanto, 
qúanto a estes direitos, plena a liberdade dos mesmos Estados legislarem 
como mais acertado e conveniente lhes parecer. >> 

E;is a interprétação authentica do art. 7, § 2.0 , dada já pelo Poder Legis~ 
lativ:o de pleno ·e absoluto accordo, com a doutrina que sustentamos e· em 
radical divergencia com a doutrina do projecto. 

O art. 7, § -2.o, referindo-se tão sómente á União, tendo em vista . 
exclusivamente definir os impostos que ella, sem offensa á liberdade de 
cabotagem, póde lançar, não se sabe que ligação possa ter com o art. 9 e 
seus' paragraphos que trata sómente dos impostos deixados privativa-
mente aos Estados1 n ão se comprehende como possa servir de fundamento 
a prohibição que se lhes impoz, de tributar generos de producção de outros 
Estados, quando destinados a "consumo ou a serem· reexportados par0 ·ou-
tros Estados. 
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O ·que póde ter de com1~um a prohibição feita á União de tributar o· 
eommercio de cabotagem, declarando-se expressamente quaes os impostos 
unicos com que ella póde gravai-o, no intuito de evitar que abusivamente 
ella.mesmo o onere de outros, com o direito deixado aos Estados de tributar 
a exportação1e o consumo? Como deduzir de uma limitação expressa e explí-
cita posta ao poder tributario da· União sobre a cabotagem uma limitação . 
impliciia ao direito dos Estados sobre ma teria completamente diversa? 

Ahi deixamos a interrogação. 
Disp6e o art,. 5 do pr.ojecto que« no_ territorio de cada Estado sómente 

á União compete privativamente as taxas que sob qualquer denominação 
incidirem sobre os generos nacionaes, de producção de outros Estados, des-· 
tinados a éonsumo no seu territorio, e bem assim sobre os generos estran-
geiros despachados para consumo (art. 34, n. 5, Const. Federal) salyo ares-
tricçãa neste ultimo caso, es'tabelecida no art. 9, § 3,0 , da Const. Federal. )) 

Depois de haver inconstitucionalmente retirado aos Estados no para-: 
grapho unice do artigo antecedente o direito de la_nçar taxas ou tributos 
que sob qualquer denominação, incidam sobre generos de producção de 
outros Estados, quando destinados a consumo ou a serem reexportados 
para outros Estados, o projecto confere-o privativamente á União. Aqui-' 
si é p<;>ssivel, mais do que nos dispositivos anteriores, é flagrante e insophis-

. mavel a offensa ao espírito e á lettra da Constituição. Nesta - não se encon-
tra um artigo que, remotamente si quer, possa fundamentar a doutrina do 
proje'cto e por não ser possível encontrai-o, o seu autor deixou de indicai-o, 
como o fizera, embora erroneamente, no dispositivo anterior e em outros. 
E' que, de facto~ o artigo não regulamenta nem interpreta a Constituição 
mas crea direito novo, augmenta' as faculdades privativas de tributação 
do poder federal, em detrimento dos Estados, mais do que isto, elimina di-
reitos que expressa e explicitamente a Constituição lhes conferiu. E' facil 
a demonstração. O legislador constituinte, já o dissemos, enumerou, pre- ' 
cisou ·e distinguiu, de modo a evitar duvidas, em artigos differentes, os 
imposto.s privativos da União e dos Estados: 

, No art. 7. 0 e seus paragraphos enumera os da União, :n:o artigo 9.o, da· 
mesma forma, os dos Estados. 

No art. 12, porém, abre uma zona commum á faculdade tributaria de 
ambos. Diz este artigo : « Além das fontes de receitas discriminadas nos 
artigos 7.0 e 9.0 é licito a União, como aos Estados, cumulativamente ou não; 
crear outros quaesquer, não contravindo o disposto nos arts, 7.o, 9.o e 11, ' 
n . I.)) -

E' á sombra desta faculdade ampla em que União e Estados foram · 
postos no mesmo nível , em que o direito de explorar pelo imposto esta zona 

. neutra é identico, podendo operar, á vontade, cumulativa ou isoiadamente 
sobre as mesmas ou diflierentes fontes de renda, que a União e os Estados 
teem se collocado para tributar em commum o consumo. 

Destacando da massa dos impostos nacionaes usuaes, conhecidos, 
existentes nas nossas tradiç.ões orçamentarias, certos e determinados 
para com · elles constituir o patrimonio de tributação privatiya da União , 

\ 
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certos e determinados para, de outro l~:~do, constituir o patrimonio de 
tributação privativa cios Estados, o l.egislador constituinte limitou, ci'r-
cumscreveu em raias claras e ·definidas, distinctas e inconfundiveis as 
espheras de comp.eten.cia de um e outm- poder. A .discrhninação espe-
cificada e n0minal, um a um~ dos impostos diversos con:stitutivos dos dous 
círculos vedados por igual ·á tributação reciproca e co~mum çJ..e ambos, 
é rigorosa, é systematica, de natureza a não permi~tir collisões nem coB-
fusões. Tan'to quanto foi severo, não dizemos justo, na delimitaç.ão da 
zona especial reservada exclusivam.ente ao abas.tecimento or.çamentario 
dopoder _federal e dos poderes estaduaes, o foi tambem no direito commum 

~ de taxação a amb0s deixado dentro do terreno neutro. 
Todos os impostos não comprehendidos na partilha, não induidos 

no circulo restricto do direito privativo de cada um dos poderes, todas 
as fontes de rendas que escaparam como tal - a discrimina~~o dos 
artigos 7 e 9, ficaram ipso facto- pertencendo ao patrimonio commum, 
sujeitas ao direito igual, coricurrente, simultaneo, cumulativo ou não, 
de ambos os poderes, dos Estados como da União. 

O que fez, porém, o proj.ecto? ·Deste patrimonio indiviso, deixado 

·, 

' calculadamente ao goso em commum dos Estados e da União, destacou · r 
umà fonte de renda, arrancou um imposto - o mais pr.oductivo - pela 
sua ·amplitude, flexibilidade e facilidade ' de percepção - o de consumo, 
e attribuiu-o exclusivamente á União, declarou-o 'privativo desta., frau-
dando o direito dos Estados, diminuindo· o patrimonio commum, isto é -
annullou a Constituição, desfez o que ella quiz e soube fazer, quebrou 
o systema que ella adoptou, perturbou o equilíbrio que ella quizera 
manter na partilha das rendas. 

Erro sobre erro, inconstitucionalidade sobre inconstitucionalidade. 
Creando uma fonte a mais de renda privativa da União, o projecto, 

em vez de interpretar a Constituição - reforma-a, modifica-a, desfaz · 
o seu systema, vae além do que ella expressamente dispoz. Si se admit-
tisse esta perigosa doutrina a ennumeraçãó feita na Constituição dos 
poderes e direitos conferidos ao Congresso,, como aos Estados e á União, 
seria superflua, teríamos a destruição pela base da demarcação de com-
petencias, por ella rigorosamente fixadas. Si a tanto pudessem chegar 
as legislaturas ordinarias, annullada estaria a vantagem maxima, a razão 
de ser das constituições escriptas que - foram instituídas justamente 
para refreiar os poderes absolutos e discricionarios dos parlamentos. 

O projecto base(l-se no art. 34, n. 5, da Con~tituição para declarar 
da competencia exclusiva da União o direito de tributar o cqnsumo in-
terno dos generos, quer naci()naes, .quer estrangeiros. 

Eis, porém, o. que diz o artigo e paragraphos _citados : 
Art. 34. - Compete privativamente ao Congresso Nacional : 

, ; 

_ § 5. 0 Regular o co:rr;tmercio internacional, hem co~o o dos Estados 
entre si e com o Districto Fede~al, alfandegar portos, crear .ou supprimir· 

I 
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entrepostos. << Para j'ustificar a restricção ao direito dos Estado,s de tri-
butar. o consumo, invoca-se a autoridade dos julgados americanos, a 
interprétação doutrinaria que alli se tem dado. ao art. Lo, § 8.o, n. 3 
que é considerado o similar da disposição do alludido art . 44, § 5 .o, como 
a sua fonte directa, que elle foi ditado pelas mesmas necessidades, visando 
os mesmos fins. O estudo da questão remontado ás suas origens, tendo 
em attenção a situação diversa e a diversidade de condições e circums-
tancias políticas e economicas dos nossos e dos estados americanos, de-
monstrará que só apparentemente, e por uma apreciação superficial e 
erronea, póde-se -applicar em absoluto a lição dos seus arestos e dos 
seus exemplos ao nosso caso. 

Mais ainda : elle demonstrará - que, apezar da desconformidade 
de motivos que determinaram a attribuição privativa de regular o com-
mercio á União, lá como aqui, a doutrina dos constitucionalistas e a 
jurisprude:ncia dos tribunaes, longe de suffragar, ao contrario, condem- ' 
nam, de modo peremptorio, a restricção aos poderes tributarios dos 
Estados, como pretende e consagra o projecto. Na America, os Estadç>s 
que depois se federaram, emquanto se reputara,m na posse absoluta da 
soberani-a mantinham entre si accesa guerra de tarifas. Dominava-os 
o mais extremo particularismo, curando cada um, exclusivamente, dos 
seus interesses économicos e tributarias, sem o mínimo· respeito aos 
interesses dos outros. Nada de solidariedade ou communhão de vistas : 
egoísmo feroz e intransigente, eis o qu~ caracterizava o regimen dos 
impostos e as relações commerciaes entre . as ántigas Colonias des~e 

. que se desligaram da mãe patria até que celebraram o pacto da fede-
ração, na phase intermedia da autonomia absoluta á autonomia res-
b·icta. 

Neste período de transição, em que, entregues a si mesmas, consi-
deravam-se soberanas, na mais lata accepção do ~ocabulo, as antigas 
Colonias, não era só com -exígencias regulamentares mais ou menos 
gráves que a sua legislação difficultava o commercio entre si, como com 
as nações estrangeiras; havia além disto, na maior parte dellas, não só 
impostos discriminativos, conforme a origem ou procedencia da mer-
cadoria tributavel, muito embora fosse esta do proprio paiz, como. ainda 
outras que prohibiam, mesmo a entrada ou circulação inter-estadual 
das proprias mercadorias. <t Fôra com effeito illusorio e ocioso suppor, 
escreve Story, que, dada a existencia de treze Estados independentes, 
possuindo cada um o direito exclusivo de regular o commercio, pudesse 
haver qualquer .uniformidade de systema, ou qualquer harmonia e coope-
ração para o· hem commum. » Na convenção de Philadelphia a luta t para 
sahir~se deste 'regimen de anarchia e de licença, foi, pois, tenhida. Os 
Estados marítimos, sobretudo, conta Carlier1 favorecidos por sua situação 
resistiram tenazmente em abdicar nas mãos do Congresso dó poder de 
regular o commercio interno e externo, poder de que tinham tantas 

, veZ'es abusado para com 0s seus proprios confederados. Emfiin, o di-
reito de soberania exercido até então pelos Estados, sem correct~vo e 
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sem- freío, predispunha-os á oppostçao, ao ab,andono de muitas prero-
gativas de grandes consequencias, notadamente a de lançar impostás 
sobre as importações e as exportações, mesmo impostos directos1 
• Semelhante estaçlo de cousas era, porém, radicalmeQte incompa-

tível com o regimen 'da federação e da lei; e vencedora esta, após innu-
meras difficuldades, a necessidade que a todos se afigurou inadiavel e 
fatal, de adoptar-se, por disposições expressas\ medidas tenâentes a 

· fazer cessar a confusão, as represàlias, as hostilidades e' a guerra de 
tarjf:;.s entre os Estados e assegurar-se a effectividade' e a efficacia do 
podér soberano conferida á União para celebrar convenções e tratados 
com as nações estrangeiras, poder que, a permanecer a situação ano-
mala que vimos de descrever, seria uma verdadeira burla, impoz-se o 
dominou. 

A reacção unionista venceu, pois, e nos arts. 1.0 , § 8. 0 , ns. 1 e 3 e 
§ 10, ns. 2 e 3, foram expressamente consagrados os remedios julgados 
capazes de pôr termo á anarchia e á licença tributaria dos , Estados, isto 
é, foi estabelecido, ·· o principio da uniformidade dos impostos em toda 
a extensão· dos Estados Unidos, foi dada ao Congresso a competencia 
privativa para regular o commercio interno e e:A.'i.erno, e sem o seu con-
sentimento, vedado aos Estados lançar impostos ou direitos sobre a 

. ~mportação ou exportação, salvo os absolutamente necessarios á exe-
cução de suas leis de inspecção, e estabelecer direitos de tonelagem 
sobre os navios. » 

Estes poderes, até então dispersos e entregues aos Estados que 
delles tinham extraordinariamente abusado, · foram centralizados e attri-
buidos privativamente á competencia soberana da União. Diversas, intei-
ramente outras, eram as nossas condições ao ser inaugurado o novo 
regimen. 

Vínhamos da centralização; e os poderes que lá se achavam dis-
persos pelos Estados aqui nunca sahiram das mãos do poder central, 

·nunca foram disputados ao Governo Nacional, que os .teve sempre como 
attributo da soberania · e os exerceu sem contestações e litígios. Este 
poder podia ser lá uma novidade, entre .nós' não. · 

A razão, pois, da disposição do art. 34, § 5. 0 da nossa Constitúição, 
embora quasi textualmente identica á do art. 1.0 , § 8.0 , n. 3, · da ame-
ricana, não foi inteiramente a mesma, não teve ·em vista attender e' re-
mediar as más condições então predominantes ,nesta ordem de factos, 
como lá succedeu. 

O poder de regular o commercio inter-estadual ou internacional 
não é entre nós uma attribuição nova conferida ao Congresso, diz o 

· douto constitucionalista, conselheiro Barradas, podel-o-hia ter sido' nos 
Estados Unidos, onde cada Estado tinha uma existencia independente 
e um poder extenso de legislar sobre todas as relações da vida civil; 
não, porém, entre nós que, vindos de um regimen unitario, nunca reco-
nhecemos outro poder de legislar sobre estas materias, de interesse geral, 

. sinão o da- assembléa geral legislativa. · 

.( i 
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Antes da actual Constituição já tínhamos todas as leis que, segundo 
o direito constitucional e a doutrina americana, constituem o regula,. 
mento do commercio, - como o Codigo Commercial · sobre contractos e 
obrigações mercf!.ntis, terrestres e marítimas, os regulamentos çlas alfan-
degas e das' mesas de rendas, os das capitanias dos portos e. p"olicia dos · 
ancoradouros, os da pilotagem e praticagens das barras, pharóes ·e si-
gnaes, os da hygíene marítima, os dos telegraphos, os da viação . ferreà, 
e outros, t,odos promulgados pelo legislativo nacional. .\ 

Nunca as províncias tentaram siquer legislar sobre estas materias, 
como faziam os Estados · da União Americana antes da actual Consti-

,_ tuição; mas si .nenhuma dellas procurou exercer esse poder, que seria 
uma verdadeira usurpação, todas mantinham-se na posse de tributarem 
os productos uma das outras, que demandassem seus II1ercados, sem que 
jámais se attribuisse a esta faculdade, bem ou mal exercida, a tendencia 
usurpadora da attribuição da assembléa geral, que os Estados ameri-
canos receiavam e os levou a conferil-a exclusivamente ao Congresso. 

Assim, a acção fiscal e tributaria do Estado só poderá alcançar a 
faculdade reguladora do commercio, como bem o advertiu Hare, si o 
imposto lançado for tão immoderado que assuma caracter verdadeira-
mente prohibitivo, ou si crearem tarifas difierenciaes, segundo a origem 
ou procedencia dos productos tributados . 

Neste, caso será indiscutível a intervenção da União, não porque 
se ache tolhida a faculdade de regular o commercio inter-estadual, ma:s 
porque se estabelecem desigualdades entre os Estados que a Constituição 
·prohibe em outras disposições. 

Apezar, porém, desta differença de condições e circumstancias .que 
determinaram em ambas as Gonstituições a inclusão das alfudidas dis-
posições, o que de muito deve influir no modo de comprehendel-as, inter-
pretai-as e applical-as, apezar ainda da divergencia radical que existe 
entre uma e outra neste ponto, pois, ao pàsso que a americana dá á 
União o poder exclusivo de tributar toda a importação e a exportação 
de modo amplo e generico, sem distincção de especie alguma, a nossa dá 
expressamente ·aos Estados a tributação da exportação e attribue á União 
sómente a da importação e esta mesma, restricta á de procedenci(l estran-
geira, a doutrina lá assentada está longe, muito longe de sufiragar e 
poder servir de base á doutrina que entre nós se quer implantar res-
tringindo a faculdade taxativa dos Estados, contestando-lhes o direito 
de tributar a · importação inter-estadual. · 

Lá a jurisprudencia ~ão confunde, não condemna, nem julga . o 
direito dos Estados 'de tributar a importação inter-estadual como, em 
absoluto, offendendo, collidindo ou annullando o direito privativo da 
União de regular o commercio. 

Apezar de .mais fundamento poder enco~trar na lettra e no\ espírito 
da constituição americana, esta doutrina restrictiva dá competencia _ 
tributaria aos Estados, tódavia, si examinar-se imparcialmente os jul-
gados sobre o assumpt1, ver-se-ha que o que elles condemnam e coarctam 
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« são as taxasJtinerarias, de transito ·e .de transporte, co~o offensivas da 
liber-dade de commercio » que a Con·stituição deixou por justos motivos 
á competencia da União e que a nossa Constituição igualmente aos 
Estados prohibe, nunca, porém, o imposto inter-estadual, o imposto· 
interno de consumo. 

ReJ,eva ainda ponderar que, nos Estad-os Unidos, não se discrimi .. 
naram, ·como entre nós, os impostos que pertenciam exclusivamente ou 
não aos Estados, e que é << justamente por ter continuado indefinida a 
faculdade dos· mesmos na materia tributaria, que o Judiciario se con-
sidera autorizado a in.tervir para o fim de, mantendo o pensamento do 
legislador constituinte, declarar invalidos certos impostos estadúaes, 
desde que se mostram o:ffensivas da clausula em questão. » 

Como quer que seja, a jurisprudencia americana não confunde o 
direito q!le teém os Estados de tributar o consumo .das mercadorias 
importàdas de outro Estado com o direito que tem a União de regular o 
commercio, ao ·contrario, distingue-os, não deduz da affirmação desta 
competencia exclusiva do Congresso á negação da competencia dos 
Estados para tributarem a importação inter-estadúal. 

O poder de regulamentar o commercio é assim definido: 
<< E' o poder de prescrever as regras pelas q1,1aes o commercio deve 

ser goverqado. » (Cal v. D cisiones Constitucionales, 152.) 
cc O commercio sendo o intercurso e o trafico entre os povos, re-

gulai-o qúet dizer ·: fixar as regras applicaveis aos differentes actos que 
interessam esse 1 intercurso e esse trafico - escreveu Marschall. (Po-
m oy' C sliluciona Law, pag. 273, cit. Araujo Milton. Constilu :ção 
do Brazi . Pág. 1;27, 2.' edic.) 

A differença entre os dous direitos de reg_ulamentar o commercio e 
de lançar impostos é assim magistralmente estabelecida por Paschall : 

O poder de regulamentar o commercio não é, como se poderia cret, 
a mesma cousa que o poder de estabelecer impostos. Este ultimo admitte. 
o concurso do Congresso e dos Estados, mesmo quando é exclusivo, como 
acabamos de dizer. A differença resulta da natureza mesma destes po-
deres. O poder de taxação, concedido ao Congresso, não é necessaria- ,. 
mente incompatível com o que pertence aos Estados. Cada um de.lles póde 
estabelecer .um imposto sobre as mesmas causas sem invadir o direito do 
outro, porque impor contribuições é tomar pequenas porções da massa 
das riquezas que são susceptíveis de uma divisão infinita. Estabelecendo 
um imposto no interesse de um Estado, este Estado não faz o que o 
Congresso teria o direito de fazet, porque o poder do Congresso não se 
estende aos obj'ectos particulares dos Estados. 

Assim, pois, o exercer cada governo direito que lhe é proprio para 
crear impostos, não invade a esphera do direito alheio. Porém (eis o 
que os Estados não pódem fazer), si, áo contr.a:rio, um Estado quer regu-
lamentar o seu commercio com as nações estrangeiras ou com a União, 
exerce então um poder que pão foi concedido 'senão ao Con.gresso:. 
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Não ha, pois, nenhuma analogia entre a faculdade de crear impostos 
e a de regulamentar o commercio. (Paschall. C nsl. d )s Estados Unidos. 
Pag. 131, art. 77. Trad. E. Queiroga, 1888.) · 
· O principal · e ff~ito desta faculdade exclusiva da União é impedir que 
o Estado, que para as suas importações ou exportações atravesse outros 
Estados da União, fique sujeito, por este motivo, ao pagamento de direito 
de transito. Si cada um fosse livre de regulamentar á sua vontade o com-
mercio com os outros Estados da União, não de~xaria de encontrar meio 
de onerar de tributos o genero importado ou exportado na passagem por 
seu terrítorio. 

O imposto, pois, que póde annullar o exclusivo da União consagrado 
no art. 34, n. 5, da Constituição, é, não o de tributar a importação inter-
estadual, o consumo dos generos estrangeiros já nacionalizados e de pro-
ducção de outros Estados, mas o de transito previsto e explicitamente 
vedado, quer á acção taxativa dos Estados, quer á da União, em termos 
perempto rios e insophismave~s- n,o art . 11, § 1.0 

O direito, porém, que os Estados reclamam, de que estão de posse, de 
que jamais abdicaram e que o projecto' pretende negar-lhes, é justamente 
o contrario deste, é o de tributar, não as mercadorias vindas do estrangeiro 
ou de outros Estados que tocam no seu territorio, demandando outro des-
tino, que nelle passam por escala, mas aquelles que a elles são destinados 
e ahi ficam para serem entregues ao consumo . O dispositivo do art. 5. 0 

do projecto não encontra,' pois, apoio na Constituição e, ao contrario, que.r 
a sua lettra, quer o seu espírito, quer as fontes subsidiarias a que devemÇ)s 
recorrer para bem interpretai-o, o nosso direito anterior e o direito consti:. 
tucional americano, absolutamente não o pódem justificar. 

Do americano já vimos que formalmente dissentimos nesta parte, 
debaixo de todos os pontos de v1sta : nos motivos determinantes dos dispo-
sitivos constitucionaes do art. 1.0 , § 8. 0 , n. 3, similar do § 5. 0 ·do art. 34 
da nossa Constituição, nos seus antecedentes historicos como na sua liga-
ção com o conjuncto das demais disposições relativas a impostos, como no 
modo de discriminação das rendas, ponto essencial n'a eluc1dação do as-
sumpto. ' 

Não obstante, porém, tudo isto é a doutrina americana a que os nossos 
tribunaes se apegam para interpretar a nossa Constituição no sentido res-
tricti'vo ou negativo da .competencia estadual, considerando a faculdade 
de regular o commercio como comprehensiva do direito de annular os 
necessarios poderes de tributação dos Estados, interpretação que o pro-
ject? homologa e quer transformar em le1. Semelhante jurisprudencia não 
está, porém, alli firmada e, quando estivesse, não poderia ter applicação 
entre nós . · 

- Em synthese magistral, depois de um minucioso estudo e confronto 
das duas Constituições, com o apow dos mais abalisados constitucionalistas 
e os julgados dos tnbunaes, a•ffirma o emmente autor do << Reg.men Fede--
rativo n: 

Que a jurisprudencm da mesma CõrLe sobre casos litigados, no intuito 

,· 



,, 

J 

' ' , .... ( 
' ' 

-68-
' ,. 

de .annullar imposto$ estaduaes como infrjngentJ,es de clausula da Consti-
tuição Federal que attribue ao Congressó o· direito de regular G commercio 
inter-estadual, tem sido em grande parte, incerta, varia, e até conlraditoria, 
e só, em hypotheses muito limitadas, .poderá ter applicação precedente aos 
casos analogos, porventura fundados em textos da Constituição B:r:azileira ·; 

Que as razões historicas e condições differentes, em que asrespectivas 
disposições foram estatuídas nas duas Constituições, são argumento bas,. 
tante pará· que as razões de decidir sejam tambem differentes nos julgados 
da Suprema Côrte Americana e do Supremo Trilbünal Federàl do Brazil; 

Que,· além disto, bem examinados os casos decididos pela Suprema 
Côrte Americana, ann~llando tributos estaduaes, por offensivos ao regula-
mento do commercio verifica-se que o fundamenld principal dos julgados 
tem sido, em regra geral : ou porque os tributos impugnados prejudicam a 
liberdade de transito, transporte e intercurso ao commercio interestadual, ou 
porque attentam contra ' o exerci cio qas profissões e a igualdade de direito; 
e privilegias, a que os cidadãos americanos·- ·te em direito em qualquer 
Estado da União- mas nunca porque os alludidos tributos recaiam sobre 
mercadorias importadas depois de incorporadas á riqueza ou propriedade 
do respectivo Estado; 

Que, finalmente, as razões e motivos procedentes, que o Judiciario 
Americano tem deduzido do merito que teve o legislador a,o estabelecer a clausula do art. 1.0 § 8. 0 , n. 3. 0 , da Constituição Federal, não podem ter 

. igual valor e cabimento na jurisprudencia brasileira; visto como, por dis-
posição expressa ct'e nossá Constituição (arts. 7. 0 a 12), foram, desd.e logo, 
previstos.os aétos e factos concernentes, ficando, conseguintemerl.te, o dis-
posto no n. 5. 0 do art. 34 da Constituição Brazileira muito mais restricto e ' 
limitado em seu objecto e fins do que o dispositivo analogo da· Constituição . 
Americana. · 

E'm nota comp,lementar desta soberba synthese obserV!l o douto cons-
tituci_onalista : 

« Haveria mesmo. uma grave injustiça, si os productos importados 
para o consum() de um Estado ficassem, pelo só facto de virem de fóra, 
isentos de todo o imposto, ao passo que os productos do proprio Estado 
não o são. 

De certo, raro será o producto do Estado que não support~_um imposto 
de consumo, màíor ou menor. E porque o producto de outro Es'tado deveria 
,gosar de vantagem superior, sendo igualmente exposto ao consumo o pri-
meiro? ' . 
. A injustiça e o àbsurdo resultantes de semelhante doutrina foram · 
egualmente e nos mesmos termos que os do publicista brasileiro eviden-
ciados por Hare em seus estudos sobre a Constituição Americana. ,, 

• << • Na prohibíção ~os Estados tributarem a importação não se inclue 
a de taxarem os productos dos outros, mas só os de procedencia estrangeira, 
pois foi nesta accepção techníca que a Constituição empregou a palavra,____ · 
i;rtportação - e si ~e fosse tolher aos Estados es.se poder (de tributarem 
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p~oducto~ dok outros) collocar-se- hiam seus governos em 'difficuldades fi-
nanceiras muito serias, obrigando-os a tributarem só os seus proprios 
productos, deixando isentos os dos outros Estados, o que seria contrario á 
igualdàde que a mesma Constituição tev~ em vista. » 

Mas este imposto sobre os productos dos outros Estados, contin úa o 
autor, não deve ser tal, que opere como regulamento do commercio ou 
c11mtra o precéito da igualdade que deve reinar entre os habitantes do terri-
torio nacional; o que quer dizer que o imposto deve ser igual na sua acção, 
nos seus effeitos e sem distincção de origem dos productos, contra a lettra 
e espivito da Constituição. (Amer. Const. Law. tom. 1. pag. 251 e 252.) 

O constitucionalista ' americano neste tão conciso quão substancioso 
trecho salienta a mais duas condições de subida e capital importancia, em 
tudo condemnatorias da f~lsa doutrina do projecto : a de que a palavra· 
<< importação » empregada pela constituição americana é sómente compre~ 
hensiva da estrangeira e não da nacional q.ue, portanto, fica sob a acção tri-
butaria dos Estados e que a· prohibição de um Estado tributar os generos 
vindos de outro é offensiva ao principio da igualdade que a nossa Constitui-
ção consagra, por igual, e em clausula expressa e obrigatoria, á União e 
aos Estados (Art. 7.o § 2.o, art. 72 § 2.o). 

Em Miller encontramos tambem (Sect. da Const. 'pag. 521) que o 
imposto sobre o wisky importado de outro Estado estabelecido por uma 
lei de Alabama e impugnado como inconstitucional, foi declarado subsis-
tente- nãQ só por não ser de impor:tação prohibida na clausula constitu-
cional - isto é - não ser importação de procedencia estrangeira; como 
por não affectar o poder do Congresso de regular o commercio inter-estadual, 
visto que a referida lei tributava com a mesma igualdade o wisky importado 
e o fabricado no Estado. 

Nada mais claro. e terminante. Eis ahi- mais uma vez- affirmad·a 
a distincção do imposto da importação para' attribuir-se ao Estado o d.ireito 
de tributar a nacional, e afirmado tambem que o uso deste direito não -é 
offensivo do da União de regular o commercio inter-estadual que só poderia 
ser attingido si porventura o imposto desvirtuasse o principio basico da 
igualdade a que já acima nos referimos. 

o contrario, porém, de tudo isso é o que affirma e consagra o projecto, 
é o que se diz ser a doutrina americana e o que deve ser a nossa, é o que se 
diz estar na nossa como na constituição que nos foi modelo e guia. 

Os princípios, porém, são os mesmos e são de todos os tempos, e atra-
' vés de todos os regimens impõem-se com a mesma evidencia e necessidade. 
Este . respeito ao principio d.a igualdade era a mesma condição de que 
Tavares Bastos,·na passagem que já acima citámos, fazia defender a cons~ 
titucionalidade dos impostos provinciaes sobre o consumo dos generos 
importados, respond.endo aos que queriam cercear a competencia tribu-
taria das Províncias em beneficio do C~ntro, e que tinham · a mesma lin-
guagem e os mesmos argm::nentos dos que actualmente negam aos Estados 
o direito de tributar o consumo e a importação•intern.a. 

I 
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Depois de diversas considerações tendentes a demonstrar que o art. 34 

§ 5. 0 visava de .preferencia assegurar o principio da egualdade-nas relações 
tributarias dos Estados, conclue, da mesma fórma, o Sr. Araujo Milton ,; 

<< Em tal caso, importa reconhecer qu·e a Constituição, neste ponto, 
não se refere á exportação effectuada de um para oB.tro Estado, mas ·cogita 
apenas de impedir os impostos de transito; onde ha passagem •de merca-
dorias entr-e os differentes Estados da União, isto é - << o imposto que é 
susceptível de coincidir com o direito privativo da União de regular o com-
mercio, o imposto estad11al que aquelle direito abrange e póde annullar 
por infringente do principio da igualdade é, não o dirf!ito .de tributar a im-
portação interestadual destinada a consumo, como quer o projecto, mas 
o qu~ ·restringe, difficulta, m;era e impossibilita o transp0rte, o livre inter-
curso, o transito das mercadorias ... 

Ora, é aquelle direito que, justamente, os Estados reclamam e que o 
projecto lhes nega- como offensivo do direito maior da União de regular 
o commercio, estabelecendo calculadamente uma confusão impossível de 
subsistir. Tributarem reciprocamente as suas producções no acto de sahi-
rem e entrarem nos seus territor.ios e ahi permanecerem para serem dadas 
ao consumo - eis o que querem os Estados e o que teem como um direito 
que a Constituição lhes assegura e garante. Até ahi tinham chegado os li-
mites da competencia tributaria das antigas províncias; além não preten-
dem ir os Estados republicanos federados. 

O art. 11 da Constituição é claro e explicito de mais na sua lettra e no . 
seu espírito, para dar guarida a pretenções abusivas dos Estados, tanto 
quanto para invalidar o exercício do direito que lhes foi deixado. A prohi-
bição que lhes é feita de « crear impostos sobre as mercadorias em transito 
pelo territorio de um Estado ou na passagem de um Estado para · outro 
(art. 11) »é cousa diversa de tributarem as mercadorias importadas para 
serem mercadas. nelles e consumidas. A idéa de passagem contradiz, 
repugl).a e exclue · a de permanencia : são cousas antinomicas : 

O transito - foi vedado ao imposto, a permanencia foi promettidt 
Reduzida., pois, a questão aos seus verdadeiros termos, ás suas justas· pro-
porções, demonstrado que o imposto de consumo sobre as mercadorias im-
portadas ou de transito sobre os generos que passam em demanda de 
outro mercado - são eousas radicalmente antagonicas e inconfundíveis, 
que d primeiro é constitucional e o segundo- não, que os Estados, tendo 
aquelle como um direito, nunca pretenderam o 'segundo por usurpação, 
que o imposto de transito é o susceptível de offender a competencia 
privativa da União de regular o commercio e não o de consumo, claro e 
evidente, insU:sc~ptivel de duvidas é a inconstitucionalidade da prohibição 
contida no art. 5.0 do projecto que analysamos. 

Não ha por onde · salval-o deste vicio que visceralmente o domina. 
Um artigo não exis~e na Constituição que o pos'la justificar, todos, ao con-
trario, que se relacionam com o as;mmpto, implic}ta ou explicitamente, o 
condemnam, demonstrada a absoluta imp-ossibilidade de deduzil-o do 
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art. 3,4 § 5.o Não tem um ponto que não seja vulneravel. A sua inconstitu-
cionalidade é incontroversa, não se discute; vê-se, prehende-se ·,á primeira 
vista, é patente, é flagrante, é insophismavel. 

·. Não póde prevalecer. Ma teria prevista, disposta da fórma systematica, 
logica e expressa por que o foi à discriminação das rendas pela Constituição, 
nem o poder judiciario, por deéis,ões ,interpretativas, nem o Congresso Fe-
deral, por lei complementar, pó'dem alterar a sua distribuição, creando, 
ampliando ou restriNgindo fa~uldades tributarias da União ou dos Esta-
dos. Os direitos privativos são somente os ·que ella enumera. · 

Direito conferido a um poder -publico não-depende · de nenhum outro 
-para ser exercido, nem póde ser annullado pelo arbítrio de autoridade es-
tranha. Armar-se o Congresso em arbitro supremo relativamente ás facul-
dades tributarias dos Estados, para cerceal-as ou declarar inexistente 
direito que lhes foi permittido, é attehtar contra o regimen firmado pela 
Constituição, é exorbitar da esphera· de suas attribuições, é arrogar-se cóm-
petencia que lhe falta. 

Si a discriminação de rendas é defeituosa, si, ha partilha dos impostos 
"'- o poder federal foi lesado -, o que é de impossível demonstração, só 
resta aos seus partidarios o recurso amplo e regular da revisão. Fóra dàlli 
ha somente a subversão completa do regímen. 

<c Não ha duvida que, por força do art. 34 n. 5, da Constituição póde 
o . Cop.gresso N acionai regular como melhor parecer o livre commercio 
externo e interno do paiz, e velar para que os governos estaduaes, por sua , 

' legislação, não contrariem'ou obstem a boa efficaCia das leis federaes ou dos 
tratados a este respeito; tudo isto cabe no objecto e fins do n. 5 do art. 34 
da Constituição. 

Mas pretender, além disso, que o poder tributario dos Estados é ou não 
é, prevalece ou anniquila-se, conforme a latitude ou interpretação amplialiva 
que se quizer dar ao texto supradito, é cousa que hão esteve na mente do 
legislador constituinte . brazileiro, nem seria licito suppol-o, em vista do 
modo completo e positivo pelo qual o mesm" deixou traçada a esphera da 
competencia tributaria: entre a União e os Estados. 

Conhecidas, como são, as condições retrospectivas da 1egislaçãó ante-
rior do Brazil, com relação ao commercio em todos os seus ramos, a dispo-
sição do artigo 34 n. 5, da Constituição Federal é simples affirmaliva, aliás 
dispensavel, em vista da unidade da lei commercial, de que a referida mate-
ria continuava na Republica, como havia sido no Imperio, a ser da attri-
buição exclusiva do Poder Legislativo nacional. » 

Os paragraphos 33 e 34 do a~tigo 34 da C:onstituição dispõem - que · 
é da competencia privativa : ' 

1. o Decretar leis organicas para a execução completa da Constituição e 
das leis; ' 

, 2.o As leis e resoluções necessarias ao exercício dos poderes que per-
tencem á União. 

( 
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O dispositivo similar desces na Constituição Americana é o do § 18 
da secção 8.ado art. I.o, pelo qual é o Congresst> autorizaao «a fazer as leis 
que forem necessarias e convenientes para dar execução a todos-os poderes 
investidos pela Cbnstituiçãp no Governo dos Estados Unidos ou em algum 
departamento ou funccionario deste ». A inserção desta clausala foi uma 

' das mais importantes conquistas do espirito unionista sobre o federalista. · · 
A interpretação deste texto, diz Carli-er, deti Jogar a discussões movidas pela 
suspeita contra a amplitude que se affigurava por démais excessiva da 
autoridade conferida ao Governo Federal. O 'partido que se formou para 
a defesa dos Estados pretendeu que não se podia deduzir deste § 18 sinã() 
uma significação muito restricta, não admittindt> outro meio de execução 
dos poderes principaes da União sinão o que se justificasse por necessidade() 
imperiosas. , 

Ir além seria um acto de usurpação so_bre o dominio-dos Estados. 
Demais a emendá que se projectava additar á Constituição, repu-

gnava, á clausula já estàbelecida na emenda 10, em que se· declarava 
q,ue os poderes não delegados aos Estados eram reservados a estes. 

Em taes condições, a adopção de qualquer outra emenda só deveria 
visar melhorar, assegurar e. affirmar o direito · dos Estados que não po-
diam ser deixados á mercê de interpretações mais ou menos interessa-

, das, fluctuando sem cessar, em vez de repousar so.bre uma base fixa. 
Prevaleceram, porém, os princípios sustentados pelos unionisias, e, ao 
ladodos poderes enumerados, admittiram-se os chamados, poderes impli-

ciios como condição indisp'ensavel ao exercício pratico e efiectivo das 
attribuições conferidas á União ,em« grandes traços» apenas. (E. Laboulay. 
Hist. dos Est. Unidos. Pag. 430.) . · , 

A emenda adoptada v-isa, porém, simplesmente. a realização do 
principio de que (( a concessão de um poder confere áquelle que assumiu 
a responsabilidade de ·exercei-o os meios necessarios á satisfação do seu 
compromisso - isto é - (( que na interpretação de um poder, todos os 
meios adequados e apropriados para levai-o a efieito, devem ser consi-
derados como partes deste mesmo poder. (Story C. Tom. 1.° Cap. 5 
n. 430.) A execução lea'l e integra do pensamento da emenda não des-
mentiu, de tod·o, os prognosticas e as suspeitas dos seus adversarios, de 
fórina a poder dizer um eminente ·. constitucionalista americano que 
(( provavelmente mais de metade da legislação do Congresso . não tem 
outra garantia sinão a interpretação liberal dos poderes implícitos do 
governo 1geral. (Walker. On American Law. Pag'. 179.) · 

Simplesmente estribado nesta disposição, tem o Congresso votado 
leis assegurando ao poder federal o direito de centralizar a fiscalizaÇão 
das estradas de ferro em toda a União, de dispor acerca da · navegação 
de todas as · aguas navega v eis nos Estados, de intervir concomitante-
mente com os Esta'd·os no que se chama infernal improvemenis, nielho-
ramentos materiaes no tetritorio dos Estados, l'eis para a punição de 
crimes políticos contra as leis ou ordens e regu'lamentos da União, em 
geral, e, finalmente, leis sobre a admissão de estrangeiros e sohte a{ 
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sedições ou · conspirações contra os poderes políticos, leis estas subordi-
nadas ao criterio· de que « todo governo suppõe a . existencia de uma 
perpetua mutabilidade em suas operações sobre os assumptos que lhe 
são sujeitos e uma perpetua flexibilidade no modo de adaptação ás suas 
necessidades e interesses, a seus habitos, a suas obrigações. e as suas 
enfermidades. (Story, Comment. Cap. V. § 430.) 

Si abusos tem commettido o legislativo americano, no uso das facul-
dades-que lhe foram conferidas, alargando a orbita de sua competencia, 
quanto á melindrosissima materia dos impostos, 1tem sido cauteloso e 
prudente, abstendo-se de incursões na esphera do poder tributario dos 
Estados, deixando, de preferencia, aos Tribunaes a decisão , das duvidas 
e litígios q~ue o assumpto suscita, e o que estes teem firmado - é que; 
« o que não pertence ao regulamento do commercio, está dentro da juris-
dicção do poder do Estado, e o que está dentro do regulamento do com-
mercio está dentro da jurisdicção dos Estados Unidos, « isto é -que a 
prohibição a qu~.lquer Estado de lançar, sem o consentimento do Con-
gresso, imposto sobre a importação e a e~portação não se applica ás 
importações inter-estaduaes, nem mesmo á estrangeira, desde que os 
objectos desta, tendo sahido das mãos do importador, tornam-se parte 
da massa da propriedade n1ovel, e portanto sujeita á jurisdicção do 

'· Estado; que « a soberania do poder estadual para tributar a importação 
e o eonsumo das mercadorias, quer nacionaes, quer estrangeiras, nas 
condições acima re'feridas, é incontestavel, não podendo annullal-a ou 
restringil-a o. poder exclusivo conferido á União para « regular o com-
mercio »; que os Estados - podem -jure proprio taxar os generos im-
portados de oútr0s Estados, desde que . entram para o seu commercio 
e consumo interno n. (Amaro Cavalcanti, Reg. Fe. Pag. 307. Op. de M. 
Cooley e J. Ordronaux.) Tei?-do mesrrio a palavra - importação -sido 
declarada judicialmente referir-se a artigos de maüufactura estrangeira, 
- que p,assam pelas Alfandegas, e de accordo com esta interpretação 
tendo~se decidido que não podiam os Estados prohibir a importação de ' 
taes artigos em seus enuolucros originaes, posteriormente, em lei de 8 de 
agosto de 1890, o Congresso . revogou a jurisprudencia dos tribunaes, 
restringiu-a em beneficio dos respectivos Estados, declarando que em. 
enuolucros originaes ou não, tinham elles o poder de prohibir a sua 
venda. 

Entre nós, porém, onde a discriminação das rendas foi expressa-
mente estabelecida, onde mais restricta se acha a competencia do Con-
gresso, onde, portanto, menos fundamento póde encontrar a doutrina 
do alargamento dos poderes tributarios da 'União, pretende-se, .á sombra 
de' uma lei regulamentar ou interpretativa, baseando-se no art. 34, 
deduzir~se para o Congresso o poder implícito, não só' de assegurar os 
poderes explícitos da União, mas de augmental-os, de investil-a de po-
deres tributarias novos, contra a expressa disposiçao da Constituição, 
que - especificadamente os enumerou e restringiu, de converter-se em 
pode_r privativo seu poder tributario que a. Constituição declarou com-
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mum, concurrente, partilhando-o . com os Estados, a estes conferindo-a 
igualmente. 

Esta pretenção mais extravagante se torna deante dos princípios 
firmados na nossa · Constituição, de onde se eliminou deliberadamente 
a doutrina da supremacia das leis federaes sobre as estaduaes quando 
versassem sobre assumpto de . competencia commum, não vedado a 
qualquer dos dous pc:>deres, .mas ·a ambos facultado, como é o do lança-
mento do imposto de consumo. (Const. art. 12.) De facto, ·O projecto de 
Constituição apresentado pelo Governo Provisorio· dispunha, no ·art. 11, 
que, « nos assumptos que pertencessem concurrentemenle á União e ao~ 
Estados, o exercício da autoridade pela primeira obstaria a acção dos 
segundos e annullava de então .em deante as leis e disposições delles ema-
nadas n. Em face deste dispositivo o direito concurrenle dos Estados 
ficaria dependente do arbítrio do Congresso; era um direito condicional, 
precario. \ 

Embora . a repugnancia do principio · theoricamente anti-liberal e 
\ anti-economico da dualidade de tributos, uma emenda que o eliminava 
foi .rejeitada, e, rejeitando-a, o Congresso Constituinte firmou o elemento 
historico da questão - negando a supremacia do Governo Federa~ sobre 
o estadual no exercício das attribuições cumulativas. (Felisbello Freire. 
Hist. Gonst. da Rep. vel. III, pag. 55.) Antes mesmo do funccionamento 
do· Çongresso no seio da celebre · commissão dos 21, notavel Senador 
nortista, entendendo que, << no caso de poderes ·concurrentes, de facul-
dades cumulativas - a lei do todo, a lei federal, não devia ceder á lei 
particular dos Estados, pois seria subordinar . os interesses nacionaes 
aes interesses locaes, propoz que, << nos -assumptos que fossem da compe-
tencia da União e dos Estados, as leis federaes prevalecessem sobre as 
disposições incompatíveis das leis e regulamentos locaes, salvo os direitos 
adquiridos. n 

A proposição não foi acceita. Pois é ella, .a supremacia que Story 
enteNde ser poder de tanta importancia - « que não deve ser deduzida 
por interpretação, mas ser expi•essamente consignada>> (C. vol. II, pag. 597), 
e que 0 legisla:dor constitu.inte tão peremptoria e solemnemente repu-
.diou, que se pretende, ind'irectamente, em um artigo ,capciosa de unia 
lei i:r;J.terpretativa, galvanizar, subordinando-sê e annJUando~se b direito 
de tributar - jure-proprio - conferido aos Estados mercê da supre-
macia que a esta lei se confere. 

Releva ponderar mais uma vez que, ainda neste ponto, a nossa 
Constituição, coherente como o systema que adoptou,. da mais absoluta 
e rigorosa discriminação de rendas, afastou-se da constituição ameri-
cana que no art. 6.0 , consagra justamente a idéa de supremacia da lej 
federal contida nas emendas que o nosso poder constituinte rejeitou. 

No emtanto, .a pratica, o exemplo, a doutrina e a jurisprudencia 
que lá vigoran:{ são as que já acima deixamos longamente consignadas, 
eontrarias, radicalmente, ao regimen que entre nós se pretende 'implantar, 
com apoio na Çonstltuição ! Não I ~ 

/ 
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. A disposição do art. 5.o do projecto envolve ma teria col).stitucional; 
falta ao Poder Legislativo ordinario autoridade para approval-a. O 
traço profundamente differencial e característico do· regimen. americano 

i de constituição escripta que .adoptamos, o que constitue a sua supe-
rioridade, a sua força, a sua V-antagem sobre os europeus em que os 
parlamentos podem tudo, « em ,que o poder constituinte não se separa 
do poder constituído >>, em que os mandatarios do povo são o proprio 
povo, podendo á vontade fazer e desf._?..zer a lei em todas as cousas, onde 
as assembléas soberanas, por delegação do povo soberano, dominam as 

\ constittuições, e estas são simples exposições de princípios abstractos, -
é isto : « o Póder Legislativo é obra da Constituição e a Constituiçãq, 
derivando de uma autoridade superior a legislativa, a esta cabe apenas 
expol-a e obedecei-a, não regei-a ou alterai-a . 

. No nosso regimen « a Constituição é a lei suprema, sua dignidade 
prevalece á da legislatura, só a autoridade que a faz poderá mudal-a, o 
Poder Legislatívo é creatura da Constituição, deve á Constituição o 
existir, recebe da ·Constituição os seus poderes e, pois, si os seus actos 
nãó conformam com elia, a offendem e a ultrapassam, são nullos. (Kent. 
C. Pag. 489. Ruy Barbosa. Pag. 27). 

Na America o presidente e o congresso não recebem s}não poderes 
limitados. O povo lhes delega certos attributos legislativos e executivos, 
mas estes attributos são definidos. (Laboulay. Hist. dos Estados Unidos. 
Pref. VIII). Os deputados são mandatarios, com poderes restrictos, e 
.o instrumento de mandato é a Constituição. 

O exercício de qualquer outro importa em uma violação ·do man-
dato·, em um excesso de poder, em exercicio de uma competeneia que 
não lhes foi outorgada, que o mandatario se reservou e ·comsigo guardou. 

O poder do congress'o, quanto a impostos, está todo eontido no art. 7.0 

e seus paragraphos. Ahi. estão previstos e enumerados os unicos que lhe 
são privativos, que só elle póde crear. 1 . 

Si outros são necessaríos ás exigencias financeiras da União, si aos 
impostos que lhe foram exclusivamente reservados, . outros, com o mesmo 
caracter, precisam ser accrescentados, o meio de havei-os é solicitai-os 
d~ poder constituinte, que deferirá ou não o seu pedido mediante a 
r-eforma da Constituição, nella mesmo prevista, regulada (art. 190, §§ 1.0 , 

2. 0 , 3. 0 e 4.0 ) 

.Quanto á inconstitucionalidade do art. 5.0 do projecto em face do 
art. 34:, n. 5, da Constituição - unica disposição desta que se llfe deu 
por fundamento e da qual se deduziu a doutrina que combatemos -
cremos tel-a sobejamente demonstrado. . 

Poderíamos ficar aqui, mas o projecto não consagra doutrina pro-
pria, original, é e tem a pretenção de ser a simples ·reproducção da dou- . 
trina já firmada -pela jurisprudencia de nossos tribunaes e que se .lhe 
a figura de irrefragavel evidencia, jurisprudencia que, em ouilros dispo-
sitivos da Constitui~ão, pretende apoiar-se, nomeadamlilnte no art. 7.0 

§ I.o da Constituição, que dispõe « ser da competencia exclusiva. da 
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União - decretar- impostos sobre a importação « de proceqencia estran..: 
geira ». · . 

Ora,, é justamente deste artigo que deduzimos o dir~ito Glaro e inso-
phismavel que teem os Estados para reciproca):nente tFibutarem a impor-
tação que 'não for de prdcedencia estrangeira, isto é, a importação de 
procedenci~ · naciona:l, a importação intere.stadual, com as . limitaÇões 
e· resalvas ·que já temos assignalado; accordes com a lettra e o' espírito 
da Constituição. ' 1 

• 

Os sustentadores da doutrina do projecto ergam aos Estados a 
mutur competencia de tributarem igualmente as producções e merca- · 
dorias .no acto de. sahirem de seus territorios· ou quando a estes chegam 
'e ahi· ficam para serem entregues ao consumo, porque, (( .embqra á pri-
meira vista, pareça o contrario resultar dos termos do alludido art. 7.0 

§ 1. o - impostos sobre a importação d~ . procedencia estrangeira », só 
uma espécie de importação existe, e esta é privativa ·d'a União. A Consti-. 
tuição, dispondo1 da fórma por que o fez, em vez de limitar o direito 
exclusivo da União,. quiz assegurai-o em toda a sua plenitude e, como 
a palavra importação, além do seu exacto sentido technico, passara, 

, ' entre nós, desde o anterior regimen, a ter significação comprehensiva 
· da introducção de effeitos mercantis · de uma ou outra província, ao. ela-

borkr-se a nova Constituição empregou-se locução que evit~;~sse duvidas 
em materia tão importante ». 

Deu-se justamente o contrario, e contra 'a doutrina que se pretende 
implantar insurgem-se todos os elementos 1que os constitucionalistas 
teem c0íno decisiva condição de acerto na interpretaç.ão das leis. Quer d<l 
texto em questão, torríado isoladamehte, quer da sua ligação c·om o con-
juncto. das dêmais disposições sobr,e o assumpto, com1 o systema logico 
adoptado pelo legislador constituintt), com os princípios e os antece-
dentes historicos, mediatos ou immediatos, resalta, com meridiana e 
incont_rastavel evide:r;J.cia, a extravagancia d~ semelhante pretenção. 

E' o que passaremos a demonstrar, tom~;~ndo ainda uma vez por guia 
o insigne Story. · " 

<< Ao ser examinada a Constituição, diz elle, a situação ·anterior do 
paiz. e as 

1 
suàs instituições, a vida e a pratica dos governos ·estadoaes, 

os poderes, actes da confederação, em ·summa, todas as cirqum'stancias 
que actyaram para determinar ou impedir . ~ sua organização e ratificação 
merecem a mais cuidada atten.ção. Como .auxi~io para chega'rmos a con-
'cll.lsões justas, muito tambem se póde colher na historia e na interpre-
taÇão Gontemporanea. » (C. § 404.) ' 

Qual era << a situação · anteuor do paiz >> á promulgação da Consti-
tuição republicana, << qual a vida e a pratica dos governos estadoaes >> 

,no tocante ao magno assumpto dos impostos? Já acima as expuzemos 
para que tenham0s necessidade de repetil-a, descendo ainda uda vez a ' 
minucias. 

Em synthese, era ·esta a situação do conflicto tributarío entre as Pro-· 
vincia,s e o Poder Central ao surgir a Republica : - de um lado as assem-
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bléas provinciaes, dando á palavra importaçao a significação compre-
hensiva de actos do commercio exterior sómente, legislavam sem estorvos, 
ás claras, á face dos governo's e da assembléa geral, a quem incumbi~ 
revogar as leis inconstitucionaes, sobre impostos de importação inter-
provincial; ~ do outro o Conselho de Estado, onde aninhava-se mais 
intenso e intransigente o espírito de reacção contra 6 alargamento das 

' franquias provinciaes - em decisões continuas e repetidas, · affirmando 
cathegoricamente que (( a palavra importação do art. 12 do acto addi-
cional comprehend ia tanto a · dos paizes estrangeíros como a · de umas 
para outras províncias. n (Consultas e resoluções do Conselho de Estado 

1de 1 de outubro de' 1851, de 29 de outubro e de 11 de junho de 1875, 
de .7 de novembro de 1845, de 21 de março e 16 de outubro de 1847, 
de 18 de setembro de 1850, de 18 de setembro de 1861 e de 27 de feve-. I 
reiro de 1875.) · · · 

Era, portanto, . principalmente em torno da palavra « importação n, 
da significação duplice que se lhe dava, que ·gyrou e que permaneceu 
insoluvel o conflicto entre os poderes provinciaes e o central quanto á 
'eompetencia .tributaria. 

Na luta ; si algum dos contendores cedeu, não foi, certamente, o 
poder local, pela desistencia do que elle entendia ser ·o seu direito, mas o 
-centro na sua resistencia. 

As Províncias- apezar de todos os obstaculos,. não abdicaram nunca 
do direito ·de tributar os « generos nacionaes intro·duzidos de outras, 
quando destinados ao consumo em seus territorios, entendendo ·que estes 
impostos não incidiam na prohibição do art. 12 do aéto addicional, por 
não serem importação no sentido technico, mas impostos de consumo n. 

O Conselho de Estado, tantas vezes consultado sobre o assumpto, 
quantas manifestado hostil aos mesmos assumptos, por fim reconheceu 
que « a materia não era liquida, porque, com effeito, o que o acto addi-
cional vedava era a importação internacional, UNICA que poderia compro-
metter a responsabilidade do Governo nas suas relações exteriores, mas 
que convinha reprimil~os pela perturbação possivel do commercio interno, 
podendo U1esmo repercutir de modo prejudicial sobre as rendas geraes. n 

O legislador constituinte não ignorava pois, a situação anomala, 
difficil e anarchica do mais importante e complexo problema, problema 
de cuja solução dependia, por assim dizer- a sorte da Federação. Como o 
resolveu elle? « A resposta, diz o grande constitucionalista conselheiro 
Barradas, ahi a temos nó art. 7. 0 da Constituição, no qual' o Congresso 
restringiu a competencia tributaria da União a respeito da importação 
que procedes1se só mente do estrangeiro; solução peremptoria do problema 

·que havia agitado quasi todo o período constitucional da monarchia 
sem ter solução . Da disposição clara desse artigo emanam duas conside-
rações de ·summa importancia : uma, que a União sómente póde tribu-
tar á importação cc de procedencia estrangeira n, qualificativo que não 
estava no acto addicional ; e outra que· a 'palavra importação ahi em-
pregada não o foi no sentido technico ou fiscal, mas no sentido cbmmum 

\ 



que o uso lhe dava, differençando, a imp'ortação de procedencia estran -
geira de outra ·de pro-cedencia . interna, is'to é, de um :pal.l'a outro Estado, 
de um para ~utro município. » 

Não, diz tambem um dos espíritos qtlle mais teem. aprofundàdo o 
estudo destas questões, << o legislador constituinte não ignorava a lucta 
renhida a que se entregavam os podel'es provinciaes e geral por, é·aus'a 
do indefinido da palavra..::_ importação, e foi :por isso,que, tendo reservado 
para a União os impostos aduaneiros de entrada, especificou logo : 
impostos de importaqão de procedencia estrangeira. Este adjectivo proposto 
á palavra - importação - deixa bem claro que o legisládor conh·ecia 
a existencia de uma ·outra - importação, - isto é, a de procedencia 
nacional ou do commerc.io de cabotagem, cuja tributação continuava a 
pertence:r aos Esta~os. » Assim a ConstituiÇão deu razão contra o Poder 
GeraL as províncias e municípios que tributavam os .generos nacionaes 
que entravam para o seu consumo; manteve ·ás províncias e aos municí-
pios tutellados .convertidos em Estado.s e municípios autonomos, sob o 
regimen federativo e da descentralização, os direitos tributarias de que se 
achavam de posse e dos quaes, através de uma lucta sem treguas, jámais 
abdicaram. Aliás, no seio mesmo dos mais intransigentes adversarios das 
regalias provinciaes, este mesmo modo de ver encontrava apoio. 

O historico do texto demonstra de modo inilludivel qual o verda-
deiro pensamento do leg•islador constituinte. Quer no projecto da Cons-
tituição, organizado pelos Srs. Santos Werneck e Rangel Pestana, quer 
no Projecto do G0verno provisorio, art. 8, ql!le serviram de base á Consti-
tuição definitiva, vinha já a phrase - importação de procedencia estran-
geira- que a Constituinte conservou no art. 7.0, n. 1. 

A-Commissão dos 21 deixou passai-a incolume. 
A esta diSJi>Osição estava, no entretanto, vinculada a solução do grave 

próblema da importação inter-estadual que por todo o decurso da vida 
do extincto regimen perturbara as relações orçamentarias e economicas 
dos poderes locaes e do centro. No Congresso constituinte houve, pois, -
quem se apercebesse da importancia do assumpto e procurasse torna•r expli-
cito é claro o verdadeiro sentid:o e alcance da disposição questionada. 

Uma emenda foi apresentada propondo a suppressão daqialavras-
' · de procedencia estrangeira. - Rejeitada Fla primeira çliscussão, silenciosa=-

mente, insistiu o autor no se1:1 proposito, e na segunda discussão, apresen-
t<m-a de riovo, justificando-a por escripto, nos seguintes termos : << Tra-
tando-se da União, não póde hav.er importação sinã@ de mercadorias 
estrangeiras, logo parece desnecessaria a declaração. »·Mais l!lma vez foi 
.a emenda rejeitada . O que quiz o poder Constituinte com esta systematica 
recusa-? O que já acima deixáriios affirmado : evitar a continuação, entre 
os Estados e a União, da luta que jámais findara entre as Províncias e o 
Governo Geral, dar á União o exclusivo do imposto sobl'e .a importação 
~ restricto este - á d'e pr.ocedencia estrangeira. Conhecendo as duas 
accepções - attribuidas á palavra importação ·- do Acto 1\ddicional, 
posp0.ndo-lhe as palavras - -de procedencia estrangeira - significou que 
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conhecia a · existencia de dÜas especies de importação e (l{Uiz definir e 
precisar o que até então fora duvidoso e indefinido, mantendo aos Esta-
dos o direito que as antigas Províncias reclamavam. 

«.0 texto do art. 7. 0 , n. 1 diz, pois, justa e precisamen_ie o que o leg~s
ladOT quiz que elle dissesse, para que o seu pensamento fosse exacta-
mente comprehendido e conseguintemente cumpre-nos concluir que elle 
cogitava de · duas especies de importação, a Federal e a Estadual., » 
(Parecer n. 114- 1876 - Camara dos Deputados.) 

Conhecidos os antecedentes da questão, em face do conflicto que ·se 
eternizara no regimen do Acto Addicional, por força do termo « impor-
tação », não ha como pretender que .o legislador constituinte empregasse as 
palavras de procedencia estrangeira por um simples luxo de redundancia, 
que a sua « adjuncção ao termo importação foi um enxerto meramente 
accidental, sem desígnio ou intuito de .fazer distincção 0nde até então 
reinavam a .duvida e a confus.ão e 'que a conclusão a tirar do art. 7. 0 , n. 1, 
da Constituição é que « o exclusivo da União sobre a importação de proce-
dencia estrangeira envolve a prohibição para os Estados de tribmtar a 
importação de procedencia nacional JJ. E' tão clara, comme_nta o douto 
autpr do Regim n F deral vo << a procedencia da razão contraria, isto é, 
da razão que Çonclue da distincção a incompetencia da União, para trjbutár 
a importação que ella excluiu, tanto quanto a do Estado para o fazer, que 
não precisamos nella insistir : in claris cessai mterpretafi.o JJ. 

No entretanto, por mais absurdo que isto pareça, é o que se affirma, é 
o que já se tem affirmado, é a doutrina que se consubstanGia no projecto 
e fazel-a v ingar, é o seu escopo. Não! O legislador não podia ter esta despre-
occupação que se lhe .attribue, tratando-se do ponto capital d-a Consti-

• tuição que se elaborava, nem ser propositalmente redundante e vicioso 
quando deste vicio e desta redundancia se o advertiu, levando o seu pro-
posito ao ponto de, rejeitar, por _duas vezes, o meio de eliminar ~te vicio 
e evitar as suas consequencias, o meio unico capaz de bem traduzir, com 
acerto, exactidão e verdade o seu verdadeiro pensamento . 

. No caso, tem inteira applicação a regra - inclusio unius alterius 
exclusio, ou como pondera erudito commentador brazileiro << a regra 
de que a especificação de particularidade" suppõe a exclusão 'de generali-
'dades JJ ou fazendo 'applicação ao caso - << a applicação de determinado 
imposto em ma teria de importação exclue todo imposto que não for pela 
especificação comprehendido, << ou em outras palavras - << a enumeração 
de determinado imposto só comprehende o imposto enumerado e nos 
termos da ennumeração JJ. 

No caso - não ha negar - o legislador distingu·iu na importação, 
previu a existencia de duas especies: a nacional e a estrangeira, a inter-es-
tadóal e a internacional, se só esta; calculadamente, attribuiu á compe-
tencia exclusiva da Uni·ã-o, precisando-a, particularizando-a, difinindo-a. 

A outra, a nacional - cuja inexistencia não se póde deduzir do silencio 
da Gonstitl!lição; foi'- lhe expressamente vedada, póis si o contrario quizesse 
o legislador o teria feito :_ ou usando da palavra << irri•portação JJ smipies-

/ 
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mente 'ou, para ·varrer todas as duvid(l.s, de uma fórrna que lhe imprimisse 
feição ampla. e generica, comprehensiva da de todas as · procede.ncias. 

'Bastar-lhe-hia dizer - e o seu pensamento estaria claro e explicito, 
-insusceptivel de cqntr\)versias e sophismas : · 

<< E' privativa a competencia da União para tributar a importação 
quer de procedencia .nacional, quer es.trangeira >>. 

<<Assim.- ou seja porqHe, como define o Poder Judiciario Americanô, 
a palavra importação, tomada no seu sentido fiscal, não se póde applic~r 
'a permuta de generos entre os Estados, ou porque a importação de que 
cogitou o· legislador brazileiro foi a de procedencia estrangeira, distin-

' guindo-a da que fosse de outra procedencia, o facto é que outra importação 
existe, além da especificada pelo legislador, cuja tributação não é prohi-
bida aos Estados, nem subentendida, nem expressamente·. Sobre esta 
importação ·não prohibida, portanto, exercem os Estaqos o seu direito de 
tributação. Nem a outorga feita em favor- da União póde importar em 
uma pr_ohibição imposta aos Estados senão nos limites daquillo que á 
·União foi expressamente delegado; e na especie de que tratamos, não só 
a prohibição para os Estados é apenas deduzida, corno a outorga á União 
é limitada pela .deélàração expressa da especie de importação que lhe 
competia tributar >>. 

A duvida que se levanta com ares de triumphante contra o direito dos 
Estados á tributar a importação inter-estadual deduzida cj.o silencio da 
Gonstituição ou melhor - d'ella não o haver expressamente conferido, 
tem a sua solução completa e cabal no art. 65, pelo qual << é facultado aos 
Estados,. em geral, todo e qualquer poder ou direito que não lhes for 
n'egado por clausula expressa' ou implicitamente contida nas suas clau-
sulas expre~.sas >>.Na Constituição Americana o artigo similar deste é o 10. 

A preoccupação da· grande assembléa reunida em Philadelphia . era 
.de preferencia acautelar os di.reitos dos Estados contra a União, cuja 
omnipotencia se temia firmar, c9m o sacrificio e annullação da soberania 
de que elles estavam de posse. . 

Combatendo M~dison, que sustentava a necessidade de um governo 
~. federal forte, firmado sobre a autoridade das unidades estaduaes crue "nãô 

podiam alimentar a pretenção de se manterem no uso de uma soberania 
absoluta, . que, quando colo'nias, .nunca haviam disfructado, clamava 
Luther Martin, de Maryland, que, ao contrario - « a separação da Ingla-
terra: havia collocado as 13 colonias em um estado de natureza, umas .vis-

. d-vis das outras .e que tal seria ainda a sua situação respectiva, sem a 
necessidade de uma confedera,ção para os casos de guerra )): 

Assim - depois de votada a Constitui'ção não se julgaram bastante 
garantidos os partídarios da soberania dos Estados e fizeram votar 
aquelles artigos addiéionaes ou como são chamados nos Estados Unidos-
emendas á Constituição : uma - declarando que certos direitos enu·' 
merados na Constituição não serão interpretados como negativos ou 
restrictivos de outros direitos conservados pelo povo, outra- d'eclarando· 
que os poderes não delegados nos Estados Unidos pela Constituição como os 

\ 
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que não fossem velados aos Estados ficarri respectiva~ente reservados a 
estes e ao povo. Cumpre notar, diz Cooley - apreciando esta emenda, 
que ella, tendo sido elaborada com o intuito de estabelecer um governo 
nacional - << é regra de interpretação consagrada, que as limitações que ella 
impõe aos poderes do governo só visam o governo da União, salvo quando 
os Estados são expressamente nomeados. >> ( On Constil. timitations, 1878, 
pag. 25, cit. Boutmy, Esl. de Dir. Const.) 

Ella, a ultima da .s.érie proposta pelos federalistas , escreve Boutmy, 
, da regra de interpretação applicavel a todo o conjuncto da Constituição . . 

Por sua vez, nota Carnier, commentando a sua adopção, que na discussão 
se propoz que, em vez das p'alavras « poderes não delegados n se dÍssesse 
« poderes n não expressamente delegados n, substituição que foi rejeitada 
por causa da impossibilidade para o Governo Federal, de se mover em 
limites tão estreitos. 

De modo bem accentuadamente positivo e terminante o legislador 
constituinte brazileiro si não affirmou no art. 65 a reserva aos Estados dos 
p~deres não outorgados á União, deixou bem . claro q seu pensamento. 

A palavra -expressamente- que lá não poude vingar, eliminada 
em beneficio da União, aqui foi inserida em beneficio dos Estados. 

Assim, ao passo que a União só póde exercer os poderes que lhe são 
expressamente attri]?uidos, dado o regimen da Constituição escripta, de 
poderes descriminadós e limitados, aos Estados «é facultado, em geral lodo 
e qualquer poder, ou direito, que lhe não fôr negado por clausula expressa 
ou ·implicitamente contida nas clausulas expressas da Constituição » 
(art. 65, n. 2). Si não podem os. Estados usar -dá concessão que a Constí-

- tuição lhes fez, no assumpto dos impostos, creando aquelles de que as 
Províncias já se achavam de posse, ou antes, mantendo-se na posse de 
direitos que quando Províncias jámais consentiram despojar-se, direitos 
que de fórma alguma lhes foram negados por clausula expressa ou cuj a 
prohibição esteja cgntida em clausula expr,essa dá Constituição, direitos . 
qu'e em nada collidem com os princípios fundamentaes do regimen, ou 
off!=lndem os direitos privativos da União, como temos demonstrado, entã<;> 
o art. 65 está destinado a ser lettra morta, simples disposição decorativa, e 
pelos processos deductivos e ampliativos de que usa o projecto se os impos-
sibilitará sempre de tornar efficaz, de -dar validade á garantia que o legis-
lador constituinte lhes confiou. 

De pleno accordo com as idéas que emittimos, depoís de estudar e 
compaTar as origens dos dispositivos do art. 65 da nossa Constituição e da 
emenda decima da americana e quaes os intuitos e effeitos de ambas, 
cónclue o Sr. Theophilo Ribeiro que, «si não ha no art. 65 da nossa Consti-
tuição uma reserva expressa para os Estados ou o povo dos poderes não 
delegados á · União, ha uma faculdade perfeitamente equivalente áquella 
reserva, em face da qual em quanto que o Governo Federal só pójie 
exercer os poderes que lhe são expressamente outorgados, aos Estados 
pertence não só os que não lhes são expressamente delegados como que 
não lhes são prohibidos >>. 
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Doutrina contraria seria absurda, porque restrÍ!agiria a acção da , 
soberania popular, principio basic0 de regimen dernocrativo que adopta-
mos, vist@ que, por; não terem sido expressos, poderes ficariam sem a 
possibilidade de execução. Desde, pois, que a importação não·fôr de porto 
ou @.e territorio estrangeiro, mas se der no proprio territorio nacionàl, 
de um para outro Estado, não a pode tributar a União porque a Consti-
tuição não lhe outorga semelhante t;lireíto, mas podem tributal-a, os 
Estados porque, ri.ão sendo isso expressamente permíttido á ,União, 
comtudo n~o foi prohibido aos Estados, implícita ou explicitamente n. 

« E' inegavel que a Constí.tuição n~o diz .abertamente que os Estados 
podem tributar a i'mportação de mercadorias nacionaes; entretanto,: só 
prohibin.do a União, permitte tacitamente qu·e os Estados, valendo-se 
do art. 12, re9orram a tal medida como fonte de receita, tanto mais ,_que não 
existe clausula expressa ou implícita, que lhe negue este direito. »(Art. 65, · 
n. 2. A. Mi:lton, ob. cit., pag. 37.) 

O argumento dos que combatem estas conclusõ~s :_ .affi.rmando que a , 
E:onstituição, quando emprega aJphrase <<importação de procedencia estran-
geira ,,, prevê e define toda a especie de importação, pois importação é 
trazer de paizes estrangeiros e outra n.ão h a, não prevalece, é uma interpre-
tação falsa, pela menos em face· do regimen constitl!lcional que .adoptamos e das condições topographicas e economicas do pa-iz. ,. ' 

Si não ha importação ou exportação, sinão a estrangeira ou por inter-
medio - de portos., -porque nã-o· ha differença entre os d01as actos para o 
effeito que examinamos, a não 'ser que o imposto incida em um caso no 
momento da entrada e em outro no da sahida do territorio nacional, é 
forçoso admittir que o legislador constituinte não conhece as ' regras da 
língua em que escreveu e nem a geographia do paiz para que legislou, onde 
Estados ha que não teem portos e outros que teem apenas 1:1ma limitadis-
sima zona das suas fronteiras 0u territorios, servida por vias fluviaes, nem 
todas navegaveis. Semelhante interpretação do art. 7.o, § Lo, é radical-
mente antagonica, offensiva e annullatoria das disposições do mesmo 
art. 7.0

1 § 2r. 0 ; que estabeleceu o principio da uniformidade dos impostos 
em toda a. União e do art. 8.0 , que veda as distincções e preferencias de 
uns em favo:r de outr0s pGrtos da União. Quando, em face desta doutrina, 
poderiam os Estados centraes que não exportam di:rectamente para fÓra 
do paiz - exercer o direito privativo - que lhes é assegurado, de modo 
amplo e generico, de tributar a sua propria producçã0 (Const ., art. ·9.o, 

· § 1.0 ) si não dispoeFlil dle portos e nem commercio teem comas nações estran-
geiras? Não imp€lrtaria isso na annullação indirecta do poder de tribu-
tação conferido a estes Estados, coHocand0-os ao mesmo tempo em posi~ão , 
differente e inferior, d·eante dos outros - com offel).sa dos priiilcipios de 
igualdade de tratamento e uniformidade ele impostos - ga.rantidos pela 
propria Constituição? E' incontestavel, e a verdadeira doutrina, a unica 
que se ajusta com o conjunebo do systema adoptado pelo legislador consti-
tuinte, que não o offende, nem annulla, que attende ás condições peculiares 
do paiz, que respeita os princípios geraes que dominam tbdo o conjuncto da 
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t:onstituição e logicamente os ha,rmoniza e subordina., ev·ita,ndo G absurdo 
·- e-a extravagancia, outra nãm póde ser sinã@ a q11e temos sushentado. 

Si, porém, não serve o dispositivo do 1art. 65 da Constituição, que · 
firma o principio de qae os Estados exercerão todos os poderes que lhe são 
delegados e os que n:ão lthé são prohibidos para amparar o direito que se 
lhes nega de tributar a importação inter-estadual- quando destinada a 
nelles permanecer e ser entregue ao consumo - impossível é negai-o em 
face do art. 12 da mesma Constituição. . . 

NãÓ nos deslembremos que si, ao elaboratr-se p. constituição a1pericana, 
o traço salien-te foi a intensa e vivaz preoccrupação de resgU:ardar @S direitos 
dos Estados, ante a necessidade de alienar uma parte déUes em beneficio 
do poder novo que se ia crear c.omo garantia do laço federativo, represen-
ta>nte dos interesses nacion-aes com.muns, de que um sentimento de suspeita 
e hostilidade, para usar da propria 'expressão de Lafu@ulay, animou sempre. 
os partidarios de JeffersoR na resistencia á partilha de parcellas da sobera-
nia das. colonias,. a hem do poder maior cuja fundação se impunha com o 
caracter imperativo de uma urgencia..rigorosa e absoluta, sentimento que 
só e genio poderoso e ·previdente e o extraordinario ascendente moral de 
Hamilton puderàm attenuar e vencer, de que entre os momentosos pro-
blemas destinados a occupar a attenção da assembléa de Phiiadelphia 
figurou desde os primeiros dias da sua reunião, sobrelevando a todos 
os· outrds em importancia o <<de saber qual a base da discriminação dos encar-
gos a impor a.os· Esl&dos em favor da· União »,(Carlier, pag: 6, vol. 2.0 ), 

entre nós, - compulsem-se os annaes da Constituinte e yer-se-ha que, 
conhecendo a situação precaria dasprovincias que até então haviam·vivido 
sob o regimen da centralização e da tutella e:r;p que o poder forte e.ra o 
Centro e as individualidades provinciaes pupi.Uas mendicantes, a q,uem só 
eram permittidas as regalias e direitos · que a magnanimidade daquelle 
lhes permittia, a preoccupação dos legisladores encarregados de organizar· 
a nova ordem de cousas, outra não foi. Ahi ver-se-ha que, no animo delles, 

' a ficção de considerar-se, de preferencia, representantes do t~>Glo - União 
- e dos chamados interesses geraes, em oppGsição aos interesses locaes, 
como si a estes aquelles não estivessem inteiramente,v-inc·ulados, foi impo-
tente para fázer esquecer a realidade de que eram, no momento, antes de 
tudo e sobretudo, os mandatarios di.rectos das· unidades provinciaes que, 
isoladamente, lhes haviam conferido a missão de representar e defender os 
seus direitos e que o seu maximG empenho foi o de effectiv.amente al?segu-
ra:l-os e garantil-os, proporcionando-lhes como Estados autonomos de 
uma federação, situação melhor do que a que haviam tid.o C@mo provín-
cias no regiinen da centralização-.. " 

O maximo de concessões ao poder federal na ql!lestão dos imJilostos 
fbi feit0 e á sombra do re~imen de descriminação rigorosa1es,tabelecidà nos 
arts. 7.0 e 9.o da. C<mstituição, @S Estados se organi'zaram e firmaram as 
bases da sua existencia politic.a, economica e financ.eira. O .projecto attenta • 
flagrantemente contra a Constituição e traz no seu bojo· a perturbação, a 
an•a;rchia. e e aniquilamento da vicia dos Estados, sob o fals.o pretextG de 
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que a, União foi lesada na partilha das ren'das e que preciso é tutelal~os, 
para evitar qu·e a Federag,ão se desmembre pela mutua guerra de tarifas 
entre as unidades federadas... ·' 

Como fundamento ao dispositivo .que veda aos Estados tributar a 
importação inter-estadual se invocam tambem os precedentes, a doutrina, 
o exemplo dos Estados Unidos . 

Embera a divergencia: existente entre a Constituição Brazileira e a 
Americana na materia dos impostos, pois ao passo que a nossa attribue á 
União o direito privativo de tributar a importação sómente de proce-
dencia estrangeira, aquella declara da competencia federal o direito exclu-
sivo sobre toda a impoi'tação e exportação, sem limitação de especie 
algm;na, embora, portanto, mais fundadamente lá pudesse vingar a dou-
trina restrictiva que entre nós se quer implantar, já deixamos provado que 
dá-se justamente o contrario. 

Si qua1;1to á extensão do direito de regular o commercio priv-ativo da 
União, si quanto á possibilidade de collisão delle com o dos Estados para 
livremente tributar os generos nacionaes importados pata o seu consumo, 
duvidas ainda existem, a jurisprudencia e a doutrina são incertas e vacil-
lantes ;'si a linha que separa o exclusivo do Congresso do poder tributario 
do~. Estados não é àssaz .distincta e muitas vezes é difficil determinar a qual 
dos lados pertence o caso, de fórma que, na quasi impossibilidade de fixar-
se uma regra geral para todas as hypotheses, julga-se preferível deixar que 
a materia seja assentada em cada caso especial, attendendo-se ás suas 
condições peculiares e sob o ponto de vista dos direitos particulares nelle 
envolvidos, quanto á << importação n em si, não. Esta pala:vra - é inter-
pretada sómente como comprehensiva da importação de procedencia 
estrangeira, só sobre esta se exerce o poder exclusivo da União. Do silencio 
~a Constituição sobre a importação inter-estadual não se deduziu nem . 
a su?- inexistencia - para ,os effeitos da tributação, nem .uma prohibição 
implícita a que os Estados a tributem. A doutrina e a jurisprudencia -
neste' particular - alli estão assentadas e perante ellas - a importação 
interestadual em nada é attingida ou affectada com o direito da Un'ião 
-sobre <<a· importação n. Sim. E' predso que frizemos bem, que nos Esta-

) •dos Unidos, onde a Constituição deixou ao poder federal toda a importa-
ção, onde a palavra importação está desacomp;mhada de qualquer limi-
tação, onde não se fez 4istincção d~ - sua procedencia _....nacional ou 
estrangeira, 1entende-se que ella é sómente compreheÓsiva da _estrangeira 
e que só os generos desta procedencia são ' privativamente tributaveis pela 
União; ao passo que entre nós - onde a Constituição limitou o direito 
exclusivo da pnião - a importaçãq sóm.ente de procedencia estrangeira, 
onde portanto, difiniu-a e restringiu-a, expressamente, distinguindo duas 
especies, para só a uma circumscrever a competencia do poder federal, 
entende~se justamente o ~ontrario e o contrario se quer éonverter em lei 
-isto. é '"'- e.ntende-se que a Constituição quando limito!!- a palavra impor-
tação quiz ampliai-a, que a• importação sómente de procedencia estr;angeira 
-é comprehensiva de toda a importação, quer a nacio1;1al, quer a estran-
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geira, que quando a Constituição 'declarou explicitamente que só sobre 
uÍna- a estrangeira- tinha a União díreitq de tributação exélusivo, quiz 
dizer que o tinha sobre amhas e mais ainda que - da sua competencia 
sobre a importação estrangeira resultava a "incompetericia do Estado sobre 

· a nacional. · 
Apezar do quq_nto já temos dito nos parecer sufficiente á comprovação 

d.a doutrina que sustentamos, especialmente sobre a interpretação da 
palavra<< importação))' na doutrina americana, não será descabido e inutil 
apresentarmos ·a opinião dos constitucionalistas, sem maiores commen-
tarios. 

Baseando-se em onze julgados diz Calvo : 
« O termo importação, trasladando as palavras de Orlando Bump, 

é usado pela Constituição no seu sentido fiscal, e neste sentido é inteira-
mente inapplicavel ao inter-cambio das mercadorias entre os Estados, 
sendo aliás restringido, em sua significação, sómente ~quellas mercadorias 
que são importadas do estrangeiro, introduzidas no paiz por seus diversos 
portos de entrada, e cujo direito de tributal-as pertence ao Governo Fede.ral. 
Um imposto .de Estado sobre artigos trazidos de outro Estado não é um im-
posto de importação. Decisiones ( Constitucionales, z:o tomo, pag. 67, n. 1.811.) 

Definindo e firmando os limites da competencia da União e dos Esta-
dos quanto ao commercio inter-estadual ou antes, até onde este póde se,r 
confundido com a faculdade exclusiva do poder federal para regular o 
commercio e quando começa o direito de tributação que sobre elle tem o 
Estado, escreveu H: Black : . 

« Os generos productos de um Estado, destinados á exportação para 
outro Estado, estão sujeitos á tributaÇão, como parte da massa geràl da 
riqueza do Estado de sua origem até o momento de acharem-se no curso de . 
effectivo transporte para o Estado de seu destino, ou até o de serem entre-
gues a um conductor para esse. fim. ' 

E' sómente, quando o transito tem começado, que os generos tornam-se 
objectos de commercio inter-estadual, e, eomo taes, ficam sujeitos ao regu-· 
lamento nacional; cessando, portanto, <:le ser tributado pelo Estado ele sua 
origem. 

E reciprocamente, os generos, vindos de um E;stado pat'a outro, ces-
sam de estar em transito, e podem ser sujeitos á tributação, no momento 
a << que chegam ao logar do destino e são expostos a venda ))' comtanto que 
sejam tributados, como são os demais generos, e não pela razão especial 
de sua vinda de outro Estado nem tão pouco como taxas discriminativas 
desfavorav.eis·. · ' · · 

. E' doutrina assentada que a palavra irlJ.posios empregada pela Consti-
tuição não se applica a artigos introduzidos ou transportados de um Estado 
para outros, que elles não são importação ou exportação Iio espírito da 
Çonstituição, e que a clausull'\ que os declara da competencia exclusiva da 
União sómente refere-se a artigos importados de paizes estrangeiros pa.ra os 
Estados Unidos. · 

\ 
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C@mQ tal o imposto estadual sob~ g~eneros .importados de um para 
6utro Estado - é censtitucional, não é :prohibido. >> {Leclures on lhe 
Consf., pag. 251.) 

« A disposição qu-e ·declara d~ competencia tributaria da Unjão a 
importação - não cemprehende artigos, « transportados de um para 
outro Estado n;,_(Cooley. Constitucional - Limi(atlons. Cit: Reg, Fed .. ) 
não se applica ás mercadorias transportadas de outros Estados, nem ás 
mercadorias importadas do estrangeiro, depois de terem sabido das mãos 
do importador e se terem convertido em uma parte dessa massa da pro-
priedade movei- que é objecto da jurisdição dos Estados. n (Hare. Ame-
rican Conslitutiona . L aw. Cap. XVI, pags. 252 e 253). Melhor, porém, 
que todos os canstituc.ionalistas citados, de mo0.o a solver definitivamente 
a questão, t0rnando-a insusceptivel de ma·is eontroversias, firmando a 
verdadeira ·doutrina, é a decisão da Supr~ma Côrte na questão entre partes 
Woodrufi contra Parham : 

« O termo importação é empregado .pela Constituição no sentido fiscal e neste sentido nã0 tem applicação alguma á permuta dos generos entre os 
Estados, mas em sua significação é restric'to sómente aos generos que são 
importados do estrangeiro, introduzidos no paiz por intermedio destas 
dili.erentes partes, e estão sujeitos ao poder de tributação dos Estados. 
'(Bump. Nots on Const., pag. 233). 

·- Comment;mdo esta decis.ão diz ·o illustrado constitucionalista brazi-
leiro : · 

« E' -esta .a jurisprudencia dos .trihunaes americanos e não .obstante a 
diff.erença de disposições que se notam entre a sua e ao nossa C@nstituição 
em materia .de impostos, os princir>ios são es mesmos, embora ap,plicados 
a hypotheses •que, em parte, não são ãdenticas; mas 'li é verdade que 
essas hypotheses variam entre os dous pai:lies, é tambem. verdade que es 
~ri-:ncipí\)s ftvmados teem por fim, ·!tanto. lá como aqui, salvaguaudar a 
mesma ·OFdern de inter.esses e direitos, discriminando os que são exclusi-
va.mente da União e os que pertencem aos Estados. 

O termo- importação- empregado no art. 7.0 , n. 1 da nossa Consti-
. tuição, refere-se ''só e exclusivamente>> á importação de procedencia estrân-
g.eill'a, cemo ne'lle<Olaramente se declara, e nem lhe póde altêrar esta intelii-
gencia o disposto no art . . 9.o, § 3.o. , 

A importação que nãe for daquella procedencia, qualqueF que seja, 
não entende com 0 direito privativo de.tribMtação que foi á União ex..pres-
samente delegado . 

. Falta-lhe, portanto, competencia para d-.e qualqMer modo obstar as 
imrp0sições dos Estados que não estiverem cornprehendidas .nos seus 
pD~enes ·delegad@s. >i 

A dout rina contr'a<ria á que .. sustentamos tem por vezes encontrád:o 
guarida n0 Súpremo 'fr.ibunal. 

Releva ponderar, porém, que não só não ·são uniformes os seus julga-

/ 
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dos de mQdo a teu-se a dGmtrina c<in:no ~ssentada, firmand(i) a jurisprudencia 
sobre o assumpto, GOmo que é muito con:testavel a autoridade que se l!hes · 
dá, de modo a poderem subsistir em manifesta discordancia com a lettra 
e o espírito da Constituição. ' 

Mesme no seio do tribunal tem a doutrina do projecto encontrado 
forte resisteneia, imf>ugnação, a nosso ver, írrefutavel, de modo a jamais 
poder reunir a u:aanimidade dos ~uizes, de modo a faltar aos a·ccord·ãos 
vencederes o requisito julgado ·necessario pelos constitucionalistas : 
<< de que uma lei não possa ser julgada inconstitucional sinão pela maioria 
de todo o Tribunal de Justiça e não s~mplesmente pela m:a.i01ria de um 
quortzm accidental. >> ( Coe:ey on Consl. Li mil. JF>ag. 195.) 

Entre ortros, deste genero, salientaremos o caso do ac~ordão de 
11 de julho de 1898, sobre a inconstitucionalidade da lei que cre'ou o 
imposto de estatística no Ceará, onde o voto vencedor teve contra si o 
de quatro dos juizes presentes. Tão simples quanto substancioso, tão 
claro na exposição da doutrina constitucional é o voto vencido, verda-
deira synthese do quanto se contém neste parecer, que - julganws de 
indispensavel necessidade, transcrevel-o aqui textualmente : 

- « Augusto Olyntho, vencido quanto ao imposto ~obre mercadorias 
nacionaes. 

Pela Constituição de 24 de Fevereiro de 189.1, a competencia dos 
Estados p.ara decretar impostos só é limitada pelos arts. 7.0 e 9, §§ 2.0 

e 5.0 , 10 e 11 da mesma Constituição, que não (i)bstam a decretação d(i) 
impesto sobre mer-cadorias nacionaes importadas para éonSU!HO, desde 
que á .União apenas compete tributar a imp0rtação de proced·encia estran-
geira, Q que tambem podem faz~r os Estados, quando destinadas· ao c<iHl-
sumo em seu territorio, uma vez que o producto do imposto revel'ta para 
o Thesouro Federal. 

« Ora., si · não ha prohibição expressa •l[u·e véde aos Estados tributar 
a importação de procedencia nacional 1para -consumo no seu territorio, 
se:ado que sempre a Constituiç~o véda .aos Estados ou á União. alguma 
co usa, o faz em termos claros e expr.essos, do que é prova o art. 11, a 
SRa competencia é incontestaveL, ex-vi do art. 12 da mesma Consti-
tuição. 

« O facto de não ficar discriminado no art. 9 .0 o imposto sobre a 
importação e procedencià nacional não inhi]?e os Estados de cr.eal-o 
para :aãé contrariar o disposto nos arts. 7.o, 9.o e 11, n. 1 da Consti-
tuição. . 

« O· argumento contnarie, coÍn fundamento no art. 7.0., n. 2, da 
Constituição, que declara livre o commercio de . cabotagem · ás r:p.erca-
dorias naci(i)naes ou ,estrangeiras que. já tenham pago imposto de impor-
tação., não me parec~ procedente, po.is \(i) -.qtue é liv.re por esse artig(i) não 
é a importação "ou -exportação de "Jue n-ão cogita, e sim o .commenci-0 de 
cabotagem. ás ilittas mercadorias, que., sendo h<Yje priviregio da mari.nàa 
nacional, ré segu<l'lde · o ax:t. 414 da nova Consolidação das Lús das ~,lfan-

'· 
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degas, o transporte de generos e mercadorias de qualquer origem de um 
para outros pontos da Republica. 

' « O legislador nesse n. 2 do art. 7. 0 limitou o direito que a União 
tem de tributar a entrada, estada e sahida de navios, isentando · es que 
se empregam no commercio de cabotagem, destinados ás mercadorias 
ilacionaes ou estrangeiras que já t enham pago o imposto de exportação, 
mas absolutamente não teve em vista impedir que os Estados tributem 
a . sua exportação ou importação de mercadorias nacionaes, quando 
feitas por cabotage·m. -

<< Os navios, que ficam isentos do imposto de enlr:ada, estada e sahida, · 
sem prejuízo do direito dos Estados de tributarem as mercadorias e ge-
neros pelos mesmos transportados. 

, cc Dar ao citado art. 7. 0 , n. 2 da Constituição uma interpretação lirrti-
tativa da competencia dos Estados para decretar impostos de ímporta'ção 
e .exportação de mercadorias nacionaes, de accordo c~m o art. 12 da 
Constituição, além de crear differença, que não . existe entre o commercio 
por agua e por terra (Calvo, Decisões Consiitucionaes, 162) importa a 
annullação, em absoluto, para alguns Estados ·e parcialmente para 
outros, dos direitos e poderes, que lhes confere a Constituição e destoa 
do conhecimento, 'que o legislador não podia deixar de ter, das cop.-
diÇões peculiares a cada Estado, principalmente, quando no Imperio 
já o commercio de cabotagem gosava de isenções, como se vê do decreto 
n. 5. 858, de 11 de abril de 1874, o que não inhibia as antigas Provín-
cias, hoje Estados, de cobrar os seus impostos sobre as mercadorias trans- · 
portadas para o seu terr•itorio por este meio. Entre O· actual e o regimen 

. passado a · unica differença consiste em que, asseguradas pela Gonsti-
'tuição as isenções do commercio de cabotagem, só por uma Constituir1te 
podem ser abolidas. » ,. 

Os fundamentos dos julgados do Supremo Tribunal, negando com- . 
p(ltencia ao poder estadual para tributar o consumo da importação 
interestadual baseam-se, em geral, em argumentos de collisão com os 
poderes do Congresso deduzidos dos arts. 7.0 , n. 1 e 2, art. 11, n. 1, art. 34, 
n . 5 que todes já discutimos e nas· considerações de que della pode resultar 
a guerra de ·tarifas. e o consequente ~nfraquecimento, sinão a desmem- . 
bração da ·federação e tambem difficuldades ao desenvolvimento da 
riqueza publica .' 

Quanto á objecção de· obstaculos á expansão da riqueza publica 
<< será uma consideração economica muito ·acceitavel, mas nunca uma 
razão de decidir para o poder judiciario : este tem que cingir-se ao que 
está na lei, isto é, fundar a sua decisão nas disposições facultativas ou 
prohibitivas e nada mais. » · '· 

O juiz da convenieÍrcia, vtilid:=tde e opportunidade da lei, que tem 
de consultar para agir, 'a n.ecessidade publica, é o Poder Legislativo. A 
compete:ó.cia para entràr nas razões determinantes da lei - escapa á 
esphera do Poder Juçliciario. Incumbe-lhe simplesmente applical-a e, 
si ella se conforma com a Constituição, si com esta não collíde, não 
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ha como negar-lhe ·applicàção ou declarai-a inconstituciohal, buscando 
motivos de qualquer outra ordem. Por muito amplas que sejam as fun-
cções da justiça· federal neste regimen ella,s não vão até o ponto de re-
tirar-lhes o caracter privativo de poder que julga para imprimir-lhe · 
concomitantemente o de poder que faz a lei. · · 

Certamente - não se nega que, de accordo com os princípios econo-
micos, todo imposto que onera a producção, maxime nos Pl!-izes novos, 
e que, portanto, difficulta a sua sahida e a sua circulação, é um mal. 

Seria preferível que delle se prescindisse, mas recorra-se aos orça-
mentos de .todos os paizes e ahi se o encontrará com abundante fonte 
de réceíta. 

Não ha imposto mais repugnante ao desenvolvimento da riqueza, 
á expansão .commercial, agrícola e industrial do que o de exportação. 
Convencido disto, o legislador constituinte cogitou de permittil-o tem-
porariamente, de fixar-lhe um praso á terminação, mas cedeu, afinal, 

. ás urgencias das necessidades orçamentarias estaduaes e elle ahi está 
na nossa constituição como a fonte de renda principal dos Estados, 
ampla, sem restricções de especie alguma. · 

Os princípios são bellos, 1são seductores, mas teem de soffrer a pressão 
das necessidades e co!ldições existenciaes da sociedade. 

Quanto ao argumento da possibilidade de uma guerra de tarifas 
entre os Estados -pelos mesmos motivos não póde o judiciario arvorai-o 
em razão de decidir, creando-o, quando o legislád,or não o julgou suffi-
ciente para negar aos Estados o direito que lhes conferiú e que se lhes 
pretende negar. Está no interesse dos Estados evitar este mal, que tanto 
apavora os sustentadores da doutrina contraria. Elles - os melhores 
juizes do que lhes é util e conveniente, como do que lhes póde acarretar 
damnos e prejuízos, do que facilita, como do que póde entorpecer o seu 
progresso economiço. Ta~ellas prohibitivas, disse o insigne conselheiro 
Barradas, em defesa da tributação estadual, pulverisando este argu-
mento - espantalho, com que se a ameaçava, são hoje geralmente 
condemnadas e o Estado, que se abalançasse em creal-as, seria ferido 
com a propria arma, porque os productos ameaçados encaminhar-se-
hiam .para outros mercados, fugindo daquelle onde foi ·tão pesada a mão 
do fisco. 

A. guerra das tarifas é tambem puro devaneio da phantasia. 
Não ha Estado que se possa isolar do commer'cio dos outros, como 

não ha nação que se sequestre ao commercio da humanidade . 
. A propria China acaba de abater suas muralhas. 
-~ No organismo social, como no physico, não ha membro que se 

aparte impunemente da vida physiologica e de relação. 
Nã() teremos, portanto, necessidade de novo Zollvereine para com-

bater este panico chimerico. . 
Os Estados terão no proprio interesse o_ estimulo preciso .para nunca 

transporem as raias da moderação no seu systema tributario. 

• '\ 
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O art. 6. 0 do l?rojecto dispõe : 
No territorio de qualquer município · de um Estado, cgmpete pri~a

tivamente aos poderes do 'Estado o estabelecimento de taxas sobre ge- . 
Iieros de producção de outros municípios, entrados para consumo em seu 
territoriô ou para serem reexportados. » Mais um caso de competencia 
p·rivativa, mais uma inconstitucionalidade. Desta vez, porém, o aqui- ,-
nhoado foi o Estado, ·em detrimento do município. Depois de cercear-lhe 
todas as fontes de receita, de reduzil-o a situação ainda mais precaria 
do que a em que se achavam como províncias, entregando a sua auto-
nomia economica e financeira, o seu patrimonio orçameritario, ao Moloch · 

, insaciavel da União, o autor do projecto quiz compensai-o e a victima 
f0i o município. 

Não. Não só as legislatu'ras ordínarias não podem alterar o regimen 
co11stitucional discricionariamente, á mercê de leis interpretativas ou 
coll!plementares, ·mas que . são meramente ampliativas de disposições 
expressas, fixas, explicitas, como a Constituição deixou aos Estados 
a poder I(! e regular as suas · relações · economicas e políticas com o muni-
cípio. Si, estribado _nos arts . 33 e· 34 da Constituição, arrogar-se o Con-
gresso este poder, então desa:pparecerá a razão de ser elos Congressos 

\ Constituintes, o poder de reformar a Constituíç·ão, :estando permanente-
' mente ligada ao legislativo, e irrisorio e vão f0i ter a Constituição a:dop-
tado o regimen dos poderes discriminados e limitados, declarando, erri 
artigos especiaes, o que era' privativo ou exclusivo de um e outro poder. 

Abord·emos, porém, o ass11mpto principal, e para bem elucidai-o 
faz-se pl'ecíso que nos· remontemos aos princípios que o dominam. 

' Quando se trata da applicação de theorias á organização aâminís-
trativa das localidades entre ·todas as nações que aspiram fundar o go-
verno representativo semecratico, não temos necessidade de imaginar 
um ideal, porque possuímos na unidade social de cada um dos 'Esta-dos 
da Uni~o Americana o verdadeiro mode'lo de uma organização pratica 
servindo ao mesmo tempe de antecedente positivo para a de.ducção / 
dos princípios e de prova experimental' », diz Lastarria. Adoptando o 
regimen polí~ico americano, o legislador constituinte brazileiro, elevando 
as antigas províncias á cat'egoria de Estados, impoz-lhes a condição 
de << organizarem-se de fôrma que ficasse assegurada a autonomia dos 
municípios, em tudo quanto dissesse respeito ao seu peculiar interesse » . 

. E• nullo completamente o subsidio que~ sobre 'tão importante assumpto 
nos fornecem os Annaes da Constituinte. Tudo quanto se pód'e concfuír 
do texto amplo e indefinido do art . 68 da Constituição, unico que cogita 
da materia, é <!J:ue 'ella deferiu ao governo estadual · a comp·etencia para 
firmar e regular a t@dos os re&peitos as suas relações com o poder mun1-
cipal, cQm a Fesalva do assegaramento da autonomia deste nos·. termos 
da ultima parte do artigo acima citado. O que fosse, porém·, a auton0mia 
municipal, qual a sua eoctensão, os seus limites, as suas prerogatiyas, 
os seus direitos, os seus requisi.t@s ~aracteristicos e fundamentaes, mesmo 
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~m lineam~ntos geraes, não disse, não defmiu, não pr.ecisou .o legislador 
constituinte, de fórma que temos de recorrer ao subsidio cla legislação 
e da doutrina americana · para supprir tão sensível lacuna. Or.a, a lição 
que ellas nos ministram nos princ~pios e na pratica, ·é a do Estado Sl!lper-
intendendo o município; tendo-o sob a sua autoridade imroediata, 

1 sendo o juiz -das relações tributarias entre um e ouitro. No regimen fede-
rativo --'- por ser da sua essencia, conciliam-se perfeitamente em um 
justo equilíbrio a autonomia do Estado limitada pela da União, a auto-
n6mia do município limitada pela do Estado., a soberania da União 
limitada pela Constituição. - No regimen americano a autoridade do 
Estado sobre todas as municipalidades de seu territorio- é incontestaveL 
Compete ás assembléas dos Estados regular o governo local dos muni-
cípios. Este é materia de competencia legislativa não do ·Congresso, mas 
do,s Estados, cada. um dos quaes estabelece o systema que melhor ,se 
adapte ás suas necessidades peculiares . Assim -- os pocl:eres munici-
paes decorrem directamente do poder estadual, teem na constituição 
deste a sua fonte e os se1:1s limites, as suas prerogativas e os .seus direitos 
e especialmente no tocante á materia orçamentaria - as restricções 
são. severas e meticulosa_s. Ao poder ·municipal americano não é dado 
ex:ercer outras attribuições além das que lhe são expressamente enu-
meradas na sua carta de incorporação, elles não teem direitos priroor-
diaes·, nem autoridade propria mas - sim, direitos outorgados por Lei 
- Lei do Estado -porque a unidade municipal é considerada lima parte 
do governo daqueHe. O 'Estado dita ãs leis que hão de reger @ município 
e não admitte nenhuma autoridade parallela e muito menos superior .á 
sua . A plenitude da autoridade lhe pertence·, salvas as restricções escriptas 
na sua propria Constituição. Em summa « o conj1:1ncto do direito publico 
sobre este assumpto maiÜfesta de ma•neir.a incontestavel ra subord·i- . 
nação do município ao Estado. (Carlier. La Répub.iqu ~ Am(l ·ica ~ ru. 
Vol. 3 pag. 324). O eminente Cooley doutrina tambem .assim: << O povo 
dos rtmnicipios não póde definir para si os seus proprios dir.eitos,, privi-
legios de poderes, nem ha lei commum que trace linha certa de differença · 
entre os poderes que podem ser exercitados pelo Estado e os qlle de;vem 
ser derivados dos governos municipaes. As municipalidades devem esperar 
do E·stado taes estatutos locaes como a Assembléa Legislativa julgue 
melhor· decretar e não podem entTar em detalhes, embora tenham. o direito 
de esperar que elles sejam concedidos de accordo com os princípios 
basieos do regimen. Os limites do direito que tem o Poder Legislativo 
de fiscalizar as mutiici'palidades deve ser determinado na propria Consti-
tuição- do Estado e, assim sendo, ficará á discrição do Poder Legislativo. 
J. F. Dillón - nos seus commentarios á lei de incorporaçã0 das muni-
cipalidades affirma por sua vez : « A Assembléa Legislativa tem poderes 
d'iscricionarios para regular os negocios municipaes. As constituições des 
diversos Estados substancialmente estatuem o que se encontra na cons-
tituição do Esta de de Nova York - isto · é - o poder da leg_islatura 
estadual para providenciar. sobre o s·eu po.der de decretar e cobr~,r im- . 

... 
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' \ postos, em summa, spbre quanto interessar a sua organização . política 
e ·a.d~inistrat,iyà. .. 

Doutrina igual · encerra a nossa Constituição. 
. Como a americana, que lhe serviu de modelo, ella faz apenas a · 

discriminação das rendas entre a União e os Estados, declarando, explí-
cita e enumeràdamente, os impostos privativos daquella e desses, silen-
ciando por completo sobre ? mesmo assumpto quanto aos municípios. 
_ Claro é, portanto, que deixem aos Estados, á sua Constituição e ás · 

suas leis o direito de estabelecer e .regular a~ suas relações tributarias com 
o município. · . . · . , 

Claro é tambem que privativos do Estado, mas sómente em oppo-
sição á União e não aos mtmicipios, de que a Constituição cogitou apenas 
para declarar 'que deviam ter a sua autonomia assegurada na organi-
zação dos Estados, são os do art. 9.0 e seus paragraphos. 

Nestas condições, em face ela propria Constituição Federal e dos 
princípios que acabamos de firmar como dominantes no rygimen ameri-
cano, é o Estado o juiz unico da par.tilha dos impostos que constituem 
o seu patrimonio tribtitario privativo e da discrição, maior ou menor, 
com que entender partilhai-os com os municípios. Si livre é o Estado de 
.utilizar-se de toda ou de uma part.e sómente das fontes de renda _que 

"\ lhe foram deixadas, não se comprehende que livre deixe de ser, para 
cedel~as ao município, desde que assim julgue conveniente. Não ha na 
Constituição Federal disposição alguma que o vede, disposição da qual· 
se possa inferir a mais longínqua sombra de restricção a esse poder do 
Estado. 

Provado, pois, que ao Estado é permittido lançar.impostos de consumo 
sobre a importação de mercadorias de outros Estados e dada a verdade áa 

\ doutrina 'que sustentamos com o apoio da jurisprudencia americana e 
que decorre logicàmente da lettra e do espírito da nossa Constituição, 
de .que' os poderes de taxação dos municípios derivam diredamente do 
Estado, são · delegações deste, constitucionaes sãu os impostos lançados 
pelo· municjpio desde _que elle se mantem nos limites da outorga que lhe 
foi feita pêlo Estado, desde que a .outorga não excede os poderes do autor~ . 
gante, offendendo a Constituição com a qual se deve conformar. 

ü- imp,(i)sto, pois, vedado ao Estado e, portanto, ao município, é o 
de importação sobre a mercadoria de procedencia estrangeii:a, que se 
distingue de qualquer outro interno por incidir, sobre o commercio exterior, 
é, em Stlmma, O imposto que attinge O genero no momento preciso da sua '\ 
en\rada no _pafz e que ninguem melhor do qLte · Alves Branco definiu « a 
renda que se deduz das mercadorias procedentes de paizes estrangeiros na 
sua primeira introducção no Imperio. '' 

O imposto, pois, que o município lança · sobre os generos importados 
para o .seu consumo, quer de municípios do proprio · Estad'o, quer dos .d.e 
outros, desde que o faz autorizado por lei, é perfeitamente constitucional. 

Concorda com a doutrina que sustentamo~ em · notavel parecer, 
emittido a proposito de uma con~ulta sobre constitucionalidade de 
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impostos estaduaes e municipaes, o eminente jurisconsulto e constitucio-
nalista Ubaldino do Amaral. Com: a maxima clareza e precisão affirma 
elle·: << Aos Estados ficou reservada a competencia ~para a organiflação 
dos municípios, com a só excepção do respeito á autonomia delles no que 
se refere ao seu peculiar interesse (art. ,68 da Constituição); dessa fórma 
as attribuições outorgadas aos municípios só o podendo ser por delegação 

· dos Estados respectivos, não podem ser de natureza daquellas que a Cons-
tituição vedou aos E;stados, porque esses não podem delegar attribuições 
que não possuem. As~:>im sendo, é inconstitucional qualquer lei municipal 
que taxe: 

a) a importação de mercadorias de procedencia estrangeira (art. 7.0 , 

n. 1). 
b) a entrada ou sahida dos navios (art. 1.0 , n. 2). 
c) a exportação feita por seu territorio de producção de outros 

Estados (art. 9, § 2.o). 
d) o transito por seu territorio, ou a passagem para o município de 

outro Estado de productos de outros Estados ou estrangeiros, e bem assim 
os vehiculos de terra e agua que .os transportarem (art. 1.0 , n. 1). ' 

Todas estas limitaÇões, tendo sido postas pela Constituição á facul-. 
. 11 dade tributaria dos Estados, entendem-se como tambem limitando a 

faculdade tributaria dos municípios, que só póde se originar d,a delegação 
daquelles .. n 

Eis a- affirmação completa da doutrina americana, que acima expen-
demos, como emanando logicamente do espírito e da lettra da nossa 

' Constituição, eis a affirmação completa, de que os poderes de taxação dos 
municípios são delegações dos· Estados respectivos, e de que estes o exercem 
á discrição quanto a seu patrimonio tributario. Na outorga dos poderes 
aos municípios, na declaração das fontes de renda que lhes ficam perten- . 
cendo só a uma condição tem os Estados de subordinar-se : á de não 
excede~ 'OS limites de seus proprio~- direitos, não conferindo poderes que 
lhe não foram permittidos ou que lhe foram vedados pela Constituição 
Federal, respeitando os impostos privativos da União, não indo além dos 
que privativamente lhe foram deixados. 

No Es~ado, a accumulação dos impostos, alguem já disse, póde 
dar-se por elle e pelos municípios, como na União é possível entre ella e os 
Estados, salvo os privativos de uma e outra, entendendo-se, de accordo 
com os princípios que temos sustentado ,. que os privativos de que trata a 
Constituição (arts. 7.0 e 9.o) o são respectivamente entre a União e o Estado, 
incumbindo a este, ao fixar as suas relações tributarias com os municípios 
declarar quaes os que, com os mesmos caracteres, lhe ficam -pertencendo, · 
em opposição aos daquelles. . 

_ O projecto att{)nta ainda contra a autonomia dos municípios, anni-
. quila-a, violando a Constituição que -expressamente quiz que· os Estados 
a respeitassem e garantissem. , . · 

Elle o coll9ca no regimen da descentralisação ·que ·tem por base, que 
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se caracterisa pela autonomia rlas unidades locaes, em po·s1çao muito 
mais su'balterna do que as antigas camaras ,municipaes no regim ea 
da tutella e d·a centraliza~ão. 

Não é possível que, dando~ lhes a carta- de alforria, se queira converter 
esta frberQ,ãde em t~ma irrisão, negando-se-lhes direitos· de tributação de 
q-t~e, no extme;t.o regimen, estavam no goso. 

No orçamento das antigas camaras, como no d@ govern-o geral e daJs 
províncias, figuravam como elemento prepondera.nte estes impostos que, 
<<· sob o titulo de pa.tente· de policia, ou de licerrça, attingirarn torlas as 
modalidades do commercio, da industria e das artes, das mais elevadas 
.ás mais rudimentares e grosseiraS>. ' 

Elias tributavam a passagem do extincto q.o novo regimen, o com-
mercio e a industria locaes, a producção e o consumo dos respectivos 
municipios e das de outras províncias. Algumas cobravam tambem direitos 
de consumo de polvora, kerosene e· outros. inflammaveis, de vinho, 
licores e diversos artigos estrangeiros. (Amaro C'ava.Icanti, Eleme-nifJs 
de finança , pag. 315.) 

Com:r>letancdo este quadro, dizia, em 18 de setembro de 1882, na Camara 
dos Deputados, combatendo o acto dictatorial do fioverno de então, que, 
saltando por cima da Constituiç-ão, do Acto Addicional e do Poder Legis-
lativo, suspendera violentamente leis provinciaes que tributavé!-m o 
consumo de generos nacio1Íaes importados, eloquente defensor das rega-
lias provinciaes : · 

<< Abra-se qualquer postura municipal da mais obscura villa do 
interior e ahi como fontes de riqueza encontrareis .compendiados ünposfos 
d'e semel-hante natureza, impostos sobre o· consumo de generos vindos de 
f-óra, acceitos sem. reluctancia e legitimados ' pelo decurso do tempo e 
pelas circumstailcias especiaes do nosso . paiz, em que, dada a sua veri-
ficação -em massa, á municipalidade e á província, quasi nada restaria para 
oecorrer á despeza . (Apoiados.) 

'Em todas as partes do Imperio, em todas as suas províncias, podemos 
dizer que quasi em t0dos-os seus municípios, ha a decret.ação de impost0s 
sobre productos nacionaes que entram para o .commercio .. , · 

à :SR. RuYBARBOSA. - Nem póde deixar de ser assim.,,· 
W impossível dizer-se mais e melhor e tão a prbposito. 
A pintura exacta da situaÇão a que . vão ficar reduzid'0s quer os 

Estados quer os municípios declarados autonomos-, dada ' a approvação 
do projecto, ahi.está concisa e magistralmente feita. 

O art., 9.o do pro.jecto·.dispõe: 
« Compete á União, no Districto Federál, taxar a e;xportação de 

generos da sua propria prGducção. »· 
· O· projecto nã·o indti•ca o dispositivo constitucional de q:ue deduz 

' mais esta competencia á UniãÓ ou· que sirva de base ou fundamento á 
doutrina que estabelece. E'' • que, d·e facto, ser-lhe-hia ditficiJ encontrai-o. 
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O Districto ~ede:ral é; no nosso ouganismo ,.constitucional, um caso 
singular, tl!IDa creação excepcional. Elle não é nem um muni:cipi:@, nem um 
Estado, mas, uma entidade hybrida, que participa ao mesmo· tempo da 
natureza de ambos·- tem-se affirmado muitas vezes. 

O Districto Federal. é um Estado - dil-o expressamente a Consti-
tuição. (Art. 3.0 , paragrapho unico.) Provisoriamente, emquanto não se 
cumprir a disposição taxativa do art. 3.0 da mesma Constituição - isto 
é, a mudança da Capital Federal, emquante, por força da inobservaJ:lCia 
deste disp0sitivo, eHe fôr a séde do Governo da União, mantém-se sob 
um regimen de excepção, reclamado pela proeminenCÍ'a política inherente 
áquel1e Governo. 

Sempre que foi possível, porém, e tanto quanto possível foi, o legisla-
dor constituinte tornou evidente o seu verdadeiro caracter de um Estado. 

E' assim que na rubrica. - '' Estados ».a elle se refere para declarar 
«· que, salvas as r,estricções especificadas na Constituição e nas leis fede-
raes, a sua administração dar-se-ha pelas autoridades mYnicipaes »; 
é assim que, no art. 68, unico do titulo III, destinado ·especialmente aos 
municípios, delle o exclue,, a elle não se refere; é assim que :mais accentua~ 
dar!Ilente firma-lhe aquelle caracter no art. 34, ns. 5 e 10, e arts. 28 e 30, em 
que, tratando da representação dos Estados do Congresso Nacional, 
por igual lhe confere o mesmo direito - de eleger deputados e senado-
res. Ora este é o attributo essencial, o elemento característico e funda-
mental da individualidade política ·- Estado. 

O regimen de excepção, portanto, a que está sujeito o Districto 
Federal e consequentemente os limites postos ao pleno exercício de sua 
auton0mia, são accidentaes, estão subordinados e restrictos ás necessi-
dades daquella cbndição temporaria, devem ir até onde ella o exigir, 
riella devem ter o seu limite. · ~ · 

No tocante ao seu regimen tributario, nenhuma disposição se encontra 
na Consiiluição. 

Estender, pois, á capul diminÚtio --.,- que lhe é imposta, por motivos 
evidentemente de ordem política, até reduzil-a á posição inferior á dos 
municípios, negando-lhe direitos. de tributação de. que . estes gosern, 
parece-nos excedente de que. quiz o -legislador constituinte e da situação 
que· visou conferir-lhe. 

Parece-nos, portanto, mais accorde com o espírito do legislador 
constituinte a doutrina que permitte ao Districto Fediral o direito de' 
tributar 0s geHeros· de sua producção, pois parà este effeito - não ha 
disposição constitucional que o colloqp.e em posição inferior á d0s Estad0s, 
que teem para isso competencia privativa, ex-vi do § 1.0 do art. 9.9 da 
Constituição. 

Quando mesmo, porém, contestavel seja ao Districto. Federal este 
direito em face. da amplitude do art. 6'J da Constituição, o que não é de 
admirar, pois até ao dos Estados - apezar da insophismaV'el clareza da 

. clausula do dispositivo que o . consagra,. duvidas teem apparecido, não 
vemos motivo de or~:lem alguma,· nem de conveniencia, nem de li•tili.~ade 
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nem de opportunidade que justifiquem esta restricçã0 a mais .~ que se 
pretende fazer á sua .competencia t:r:ibutaria, privando-o de uma prero-
gativa de que se àcha de posse e em cuja pos,se se acham os municípios 
dos Estados. 

O art. 8.0 do projeGto dispõé que <<além das fontes de receitas discri-
minadas nos arts. 7.0 e 9.0 da Constituição Federal, é licito á União, como 
aos Estados, cumulativamente ou não, crear outros· quaesquer, \ NÃO 
I 
CONTRARIANDO O DISPOSTO NA PRESENTE LEI. >l _ 

Neste artigo que, á primeira vista, parece a reprodu'cção do disposto 
,.- no art. 12 da Constituição, é; ao con1írario, a violação flagrante deste, 

encerra a confissão explícita formal e indubitavel da inconstitucionalidade 
do projecto. 
,. Com effeito. O art. 12 da ConstituiÇão dispõe : << Além das fontes 
de· receita discriminadas nos arts . 7.o e 9.o, é licito á União, como aos 
Estados; cumulativamente ou não, crear outras quaesquer << não contra-
vindo o disposto NOS ÁRTS. 7.0 , 9.0 E 11, N. 1. n . , ' 

Foi um simples lapso, uma ihadvertencia sans arriere pensée do 
autor do projecto a alludida substituição? Não é crivei, e dada a 
doutrina que resalta de todo o conjum:to do projecto, o pensamento geral 

' 'que o domina, a substituição da palavra << procedencia n por << origem n 
trahe o desígnio, envolve o pensamento de mais estreitas tornar as malhas 
da rede compressora dos ·direitos tributarios dos Estados. Nós a temo;> 
como filiada, principalmente, a doutrina do proj.ecto que pretende vedar 
aos Estados a competencia para taxar as mercadorias vindas do estran-
geir~ quando já nacionalizadas, isto é, quando já confundidas com a massa 
dos valores que constituem o commerçio interno, quando já perdido o 
caracter especifico de estrangeirismo que as mantinha sob o regimen 
exclusivo da acção do fisco federal, incidiram na competencia tribut~ria 
dos Estados . 

. Tributar mercadorias de procedencia estrangeira não é o mesmo 
que tributar mercadorias de origem estrangeira : são cousas insophisma-
velmel).t e distinctas para que o legislador constituinte não previsse a hypo-

1 these da·sua confusão intencional e não a procurasse evitar. Uma merca-
doria póde proceder, isto é, póde vir directamente de um paiz estrangeiro 
para o' nosso, sem daquelle ser originaria. E si a questão · é de origem e 
não de procedência·- perguntamos:- está a União vedada de tributar 
a mercadoria franceza ou allemã que nos venha directamente da Ingla-
terr~ ou vice-versa? E'-lhe mesmo prohibido cobrar o imposto de impor-
tação sobr~ a mer.cadoria nacional que dê entrada em nossas alfandegas, 
reex.portada do estrangeiro, procedente deste? 

O ·facto póde ser raro, mas não é uma hypothese gratuita. E' um 
facto possível, verificado já, pelo menos quanto · li\OS nossos cafés, como 
da tribuna da Camara já o affirmou e provou com b seu proverbial escru-
pulo o illustre Deputado Paula Ramos. ' . 

Eliminando a ultima parte deste artigo ou substituindo as expressões 
-~não conlravindo o disposto nos arts. 7.o,~ 9.o e 11, n. ·l n, pelas ' :<< não 
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co'!}ra;iando' ~ disposto na presente lei », o Projecto confessa, revela, 
torna evidente ,que afastou-se da Constituição, que foi além do que ella 
quiz .,e firmou, que creou direito novo, que além daquellas , restricções 
expressamente declaradas, nos artigos mencionadqs, unicas impostas pelo· 
legislador constituinte á acção tributaria commum dos. Estados e da· União,, 
ella descobriu e estabeleceu outras .. . 

, E.' impossível uma prova mais clara e uma confissão mais peremptoria 
da inconstitucionalidade do projecto. Elle mesmo a faz e de modo a banir 
·a possibilidade de duvidas. 

O art. Lo do projecto é, á primeira vista uma simples reproducção 
textual do art. 7.0 , n. 1, da Constituição. A' primeira vista, dizemos, porque 
só depois de ultimada a critica dos demais dispositivos do projecto,,_ · 
relendo-o, descobrimos que a phrase - de pr'Ocedencia estrangeira, empre-
gada pelo legislador cdnstituinte naquelle artigo foi s'ubstituida no dispo-
sitivo alludido pela de- origem estrangeira. Si origem é o mesmo que pro-
cedencia, si estas expressões· se equivalem, si são synoninias e como tal 
foi aquella empregadà·, não valia a pena a substituição, a bem mesmo da 
fidelidade do texto constitucional. Si, porém, assim não é, si, como tradü-
zindo cousa diversa e por tal foi propositalmente substituída a palavra -
procedencia - pela palavra - origem - violada está a Constituição. 

A Constituição, pois, não cogitou da origem da mercadoria, para 
attribuil-a á competencia exclusiva da tributação federal, mas sómente 
da sua procedencia. 

Assim, a consequente prohibição dos Estados para tributar a impor--
tação, deduzida do exclusivo da União para o faz(lr, deve estar necessa-· 
riamente subordinada á mesma condicção; isto é, a prohibição é restriçta, 
só se dá quqnto á mercadoria que procede do estrangeiro, ' seja qual fôr ' 
a sua origem. Só assim, só dada esta hypothese - da mercadoria a 
tributar 'vir do estrangeiro é que o imposto do Estado lesa, offend(l o-
'direito da União e como tal é prohibido, é inconstitucional. 

As mercadorias, porém, que, vindas do estrangeiro, pago o imposto de · 
importação ou melhor, de entrada, depois de atravessada a zona aduaneira, 
já se misturaram ao gyro da riqueza interna, e são exportadas, dé envolta 
com os generos de producção indígena de um para outro Estado, o Estado, 
que as recehe póde tributal-as, porque ellas já não são de procedencia 
estrangeira, mas de procedencia nacional. · 

Falta-lhes neste caso o elemento essencial taxativamente previsto 
pela Constituição · para os effleitos da prohibição do imposto estadual, . 
ellas perderam já o attributo · que as immunisava á incidencia da tribu-
tação interna. · 

Os arfs. z.o, 3.o e 7.o do projeclo, são a reproducção dos arts. 9.o, n. 5, . 
9.0 , § 3.o, e 11, n . l, da Constituição Federal, ·que interpretados, q11er 
isoladamente, quer de accordo com o espírito geral da Constituição e o 
conjuncto das suas disposições, corroboram e tornam evidente a consti 
tucionalidade da doutrina ·que sustentamos, tant,o quanto a inqpnsti 
twúonalidade da que o projecto pretende fazer vingar.___: Anizio de Abreu. 

IMPOSTOS ·INTERESTADUAES. 7 

) 

'f 
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N. 56- 1900 · 

Art. 1.0 ,- ·aemp~te privati~amente á União deCTeta,r impestos sobre 
os generos •de origem estrangeira. Arts. 7.'o, ns. I e ·2; ~.o, §§ 3.o e S.o; 
34, n. :5 (Constitui·çã:o ·F·eder.al). 

, Art. 2.0 - Compete privativamente aos Estados decretar impostos 
de exportaçao sobre as mercauorias de sua· propria producç·ão. Art. Ç,l. 0 , 

§ t.o 1(Constituição Federal). · 
'Art. 3. 0 - Só é licito a um Estado tributar a importação de m~rca

dorias estrangeiras, q~andÓ des~inadas a cdnsumo em seu territorio_, 
revertendo, p·orém, o product9 do imposto para o Thesouro Fed~ral. · 
Art. '9.0 , § 3.o (ConstituiÇão Federal). 

Art. 4.o .:____ E' vedado 'aos Estaçlos o est;:~belecjmento de taxas •ou 
· tributos que sob ,qualquer donominação incidam sob_re os ,generos estran-

gei\l'os, u'ma vez despachados para consumo, salvo o caso previsto na 
Constituição Federal, art. 9.0 , § 3.0 , que m,anda reverter em favor da 
Uiilão a renda cobrada. . , : 

Paragrapho unico. E' igualmente vedado aos Estados o estabelecimento 
de !:9xas ou tributosJ;rue so:b qualquer denominação inciqarri sobre .g_eneros 
de'producção de outros Estados, quando destinados a co~sumo- ou a s·erem 
reexportados para m,1tros · ~stados, Art. 7.0, §, 2.0 (Constituição Federal) .. 

Art. 5.o- No territorio de cada Estado, sómente á União compete 
privativamente as taxa:s. que sob qualqu-er denominação incidirem sobre 
os rgeneros nacionaes., de prodTicção d<J outros Estados, destinados a 
consumo no seu territorio, e . bem assim sobre os generos estrangeiros 
despachados para consumo (art; 34, n. 5, ~onstituição Federal), salvo a 
restri-cção neste ultimo caso, estabelecida no art. 9.0 , § 3.0 , da Constituição 
Federal. 

Art. 6.o- No territoáo de quàlquer muni'Cipio de t~m Estado, çom-
pete privativamente aos poderes do Estado o estabelecimento dtl taxas 
sob os genews de producção de outros municípios, entrados para consumo 
em seu territorio ou para ser-em reexportados. 

Art. 7. 0 - São livres o transito pelo territoiio de 'Um Estado e a 
passagem de um para outro, de productos de outros Estados da Repu-

_blica, ou estrang~iros, e bem assim .dos vehiculos que os transportarem. 
Art. S. o- Além Q.as fontes de receitas discriminadas nos arts. 7.o e 9.o 

da· Constituição Federal, é licito á Uniã9; como a0s Estados, cumulati-
vamente ou não, crear outras quaesquer, não contravíndo o djsposto na 
presente lei. 

Art. 9.0 - Compete á União taxar 9- expo.rta;ção de generos da prQ-
duc.ção do Districto Federal. 

Art. 10. - Revogam-se as disposições em contrario. -
. Sala das sessões, 6 de julho de 1900. - Serzedello Corrêa. - A' 

Commissão de Constituição, Legislação e Justiça. 
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REPRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL BENEFiCIENTE 

>DE PERNAMBUCO 

Illmos. e Exmos. Srs. Membros do Congresso FederaL 
A Associação Commercial Beneficente · de Pernambuco ainda uma 

vez solicita a illustrada .attenção de Vs. Exs. para assumpto da mais 
elevada importancia, pois que interessa intimamente, não só á honrada 

, <:lasse que a peticionaria em parte representa, mas a toda a populaÇão 
brazileira. Trata-se, Exrns. Srs. d.é flagrante e cl.esabu.zada violação 
-da lei fundamental da Republica, e em materia que attinge por igual a 
vida eoonomica ,e -os destinos políticos e moraes da nacional-idade para que 
VV. EEx. legis1am. E não parte, infelizmente, esse accusado despreso pelo 
nosso direito publico deste ou daquelle cidadão. menos esclarecido e 

, <:onvicto acerca do que póde na boa ordem, fortuna- e renome de ·uma 
eominunidade civil e indeffectivel respeito d.e todos os . s.eus membros 
pela legalidade que ella instituiu. $emelhante desar - é triste confessai-o 
- recahe sobr.e os poderes politícos da maioria' dos Estados cla Un·ião, 
pois que á elles se deve tO estabeleCimento de impostos tão contrarias ao 
hem geral do paiz,, como á lettra e espírito do principal estatut!il 
p9.r que este se governa. 

Allude-se especialmente ags impostGs inter-estaduaes e inter-r:nuni-
cipaes de importação ou consumo, constibtivos de um abominaveJ 
expediemte financeiro, que, 1 começa1; de 1836, fez o tormento de tGdos os 
estadistas do imp.erib, e a•inda a~ora reduz uma nação onde o regimen 
federativo do.s Estados Unidos da America do Norte fgi theoricamente 
adoptado com a maior fidelidade possível, á desgraçadissima situação 
fiscal da França, antes da crise revoluc-ionaria .dos fins d<J secul0 XVIII; 
da Italià, antes de realizada <a aspi.ração de Oavo11r, da Aliemanba;. antes 
do famoso Zollverein ou liga alfandeg.aria. 

Em odio ás · barreiras .internas, levantadas por província contra 
província, lutou denodadamente esta Associaç.ão desde -1874 - época 
em que a a:ssembléa provin.cial de Pernambuco inaugurou desatinada-
mente este prejudicial e condemnavel systema - até aos ultimas dias 
d-a monarchia, entre nós. Os artigos que nesse sentido fez publicar pela 
imprensa dariam muitos volumes, e os annaes do antig.o parlamento 
regis-tram innumeras repres·entações, rogos insistentes de providencias 
effica'Zes ·em oppusição a urna anarchia tributaria tão profunda e tão, 
extensa, liJ:Ue 'respeitado Ministro da Fazenda, louvando-se em um parecer 
do <Consellw de Estado, ndativo a certa lei do Ceará que impunha direitos 
de importação sobre ~prodHotos de outras .província-s que tivessem ~jmi-, 
lanes naq.uella fabricado, escneveu no respectivo relatorio : 

.... <<pondera judi.ciosamente (a s.ecç.ão de faz.enda clo dit o Conselho) 
·que, si fosse admissivel semelhante systel;Ila dy proteger .a ·indust.Pia ·de 
umas com pr.eJuizo de outras provinci.as, travar-se-hia sem duvida uma 

' 
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luta de interesses muito prejudicial á União e integriÇiade do imperio, e 
seríamos arrastados ao absurdo de fazer estipulações ·ou celebrar tratados 
de commercio entre as províncias! )) . ' . . ' 

Sob a Impressão dessa e de mais e'nergicas censuras, condemnatorias 
da exorbitancia das legislaturas locaes no tocante ao modo de tributar, 
no meio dos geraes clamores provocados por tão· funestos abusos nesse 
sentido., realizou o Congresso Constituinte a discriminação das rendas 
publicas com o manifesto intento de pôr fim á temerosa confusão e . bal-
burdia fiscal de que os habitantes do paiz amargamente se queixavam. 
Mas apezar dessa nobre e leal intenção, patente na meritoria clareza das 
disposições correspondentes do Acto de 24 de fevereiro de 1891, e a 
despeito do precioso subsidio que a recta intelligencia desses dispositivos 
iam prestar á doutrina e pratica de iguaes preceitos erri vigor na federação 
norte-americana, não era difficil, ainda a.os menos perspicazes, o vaticínio 

·de que a mesma e condemnada desordem continuaria, de que os Estados 
seg\liriam fatalmente o exemplo de illegalidad,e constitucional e anti-
patriotica das ex-províncias, desde que continuavam a imitai-as em um 
systema de Í~posições radicalmente Vi<i:ÍOso; por assim dizer, contem-
poraneo da exploração do Brazil pela metropole; desde que os impostos 
aduaneiros e de consumo não deixariam de ser a fonte principal da receita 
.dos orçamentos loca~s .; desde que aos directores políticos dos .. Estados 
faltava a iniciativa para a urgente reforma da base das antigas impo-

( 

, sições, pelo alargamento conveniente da esphera , das contribuições 
directas; desde que, finalmente, não se cuidava nas diversas unidades do 
todo nacional do estabelecimento de um regimen tributario compatível 
com a pratica regular, conscienciosa e sincera das novas instituições da , 
patria 'commum. 

Com effeito, á proporção que os Estados se foram constitucional-
mente organizando, renovou-se desde logo entre grande numero delles a 
cruel guerra de tarifas que tantos o tão graves males causou á economia 
das antigas províncias, pol' impenitente irre:verencia para com as dispo~ 
sições mais expressas \do acto addicional á constituição de 1824. 

E tão desapiedado combate tem -se tornado dia a dia mais geral e· 
acerrimo. Não só cada Estado tributa indevida e pesadamente em seu 

·t erritorio a producção dos outros, mas cada município vae 'exercendo a 
mesma · pressão, empregando a mesma hostilidade relativamente aos 
seus visinhos. 

Dahi resulta o augmento consideravel do. preço dos generos nacionaes 
e, consequentemente, a diminuição forçada do seu consumo bem como 
o el).fraquecimento do commercio interno, que mal póde manter-se através 
dos ' mil embaraços creados pelos regulamentos inquisitoriaes do fi;sco, 
regulamentos em que as multas avultam pela e:x:aggerada importancia, 
pelo numero e pela facilidade com que podem ser applicadas ante o 
~:linimo descuido ou equivoco, por qualquer incidente isento de intenção 
f:lolosa por parte do negociante importa9.or. . · . 

Ha prova irrecusavel deste asserto' nas instrucções ha poucos dias .. 
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publicadas para execução . do § 5.0 do art. l.O da lei do Orçamento em 
vigor nesté Estado,' em que se manda arrecadar oito por cento sobre o ) 
valor official dos productos nacionaes entrados para consumo, e que 
tenham similares aqui fabricados. Junto a este requerimento encon-
trarão Vs. Exs., taes instruc~ões. Dellas se vê claramente q_ue em Per-
nambuco ha uma alfandega estadual ao ·lado da federal, e, muito mais 
exigente do que esta, eviden~ümdo-se igualmente que na praça do Recife 
são oderadas por direitos de consumo as proprias mercadorias de outros 
Estados destinadas a exportação, que a tanto monta o dever imposto 
ao exportador· de pagai-os, embora sób promessa de uma restituição 
hypothetica e em todos os casos difficilima. Esta especie legislativa seda 
excepcional pela inconstitucionalidade, si a já citada lei Orçamentaria , 
não violasse escandalosamente o estatliido nos arts. 9.0 , § 2.0 , e 11, n. I, ' 
da Constituição da Republica, mediante ,as seguintes disposições (art. t.o, 
§ 11) : 

« Sello proporcional, a titulo de expediente, estatística e fiscalização, 
nos despachos de re-exportação, por terra, de productos similares sujeitos 
ao imposto a que se refere o art. 1.0 , § 5.o, á razão de 5 %sobre o valor · 
official. 

<< $ello proporcional, sob o mesmo titulo nas guias de mercadoria 
vindas. por terra de outros Estados, e que por este transitem, á razão de 
6% sobre o valor official de couros, courinhos e pelles, e 2% sobre as 
demais mercadorias. ,, 

· Em face de semelhantes factos, a Associação Commercial Bene-
ficente de Pernambuco, sempre interessada pelo bem publico, não podia 
quedar-se em criminosa indifferença, apezar dos nullos resultados de 
seus ímprobos trabalhos em opposição a iguaes desmandos praticados 
na permanencia ·do regimen, decahido. E eis porque em 1897, seguindo 
o nobre e salutar exemplo da benemerita Associação Commercial do Rio de 
Janeiro, se dirigiu a esse illustre Congresso em busca de seguro e prompto 
remedio contra os serios males que, por lima especie de fatalidade histo-
rica, estão affiigindo a Republica ante o procedimento de muitas legis-
laturas locaes pelo que respeita á decretação de tributos. Tal procedi- ' \ 
mento, além de juridicamente incorrecto, não se compadece com as 
necessidades do progresso industrial e mercantil da Federação, nem com 
os deveres que ella impõe para manter-se prospera e feliz, e não desaggre-
gar-se, partir-se em fragmentos, como um corpo sem sufficiente cohesão. 
Esta, no sentido das presentes linhas, não é mais que o sentimento de 
fraternidade e a mutua benovolencia entre .populações ethnica, social e 
moralmente irmãs, e até hoje confundidas no mesmo orgap.ismo político. 

Não foi seductor o exito . deste mais recente esforço da peticionari~ 
em bem da boa doutrina. Comtudo, ,porque a não toma facilmente o 
desanimo, volta a' Associação Comrriercial Beneficente de -Pernambuco, 
a honroso convite da sua illustre collega da Bahia, a impetrar do preclaro 
Congresso Nacional uma lei positiva e terminante de discrill_)inaQão de · 
rendas, cujas disposições, reproduzindo exactamente a · thcoria consti-
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tucional em tão importante · ma teria, con~igatn vencer a . pouco morall- . 
" zadora resistencia qui,\ os poderes,publicos .de grande numero de Estados 

estão op'pondG> á voz severa go direito e . da razão. . · · 

Já foi um largo passo nesse sentido o excellente projecto que o 
di~tincto Deputado Dr. Serzedello Cqrrêa, digno represe·ntante do Pará, 
apresentou .~ cÍH).sideração dá Garoara de que faz parte, na sessão do anno 
proximo findo, depois de havei-o justificadO com o brilhantismo do seu 
reconhecido talento e do seu amor patriotico, trad.uzido nestas criteriosas. 
palavras : · · · 

<< E' seu fim regular a discriminação das rendas federaes e estaduaes, 
de .ffiO(lO a evitar OS grandes abuSOS '({UC • se teem praticado e que se estão 
praticando, com prejuízo do desenvolvimento e prosperidade ·da Repu-
blica e com a quebra deploravel dos laços de intima Sl?lidariedade que 
devem existir entre os diversos Estados nos seus interesses economicos, 
laços que não sãG> inferiores aos .que se formam pela solidariedade da 
mesma religiã<i>, da mesma língua e da mesma raç~. >> · · 

· Bastará -que Vs. Exs. se <apressem em apl"rovar o .indicado projeeto; 
pois que se acha elle em escrupulosa harmonia com ·os mais claros pre-
ceitos da lei primeira da União. Não é crivei que haja, nem de certo ha 
de haYer nesse eminente Congres·so quem desconheçaf a violencia a esses 
preceitos ~eita pelos impostos com que um Estado ou ·um Município 
tributa, muitas vezes até com caracter prohibitivo., os productos d a · 
actividade agrícola e industrial dos outros, como si fossem estranhos 
entre si, e, além de estranhos, inimigos. 

Seja qual for o disfarce das variadas e engenhosas denominações 
que teem .tido, pemelhantes impostos . são, não só em extremo nocivos 
aos proprios Estados que os adoptam, mas absolutamente incabíveis. 
Si tivesse podido haver a menor duvida nesse particular, em face dos 
arts. -7.o, n. 2, e § 2. 0 , S.o, ·9.o, § z.o, 11, n. },,. e '34, n . 5, da Constituição 
da Repl.iblica, teria ces~>ado todo o motivo de séria controversi-a depois . 
que a jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal, firmada ern con--
side~·a.vel num.ero ·de acco•rdãos uniformes, sem algum .que os .contrarje, 
declarou a innegave! inconstitucionalidade dos impostos a: ·que se aUud·e • 

. Segu.ndo as nossas instituições, essa causa está hoje soberanamente d'eci-. 
dida, porque entre nós, como na feti.eração pela qual a nossa foi mode- . 
lada, <a·quelle Tribun.al é. a propria voz da Constituição, na phrase de 

·notavel jurista norte-americano. Mas ·como a ·egregia corporação judi-
ciaria só julga na especie-em que foi ouv.ida., como. não annulla de vez 
a lei viciosa, mas apenas cada um dos actos que do vicio della participa, 
o effeito .dos seus arestos não é tão prompto, nem tão energico, que possa 
vencer a insistencia pouco editicante dos· abusos. Aqui mesmo emJ Per-
nambuco ha uma cprov·a desoladora da verd-ade que affirmamos. A fa-
zenda des·te Estado . .foi condemnada em r.ecu.rso interposto pelos resp-ei-, 
tayeis commerciantes ·desta praça Rodrigues Li1na & Comp .. ; contra 
a sentença por que . tinham si'elo coagid:os a pagar direitos por merca-

. ) 
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dorias importadas da Bàhia. O Supremo Tribunal, julga~do insubsistente 
o imposto; mandou restituir aos recorrentes a quantia que indevida· 
mente lhes fôra cobrada. Teve a sábia decisão o merito de levar o res· 
pectivo Congresso á revogação do texto de I'ei tão solemnemente con- . 
demnaqo por anti-constitucional? De nenhum modo. O orçamento em 
vigor consigna o mesmo reprovado tributo, e é precisamente a essa 
reedição que se devem as instrucções que a V. Exs. vão agora ser pre-
sentes. 

Mas - objectar-se-ha - si a Constituição Federal, com ser da patria 
a lei suprema, está sendo conscia e affrontosamente transgredida, por 
tantos com obrigação especial de respeital-a; si as proprias decisões do 
Poder Judiciario, soberano interprete do pacto fundamental da Repu-
blica, não teem merecido àttenções mais solicitas e respeitosas, p'orque 
não incorrerá no mesmo deprimente despreso qualquer acto do vene· , 

' rando Congresso Federal confirmativo da conhecida doutrina consti .. 
tucional no assumpto de que se trata? 

A Associação Gommercial Beneficente de Pernambuco · abstem-se 
de responder á objecção. Apenas lembrará respeitosamente a Vs. Exs., 
de cujo prestigio nas diversas circumscripções do paiz não é licito duvidar, . 
que a approvação do já indicado projecto, ou de outro equivalente, terá, 
sem prejuízo de muitos outros ben.eficios, o inestimavel valor de exprimir 
a existencia de um accordo de todas as influencias políticas dos diflie-
rentes Estados da União em prol da legalidade constitucional até aqui 
tão t!'istemente humilhada. E sendo assim, eis achad,a a solução para 
as difficuldades accusadas no presente requerimento. · 

Espera, pois, a peticionaria que Vs. Exs. se dignarão satisfazer as 
- mais nobres e geraes aspirações da nacionalidade que honradamente 
representam, votando sem demora o referido projecto ou outro de igual 
alcance. 

E. R. J. 
Recife, 3 'de outubro de 1901.· 
Presidente. - Hugolino Rodrigo Machado da Cunha. - Vice-pre-

sidente, José Ferreira Bailar. - Secretario, Domingos de Sampaio Fer-
raz. - Thesoureiro, Manoel Medeiros. - Directores, Torquato José da , 
Silvq. .Guimarães, Horacio de Aquino Fonseca, João Rufino da Fonseca 
e José João de Amorim Silva. 

Na sessão de 24 de dezembro é encerrada, sem debate, a l.a dis 
cussão a votação do projecto adiada. 
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NOTA 

Projecto n.o 329 (1900). 

Em 21 de Outubro é aberla a l.a discussão do projeclo. Ora o Sr. Ser-
zedello Corl'eia que offerece emendas. Em 22 oram os Sr . Elpidio de Fi-
gueil'edo e Henrique Lagden. Em 25 ora o Sr. Medeil'os e Albuquerque. 
Em 26 de Novembró ora o Sr. Julio de Mello. Em 28 ora o Sr. Fausto 
Cardoso. Em 11 de Dezembro ora o Sr. Barbosa Lima. Em 19 ora · o 
Sr. Anisio de Abrel,( . . Em 23 continua o Sr. Anisio de Abreu. 

'. 



,· 

.: 

1 

I 

\\ 



{ 
/ 

I 
i 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

SES.SÃO DE 21 ' DE OUTUBRO (1902). 

O Sr. Serzedello Corrêa (movimento de allenção). - S~. Presidente, 
cabe-me a honra de iniciar o debate sobre o projecto referente á dis-

1. a discussão do 
projecto. 

criminação de rendas, á discriminação de taxas' e 
impostos, que offerf')ci á ·consideração ,da Camara, 
com a preoccupação de sanar os graves inconve-
nientes que se vão dando, já por parte de alguns 

Estados, já por parte de varios municípios, relativamente á tributação, 
hão digo já sobre os generos de importação estrangeira, mas, o que é 
lamentavel, sobre os generos de producção estadual, sobre os generos de 
producção nacional. · · 

Não indago os motivos, não procuro mesmo saber si aquillo que 
se está fazendo por toda a parte, obedece á preocupação, em varios 
Estados e municípios, de auferirem rendas de que careçam para despezas 
de certa ordem; mas sejam quaes forem, qualquer que seja o intuito, 
reputo essas taxas ou impostos e esse proceder, do mais profundo incon-
veniente ao desenvolvimento da nossa ordem economica, ao preparo 
da independencia economica do nosso paiz ... (Apoiados geraes.) ' 

O SR. CASSIANO no NASCIMENTO. - Apoiado. E' um attentado 
contra a Constituição. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- ... firmando-se entre nós.:uma lamen-
tavel guerra de tarifas, impossibilitando toda a . regulamentação sobre 
o nosso commercio internacional, fortalecendo-se no espírito do estran-
geiro e dos verdadeiros patriotas brazileiros, a idéa de que não somos 
verdadeiros Estados em federação, mas pequenas republiquetas anta-
gonicas nos seus destinos, nos seus fins, nos seus interesses moraes -e 
políticos e ainda nos seus interesses economicos e materia.es. Sim,. não 
somos grandes Estados unidos pela federação e cujo destino é um só : 
a prosperidade . e engrandecimento da Patria. , 
· Somos pequenas republ·iquetas qp.e procuram arruinar-se, destruir 
o progresso commum e cujo fim será a victoria da mais forte pelo esphaJ 
celamento da federação1 pela destruição da unidade d:;t Patria .e pelo 
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anniquilamento dos Estados mais fracos ou menos aptos para a Iucta. 
{Apoiados.) · . 

Sr. Presidente, não se comprehende que a esta hora, quando se 
1ança as vistas para o antigo continente, quando se está a ver a marcha 
e orientação que seguem os governos europeus, qUando · ~e vê que as 
ligações no intuito da defesa nacional, as ' ligações com o fim de caracter 

~político obedecem antes de tudo á preoccupação de assegurar os inte-
resses economicos dos diversos paizes, não se comprehende que, entre 
nós, uns Estados fechem os seus mercados a outros. Veja a Camara como 
a tríplice alliança tem arrastado os paizes qué a constituem a concessões 
reciprocas no terreno economico e como por vezes esses inte:r;esses teem 
estremecido os 1·à,ços para a defesa .commum, como esses. interesses eco-
nomicos, de producção e de mercados uma vez respeitados mais e mais 
teem estreitado os vínculos de uma alliança que em seu início foi apenas 
de defesa commum contra .uma g~<~.erra P,8Ssivel. Como, pois, nós que 
somos uma federação, nós que s.om1os uma Patria unica, nós que temos 
1,1m só destino, nós que ,somos ,um . povo só pela ~aça, . pelas trad'icções, 
'Pelos costum,es_, nos devemos guerrear, uii.s Estados a onerarem a pro-
ducç.ão de outros? Não se comprehende que o meu Estado e o de Minas, 
par.a tomar um exemplo, queiram f(lchar os seus mercados á producção 
do~ outros mercados nacionaes. 

ü SR. AN,rZI0 DE ABREU. - ·Então crear um imposto é fechar o 
mercado a producções nac·ionaes? 

O SR. SERZEDELLO CORRÊA. - De ·o ~;1tro modo não se comprei1ende 
o procedimento dos Estados,, creando impostos que oneram a producção 
nacional, collocando-a em desvantagem á ~ua. propria producção e até 
á producção estrangeira. 'Si isso não é feÇh~J.r o mercado ás producções 
do.s ' outros Estados, é pelo menos. aimiquilal\ a sua producção, matar a 
sua industria nascente e diminuir absolutamente . a marcha do desen-
yolvimento economico do nosso paiz, paiz va&tissimo, como a Gamara 
sabe, projectado ao longo de um meridi_ano, po.ssuindo diversos c1'imas, 
temperaturas as mais di:fferentes, ccmdições de producção totalmente 

, diversas, uns Estados dos outros. 
· Qual então o fim qúe conseguirão esses impostos? Com0 será pos-
sível, paiz nove> corno some>s, começando a preparar a nossa ·industria, 
a luctar com a f~~ta ·de capitaes, sem mercado estrangeiro para @ seu 
{:Onsumo, como será possível o nosso progresso si nós proprios nos devo-
ramos uns aos outros, ·si -nós proprios em certos Estados colloca:mQs co 
xarque riograndense, -o aloool de Pernambuco em condições inferiores 
ao estrangeiro? 

Não tenho, Sr. Presidente, a esta hora a preOCOl!lpação de discutir 
longamente este assumpto. Já dei nesta Gamara dous longuíssimos 
pareceres · a respeito do assumpto, no qual estão envolvidos os interesses 
de todos os Estados do Brazil. Já dei longamente .a minha opinião a 
respeito desses perigosos impostos, julgand~ anti-constituc,iona,J o di-
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r.eito :que os Estadas pretendem ter da pratica de estabelecer impostos, 
que .não incidem •sebr.e :os ,generos ·estrangeiros e so'bre ;a ·prodlrcção na-
cional ·de outrps Estados, uma -vez •dada ao consumo -e -incorporada a 
massa geral ·dos bens dos Estados mas -q<Ie incidem no a:cto da prep-ria 
importação, do proprio desembarque da mercadoria, an.tes que tenlha 
perdido G caracter. d·e mercadoria importada, antes que ·passe das mãos 
de impo·rtador pa•ra as mãos -drG -commercio a retalho. 

E •é 'isso que eu quero •evi•tar -e que o meu projecto impedirá. 
Confesso, Sr. Presidente, que o projecto era estabelecido .sob a 

preoccupação de uma reacção, e deu-'se no meu espírito, deu-se na preoc-
-cupação em que estava ·de o.li>star estes -males, mais uma vez a realização . 
-dessa lei ?-escoberta, ;por um d@s mais notaveis g.eometras que o mundo 
tem ·produzido, a lei chamada da igualdade da acção e reacção . 

. . A reacção que o meu pr.0j.ecto estábelecia era igual, em intensidade, 
:á acção, de modo a verificar-:se na ordem morai, aquillo que se reali'za 
na ordem material, na ordem physica. · 
· . A acção era de violaÇ·ão ·constante de preceitos dos mais elementares 

-dar Const ituição, eram ós poderes estaduaes e municipaes que pene-
travam dentro da Constituição arrombando-a e arruinando-a. · 

O SR. ANIZIO DE ABREU. -Ao contrario: os Estados estão dentro 
da Constitui,ção; V. Ex. é que sahiu fói'a da ConstituiÇão para poder 
·organizar o s~u projecto. 

O SR . .Si:mzED~LLO CnRRÊA. - Sim, o meu projecto ia além do que 
' devia, tinha uin -artigo que rea.gia contra a acção dos Estados de modo 

.a evitar os abusos que praticavam cerceando-lhes um pouco a ~:ttri
lmição que em boa doutrina .se lhes ,pó de reconhecer. 

O SR. ANIZIO DE ABREu.- E' bom qlll'e V. Ex. recon1teça. 
O SR. 'SERz·EDELLO GoRRÊl\.. - Deixe-me fa'la:r. O assumpto não ·é 

·para apartes, não é para ser interrompido constantemente. 
Em'bora os ·apartes do nobre Deput ado elucidem ·o deba te, em todo 

·caso., dados qonstantem:ente, interrompem o raciocínio . 
. Esta questão é do mais vital interesse para este paiz, é uma -questão 

·que tem sido agi:ta.da de norte a sul .; 'é uma questão que preoccupou os 
· es,piritos mais esclarecidos que tem a Republica e na qual, já o eminente 
,governador da BahiaJ e já um ,dos p~ro.-homens que possue a Republica, 
·O homem illustre e immaculado que está inspirando' espiritualmente 
a direcção política e administrativa do Rio Grande do Sul, o eminente 
Sr. Julio ·de Castilhos, ao lado do honrado e digno actual administrador 
·daquelle Estad-o, do inteUigente magistracl·o •que tem a responsabilidade 
-·da . sua di:recção governament al, se p.ronunciaram pela 'boa •ca-11:sa, pela· 
annullação desses abusos ·que prev:eem tra•rá a ruína ·da federaçãG e a 
·divisão !(]}.a Patria, depois de 'mGrta 'a sua vida ecenomica. 

Pois bem : :o meu project<2l tem a-rtigos que vão além da!;{uillo que 
-eu mesmo ·p(i)dia -desejm; mas o que eu lament o e lastimo ·é ~ue .a ,emúnen-

\ ·;tissima 'C<!m1missão de Constituição, I:Jegislaçã·a e Justiça desta Camara 
\ 
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não tive11se no luminoso parecer do meu illustre !=lmigo o Sr. Anizio de 
Abreu encontrado meios de modificar o meu projecto, de emendai-o, 
conve~íenter.nente de modo à que elle !osse apresentildo ao debate em, 
condições ~e poder ser suffragado logo· pelos votos da maioria desta· 
Casa e da outra casa do Congresso. ' · 

A Commissão não quiz emendar o projec~o e preferiu recusal-o em· 
absoluto sem no emtanto procurar destruir os grandes abusos qu'e se. 
vão praticando e que vão· onerando , a todas as classes conservadotas e 
ao commercio, á . Republica e a ti>d<;~ o paiz, em fim. 

Estudei o assumpto larga,inente. · 
O SR. ANIZIO· DE ABREU. - Eu tamb,em estudei. 
O SR. SÍmzEDELLO CoRRÊA. - Não estou contestando. Chamei 

até o parecer de V. Ex. -luminoso. , 
Não' disse que V. Ex. não tenha estudado. Do facto de dizer que 

estudei não se conclu.e que V. Ex. não o ·tenha feito. . 
,' . O. SR. ANrzro DE ABREU. - Mas chegámos a conclusões diversas. 

/ 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - Estudei longamente @ assumpto, 
estudei-o nas mesmas fontes que o nobre Deputado estudou e de onde• 
foi h;mrir os seus argumentos. · 

Compulsei as. mesmas serilenças e as mesmas autoridades, e,' o que 
é mais, sujeitei o trabalho do ,me'ir illustre amigo, Deputado pelo Piauhy, 
cuja competencia me merece a maior ·consideração e acatamento, a um 
estudo demorado de meditação imparcial e desinteressada; isto é, sem 
esse interesse que leva o egoísmo, a vaidade,' ao desejo de vencer, ao 
.desejo de esmagar o adversario, mas no interesse santo e desapaixonado 

·· de encontrar a solução que satisfizesse o grande problema do momento ·, 
e attendesse ás grandes exigencias da nossa situação economica, ás· con-
dições -superiores da ordem social, dos interesses permanentes da vida 1 
e do . progresso republicanos. · 

,pois bem, verifiquei que as nossas divergencias 'não eram tão grandes. 
O SR. ANIZIO DE ABREU. -São radicaes, só si V .. Ex. transigir. 
O SR. SERZEDELLO CoRRE: . - Oh! Eu não 'me importo de' tran-

sigir, cqmtanto que se salvem os; altos interesses do meu· paiz,',comtanto· 
que eu consagre uma doutrina que seja proficua e capaz de acautelar· 

, os altos interesses da Republica. (Apoiados geraes.) 
O SR. ARTHUR LEMOS. - ··O nobre Deputado não censurou a tran-

sigenci~ , apenas registrou. 1 

O SR. SERZEDELLO GoRHÊA. - O que eu quero é que fique consa-· 
grada nos fastos da 'nossa legislação uma lei que · prohiba os grandes 
abusos que se estão praticando, que evite estas taxas que são profunda-
mente inconl;)titucionaes em relação ás quaes as partes não · podem ~n
contrar guarida nos tribunaes do nosso paiz, porque, o que se verifica é 
que quando uma casa. comme.rcial i'mportadora' recorre ao Supremo 'Pri-
bunal Federal contra os, impostos e obtem uma d:eçisão favoravel , um· 
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d'os poderes do Estado responde : decidiu em especie para o caso p.arti-
C1llar e só para essa occasião, mas os impostos inconstitucionaes conti-
nuam e essa propria casa amanhã ser.á intimada a pagai-os:. 

O SR. ARTHUR LÉMos. - E muito juridicamente. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA. ---' E as taxas continuam a ser c.obradas 

não só sobre as outras casas commerciaes, mas ainda sobre essa mesma 
casa, apezar de inconstitucionaes !! Mas me p~rmitta o meu nobre co l-
lega Deputado pelo Pará, que eu extranhe o seu aparte, que pode ser 
muito jurídico, que pode obedecer muito a esses princípios de alta e 
int_angivél juris.prudencia, mas que me assombram, que me impõem . 
terror porque esta theoria é a annullação das sentenças do SupremO' 
Tribunal, é a prova da inutilidade da justiça e da alta missão de q:ue é 
revestida a suprema magistratura. Não comprehendo que quando· o 
Tribunal Supremó deste paiz, na sua excelsa funcção· de ju1gar da in-
constitucionalidade de uma lei, diz, embora para um· caso em especie, 
esta lei é inconstitucional, que haja um governo que respeite a ·lei, um 
governo honesto, um Parlamento honesto que continue a applicar esta· 
lei, inclusive para aquelle proprio individuo, em relação ao qual foi decre-
tada a sentença. (Apoiadqs.) 

O SR. ARTHUR LEMos. -A questão está em aberto. 
O SR. ANIZIO DE ABREU.- Applique o mesmo principio aos impostos 

inconstitucionaes da União, condemnados pelo Supremo Tribunal. 
O SR. SERZED.ELLO CoRRÊA. -O meu caro amigo·não me desvia para 

outro caminho. A questão dos impostos inconstitucionaes votados pelo 
Congresso, .referentes á União, não é o.caso de que estamos cogitando no 
actual. projecto. 

O SR. ANIZIO DE ABREu.- E' uma face do problema. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - Não é o caso, porque ·não tratamos 

agora sinão de crear obices aos abusos que praticam os Estados, e só indi-
rectamente vem a União pela discriminação da esphera dos Estados, de 

' onde se deduz a da propria União. Vou seguindo o meu rumo. Dizia que li 
·com o maior cuidado o parecer do meu eminente amigo, Deputado pelo 
Piauhy e verifiquei no estudo das diversas sentenças estabelecidas nos 
tribunaes americanos onde S, Ex. procurou encontrar fortes subsídios para 
condemnar o meu projecto qq.e lá todas as vezes que as taxas ou tributos 
estaduaes incidiam sobre os generos, quer de producção de outros Estados, 
quer de producção estrangeira, no acto ,da entrada, da importação, ou em-
qu51nto o producto n!io se hayia despojado dos caracteres que constituíam 
a propria importação, não se havia despojado dos attributos que tinha em 
mãos do importador, não havia por assim dizer passado a ser incorporado 
á massá geral 'dos bens do· Estado no· commercio, destinado ao consumo,, 
no commercio a retalho, a jurisprudencia [labia e previdente dos tribunaes 
americanos era uniforme condemnando estas taxas. 

Quando, porém; as taxas não incidiam nestas condições, mas mCI- · 
IMPOSTOS INTERESTADUAES' 8 
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diarn sobre as merGadorias já, dad.as a consurn@, i,ncorpQradas á massa geFal·. 
dos beHs do Estado e ail!ilda cen:n este caracter de:n.ãp serem. taxas -ele excep-
ção, mas taxas. OU tributos que feriam ililjdJisti•BctameRte a wrodUC§ãO de 
outros Estados e bem assim. a pmducção similar do proprio Estado que as 
estabelecia, nestas cond!ções, a jurisprudencia americana firmava o facto 
de 'que as taxas não eram inconstitucionaes 'e de que aos Estados ou muni-
cípios assistia o direito. d'e estabelecei-as.. ' 

Este é o principio consagrado nas sentenças a que o meu eminente· 
amigo se soccorreu para condernnar o meu projecto. · 

. Como, porém, Sr. Presid.ente, eu não tenho a preoccu.pação de tirar-
a.€ls Estados o di-reito de estabelecerem taxas ou tributos; uma vez que os · 
productos, quer de cn:ig,em estrangeira, qp.er de producção nacional, este-
jam realmente da.dos ao consumo-, incorporados na massa geral dos bem> 
do Estado, e a prova de que n.~o tenho e não tive esta ~ntenção es.tá no dís--
cuns0 i:[ue pronunciei nesta Casa a. respeito de um project!!> d'o m.eu emi-
n,ente. amigo o S:ç. Eduardo Ramos,, onde clara e .. positivarnente accerituei.. 
eS:te. facto, emboFa coBcordaBdo com o parecer da illustre Comm.issão ._ 
affirm;mdo que o pro.jecto tinha um lado acceitavel e era o que. lhes reco-
nhecia o direito de taxar os generos de qualquer origem incorporados á . 
massa geral de seus bens, merecendo de S. E~. (cuja ausencia eu sinto neste 
momento, porque'poderia appel'lar pessoalmente para S. Ex.), esta obser-

"vação : graças a Deus que h0uve alguerh que encontrou no meu p,:co~,ecto 
um lado perfeitamei'lte aecei'liav,el !• ..• como porém não tenho 0 intuito de· 
arr,ancar aos Estad0s attribuições que lhes possa ter conferido a Cous.titui-
ção_, vou submetter emendas que consagram uma doutrina· qu.e rem.ove. os 
abusos, e q,ue o .meu amigo não pQderá recusar·. 

O SR. ANIZIO DE ABREU . - O projecto de V. Ex. consagrava d'ou-
trina opposta. 

Ó SR. SERZE DELLO CQRRÊA.- Mas eu J. á disse isto á Cainara. Si: o meu 
I ' 

eminente amigo quer, eu dou as mãos á palma.toria : dê-me os bo\os (riso). 
Eu antes. de tudo não faço q,uestão de. uma vaidade pessoal, mas. de 

pm~star um serviço-ao meu pai.z·,, consag,rando uma doutr.ina que seja efficaz 
(muito bem), €j)Ue seja. util•, que seja capa:ll' de salvar os ' altos interes.s.es, da 
pn!ld,uc§ãO e do commercio. 

S.n. :Presic.ile.l'lte, co-m as emen.das q,ue pretendo submetter ao pro.j.ec:to 
eu. coB:sigo o que qJJero e o que não. qui.z e não quer o. nobre Deputado .. 

Bu c0nsigo sa1var a pro.clue§ão de· meu p:aiz. da ruína, evitar a guerra- . 
de· tari.fas, tiazer -resp.ei.tar eliltré os Estades o p-rincipi0. indisc.utivel nQ s,eio· 
das· sociedades ma.d•ernas de que m.ais mo .qu!i) as allian.ças para a gue;;ra, . 
ma•is d'0 <JUe os sentimentos relig:iosos, mais dG qH~ a língua, a ra§a. as 
tracl~·cgões< de uma origem e_om.murn, o. cirne,nto., o, grande al-ice~:ce, qu~. iQr-
titiGa as tiedera<gões,. que constitue a patria no seu espiri:to de. unidade.~ e 
na grandeza de seus destin0.s s.ão os l:a.ços· ec,o.n.0rnicos, são Gs. elementos. 
materiaes da· ordem economica., (ApoiadQs,. Mrú·lo bem; mu.ilo bún.),. 

/ 
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, O SR. ARTHUR·LEMos.- No-Imperio sempre frl:l'ctificaram os im.pos~ 
tos e não se rompeu a unidade ~ 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA. -Sr. Presidente,, a sitU.ação do· lmperio 
eva muito diversa da situação da Republica. O Imperio era uma. grande 
unidade, de extraordinaria centralização; o Imperio era a provincia asphi-, 
xiada completamente pela falta quasi absoluta de Fecursos .... 

O SR. ANizlO DE ABREU.~ Mantendo, a sua: autonomia tributaria. · 
O SR. SERZ'EDELLO CoRRÊA. - O Imp·erio era a· negação de toda a 

autonomia na .ordetn política e na, propria ordem economica. 
Tudo vinha do centro, tudo estava ac·orrentado a um eixo unico 

em torno do qual se operava a gravitação das provincias. O centro imprimia 
o movimento e quando os desvios se davam, fa:cil era corrigil-os pela aeção 
dos mandatarios do proprio Governo CentraL E por isso abusos nunca foram · 
tão la·rgos, nem tão extensos como tem sido praticados nesse sentido, 
em relação á Republica, á pezar dos Estados possuírem outros recursos .. . 

O SR. ANIZIO DE ABREU . -A Constituição era outra. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA.- ... e no Imperio as condemnações fo-

ram energicas·, foram constantes porque se dizia e todos reconheciam e 
sentiam que soffria apropria unidade economica do paiz, com esses impos-
tos ou essas taxas que poucas províncias estabele.ciam, então, e não como se 
faz hoje sobre a entrada ou importação, mas sim sobre generos estrangeiros 
dados a consumo no proprio territorio do Estado, como se fazia, por exem-
p1o, em Pernambuco. 

O SR. ARTHUR LEM0S. -E sobre os de outros Estados. 
O SR. SERZEDELLO Co-RRÊA.- Seja como for; o argumento de que no• 

lmperio se praticou esse abus.o, não· é motivo. para· que a Republica deva 
continuar a commettel-0. (Apoiados. 11-fuilo bem.) 

Vou apresentar emendas . 
O SR. BRiciO FILHO.__:: Agora não póde. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - Tenho emendas que submetterei á 

apreciação da Camata na z.a discussão. 
O SR. CASSIA.No no NASCIMENTO. -O projecto está em 2.". 
ü- SR. BRICIO FILHo. -A Mesa fez declaração de que o projecto era 

originaria de um Deputado e, portanto, estava em La discussão. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - Apresentei, Sr. Presidente, emendas 

que me põem, em doutrina, de accordo com o meu eminente amigo, Depu-
tado por Piauhy e com a illustre Commissão de Constituição, Legisfa:ção 
e Justiça. · 

Cedo alguma cousa, cedo, mas obtendo muito mais do que aquillo 
que os nobres Deputados pretendiam que se fizesse . 

·O SR. ARTHUR LEMOS. -A Commissão não fallou sobre a convenien-
cia do projecto. . 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA.- A Commissão e o nobr·e Deputado pelo 
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Piauhy, condemnando o projecto, destrujam, quando com ~uas luzes 
podiam construir. 

Não quizeram, parecendo preferível o slaltz quo_. 
Com as mi'nhas émendas, si conseguir approvação, eu faço votar uma 

}ei por esta e pela outra _,Ca!!!ara, onde, pelo menos, os abusos em relação 
aos impostos inter-estacluaes e os impo~>tos estabelecido:;; sobre generos · 
estrangeiros ou de producção nacional, no proprio acto de entrada, no 

~: proprio acto de importação, sobre generos ainda não despidos dos caracte-
rísticos da importação, isto é, não t.endo passado ainda das mãos do pri-
meiro importador para as mãos daquelle que deve enviai-a ao consumo, 
serão vedados, não continuarão a viver e a proliferar. 

Pelo menos isto eu espero obter d,a sabedoria da Camara, da sabedoria--
do Senado, com reaes vantagens para o nosso paiz, porque é facto indiscu-· 
tivel que todas as sentenças americanas e ainda aquellas de que se' socorreu 
o nobre Deputado çlo Piauhy, o Sr. A'nizio de Abreu, como favoraveis á 
sua doutrina e contrarias ao meu projecto, sanccionam o principio de 
que, toda.s as vezes· que uma taxa estadual, ,taxa-imposte ou tributo incida 
sobre a mercadoda importada, quando essa mercadoria não havia sido des-
pida dos caracteres proprios da importação e não tinha ainda passado do 

, iJ;nportador para o cgmmercio, destinada ao consumo, todas as sentenças 
consagravam à doutrina de que esse imposto ou essa taxa era ver:dadeíra 
taxa de importação. O principio consagrado é que, uma vez que o importa--
dor tem pago os direitos aduaneiros, tendo por conseguinte livre a entradà 

. de sua mercadoria em um Estado em cujo porto era ella despachadá, qual-
\quer obstaculo á liberdade de retirada para sua casa, qualquer nova taxa 
ou tributo sobre ella ou sobre elle, era violação da Constituição, porque 
importavam essas taxas em novo. imposto, em novo gravame aos proprios~ 
impostos de importação, competencia que não tinham lá e não teem entre . 
nós os ~stados, uma vez o genero despachado e livre de onus pelas Alfan-
degas. · ~ 

Nestas condições, envio á Mesa, para serem tomadas na consideração 
d'evida e em occasião opportuna, as emendas que offereço ao meu pr0-
jecto ... 

J ) 

O SR. ~RICIO FILHo.- Não p?de; o projecto está em 1.• discuss.ão. 

O SR. SERZEDE.LLO CoRRÊA, - ... solicitando de V. Ex: o obsequio, 
como essas emendas não podem ser acceitas, de permittir, que façam parte 
integral do meu discurso, de moçlo que a Camara t_enha dellas conheci-
mento immediato e possa assim fazer as correcções que entender conve-
nientes. Que o meu paiz se liberte dos perigos que o ameaçam e que os 
Interesses permanentes de seu commercio e de sua producção sejam sal-
vos, é o que quero. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado e 
abraçado pelos Deputados ·que o ouviram,) · 

Ao art. 4.o depois das palavras : E' vedado aos Estados - · accres-
cente-se : aos muniCípios e ao Districto Federal. 

,. 

/ 
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O paragrapho unico do art. 4.0 substitua-se pelo seguinte: 
§ 1. 0 E' igualmente vedado aos Estados, aos municipio's e ao Dis-

tricto Federal, o estabelecimento de taxas ou tributos que, 'sob qualquet· 
denominação, incidam .sobre os generos de producção 

Emendas de qualquer Estado ou do Districto Federal, quando 
Serzedello Corrêja. destinados a ser reexportados para outros Estados. 

§ 2.0 Quando os generos a que se refere o para-
grapho antecedent~ ·forem destinados a consumo em qualquer Estado 
ou no Districto Federal, a este e áquelle fica vedado taxarem os referidos 
generos no acto da importação e da entrada, e emquanto permanecerem 
em mãos do importador, qualquer que seja a dei).ominação do imposto. 

Ao art . 5. 0 Accrescente-se depois das palavras : Constituição Federal -
. o seguinte :-emquanto os referidos generos se acharem em mãos do impor-
tador e não tiverem sido expostos a consumo no commercio a retalho e 
assim incorporados á massa geral dos bens do Estado, salvo a restricção · I · 
do § 3.0 , art. 9.0 da Constituição Federal para os generos de importação 
estrangeira. , . 

Supprimam~se as palavras : salvo a restricção, etc ., até o final. 
' Ao art. 4. o Accrescente-se no final : e as restricções do final do art. 5. 0 

Art . 6.0 - Supprima-se o que está e substitua-se pelo seguinte : 
Só é licito aos Estados ou municípios taxarem os generos de producção -

nacional ou importação estrangeira encorporados já á massa. dos bens do 
proprio Estado e dados a; consumo no commercio a retalho, quando as 
referidas taxas i:q.cidirem na!mesma igualdade e intensidade sobre o similar 

· de producção do Estado~ou município q1;1e lançar o referido tributo ou taxa. 
- Serzedello Corrêa. · 

O Sr. Presidente. -A mesa não póde acceitar as emendas do 
nobre Deputado por estar o projecto em 1.• discussão. 

SESSÃO '1 DE 22 DE OUTUBRO 

O Sr.' Elpidio Figueiredo diz ser lamentavel que não se ache pre-
s.ente o autor do parecer sobre o projecto em debate e que o illustre Depu-
tado para.ense, que adoptou o mesmo parecer, ·classificando-o elogiosa-
mente, Flão venha ·á tribuna defender o trabalho que assignou. Não tem 
intenções de ·contrariar o autor do projecto, mesmo porque não é infenso 
ás idéas nelle contidas, e, .assim sendo; votal-o-ha em primeira discussão. 

O projecto, porém, carece de varias modificações, porque, como está, 
além de não surtir effeitos praticos, fere as disposições constitucionaes .. 
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E' exacte que ' a Constituição l'l.ão consigna disposição alguma per-
mittindo a cobrança .dos impostos inter-estadua.es, porém., tambem é 
exacto .que não contém artigo algum qu·e vede tal cobrança. A .livre cabo-
tagem não quer dizer qu e os Estados ficam prohibidos de cobrar impostos 
sobre as mercadorias de outros, entr,adas em seu t erritorio. 

Regulamentar o c·@mm·ercio não é cobrar taxas, pois que se pó de per-
feitamente exercer .a primeira acção sem a segunda. Paschall distingue 
perfeitamente as duas cousas, consagrando a doutrina q.ue o orador está 
expendendo. 

Tem receio de que es Estados, que entendem que tal cobrança é consti-
tucional, não obedeçam á determinação do. project o e, não havendo., .como 
não ha, meio algum de obrigai-os, outros Estados sejam sacrific<J.dos. 

Comtudo, acha que o projecto consigna uma materia digna da medi-
tação .e do estudo da Camar.a, que tem necessidade urgente e imprescindível 
de resolver a questão, pois que não póde continuar este estado de cousas, 
que inevitavelmente, em épeca não muito remota, trará a ruína economica 
do Brazil. (Muito bem>· muito-bem. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Henrique Lagden diz que, parece-lhe ser desígnio feliz ou 
infeliz ter, quando pretende tratar de qualquer questão nesta Casa, de vir 
inesperadamente ·á tribl'lna sem guia, sem os precisos elementos que sob a 
fórma d'e annotações ou apontamento.s, tanto lhe poderia illuminar o 
espírito já de si inculto e apoucado. 

Si outros n.ão possuísse para assu~ir esta posição, teria, para mid!i1i:,ar 
em' seu favor, ·o facto nrobilitant'e de ser representante do Districto 
Federal, ·q:u<e por este projecto de lei é attingido. 

Pelo art. 9. 0 yê-se que compete á União taxar a exportação de gen:eros 
da producção do Districto 'Federal e infere-se dahi que é bastante signifi-
cativa a .sua temeridade intervindo em um debate que pelo seu aspecto 
consti~ucional e de difficil .e especial estudo, não compete a quem .falham 
os conhecimentos e competencia. 

Sabe, porém, e di.sto está convencido, que a magnanimidade e leal 
tolerancia dos seus honrados e illustrados collegas lhe excusarão esta 
ousadia. 

Não carece entrar em detalhes .para assegurar á Garoara que não 
tenciona por emquanto abordar a notabilíssima questão em sua genera-
lidade; dédicar-se-ha exclusivamente ao que de oneroso e gravativo vem 
pezar sobre o já esfalfado contribuinte e consumidor desté pacato Districto. 

Não obstante sentir-se extrem·e das 'impressões terroristas, dos 
receios e riscos .que event uaimente possam nascer da liberalidade ou 
franql'lia, de que os Estades da Republica lançam mão para taxar as 
producções de outros Estados, jwlga, entretanto, que o projecto, tal 
como se acha concebido, tem ligeiras contradições das qua•es a mais 
visível e saliente é a que s·e co1ltem no art. 9. 0 

Si se confere aos Estados .o direito aliás, compatível com a Constituição, 
que neste ponto é impeTativa, de decretar impost os -de export-ação sobre 



mercadoriç.s de sua propria producção, como se nega ao Districto Federal 
~sta mesma attribuição ou regalia, quando é notorio e vulgar que á munici-
palidade elo Districto incumbe este privilegio outhorgado pela Consti-
tuição que o inclue nas restricções concernentes aos Estados? 

Desde que a municipa1idade que representa o Executivo á obedecer 
leis processadas ele um poder que legisla, arrecada impostos, submet-
tendo-se ás determinações extensivas aos Estados; que não tem ligações 
por esta fu:noção 'Com a União.; que não intervem ele modo algum nas 
·dependenci.as e repartições fisc-aes, apenas recebe taxas so,br~ ·o que priva-
tiva.mente está sob a sua j•l'lrisGl'icção, nã@ ·é l0gico que, adstricta, digna ·e 
'cor.tezmente ao que l'bre marca e delimita a .C<mstituição, se intente derirriir 
uma d·as suas vantagerrs. 

Embora aontnwersias se tenham ·susoitado qtmnto á sua aut<!lnomia, 
n·ãto pód·e oa•lar a sua admiração ante a expressiva mani!esta·çã:o que inse-
Ticl:a vae ficar nos annaes do Congresso. 

Estendendo-se sobre varias fórmas ·de impost0s que no iDistrido 
·Feder-al são applicados, faz referencia aos generos ·de procedencia estran-
geira, aos artefactos e tudo quanto tem entrada pela Alfandega ;· detem~se 
na analyse dos ·procluctos nacionaes qNando entrados por via marítima ·e 
terrestre, os direitos cobrados pelas mezas de rendas, as phases porque 
passam •na Capital e termina annunciando que nutre a esperança de vêr 
modificado o 'FJI'<!lj•ec'to de 1ei que In:negavelmente, em sua essencia tem 
grande e bellos requisitivos e contém medidas de valor apreciavel ·e 
aproveitavel, e .que n.a à.'lteração que experimentará certamente o seu 

· ~sf0rçado e abnegado auti!J.or fará ;abstracçã0 desta clausula, ql!le importa 
em ve-xar e mais opririmir o seu District0. · 

S. Ex. já repres·entou condigna e brilh:>J.~lil.temgnte este Districto na 
.Carnara e conseguintemente, conhecedor dos gran:4es males que o affi1igem 
-e torturam, em face de uma cr.ise bremend.a e alil.gustiosa que a penuri•a, 
~ a mais forte indigencia tem originado., evitará mais ·esta catami-daàe J 

pela indistincção porque s·erá todo o genero taxado e respeitar·a l]lldlo 
amoravel affecto que lhe ·dedica as sw.as prerogativas politico-econmni·cas. 
{Apoiados, muito bem, mu~lo bem.) 

Fica a d·iscussão adia~a pela hora. 
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SESSÃO DE 25 DE OUTUBRO 

·~ , 
O, .Sr: ,Medeiros e Albuquerque não esperava hoje rter occasião de 

fallar, porque antes üelle estava inscripto o Sr. Anizio de Abreu, cuja 
· · brilhante palavra é tão desejada pela Camara. Vae, por conseguinte, 
, ~ fazer apel).as ligeiros reparos a um dos artigos do projecto. 

Esse projecto, tal ao menos como está redigido, de pouco servirá, 
si realmente servir para alguma cousa. O assumpto é daquelles que não 
permittem nem innovações ne~ mesmo ampliaç-ões . Assim, ou o que elle 
diz está na Constituição e nesse caso é uma inutilidade, ou não está e, 
nesse outro caso, não deve ser obedecido. , 

Dir-se-ha que, si está, é materia digna de ser regulamentada? Póde 
ser. 'Mas, nessa: ·hypothese, para a medida ser efficaz é necessario ao pé 
do preceito pôr a sua sancção; no fim dessa lei, dispor sobre a intervenção 
federal nos Estados, para a fazer executar. ' 

Ora, não ' se comprehende que se queira começar a regulamentação 
do art. 6.0 exactamente por ahi - pelo menos importante, pelo menos 
urgente. ., / 

Menos importante - diz o orador ·- porque, si ha questões em que 
se deve esperar que os .Estados acabem por se entender e proceder com 
criterio, são exactamente as desse capitulo de impostos. 

O orador não ngg:a que até agora os Estados tenham agido mal, 
indiscretamente, ao contrario dos seus .interesses . O que não sabe é até 
que ponto uma lei do Congresso é constitucional e efficaz para pôr cobro 
a isso. O que não .compreh'ende mesmo é essa intervenção .dos poderes 

· federaes:' Afinal, si os Estados precisam de tutela, afim de se lhes ensinar 
quaes são as medidas para obterem renda, para não se combaterem inutil-

, mente, e.(l'tão esses Estados não te em direito á a uton.omia, a regerem-se 
por instituições represent ativas, a disporem sobre a sua magistrat_ura, 
a sua ínstrucção, a sua hygiene, a sua policia. Achai-os aptos para tudo 
,isto e ineptos para proverem á sua riqueza material - é contréj.dictorio. , 

Quando se fundou o primeiro parlamento,, ainda sob o regi~en 
·absoluto, foi porque os povos reivindicavam o direito de votar os impostos 
que tinham de pagar. Desse modo nasceu o systema representativo. A 
Republica, de que nós copiamos- com mais fidelic).ade do que felicidade 
- as instituições presidenciaes, nasceu de uma questão de impostos. 
Assim, o que primeiro se acha que todos os povos podem decidir, são os 
assumptos dessa natureza, os meios de ganhar a vida, os interesses mate-
riaes. 

,Deante disto, o orador e~tá certo de que a federação só é admissivel, 
emquanto se presu~ir que, ao menos, desses interesses os estados sabe~ão 
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cuidar . . Pouco a pouco, elles acabarão por se entender, por verem onde 
está ocmelhor modo de colhEtrem vantagens reciprocas. ' 

Mesmo as nações inimigas chegam sempre, sem nenhuma inter~ 
venção estranha, a se conciliarem nesse terreno. Ahi não está, portanto, 
o grande perigo para o Brazil. 

O orador, alheio a altas cogitações financeiras, dá-se, entretantq, ao 
luxo de discordar - discordar muito em silencio- do seu eminente col-

. lega pelo Pará, em varios dos. seus p'rocessos, ora de proteger os Estados, 
ora de intervir na sua vida economica., .para diminuir-lhes attribuições 
constitucionaes. · 

A Garoara tem :votado mais de uma vez - e votou nesta mesma 
sessão - altera,ções de tarifas, propostas ou adoptadas pelo nobre Depu~ 
tado, que, segundo pensa o orador, são 1Jerturbadoras e,. injustas. Para 

: citar um facto, lembrará o que occorreu com a sobrecarga de taxas para 
a manteiga. Justificou-se a medida, porque dois ou ·tres Estados produzem 

1 esse genero. A justificação não é bastante. Restava saber si, ao menos, 
produzem o necessario para o seu consumo; e isto não ficou demonstrado. 
Quando se demonstrasse, seria o caso dos Estados, a quem essa industria 
interessa, lançarem mão do recurso constitucional, de taxarem a impor-
tação estrangeira, embora revertendo o imposto para a ·União. Prote~ 
geriam primeir0 a sua industria, dentro · dos limites do Estado. Depois, 
quando nelle já não entrasse genero algum semelhante, de procedencia . 
estrangeira, fariam qualquer accordo com outros Estados que tambem 
tivessem outras industrias a protegerem e juntos gravariam as entradas 
d!l generos analogos . . Assim, pouco a pouco, a protecção se iria esten-
dendo racionalmente, de um modo suave. O Amazonas não se veria na 
contingeneia de pagar· mais caro um producto., por.que Minas o fabrica 
em tão pequena escala, que não chega, nem para seu uso interno. E todo 
o paiz soffre assim pelos interesses de uma zona., 

Parece, entretanto, que a vantagem da Federação é precisamente 
permittir o desenvolvimento local das varias regiões. Medidas dessa 
natureza devem partir da peripheria para o centro, dos Estados para ,a 
União. · 

O illustre Deputado pelo Pará não duvida, porém, intervir no assumpto 
para proteger industrias locaes, que os poderes do Estado podiam e 
deviam ser os primeiros a proteger. Mas, como as leis da União teem de 
ser uniformes para o paiz inteiro, o resultado é que essa protecção a um 
ponto é um vexame a dez outros. 

O projecto actual está no mesmo caso. Tambem elle, porque algú'ns 
Estados não teem samdo usar discretamente de uma auctorização consti-
tucional legitima, entra de botas e esporas por seu territorio a den:tro, 
protegendo-os á força - protegendo-os tão bem que, para os impedir 
de fazerem mal, impede tarribem de acharem recursos bastantes para a 

· sua subsistencia. 
Mas ·o orador não quer demorar-se nestas generalidades. O que o 

<trouxe á tribuna foi o art. 6.0 do projecto que passa o ·imposto de expor-

I. 

\ 



' . 

_, 
-122-

tação no Dis'tricto Federal para a União. O ·relat0r co:nfess'@u com :assomhro 
que não sabe· onde o il'h!lstre Deputado !p·ararense -achou oo.a ConstitB.~ção 
fuH<!lament'<iJ legal para a sua extranha pr0posta. Não ha assombro mais 
legítimo. No District0 Fedteral sóaUnião é •q·ueHão pód·e -deereta-rü'l'l.;post@s 
de exportação. 

Antes de demonstrà.l-0, o ora-dor aHncle lí furia de cita-ções norte-
americaNas, que eRchem tanto'S pareceres e :tantos diseursos do Fl'@SS'O 
Congresso. E' hem verdarct.e ·'quc cop~amos d0s Estad0s Unid@'S mhl.itía 
cousa•. Mas tenilram a0 m·enb·s 0 -ctridad0 de vêr q·we, de espaço .á espaço, 
aqui e alli, ha cousas novas, artigos redigidos diversamente e qute, por-

: tanto, Não pód·em ser inberpretados do mesmo modo gue os de lá. As 
·disposiçiiíes minuciosas, d•etalihadÇI.s, discriminativas, em que o noss(') ·texto . 
re]:)ara ·o que é da Uniã0 e o que e dos Estados, não se parece nada ~ 
absolutamente nada - com· o texto ne-rte-americano. 

·O 0Ta<dor Iê os dois, para mostrar a difTerença. 
Differenç~ m aior ha ainda no que diz respeito' ao Districto Feder-al. 

A instituição do n.osso não se assemelha nem ao ameri-cano nem a0 :a:rgen-
ti:ri!'ci-. Rapidamente o .orador compara os ~tres textos e faz a historia da 
fi0rmação do Dísítrict0 da Columbia, para prov'ar que en0rme -distancia, 
desde a origem até hoj·e, seva·rou a sua creação e' vid·a do n0sso Distri'Cto 
Federal. · 

!Exam.inand'0 em ·especial a questão nos direitos de exportação; mos·tra· 
o que occoneu na ·cons·tituiFJ.te. O ·Governo P't'ov:i:s0rio apres•entou um 
pro~ect0 em jwnh0 ·e outro •em ouhtbro de '1. 900. No p-rimeiro d.•edarava 
que os Estados só gozariam do drireit0 d·e exportaç-ão até 1895; no segundo 
que elle iria até 1898. 

Foi a Constituinte •que e'liminou essas 1'es-tricções de temp0 : e-l-iminou, 
não porque desejasse v·er perpetuado indefinidamente aquelle reeurso, 
mas porque sentiu que o imposto territorial, ap0ntado ·comu seu ·succe-
dan~o, n-ão era facil de ·ser estabelecido, demandava m1úto tempo. · 

·Com.p:rehende-se, portanto, que a idéa dos redactotes da Gonsti-
tuiç·ã·o fosse não dar, no .Distrido Federal, o direito de cobrar 'taxas s-obre 
a exportação a pode.r nenhum. Aqui não se justificava o adiamenoo dessa 
prohibição, po-rque o jmposto territorial é facil. E ahi está o qu•e parece 
ser a interpretação mais exacta -do sentiment'0 da Constituinte. 

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTo;---:- Apoiado. 
O SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE. - Mas isso não ficou escripto. 

E' uma illç.ção logica e natural; porém, não passa de illação. O -que o 
texto -diz é que a União só póde c9brar taes e quaes impostos, muito bem 
especificados, como muito bem especificados se acham os dos Estados. E 
entre estes lá está, em primeiro Jogar, o de exportação. 

O SR. CASSIANO Dü NASCIMENTO. ·- · Mas o Districto Federal n.ão é 
Estado. 

O SR. ME:OEIROS E ALBUQUERQUE.- Para esse effeito é. E', porque 
·exactamentte no capitulo dcos Esiad•os foi que a Constituição deu -ás auto-

, 
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Tidades municipaes o direito de proverem ás suas d·espeza1;1. Só o' podem. 
fazer, cobrando receita ·sua . E que receita, sinão a qtte cabe' aos Estados? 

N'ão era aliás n'ecessaria disc·riminação de rendas para o Disftricto, 
po·rque tudo que não é claramente da União, ella não póde redamar. 

Por exclusão, o que .não lhe pertence, pertence .ás varias partes da 
Federaçáo. Esse é o prin.cipio ·constitucional. 

Mas, dado que o imp:osto não seja do Districto, não é da União. 
Lá está '0 seu texto dedarando que ella não póde lançar impostos sinão 
uniformes, para todo o paiz, •que el'la n.ão pôde Ji>roteger uma zon:a, em 
detrimento de outras . Gomo, portanto, taxar aqui a exportação? 

E' verdade que ella cobra o iWI'l.posto de penna de agua, de esg0tos, etc. 
O orador pensa que vae nisso uma contravenção aos principias constitu-
cionaes. MasJ 

1 
em summa, podem dizer que ahi se trata do pagamento 

directo de .serviços; não são propriamente impostos. Com a exporbção o 
argumento não é possivel. Votada pela União será indiscutivelmente 
inconstitucional. 

Os mesmos Deputados .e Senadores que votaram a Colilstituição, 
votaram tambem a lei n. 85, que deu ao Districto o direito de taxar a 
exportação. Ha uma .grande importancia neste facto . Mas, afin.al, o que 
o orador queria provar era o seguinte : que todas as soluções podem 
ser defensaveis nesse particular, menos a do proj•ecto. (Muito bem; 
muito bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora .. 

SESSÃO DE 26 DE NOVEMBRO 

O Sr. Julio de Mello. - Sr. Presidente, não venho fazer um dis-
curso. Não é tambem meu intuito, tomando parte na discussão do pro-
jecto n. 329, de 1901, fazer sobre elle detida analyse. 

Desta tarefa incumbiu-se o talentoso Deputado pelo Piauhy, o meu 
nobre amigo o Sr. Anisio de Abreu, e o seu luminoso parecer, constante 
do impresso distribuido á Camara póde, Sr. Presidente, ser considerado 
como a uJtima palavra sobre tão importante questão. 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ. ·- Apoiado. 
O SR. JuLIO DE MELLO.- O meu fim, occupando a tribuna em hora 

tão adeantada, é assegulfar, mai's uma vez, á ·Garoara dos Deputados que 
o Estado de Pernambuco não tem duvida em concordar com a aho'li-ção 
dos impostos inter-estadoaes, uma vez que os outros Estade-s tenham 
igual p:r<Ocediinento. , . 

Esta decbração, Sr':' !Presidente, já tem sido feita variás veze'S não só 
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pelo humilde orador, que qra óccupa a attenção da Casa, como tambem 
por alguns dó's meus illustres companheiros de bancada. 

Bepetindo-a neste momento, cumpre-me accrescentar que o Estado, 
.que tenho a honra de representar, não foi dos primeiros a consignar em 
seus orçamentos taes impostos; só o fez depois que viu os seus productos 
gravados despropositadamente por outros Estados, e, Sr. Presidente, 
ninguem lhe_ poderá contestar esse direito de justa represalia. 

Reconhecemos, Sr. Presidente, que es ~a medida é altamente incon-
veniente, já pela guerra de tarifas que estabelece entre os Estados, já 
pelos prejuízos que dahi advirão ao futuro economico do paiz . 

.. 0 ·SR. EuGENIO TouRINHO. - Muito bem. 
·o SR. JuLIO DE ·MELLO • - Penso, porém, Sr. Presidente, e mais de 

uma vez tenho sustentado esta opinião, que taes impostos não são ineons-
titucionaes. l . 

Não me parece que as taxas sobre mercadorias import'àdas dos outros 
Estados inci.dam no segundo membro do n. 2 do art. 7.0 da Constituição 
Federal. Este artigo, segundo se vê do seu texto, refere-se unicamente 
~ competencia exclusiva da União. · 

O art. 11, n. 1 a que se soccorrem os que sustentam .a 'inconstitucio-
nalidade dos impostos em questão, apenas veda aos Estados, como á 
Vnião, crear impostos de transito e taxa itinerados. 

Não tem, pois, appli<;ação á especie. ' 
Não vejo tambem procedencia no argumento, tirado do n. 5 do art. 34 

por aquelles que combatem os impostos inter-estaduaes. 
A competencia que a Constituição ahi consigna quer dizer que ao 

Congresso Nacional compete prescrever a regra pela qual deve o commercio 
se reger, o commercio que comprehende to.do o gyro mercantil. 

A Constituição, portanto, neste ponto, não refere-se á exportação 
effectuada de um para outro Estado. 

No meu fraco modo de entender a especie é regida pelo art. 65, n. 2 da 
Constituição : 

E' facultado aos Estados : 
« -... 2.0 Em geral, todo e qualquer poder ou direito, que lhes não for 

negado por clausulas expressas da. Constituição. » 

E bem assim pelo art. 12, que diz : 
« Além -,das fontes de receita, discriminadas nos arts. 7. 0 e 9. 0 , é licito 

á União, como aos Estados_, cumulativamente ou não crear outras quaes-
quer, não contravindo o disposto nos arts. 7, 9 e 11, n,. 1. » • 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ. - Perfeitamente. 
\ 

O SR. ,JULIO DE MELLO.- Sr . . Presidente, limitando-me a estas apre-
ciações sobre a questão constitucional que a ma teria envolve, passarei a · 
.outra ordem de considerações. 

Sou, Sr. Presidente, daquelles que pensam que o projecto Serzedello,, 
ora em discussão, ·convertido em lei, não t erá effeito pratico . . Semelhante 
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Iei não poderá obrigar aos Estádos~ porquanto estes, estribados nos dispg:... 
sitivos constitucionaes por mim ha pouco citados, continuarão, si· assim 
entenderem, a ·lançar mão de taes impostos como fonte de receita. 

Será, portanto, uma lei para inglez ver. 
. I 

O SR. TEIXEIRA DE SÃ. - E' uma lei ordinaria, interpretando a 
Constituição. 

O SR. JuLIO pE MELLO.- A não ser que os Estados entrem em um 
accordo sério no sentido de eliminarem de seus orçamentos semelhantes 
taxas, não sei como o projecto Serzedello, convertido em lei, os poderá 
obrigar a fazel-o. · 

1 · Restará aos contribuintes que se julgarem prejudicados o recurso ao ' 
Poder Judiciario, como succede actualmente, e, portanto, o mal ficará 
sem o remedio prompto e efficaz que se tem el)l vista. 

, Verdade é que o nobre Deputado pelo Pará, defendendo aqui o 
seu projecto, prometteu emendai-o na 2.a discussão, de modo a pôr-se de 
accordo, em doutrina, não só com o talentoso Deputado pelo ~iauhy, 
como com a illustrada Commíssão de Constituição, Legislação e Justiça. 
S. Ex. fez inserir no seu discurso as emenda~, que terão de ser, opportu-
namente, tomadas em consideração pela Camara. 

O SR. HosANNAi-I DE OLIVEIRA. - Na 1." discussão elle não pode 
apresentar emendas. 

O SR. Juuo DE MELLO.- Quem disse que apresentou emendas? O 
que eu disse foi que o Sr. Serzedellb fez inserir em seu discurso as emendas 
que prometteu apresentar em 2.a discussão . 

..; Mas, Sr. Presidente, admittindo, para argumentar, que o projeeto· 
Serzedello, convertido em lei, possa surtir effeito, vê-se que por uma 
destas emendas é facultado a alguns Estados, nomeadamente o do Pará, 
continuar a taxar os productos dos outros Estados; ao passo que Per-· 
nambuco, por exemplo, que tem diversas fabricas, não poderá usar do 
direito de represalia, pelo menos em relação ao Pará, que grava enor-· 
memente os seus productos. · 

Todos comprehendem quanto é difficil, sinão impossível, distinguir 
no consumo a mercadoria produzida no proprio-Estado da similar impor- · 
tada de outro. (Apartes.) 

Respondendo aos apartes, declaro· que não sei si as emendas são 
geographicas. O q)le é certo é que uma dellas estabelece grande desi-
gualdade entre os Estados. 

O SR. HosANNAH DE OLIVEIRA. - Em todo o caso, a emerida não 
poderá ser , tomada em consideração agora. · 

O SR. JuLIO DE MELLO. - As emendas, pois, do Sr. Serzedello 
Corrêa não remediarão o mal; pelo menos no Pará as cousas continuarão 
no mesmo pé. 

O SR. HosANNAH DE OLIVEIRA. - O meio está na Constituição. 
I 

O SR. JuLIO DE MELLO. - Exposta assim, em breves palavras, a 

' ) 

r 
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questãOJ,. 'deG>}aro, não obstante, que .a bancada pemambMcana votará. 
pel<il projecto ·Serzedello,. para que não pareça que o Estado de. Pernam-
buco se oppõe á abolição· dos impestos Ínterestaduaes., . 

"-... Antes, porém, de deixar a. tribu.na, deVi0 assignalar que o Sr .. Cam-
pos Salles, influindo para que. este projecto, que dàta. de 1900, entrasse 
em discussão nesta Camara, teve unicamente por fim illudir, á u.ltima 
hora, a lavoura,, a cuja sorte mostrou-se indifferente durante todo o seu 
gov.erno. . 

Ameaçada d~ aniquilamento, o governo transacto nunca pensou em. 
auxiliai-a seriamente. Ao contrario, provocando pela imprevidencia e 
d.escaso do Sr. Murtínho, quando Ministro da Fazenda, o crack do Banco 
da Republica, e que deu logar á quebra dos outros bancos nacionaes, 
deixou a lavoura sem os auxilíos que esses bancos lhe forneciam. 

, Quando a agricultura do norte, sitiada por temerosa crise, esperava 
que o Governo interviesse em seu auxilio, influindo parà a reducção das 
tarifàs das, estradas de ferro, forqni estas ,arrendadas pelo Sr. Campos 
Salles a uma companhia estrangeira, a quem, pelo·. respectivo contracto, 
se permittiu el€var as mesmas t?-rifas. 

E, Sr. Presidente, para mais aggravar a sorte da lavou;-a, o Governo 
passado assistiu de braços cruzados aó abus·o praticado pelo Lloyd Bra-
zileiro, elevando os fretes sobre os producl;_os naeionaes, o que tem dado 
logar a sérias réclamações. 

E, é no~ fim de uma longa sessã.o leg.islativa, quande o tem por que nos 
resta é bastante escasso para a diseussão dos orçamentos, e,. @ , que é 
mais, quando já poucos dias faltavam par~ deixar o po!iler, q~>HÍ o Sr. 
Camp.os 'Salles, fingind0• c@ndo·er-se da s@rte da lavoura, . pretendeu 
que· o Congresso -resolvesse, de afogad~lho, tã'o i·mportante questão. 

1st@• n.ão é. serio; Ji>arege antes um esca:rne@· 1ançado á face da laveura 
quando el1a se encontra no período· mais agMdo da · crise. 

C.!!laman.d.o a attenção da Camara pana essa farça usada Pelo Go-. 
ve·rno passado, juLgo <mmprior o meu dever de representante da Nação 
e, antes de sentar-me, devo declarar solemnemente á Camara dos Depu-
tados que a reprresen.tação p.ernambucana e&tá pr.empta a empenhar-se 
em uma c3lllliLpahha· seria em favor das· c-lasses productoras do paiz, se.m 
preoccupações partidarias. (Muito bem; muito bem.)' 

Fica a discussão adiada pera hora. 

\. 
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SESSÃO DE. 28 DE NOVEMBRO· 

O Sr .. Fausto Cardoso. - Sr. Preside.nte, sinto depois do largo 
silencio que tenho feito nesta Camara, silencio não calculado, nem pro-
posital, mas devido á alteração pvofunda de minha saude, após a luta · 
que tive de sustentar nes,te parlament0., relati:va•mente ao, processo que 
pretendi fazer recahir sobre o ex-Presidente da Republica, sinto, repito, 
ter de encarar a mais. grave questão que. no decurso de tres an11os. se tem 
debatidQ no Parlam.ento brazileiro, ainda com a minha saude alterada 
e ·sem h.a.v.er trazid·o os apontamentos em que ,me deyia fundar. 

A questão .dos impostos inter~estaduaes é grave, attentas : 1.0 , a 
cl.rcumstancia historica da Nação .brazileira; 2.0 , as suas condições eco-
nomicas; 3.o, as suas condições moraes. 

O imposto inter-estadual, isto é, o direito de um Estado cobrar. 
imposto sobre um producto de outro Estado, para onde exporta.r a sua 
producção, é um facto que vem concorrer sobremodp para a, desaggre-
gação d'a União Brazileira. Esta é a these que me proponho demonstrar. 

Os meus argumentos seguirão uma ordem logica, Eu rhe proponho 
a demonstrar que a acção pol'íüca, a nossa evolução publica é uma. força 
ele clesaggregação no paiz ele que s.omos os representantes . 

Esse imposto vem a ser, por a-ssim -dizer, o coefficiente desta força, 
que se elabora profunda ·e inti:mamente na estructura historica do nosso 
paiz.. 

V. Ex., que é conhecedor da historia, sabe que não ha um Estado só, 
e é bom notar que fallo sem abrir excepção para uma só conectividade 
humana, que não tenha em seu percurso historicó sido uma confederação, 

' depois de ser uma confederação que nã0 tenha passado a formar uma 
federaçào, e, só dep.ois de ter sido uma confederação e urna fed·eração é 
que t odos os Estados, que tem existido. na evolução liisterica da huma-
nidade, teem conseguido formar uma unidade política, um Estado como 
os mod.ermos q,He a Europa offe·rece. 

Este.éc0 tac1íJ!>. inconte~tav.el. Mas V. Ex;. me v.ae pexmittiv; 3.ijlle:za.r 
da lal'ga eim.d'içãe. dos iHustres collegas da Cam:ara,, que eu entre aa 

. demonstração positiva e dar,a deste f.acto,,acreditando que não sãCN pala-
vra-s pe;rdidas. 

O• SR. HosANNAH DE O·LIVEIRA. - Pelo contràri-o. 
O .S:R. FAus.T:.O CARn.oso. -Antes de mostrar o facto historico, é 

pre.cis.o definir -Q,' p,rin.cipio-em que me \wu b.a,sear,. é preciso observar, 
Sr. Presidente, o que é uma confederação. 
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, Uma confederação é uma reuniãQ de. pequenos Estados Inteiramente 
jndependentes .entre si e, unidos pelo interesse da defesa. Em uni paiz 
confederado ha unidade militar, tudo mais é autonomo,; independente 
e soberano. E' o reg~men grego antes da creação da amphitioria. 

Os Estados resolvem as questões políticas, economicas e inter.p.a-
cionaes p'ela ~cção da sua propria soberani·a, mas, quando se trata da · 
defesa, o exercito confederado apparece como um laço entre os diversos 

;(' Estados, e esse general que commanda o exercito na guerra é, por assim 
dizer, 

1

,l1 unidade que liga as vontades esparsas dos varios Estados con-
fed~rados. 

Em uma confederação, portanto,só ·encontramos esse · laço, esse 
laço militar, tudo mais é independ'ente e esparso. 

A federação, não : é um passo adeante, os Estados, inteiramente 
dependentes, perdem alguma cousa 'de sua autonomia, ha uma agre-
gação maior, um tecido externo, sinão intenno, se fórnra, dando-lhes·feição 
de unidade organica,. a autonomia apparece sendo a base da soberania 
e os Estados 'pr~ponâeram na balança política com igualdade. 

E'' o que nós temos na America do Norte, é o que nós temos no Brazil, 
é o qu:e nós temos em todos os paizes de civilização americana e é o 
que tivemos na Roma postcesariana e na Grecia, depois do appareci-
ménto dos tyrannos. 

Pergunto eu : V. Ex. conhece na historia um paiz que nã9 tenlia 
atravessado esse período? 

V. Ex. pelos olhos está a me dizer que .não conhece. E é um · facto 
real. Vejamos. 
· Peço desculpas a meus collegas de estar entrando nes~as conside-
rações que podem parecer inuteis, mas que eu acho de um interesse 

'> extraordinario para o ponto capital que discutimos, principalmente sob 
o ponto de vista em que me colloco, que é o seguinte :_este imposto inter· 
estadual é um factór da d'esaggregação do paiz, já minado por essa força 
historica de separação. 

- I o SR. ARTHUR LEMOS. -Já nas antigas províncias havia esSe im-
posto entre ellas, e algumas chegaram a tributar a propria importação 
estrangeira. Seria, pqis, uma causa antiga. 

I 
O SR. FAUSTO CARDoso. -Tão ~mtiga e depois de termos sido um· 

paiz uniforme, depois. de termos -tido essa unidadé política que outros 
povos só -tiveram depois de percorrer a federação e a confederação, por 
que nos desaggregam@s em uma confederação? 

Justamente porque na nossa historia, entre outros factores, minava 
esse direito das províncias taxarem impostos desaggregativos. Porque 
depois de termos sido paíz uniforme, voltamos a ser um paiz federado, 
em marcha para a confederação, porq11e o que vemos são antes Estados 
que se querem confederar fóra da lei do que Estados que se devem federar 
dentro da lei. 
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O SR. ARTHU~ LEM:os. - Não há ess·e perigÓ, desde que existe uma 
guerra de tarifas. 

o SR. FAUSTO CARDOSO. - Isso vem depois. v. Ex. sabe que tudo 
no mundo tem a sua historia. O proprio amor a tem, primeiro· uma 
attracção irresistivel de doús organismos, depois yem a saciedade, depoil;l 
o tedio ou o habito. V. Ex é incapaz de começar un .romance amoroso 
pelo habito ou pelo tedio entre, os dous protogonistas da peça. 

Sen~ores, vamos ;;J.O ponto. , 
O nobre Deputado outra cousa não fez sinão auxiliar a minha argu-

mentação. ·· 
Comecemos pelo que houve de mais simples e rudimentar em ma-

teria de civilização. Comecemos pelo Egypto. Foi uma composição de 
pequenos estados patriarchaes qúe se colligaram com o nome- de Nemus. 

Cada um desses estados tinha um regimen seu, uma vida indeperr-
dente e positivamente preparada pela dos outros, na luta que se tra-
vava entre si e outros estados das cercanias. O que se formou foi o' re-
gimen federativo, que acabou por ser constituído por um só ·chefe que o 
dirigia e que fez de Nemus estados patriarchaes. · 

Quem não sabe que foi assim que s·e formaram todas as organizações 
,políticas, sem excepção? · 

Quem conhece a historia verifica que assim su.cc·edeu com os estados 
de Xerxes, com a Babylonia, com esse grupo de civilização chamada 
oriental. A mesma cousa succedeu na Grecia, onde cada um dos estados 
tinha uma vida . p'articular, só se tornando unidos e fortes quando se 
tratava da guerra; de modo que só havia uma federação no regimen 

· militar. 
En:f Roma, antes da Roma dos Cesares, dos patrícios, os estados 

eram constituídos separadamente; tornando-se mais tarde em Estado 
unido, com a victoria alcançada ' sobre Pompeu. 1 

Nessa época os estados creavam, impostos sobre tudo. 
A proposito posso contar uma ailecdota. Foi creado imposto. sobre 

a densidade da poeira que os carros dos regulos levantavam quando · 
atravessavam terras de outro estado. 

Entre nós, não se póde dar isto. A nossa civilização está em C!Utro 
estado de cultura moral, não permittindo o lançamento de imposto nesses · 
casos. 

O nobre Deputado pelo Piauhy, talento brilhante, com o seu pro-
jecto vem trazer a separação do Brazil. 

O mesmo facto se deu na Europa, em cada uma dl:l.S republicas, 
Veneza, por exemplo, a republica tal, o ducado tal, o condado tal, e de-

. pois de ·estabelecer-se na Europa uma corrente de idéas que se traduziu 
em factos na liga hanseatica, isto· é, as ·cidades que se iam colliganl,io e 
formando confederações; de confederados apparecera~ federados pelo 
laço militar, do laço militar appareceram federados no laço pelos inte-
resses da exportação e venda· de productos, o commercio, em fim. · 

IMPOSTOS INTERESTADUAES. 9 
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Dahi nasceram as naçõ:es modernas, uniformes, unidas, .nitid~s, 
perfeitas, individualizadas, onde não ·é mais possível lançar um ·memhr() 
de estado sobre o ou-tro rriembro do mesmo estado. · 

"' Na America (eu não preciso dizer porq1,1.e esta civiiiza·ç,ão é bem 
conhecida e está a se desdobrar ahi) ... qual foi o Estado àmericano que 
nãq. começou por ser uma confederação, uma federação e uma nnidade 
política, isto é, um Estado nítido, perfeito? l · 

Um só, ·o Brazil, que aliás começo11 sendo uma confederação, pois 
as origens . historicas do nosso paiz (tod.os sabemos), começaram por 
ser uma divisão entre dous vice-reis, ou delegados da metropol'e. que go-
vernavam o norte e o sul, sem se entenderem, respondendo sómente 
perante a coroa. 

Depois, isto se dividiu até em capitães-móres, cada um dos quaes 
tinha funcções judiciarias, militares e, màis que tudo, alguns até tinham 
funcções ec~Iesiasticas, pois que em nome da rél'igião casavam. 

Eram juizes de paz, commandantes na luta, representavam emfim 
todas as funcções . hoje esparsas· por varios orgãos da vida publica que 
estavam enfeixadas nos delegados da metropole. E foi se expandindo 
isto em um feudalismo igua'l ao da edade média, tendo o senhoF de então, 
representado no nosso· paiz pelo capitão-mór. 

Mas, em vez desta federaÇão · se fazer passando· pela confed'eraç·ão 
para dahi sahír a sociedade brazileira unida e forte, o percu'l'so- fez-se 
rapidamente;. pulámos do capítão-mór para Sua Magestade, para uma 
monarchia parlamentar, uniforme, perfeita, um erganismo tão perfeito 
que se via correr atravéz das veias o sangue de uma individualidade 
feita. 

Ap~zar disto, veiu a revolução de 15 de novembro e fez-nos voltar 
ao estado· de confederação que típhamos pulado. Nós tínhamos passado 
do regimen de confed'eração seb co1onia para o de estado de· paiz unido 
e forte; a historía vae de saltos, é como a natureza que não puta, que riâo 
volta e ella no seu movimento. inconsciente· fez-nQS' passar desta uni-
dade fictícia para esta . confed.er11ção real que marcha cada vez mais· para 
0 .e.sta<il.o de federação. . 

Eis ahi como a razão humana é. Pertanto, por cerrdições hi:storieas 
somos um povo que marcha para a urúdade pohtiea e pela Feail1dade 
historica vol.ta á desagg11eg.ação p0litica; somos· um povo que depois de 
ter marchado artificialmente para o gráo 100 da cultura e da_ civiliza~ão, 
pela fatalidade voltamos ao gráo 10 d.a civiüzação da cultura. 

Eis como a historia vae lentamente penetrando ·nas prefundeza:s 
do nosso organismo. p(i)litíco e moral, fazen.do-nos vol'tar ao, caminho 
que deviaqros ter percorrido e não percorremos porque um rei covarde 
chamado D. João VI (não sei si ha aqui- algum sectario de D; Joã'@ VI; 
si ha, retiro a expressão) apavorado ante as forças de Nap0leã0) sob a 
direcção qe Junot não teve, eu queria dizer dignidade, Sr. Presiclente, 
p.orém, po·r mais q,ue estejamos em uma republica democratica, é sempre 
doloroso d:izer-se que um rei não é digno, porqu:e· um rei é sempre dig-no; 
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si. não -é petas ql'.l'alidades que tem, é pelas condições politicq.s que o cer-
cam. O sol é digno, é sempre digno·, air1da: que queime. 

Esse rei fugiu de Portugl:l_l, abandonou o throno que devia defeNder, 
.a coroa que devia trazer sobre a cabeça e o povo a que tradicionalmente 
era obrigado a distribuir justiça e garantir direito, e assentou aqui á sua 
tenda. 

Ora, este rei covarde, que de 'lá fugiu, trouxe necessa:.ria:mente o-
cortejo imperial de seu paiz a que se· subordinavam os princípios polí-
ticos e a e>V:olução do direito publico da Inglaterra, que se tinha: esten-
dido a todas as instituiç,ões de então. 

Ora, com este cortejo, assentou sobre e territorio brazileiro uma 
monarchia representativa parlamentar e lfez com que o Estado chegasse 
á unidade política de que fallei e, como o Brazil nã'o tinha esta unidade, 
deu-se. o artificio, de se transformar um paiz que se achava em um estadd 
uni,do e nós que ainda estavamos em condições de usar tangas ficamos 

1na historia figurando de chapéo armado e casaca, e foi neste· estado que 
vivemos 80 annos, um índio vestido· á européa, um selvagem vesti-do a 
gentleman, depois· veiu a revolução, e nós ficamos o que dev-iamos ter 
sido-, em mangas de camisa, tendo uma camada de civilização, sob um 
fundo real de· barbarismo. 

O SR. ARTHUR LEMos. - Muito bem. 
O SR. FAUSTO CARnoso.- Mas depois V. Ex. não ha de concorda:r 

comm·igo' nas conclusões. 
O SR. ARTHUR LEMOS. - Os princípios são verdad'eiros. 
O SR. FAUSTO CARDeso. - Espero que, a·cceitando- comov-erdadeivo 

os princípios, como verdadeira esta paisagem historica <if_ue estou pin-
tando, acceite· tambem as conclusões, porque isso• é logiccf. 

Ora, Sr. Presidente, si é exacto que esse arti.ficio nos 'fez Estado 
uniforme; si é exact(1J que a historia em sua marcha não se pôde prender 
à artificios, si é exacto que ella tem que se Ea-zer real, completa _ e abso-
luta; si é certo que a revolução de 15 de novembro veiu transformar-nos 
de Estado unido que eramos, em uma federação, si é exacto que esta 
federação está se tornando em uma federação em que os Estados teem 
absoluta liberdade de legislar até sobre direito civil, teem absoluta 
libellda:de de legislar sobre processo, teem a direito de lançar impostos, 
em que nós vemos que este gigante que se fragmentou, . vae por meio 
de eada um de seus membros se transformando· em vinte e tantos pig-
meos, si é exacto que' a historia está nos fazendo voltar ao ponto d'e par-
tida de onde, por· meio de um regimen par.lamentar, demos um salto 
para a unidade política, pergunto-eu ao nobre Deputado si, na evoluçãÇ> 
da historia, que é )fatal, que na sua corrente impetuosa arrasta todos, 
Gongresso que em algum tempo eu dizia q•\loe. se desprendia mais p·ara 
abdicar sua autoridade ao Poder· Executivo; que tudo abandonara, 
quando não. vinha o aceno do alto, pergunto eu : dadas estas condições 
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historicas, qada es't.a situação política do Br;azil, a creação de impostos 
inter-estaduaes que effeito vem produzir? 

O SR. ARTHUR 'LEMOS.- E' um arrastamento natural? 
O SR. FAusTo CARDoso.- Fatal. 
O SR. ARTHUR LEMOS. - Então o projecto está na corrente. 
O SR.. FAUSTO CARDOso. -Vem fazer o efieito de um touro bravo 

em um armazern de vidros. ( . 
O SR. ANIZIO DE ABREU. - Vem respeitar a Constituição. 
O SR. FAUSTO CARDoso. - Eu felicito a V. Ex. por ainda render 

. preito a esta mulher cuja moralidade. é tão duvidosa que na casa della 
vão a policia e o sacerdote; a policia para ver si a corrige e o sacerdote 
para a ouvir no confissionario, como .em Sergipe. V. Ex. é um heróe por 
vir render preito a um altar de onde 'mais nem um crente se approxima. 

O SR. ANxzxo . DE ABREU. ~ Ainda não perdi a fé. 1_ 

O SR. FAUSTO C'ARDoso. - Felilz paiz onde nunca se perde a fé. 
V. Ex: conhece as obras completas dé 'Beckrrian? Pois bem : entre 

' estas\ obras hà os Symbolos gregos, uma das melhores que tenho lido. 
Nos Symbolos gregos ha um stoico que ama uma thebana e casa com 
ella. · · 

Como é natural, depois da loucura da p·osse vem · a saciedade e depois 
da saciedade vem o .tedio. O stoico as'Sürirbrou-se. Depois do tedio V. Ex. -
sabe que a mulher chega a um ponto onde se lhe deparam diversas ve-
redas. Ella passou por todas ellas; depois da sacieqade, de atravessar 
todas 'as veredas a que é levada a effectuar, depois de chegar a outro 
lado, esfarrapada de corpo, de vestes e de alma, elle ainda se ajoelha e 
ainda rende-lhe preito de amor e diz - ainda tenho fé. 

Mas fé de que? VV. EEx. riem, mas eu já notei o cacophaton. Feliz-
mente o Sr. Ruy Barbosa não está presente e V. EEx. não hão de querer 
atirar nas minhas costas a redacção dó portuguez do Codigo Civil. Tenham 
paciencia, porque o cacophaton é usado constantemente; não se diz fé · 
de officio? 

Mas qual foi esta fé que 'ainda guardava esse stoico? Si essa veste 
se recompuzesse, si esse corpo voltasse á pureza e. readquirisse a sin-
geleza da honestidade, si esta alma se tornasse como antes, translucida 
ella que era opaca! Era impossível a volta da natureza primitiva! 

E' a c·rença de ·v. Ex., ainda tendo fé na prostituição. V. Ex. me 
arredou do meu caminho e eu o segui e agora não sei a que ponto voltar. 

V. Ex., que ainda, tem fé, diga-me ': si as condições do paiz·chegaram 
a isto, o que vem fazer este imposto inter-estadual? Vem · agir como ele·c-
tricidade em um carro que vae se movendo a cavallo, vem agir como 
vapor em u~ navio que se arrasta 'á vela, vem transformar os remos 
dessa náo desorganizada 'em que viajamos para atrás, em uma das loco~ 
motivas das ultimas da America do Norte. ' 

Nós vamos para a Federação e separação a vapor e o vapor, a ma-
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\china e o piston dessa machina que nos leva para o passado' são o pa-
recer de. V. Ex. em relação aos impostos inter-estaduaes. 

Qisse o nobre Deputado em aparte que o legislador não tem sinão 
estar com o meio historico, sinão formular as relações de momento. 

Creio que a razão, querendo crear em vez de dirigir o.s factos, .tor:- ' 
nou-se impotente, não fez nada. 

O aparte de V. Ex. exprime a ·verdade. Mas, a intelligencia humana 
sempre teve essa feiQãO - .avaliar dos factos, dirigil-os, evitando os 
perigos. 

A ~ei de selecção produz inconscientemente na natureza fructos 
muito len,tos. Para haver uma transformação na ordem biologíca eram 
necessarios - annos, seculos. Para haver uma transformação na ordem 
botanica , à mesma cousa. O homem conhece esta força que age incons-
cientemente, lenta e através de annos ; applica-a a si, traz em seu ser-
viço, encaminha-a. 

Eis aqui qual a funcção da intelligencia. V. Ex. que é um dos espí-
ritos mais illustrados desta Camara, que além disso, espírito moderado, 
arguto, que penetra com uma facilidade enorme no movimento de qual-
quer esphera social, que vae ao intimo das cousas, V. Ex. me dirá si é 
justo, conhecendo estes fàctos, vir dar fórma , política, . feição legal, \ 
corpo jurídico a essas relações do inconsciente que nos leva para atrás. 

V. Ex. não se póde oppôr a ella. Oppuzemo-nos durante 80 annos 
e depois as instituições' que levantámos contra esse facto cahiram c9mo 
um muro arrastado pelo seu proprio peso. 

Mas conhecer os factos, obedecer a elles , conduzir-se de fórma a 
evitai-os é a grande .funcção do Poder Legislativo . Assim, deante de 
uma situação hístorica destas, qual deve ser o nosso _papel? . 

Na Çonstituinte, onde não estive porque ainda não era nascido, o meu ' 
papel teria sido este. · 

Isto é um corpo que se fragmenta , um organismo artificial que se vae 
tornando em gregas ou uma grega que se vae separar em moneras indepen-
dentes. Todo o organismo gregario, ou individuo, animal superior, inclusive 
o homem, tem um laço com seus superiores - a intelligencia. 

,E V. Ex. sabe que não existe só em nós; a lei da evolução demonstroú 
que não ha nada que não evolua, a intellígencia evolue de~de o organismo 
mais simples até o mais elevado, mas não quero entrar nesta questão para 
não desgostar o meu nobre collega. 

Nós deveríamos em uma constituição, imposta pela fatalidade, em 
um, movimento de Estados regressivos, estabelecer primeiro ' a unidade da 
intelligencía, todo o organismo a tem. Isto seria primeiro que. tudo trazer a 
instrucção ao poder da Uni,ão, não entregar aos Estados de fórma que a 
cultura descesse de um poder central irradiando-se por todos os organis-
mos esparsos que constituem as varias celulas. Segundo a consciencia, o 
organismo, seja confederação de' sêres ou seja um sacco de celulas organi-
zadas, como dizia Heckel, tem sempre u'ma: conscienci_a é esta consciencia é 
a justiça, Nós a separámos, dando consciencia a cada uma das celulas e o 
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orgamismo ficou sem ella. A vontade desta .naç?o -ond.e está;? Onde está 
o poder da União? 

Pois o Presidente da Republica n~o póde impedir que o monsenhor-
Olympio de Campos :tome o sitio do Dr. Bessa,. não póde impedir que es 
gavern~dores de Estado façam uma gueJ:ra, demittam Deputados!. Onde 
está o poder publico? . 

· Si o chefe da nação não pó de impedir as 1investidas rle t~m poder 
inferior, como subordinado de um movimento de uma das -e.elulars do· 
organismo, · não tem vontade. 
I Eis o ·g:rande erro, foi obedecermos a essa relaÇão fatal. 

O SR. ARTHUR LEMos. - Dá um aparte. 
O Sa. FAUSTO CARDoso. - Vamos marchando para uma confede-

ração. 
Nós íamos sendo, quando D. João VI (virando-se para o Sr. Anizilr 

de Abrel:l) . .. · 
O SR. ANIZIO DE ABREU . - E-1!1 ouvi. 
O SR. FAUSTO CARDoso . - Já respondi ao· nohre Deputado pel~· 

Piauhy. 
Bom, Sr. Presidente, vê-se que todos os Estados eram separados, 

tinham uma vida independente, só se coUigando em 'U:m caso de guerra,. 
sómente o regimen militar é qne 'reunía essa collectividade . 

. \. · Aca·bei de dizer ha pouco que o unico Estado que fez excepção a essa 
regra, foi o Brazil e é justamente pm isso que nós precisamos voltar atrás,. 
porque não tivemos em primeiro Jogar a província independente, depois 
o proprio município. 

E' um paiz unido, que se fez federação sem ter os seus Estados confe:.. 
derados anteriormente, de modo que a Constituição véu contrariar a 
historia. 

O SR. ANIZIO DE ABREU. - Nós não fizemos essa Consti'huição. 
0 Sa. iFAUSTO CARBoso.- O que eu ·q!l,lero· dizer e o que o hon.r,ad(]} 

Deputado pel0 p,j·auhy me não p:Óde contestar é isto : ,si a acção do homem 
fosse capaz de g.oven1:n a hi:stGxia e fazer do paiz aquilil1o qNe elle tem na 
cabeça_, como um s.O•I1lh@·, isto ficaria feito como sé fez tral1lsformalil!d@-se em. 
regime111 representativo parlamentar .duran:te 80 amJ:@S. 

Mas qual foi o resultado? 
A historia minada por baixo elaborou a destmição de toda esta ~bra 

e esta destruição Stirgiu a 1@ de novembro e não foi: mais qw.e o incoasciente· 
da historiá destruind@· a vontade conseierrte elo homem. 

Sr. Presidente•, a ht9ra está quasi a esgotar-se e eu vou faze,r a ultima 
oo:nsideração sobre o proj.ec.to ... s·oJbr~Te .o proj.ecto, Rã o, po·rque 'COOJ. rell.e · 
estou de accordo, roas .sobre (i)! :pa>recer de· nobre DeputaclJ@ pelo Pi-al:lhy. 

H a duas ordens de itli1dividuos com que não gosto ·de disol:ltir : , eem 
os que amo e ct:>rn os que ode'Í@. 

O 'lll.Obre Deputado pelo Pial:lhy es-tá na priaeiTa 0rdem. (A.p.arles) 
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Vou concluir, di2iendó que o Brazil se acha na situação política, com 
pequena differença da Europa depois d_o governo de Carlos Magno. 

Carlos Magno estabeleceu, pode-se dizer, a unidade da ·Europa; 
era artificial e a historia, minando-lhe a obra por baixo, transformou-a 
~m pequenos feudos, sob a direcção de pequenos despotas. 

Pois bem; o Brazil está mais ou menos em 9ituação identica; depois 
do governo de S. M. Pedro I e depois Pedro Il, veiu 'a revolução de 15 de 
Bovembro, que o dividiu em pequenos Estados, que são o,utros tantos' 
feudos. . 1 

. Esta fragmentação, que acho identica á da Europa depois de. Carlos 
Magno, ·detwminou um mesmo movimento de ascensão : .lá, , para os· 
grandes estados uniformes, como a Inglaterra, Allemanha, Belgica, 
França,- etc. Nós aqui havemos de passar p·OT essa separaçã() necessaria, . 
:para d-ep()is. nos transfo·rmarmos em um Brazil grande, p(i)deroso, capaz 
de agir em momento dado com segura:nça e rapidez. 

Pois bem; neste momento de retrogradação para uma man:ha 
supeóor,. o parecer do nobre Deputado pelo Piauhy apparece c·omo nma 
clava, app.a:rece com0 uma chave e apparece :ID!Os transformando-em vapor 
a vela da nossa náo, transformando em mecanismo de electricidade os 
p@b.res rem.os com que nos vamus ar:rasbmdo. 

O S-R. ANIZLO DE ABHEU.- Acho que é- a valvula de segurança . 
O SR. FAUSTO CARDoso. - Senhores, a guerra política que se faz 

peta 'falta de um laço intellectual de uma nação, de um laço de consciencia, 
que é a unidade da .justiça e de uma vontade, que vincula, no meio da 
s·eparação geral e ha de determinar necessariamente .uma separação mai& 
ou menos perturbadora, ficará mantida, apezar da desagregação. 

Pois bem, a constituinte quebrou o laço intellectual, quebrou o laço 
da consciencia, fragmentando a justiça, quebrou o laço da vontade, fazendo 
o poder central uma fórma sem f.uncção e só tem uma razão, porque nós 
somos um corpo ~em vida e o Poder Legislativo só tem um papel, nãoir 
contra os factos e successos, e essa é a: fatalidade da historia; m~s conhecer 
esses factos, esses successos e vir contra elles é acarretar naufragios e 
desastres e o nobre Dep~tado pelo Pià.uhy, sempre cert? e seguro, como 
seguro navegador desta lagôa, porqne mar não somos, porque o mar tem 
oncJia:s e nós apenas temos ondulações e i'sto mesmo quando apparece 
algum encouraçado no meio dessa superficie calma e serena; nós temos 

· um remador agora que apparece e que devia fazer esta viagem para traz, 
porque nós vamos numa viagem de regresso· e havemos de chegar ao ponto 
em que, em· vez de uma nação braiileira forte, não teremos mais do que 
21 pigmêos f:aUando a mesma língua, a se guerrearem, a se despedaçarem, 
fazendo desapparecer esses laços de unidade que existiam, pelo menos, 
no amor da nossa. familia, em nossos corações, despedaçando emfim esses 
Estados com isso que se chama os impostos inter-estaduaes. (Muito bem; 
muito bem .. O orador é cumprime·ntado.) · 

/ 
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SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO 
/ 

Q Sr. Barbosa Lima. -Sr. Presidente, o projecto que se discute, 
ou, melhor, o projecto que não se quer discutir teve o merito de trazer ,.,....,_ 
para .este recinto o problema que t em agitado as classes aboriosas do · 

.~ .. paiz, exigindo uma solução cada vez mais urgente·, si não quízermos ver 
abalados os fundamentos da propria instituição republicana. 

O SR. CASSIANO no NASCIMENTO. -Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA .. - Projecto que a Camara não tem querido 

1 discutir, projecto de que a Camara, se tem, systematicamente, desin-
teressado, projecto em torno do qual -a Gamara .tem manifestado a mais 
absoluta das indifferenças com que uma corporação póde ·manifestar o 
seu descaso para assumpto de tamaNha relevancia, o projecto formulado 
pelo Sr. Deputado Serzedello Corrêa, relator em mais de uma legislatura 
do Orçamento da Receita, visou convidar a attenção do Poder Legisla-
tivo para um assumpto em que já por demais se tem esperado por uma 
solução definitiva. . 

Nas póucas vezes em que, a proposito de outros assumptos, se tem 
fallado desta magna questão, em uma ou em outra vez em que, por mera / 
casualidade, o projecto tem emergido da massa enorme de projectos de 
importancia relativamente secundaria que figuram na ordem do dia, se 
tem sustentado, de um lado que o projecto é inconstitucional, de outro · 
lado que a tributação dà importação inter-estadual nãb é inconstitucional. 
Sob este fundamento, de que o projecto é inconstitucional, apezar do voto 
expresso da maioria da Commissão de Constituição, Legislação e Justiça, 
sente-se ou,· antes, presente-se de modo inequívoco qué o projecto está 
condemnado a não ter os tramites da .discussão regimental, nos quaes 
possa receber a collaboração 'dos estudiosos. · 

Em I.• discussão o projecto não póde ser emendado; em 2.• discussão 
· n'ão se admitte o projecto; resumo - não se quer discutir o assumpto, 

não se quer adoptar deliberação alguma, está-se cegamente a achar que o 
siatu quo é muito bom. . 

Não seria a primeira vez ,que a Gamára, mesmo divergindo em grande 
parte das disposições de um projecto, o adoptasse em 1.• discussão, não 
porque. acceitasse a fórmula dada para solução do assumpto em debate, 
mas para permittir, Cliniciada a. 2.• qiscussão e nos termos do Regimento, 
que se pudesse corrigil-o, que se pudesse emendai-o. Esta é a bea e 
saudavel praxe deste Parlamento. Ainda agora, si não fosse este modo de 
proceder, o Governo difficilmente poderia obter providen'Ci'as como aquellas 
que se consubst anciam no projecto de reorganização qo Districto Federal, 
pqrque foi em 2.• e em 3.• discussão ·que surgiram as idéas destinadas a 

I 
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. ' / ' ' prevalecer, emendando um prójecto do qual nada mais resta do que foi 

apr~~entado em 1." 'discussão. Ninguem dirá que o projecto destinado a 
prevalecer, formulado pela honrada Commissão de Constituição, Legis-
lação e Justiça, acerc~ da reorganização do Districto Federal, tenha 
parentesco algum com o que foi apresentado pelo Sr. Heredia de Sá, para . 
servir ap.enas de baldrame sobre o qual a Commissão de Legislação e . 
Justiça fez a construcção, dentro da qual .se ha de ábrigar, do ponto de 
vista administrativo, o Districto Federal, ainda que provisoriamente . 

. De modo que esta ' praxe está mostrando quanto tem de salutar. E' . 
no correr do debate que o assumpto se vae esclarecendo, as emendas vão 
surgindo em 2." discussão e, frequentemente, ~ 3." discussão consubs-

. tancia em um substitutivo as idéas ·vencedoras, aquellas, pelo .menos, 
que se afiguram capazes de triumphar definitivamente. 

Porque, pois, condemnar-se, como todo o mundo que acompanha os 
debates desta Casa, presente que se vae fazer; porqúe, pois, condemnar-sé 
logo em l.a di.scussão este projecto, sem abrir ensejo a que em segunda o 
seu proprio autor e todos quantos teem sobre o assumpto meditações 
systematicas possam corrigil-o e formular uma solução mais adequada 
ao caso em debate? 

Não colhe a allegação de incons~ituinte, como devendo invalidai-o 
logo1 no nascedouro e impedir a 2." discussão, porque exactam~nte nessa 
2.a discussão as ·emendas que se apresentarem poderão expu'ngil-o de tudo 
quanto elle tem de inconstitucional. 

Condemn'al-o in limine é não admittir a corrigenda; e, o que é peior, 
não admittil-o á discussão, é fazer com que aquelles qu~ assim procedem 
fiquem incontestavelmente na situação de meros demolidores que se não 
julgassem na obrigação, que incumbe a todo o republic.ano, de trazer, 
para casos como este, uma solução melhor, sempre que aquella que foi 
apresentada pelo honrado autor do projecto não lhes agradar. 

Comprehendo que pudessem aberrar dessa praxe regimental aquelles 
que, para demonstração da boa fé com que procedem, nestes assumptos, 
tivessem formulado outros projectos provocando os pronunciamentos 

'. das Commissões de Justiça e de Orçamento, e com os quaes se pudesse 
construir alguma cousa de decisivo. · 

Mas não construir cousa alguma, não formular projecto. algum, . 
demolir; destruir e prégar o slalu quo, é realmente SJ.Ibordinar a questão, 
talvez do momento presente a mais grave de , quantas agitam o meio 
pólitico, ás conveniencias locaes, ás exigencias partidarias, ás solioitações 
regionaes, emfim, 'a 'um certo numero de interesses incontestavelmente 
subalternos, · quando aferidos por aquelle sob que este assumpto q1,ler ser 
encarado. 1 

· O·SR. SERZE1DELLO CoRRÊA. - As considerações de V. Ex. teem tanto 
mais razão de ser quanto o assumpto é de extrema delicadeza. 

' / 

O SR. BARBOSA LIMA. - Realmente, o assumpto é desses que desa-
fiam a competencia dos estudiosos e o patriotismo dos bons republicanos. 

I 

/ 
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Receuhecgr-se e decla:rar-'se, da tribuna -~ ·da imprensa, que o. Poder-
Executivo federal não tem competenci:a ;para dir-imir esses litigi?s ; 
dedarar-se que o Poder Judiciario, conhecendo em casos particularís-
simos do assumpto, apenas •emitte pronunciamentos especi-ficos ra respeito 
daqlilelle .caso unico e .que, de tal pronunciamento, nen-huma lição se p6d·e 
tirar, nenhum effeito pra,tico se apresenta; e, depois, v•ir se sustentar ('{U!e 
não ha corno o ~oder Legislativo resolver s.obre o assumpto, que I:he 

' escapa completamente á competencia, definida :rio nosso estatuto organico, · 
é dizer de modo decisivo que o 'regimen é de tal -ardem que um ma:l tamanho 
não enc~.ntra remedio na sua therapeutica. 

Tal declaração poderia ser recusada, si aquelles que a tanto s'ão 
arrastados ousassem ·dizer que não ha 'mal nenhum na situação creada 
pelas represalias de orçamentos estadoaes, eivados ·àre m edidas rivaes 
destinadas a impedir o desenvolvimento da riqueza economica ·de tal 
Estado e a amparar esta ou aquella industria fictícia ou riqueza, com os 
rpesmos processos., com os mesmos.di.reitos, com os mesmos recursos com 
que .se pretendesse amparai-os a favor de nações estrangeiras, •para com 
as quaes se houvesse creado o obstn.1ccionismo fiscal. 

Nem se comprehende que se denominem Estados Unidos estas 20 cir-
cumscripções, em que ·se traasformaram as antigas províncias brazileiras, 
quando eiflas se consii:leram reciprocamente, desse ponto de vista, da 
mesma fórma por que a União póde considerar,-na organização das suas _ 
tarifas ou na confecção dos seus orçamentos, este ou aquelle paiz, insti-
tuindo a tarifa maxima e mínima e estabelecendo o regimen de protecção 
aduaneira. ·· 

Não ha nos antecedentes historicos de outros povos, em que se quizesse 
ir buscar luzes para elucidar esta questão, não ha cousa a'lguma pareC'ida 
com essa moNstruosidade. 

Summer Maine, o judicioso philosopho que tanto tem estudado as 
.institui,ções de va·rios povos , a proposito do governo popular, recorda que 
os Estados Unidos da :America do Norte não devem ser encarados pelo 
fundo, I).em pela fórma, porque .isto seria voltar as vistas para o exame das 
instituições de um pequeno· paiz, como a França ou a Ingláterra ; mas 
·sim como quem quize:;;se mostrar o seu c;ntentamento pela superioridade 
do Estado, que tem o proteceionismo de fronteira a fora e o livre cambio 

\ de fronteira a dentro; Estado que é como um grande numero de pequenos 
Estados aggremiados por este excellente cimento das concessões reciprocas., 
insophismaveis em materia de tributação reciproca, e que tem ao mesmo 
tempo os apparelhos indispensaveis para: se defenderem na luta., nunca de 
uns corttra os outros, mas d~ todos reunidos contra terceiros estranhos . 
Nós admittimos que os Estados Unidos do Brazil se vão desunindo, pelo 
bloqueio ·qhle ·:põem todos os outros ·a cada qual; na.quillo que ac:ham que 
contra outro possa haver a prejudicar. 

O Sa. EnuARDO RAMOS . - Só me admira é estarmos discutindo isso 
até hoje. · 
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o SR. BARBOSA LIMA. -Diz v. Ex. muito bem e, si me permittisse 
e:u accrescentaria : e ainda admira mai? que a questão nãp .esteja decidida. 
Admira tambe:{ll que chegassemos á .situação., .não de a .discutirmos, 
mas de não a querermGs d.iscutir, para nã.o resolvei-a, para manter o 
slalu quo. (Apoiados; muito bem.) 

Parece, Sr. Presidente, que incessantemente os corypheus de seme-
lhante partido, em que todos se unem, mas sem haver uma organização 
systematica, parece que o que os anima é uma tbeoria <file •por ahi já se 
encontra em muitos livros, segundo a qual o Governo é um orgão arti-
ficial, inventado pela civilização, destinado a desapparecer, e que só póde 

,ser comprehendido pelos historiadores de daqui a 2. 000 annos, quando se 
transportarem para esse, momento historico. 
. Devo dizer .que eram estas as imperfeições inevitaveis, .sem as quaes 
seria impossível . a evolução. Assim se sustenta que nós ~omos chegados 
a esse ponto, p0r maneira tal que não ha como deixar ll. sociedade brazi-
leira, a nossa nacionalidade entregue .a si mesma, porque ella irá por si, 
máu grado todos estes factos, todas essas anomalias, não havendo abso-
lutamente razão para se pedir a intervenção g~)Vernativa, ou sob a fórma 
de accordãos, ou sob a fórma de lei, ou sob a forma de acto do Poder 
Executivo. 

Que .é deixai-a ir por si, porque assim mesmo, marchando com esta 
esp.o.ntaneidade que dispensa qualquer direcção governativa, ella ,irá 
melhor do que poderia ir com a pretenção aqui sustentada por aquelles 
que estão a querer por força discutir o· assumpto, e por esta naciona-

' lidade nos trilhos, que .outra cousa não são do que a propria Constituição 
de 24 de fevereiro. 

Nós 'temos que caminhar sobre trilhos traçados por . esse estatuto; 
nós não podemos caminhar a esmo, não somos uma náo sem leme, 
que se devesse deixar á matroca, batida por todos os ventos e pelas vagas 
em todas as direcções, com esta certeza musulmana de que, em hypothese 
·alguma, ella poderia naufragar. 

,Em summa : ou os que não querem absolutamente dehberar sobre o 
assumpto entendem que não ha mal nenhum nesta situação, ou, enca-
rando-a, entendem (e de algtrma sorte já isto foi dito aqüi) que estes 
males por·si se corrigirão. 

Não ha como deixai-os evo'luir, uma especie de molestia de marchà 
cyclica, de typb:o entregue a homrepathia, qne, decorridos 'os 40 dias, 
só póde matar o doente por motivo anterior á molestia, por fraqueza 
constitucionaL A sociedade, pensam, não pócle ·merrer absolutamente, 
:nem p.óde :vi·r a perecer, antes vingará por si, ·independentemente de qual-
quer therapeutica. 

Mas isto é a cegu~ra a mais completa! 
Sr. Presidente, vamos aos factos . 
O honrado Deputado por Pernambuco, distinctissimo presidente 

que foi, durante muitos.annos, da Associação Commercial daquelle Estado, 
velho republicano, intemerato abolicionista, commerciante tão honesto 

( 

. . 



• / 

' I 

f ·_ 140-

quanto, judiciosa, o Sr. Gomes de Mattos, que tanto se empenhou nesta . 
campanha, estav:a em constante correspondencia com estas instituições, 
de u:rp.a das quaes foi digno presidente. 1 -

Poucos dias depois de ter partido desta cidade lhe foi dirigido um 
telegramma, que um amigo commum me entregou para que o houvesse 
de ler da tribuna. 

· ~ste telegramma diz o seguinte : 
;c Pedimos scientifique Camara, Associação Commercial, Club Enge-

nharia e publique artigo jornaes sobre artigo quarto tabella C, orçamento 
Ce~rá, sanccionado para janeiro 1903, consigna impostos inter-estaduaes 
por kilo -réis assucar bruto 20, refinado 80, caf.é 150, camarão secco 60, 
fumo folha 500, desfiado 1.200, farinha mandioca, milho 20, impressos 2.000, . 
livros em branco 2.000, peixe secco 40, queijos 100, sal:íão 60, sebo 40, 
toucinho 100, velas cera 160, velas stearina 100, velas ·sebo 80; por litro 
-réis : aguardente, alcool 200, bebidas gazosas espivituosas· 100, vinagre 
50; botas 1. 000, botinas 500, sapatos 300, chinelos 100 réis par; chapéo~ 
sol co·bertura ·seda 1.000, outra cobertura 500, cliapéos massa 400 réis 

.cada .um; chitas, mad~polão, brins,· etç., mosaicos, piassava, oleos, .5 por 
cento custo; madeiras 6 por cento; roupas feitas ·tecido algodão crú 10 
,por cento; cognac 500 réis garrafa, cigarros 3.000~ rotulos cigarros 2.000 
milheiro; cha1;utos 500 réis cento; solla 1. 000 meio, doce 300 réis. Guerra 
tarifas Estados . assume proporções assustadoras. » 

Assim, Pernambuco e os outros Estados estão considerados por aquelle 
Estado nas mesmas condições . em que a União pó de considerar a Italia, 
Portugal ou a França, preoccupada a mesma União, no decretar ta~s 
medidas, com a necessidade de forçai-a a um melhor tratamento na per-
cepção .!los nossos productqs . 

. . Mas isto não é tudo : ha m~is, si é possível. 
Os nomes já não designam aquellas co usas . que sempre designaram, 

teem hoje rma extensão, uma elasticidade sem igual. 
Temos aqui (mostrando) um conhecimento de imposto de consumo 

P.ago ao Esta(lo de Minas no anno de 1900. O que imagina V. Ex. que sejà 
este imposto de consumo? , · . 

E' nem mais ~em menos do que um tributo,· cobrado em uma estação. 
~a Estrada de Ferro dependente da fiscalização do Governo da União, 
sobre a bagag~m de 'um veranista. 

Era eu mesmo que tinha-me acolhido durante um dos verões incle-
mentes á cidade de S. Joãq d'El-Rei e que ahi chegara com uma pequena 
bagagem : duas malas com roupa. . . . 

O conhecimento diz positivamente : 
'(( Da Central. 
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ESTADO DE MINAS GERAES 

EXERCI CIO DE 189 ... 

C-onsumo 

Conheciménto n. 190 

O Sr. Dr. B. LiJ;U a pagou pelo despacho n. 206 os seguintes direitos 

Encommenda ... .. ............... ... .... · .. .. .... . $ 
2 malas rou,.pa ... . .... .. .. ..... . . . . ... .. , . .. . . ... . 176 ks. 

$ 
• •••••• o • • • o ••••••••• ~ •••••• • • o • o o •• • o • o o •••••• o • $ 

$ 
$ 
$ 

SoMMA ........ . . ... •. . ....•.. • . . ••• • ••• 4$500 

E. S. João d'El-Rey 23 de 1.0 de 1900. 

Pauta do mez de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ,, . 

Não é tudo. Além deste, essas mesmas malas pagaram ainda o imposto 
de importação ao município. Eis aqui o talão (mostrando), o qual diz: 

RENDA MUNICIPAL DE S. JOÃO D'EL-REY 
N. 294 Rs. 1$800 

EXERCICIO DE 1900. 
O SR. Dr. B. Lima : 
Pagou imposto de 2 volumes de encommend~ proveniente da Central, 

desp. n. 206. 
S. João d'El-Rey '23 de 1.o de 1900. 

O Arrecadador, 
MARQUES. 

Vale a pena recordar que na tarifa das estrada~ de ferro o transporte 
se faz segundo tres categorias : ou o volume é transportado como merca-
doria, como encommendá ou como bagagem. . 
· Quer como encommend1a, quer como bagagem ou como mercadoria·, o 
volu~e tinha que supportar a tarifação da estrada. · . .. · · 

. / 
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Encommenda ou não, tivesse o nome que tivesse, no município de 
S. João d'El-Reí o volume tinha de pagar imposto. · 

Felizmente, o município ainda não tem desdobrado ~ sua actividade 
administrativa, de modo a se constituir em uma especie de federação de 
districtos ou de aggremiação de parochias·, porque do centrario teria pago 
tambem um imposto de importação á parochia na qual estivesse situado 
o hotel em que me fui hospedar. 

Como vê a Camara, ha de tud@ : desde o desastroso na in~pecção 
deste assumpto para o desdobramento de nossas forças econorríicas até 
o rid-irculo ou o comico, que dão aos orçamentos. feitos-por esta maneira, 
em uma preoccupação de ganancia fiscal ou de cegueira thilOrica, uma 
feição em que não se sabe mais o que admirar, si o despudór co:m que sa 
taxa tud'o ou si a ignoraneia com que não se encontra na materia tributavel 
alguma cousa para taxar convenientemente. 

· Depois disto não ha Gonstituiçãp; quer dizer - não ha systema 
de limitação política e administrativa ás diversas entrdades· que se aggre· 
miaram nesta parte da America- do Sul para .constituir uma Repu·blica 

' Federativa; ha o arbitrio· illimitado,, na confissão expressa feita aqui 
por um illustre Deputado que faJlou sobre . o assumpto, porque tanto 
importa vir perguntar, num tom victorioso, de que serviria uma lei feita 
por este Gongresso, e affirma que esta lei seria para inglez ver. Mas nós 
não somos uma corporação acad-emica, não somos u.m concilio de. alguma 
religião decadente, cujas deliberações pudessem ter a sancção das crenças 
religiosas-; nós .somos uma assembléa política,, parte de governe, feita para 
governar, quer dizer, para coagir juridicamente, tendo o império incon-
testavel, sem o qu.e não ha governo temporal. Pois então para q,ue é o 
art. 6 .. 0 ? Supponhamos que o assumpto valha por uma venda posta nos 
olhos do bom senso, que fazemos uma lei sobre qualquer outro assumpto, ' 
e que os Estades dão-se ao lu.xo de não ebeà.ecer a essa lei, com.o a qualquer 
.outra_; a União terá de cruzar os braços? ' 

Vamos mais longe. Supponhamos que a União, pelos seus poderes 
competentes, pelas autoridades federa'es, dá habeas-corpus, não direi a 
um brazileiro, porque nessa desintegração úão se póde dizer assim -; mas 
a um C'earense, a .um paraense, a um pernambucano, e que os poderes 
locaes não obedecem : nãg seria um habeas-corpus para ingle·z ver?' 

Não seria um accordão do Supremo Tribunal para inglez ver, si atraz 
desse accordão não pudesse estar o poder marcial de alguém, que ,governa 
de facto? 

Então para que serve o art. 6.0 ? Pois este art. 6. 0 não dá competencia 
ao Poder Federal para intervir nas excepções, que alli se leem, tal é a 
redacção que alli está, precisamente, em negocios peculiares aos Esta-
dos.? .., 

Não se diz alli que a Uni>ão. não poderá intervir. nO'S ne'g-ociGs pecu-
liares dos Estados, salvo, etc .. ;· ;portanto, essa intevvenção· não é s0 veda·da 
naqwelles casos rqu.e o legis1adror dlam.a negocios peculj~a.Tes d..os Estados? 
E, segundo o art. 4.o, inde]:\)endente de qualquer regttllamentação., o direito 
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d:a Uni·ão intervir para assegurar. a execução das· leis e das sentenças 
f·ederaesJ? 

Gomo é que nós dizemos quando fazemos as 1eis? 
D'i•zen;ros· sempre :. Fica o G@verno autorizad@ a fg.zer isto ou aquillo, 

a apGs.entar F. com t0das a'S vantagens,. a organiza.r se:rviços, etc .. 

Pojs, quando. dizemos : 
Fica e Governo autoFizado, .quem é o Go1verno.? , 
Pois.· este mo.do de dizer não está valendo por uma a-ffrnmação ÍFrcon.-

llestavel de que o Governo é o poder Executivo? 
Só ha sentença quando se trata de attentado individual? 
Não tamhem quando a esse a.ttentado· se filla: a gaTaDJtia ao patri-

monio na~ional? · 
Ha•, não só quand«l se trata de sentença, mas tambem de lei . . 
Portanto, não era lei para garanttr vida, ·mas para ser executada; 

lei v._gta,d:a pelo Gongres; ;o, e como lei, para que s·ej:a· sanccionada pelo 
Pnesidente da Repliblica ou reforçada por düu:s terços do Gong:uesso na 
hy,poth.ese do veto . 

. Lei nessas condições é para ser cum{'Jrida, e o meio de assegurar a 
sua execução está ,na Coastituição. . . 

A Constituição não é falha, o que é falha é a fé e a confiança que · 
semelhantes ·republicanos dem<enstram na Constituição, sob a ·garantia 
de cl!ljas prescri·pções devem viver; .o que é falha é a noção viceralmente 
errada que teem da soberapia regional, acreditando que os Estados feà>e-
radi@s podem se manter em reta.ção á União, nesta mesma condi.ção . em 
qu·e, no terreno do. diTeito internacional, se mantem. potencia· p:ara com 
potencia. 

Não, a União é o circu(o maximo dent.ro de cujos limites se restring.e.m 
, as attribul'ições dos Estad•e~s, gFavi<tando em .Gi.reulo· de menor taio, mas 

todos subordinados á peripheria do circulo. maximo, qual é a attFibuição 
~ederal. · 

I 

Não é o conjuncto de entidades minusctllas, a que fica'Sse a liberdade 
, d'e se poderem inconscientemen.te desagregar, de po.derem ir solapando o 

portentoso ed:ifi:cio, para cuja consolidação os .esforços de tantos ceFebros 
•e o sangae generoso de tantos brazi1eiros se tem visto, á llil<z das mais 
bellas paginas .da nossa historia nacional. , 

Só a cegueira de espírito e de coração é que 'póde explitear a situação 
em qae se encontram •os o.ibstinados, que não querem ver sin.ão as regalias 
pei!Juenas de campanario, pouco se lhes · dando de reduzir esta s6herba 
,pa.rte do contineate sul-americano á situação em que se encontravam nos 
secl!llos XII, XIII e XIV as republiquetas do Piemonte, Lomhardia e 
qil6scana, entregues ás ,tyrannias d<)s poleslas. · 

Então não é inc6:nstitucional? Como ·é que se vem dizer, com llllm 
-aplomb digno d1e me1hor ·causa, com mri entono de quem está a emittir 
adamantin6s •conceitos philosophicos; como é que se vem sustentar, 
amparado só na propria autoridade individual de .quem o diz, esquecid@ 

,-
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de que tanto não vale para mover as 'deliberações de uma assemblé~ 
como esta'; como se vem affirmar ·que. a deGretação de taes medidas, 
constantes desses orçamentos estaduaes, não é inc6nstitucional? 

Pois nós não votamos aqui projectos d~ lei subm'ettidos á consideração. 
da Commissão de Legislação e Justiça? Não é verdade que esta diz sobre a 
constituição dos projectos? Não é verdade que, em .seguida, revendo a 
primeira discussão, nós nos temos de pronunciar sobre a constituição do 
assumpto? Não é v:erdade que, apezar de tudo isto, com a collaboração 
da outra éasa do Congresso k o concurso do Presidente da Republica, 
tal projecto convertido em lei póde ser fulminado, si o Supremo Tribuna.l 
Federal o declarar inconstitucional? 

E que fica sendo! Fica sendo inconstitucional, 'porque nós quizemos? 
Quem é que diz que é inconstitucional no jogo desses poderes? Somos nós? 
Estaremos naquella situação tanta vez aqui recordada, a proposito do 
projecto de organização judiciaria, em que não se acabava por firmar uma 
jurisprudencia definitiva, çm que se houvesse rigorosamente firmado o 
aresto da - res perpetua para estabelecer um modo de julgar sempre 
identico a I'espeito de cada assumpto? Ou nós temos uma . organização 
judióaria, em cuja cupola o Supremo Tribunal Federal diz da constitu-
cionalidade ou inconstitucionalidade de qualquer medida legislativa ou 
executiva? 

E o que é inconstitucionalidade? Então, ferida de inconstituciona-
lidade, uma medida ·é para que possa continuar com a força de lei ou ·é 
incontestavelmente uma providencia ferida de morte? 

Pois, ha paiz nenhum no mundo civilisado, ha alguem que acredite, 
nos Estados Unidos, de onde andamos copiando tanta cousa, que fixada 
a inconstitucionalidade de uma medida que se encontra em um orçamento 
local,, estadual, lá mesmo onde os Estados vão mais longe do que nós, 
porque legislam sobre 9-ireito substantivo; ha alguem que diga que depois 
do Supremo Tribunal Federal, provocado, pouco importa por quem, ter 
dito que algum dispositivo é inconstitucional; ha alguem que acredite 
que haja poder local que se mantenha teimosamente dentro daquelle dis-
positivo da lei para todo mundo, menos para o individuo que reclama? 

Não. Isto dá-me a impressão de um ·vasto machinismo em que se 
multiplicam as rodas destinadas a transmissão do movimento, mas rodas 
que não engrenam umas nas. outras; de um amontoado de polias doidas, 
como chamamos em mecanica, de modo que não existe o funccionamento 
regular, a dymnamica para que foi concebido aqúelle typo de machinismo. 

Não precisamos ir aos Estados Unidos. Aqui, por um simples pronun-
ciamento do Supremo Trib).mal Federal, por uma simples preliminar, pois, 
não resolveu de meritis sobre o caso de imposto de tonelagem creado pelo 

' Estado de Pernambuco, bastou para que o governo de Pernambuco 
mandasse eliminar da lei aquella ~isposição, para que o Poder Execu-

. ·tivo solicitasse do Congresso a verba necessaria J>ara restituir a todos os 
1 negociantes offendidos por aquella dispqsição inconstitucional aquillo 

que. indevidamente tinham pa~o. 
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Ninguem se lembrou de manter aquella dispo~ição para continuar 
a cobrar de Pedro e Paulo, porque só quem tinha proposto acção era 
Sancho. 

Eu, pouco versado nas lettras jUrídicas e muito menos em processo 
e na efficacia com que possa proteger as lesões do direito ;-eu leio, em _todo 
caso, um accordão do Supremo Tribunal Federal a proposito de um recurso 
de um negociante do Pará contra disposição orçamentaria da intendencia 
da Capital. 

Já não é mais o Estado, são ·as intendencias. Pois bem; o accordão 
·não diz que é contra o Sr. fulano de tal, nem que tem razão. Não diz isso. 

« Condemna a municipalidade de Belém, etc. >> 

Pois bem, depois que o mais alto tribunal da Nação declarou que devia 
ser restituída semelhante quantia, provinda de um imposto indebitamente 

·cobrado, continuou esse imposto a ser indebitamente cobrado aos outros 
cidadãos ... . 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - E a esse mesmo. 
O SR. BARBOSA LIMA. - ... daquelle Estado. 
O tribunal quando julga é em especie. E' provocado em especie por 

· um dado individuo, lesado nos seus direitos, que o tribunal se pronuncia 
em virtude daquella provocação. 

Teem os seus accordãos consequencias ás quaes ninguem póde fugir. 
Como se vem hoje affirmar que ·para cada um caso é preciso uma provo-
cação nova? 

Então é necessario que haja uma nova declaração de direitos já que é 
irrisoriamente observada a que consigna a Constituição da Republica? 
Isto é construir por gosto um meca:hismo que vale por aquelle de que 
tanto se falla nas discussões escolasticas e que fica sem eflieito pratico, 
sem sancção jurídica, sem efficacia real de especie alguma. 

Não; o tribunal, provocado neste ou naquelle caso, aliás todos elles 
similares, estuda a questão perante a Constituição da Republica, exami-
nando, esmerilhando todas as suas disposições isoladamente e no conjuncto 
em que deve convergir para uma solução efficaz, tem chegado a esta con-
clusão : são inconstitucionaes. 

Como é que vamos agora fazer· um segundo exame e dizer que são 
constitucionaes, oppondo assim áquelle accordão o nosso proprio accordão, 
como si nós valessemos por um tribunal superior, uma ultima instancia, 
nós representantes de uma bancada, pouco importando que fosse até 
por unanimidade da Camara e do Senado depois que Senado e Gamara 
fazem leis que · são julgadas inconstitucionaes pelo Supremo Tribunal 
Federal? (Apoiados.) Pouco importa andar-se aqui entrando em distinc-
ções subtis a respeito da exportação ou importação do estrangeiro, si é 
exportaçã9 ou simplesmente passagem ou transito. 

, Para esta exegese decisiva já se pensou; do que se trata é de obedecer 
J ao accordão do Supremo Tribunal. · 

Nem colhe, e até admira que se venha affirmar, . que ·o Supremo 
IMPOSTOS INTERESTADUAES. 10 

,f 
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Tribunal pód.'e amanhã variar. Então não haveria ahsolut~me:m.te sen-
tença alguma "lj•l!le pudesse ser executada. 

Mas ahi está o brocardo. 
Jui:gatd:os nós temos dentro do regimento ·d(j) Supremo Tribunal Federal 

~ com.' a ma.i@ria dos membros presentJes~ -isto é, julgados nãG caàendo .ma·ls 
reclJl.rso de esJ>ecie ·alguma. 

.___ 

Passando em julgado vale tanto que nós ~mesmos, que a,gora cont·es~· 
tamos isto, já votamos aqui autorização em globo para o Governo a bri•r -
@ creditG para p·ag-a•r todas ;as quantias em lllJle a _Fazenda ,'Nacional for 
condemnada por sentenças da Justiça Federal, passa~d'as em julga~G-. 

O SR. SER:ÍEDELLO CoRRÊA. - '8 neste assump'to o tribunal tem sid.o 
sempre uniforme. r \ 

O SR. B!A.RBOSA LIMA.~ Diz muito hem V. Ex., é uma jur.isprudenoia 
que não tem variado; ha votos, dous ou tres vencidos, mas sempre 
vencidos. 

Nem ha como collocar-s~ um Deputado áqui nesta situa~ão exquisi-
tissima; diz-se : esta é a 0pinião do juiz J-oão Barbalho e eu não .estou de 
accord@ com ella porque concord@ -com a opinião do juiz Ribei•ro ·de Almeida. 

E' ·a mesma C@usa '<i{ue um cid.:;adão dizer: não acteitoesta lei p@rque, 
por exemplo, é a lei .Alfredo Pinto, como ·ella é ·conhecida na nossa l·egis-
laçãcN 

E' lei dev-i-da á iniciativa clo Deputado FuJaRo •ou Bettran"@, mas @.esde. 
que a lei é da conectividade é um estatuto organico a que tod•@S dev;em 
ob-ediencia. 

O SR . .SERZEDELLO CoRRÊA.- Sinto que a Camara intei:rq_ ilã'O estej'a 
ouv.indo V. Ex. 

O SR. BARIBOSA LIMA~ - Nãoha ;cemo, siqu-er, des.pertar a attenç'ão 
dos n,ossos collegas. · 

Não me dóe a:IDsohatmwrente no meu amor proprio, nem na min,liJ.a 
vaidade ter de faHar para 9 yl O das cadeiras d:esta Gasa, largameate 
coiilforta:do pelos pl!nrcos c0llegas q.ae me d.isünguem .no adeantado da 
hora, não; além deste conforto, as minhas pa1av:ras vão pa·va o JJiari0 do 
G1mgresso e hão de ser lidas por tolilr@s os nossos concid'adãos .. 

Os dias ·que se preparam através deste amontoado cle ffi<!Hil.Struosidades 
e !Jte •cegueiras ahi J'~Stão ·bem pert:0 para .dizer ·quem bnha razão, si quem 
queria provi'<!l!eN.óa-r ou si quem se a·tira de r@Jdãa; ~reGi,;pici0 abaixo. 
(Apoialbos.) ' 

AHega-se1 allega-se nas c0mversas, povqu·e iil·a t'I'ibuma rrão ·se tem que-
rido Ip.zer qua·si allegação nenhuma, ·que 0 projegto do honTado Deputad,o 
pelo Pmrá,, o .Sr. SerzedeUo {lorrêa, não teve a felicidade de pôr desde l@go 
a solução definitiva. 

E •qual é ,o projecto ahi, a não .s·erem ·ra;rissimos, um ou outro, qüe ao 
ser incorporado na nossa legisl'ação e tal qllla'i veiu, 

Pois os projectos não resultam d'e nossa collai:IDoração, pois; não é 

..... 
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assim mesmo q)l!le trazemos o· n:osso contingente para organizar a lei que 
parece mais effi.caz, efficiente e mais precisa?. 

, Eu estou de accordo que esses ÍJ!Ii.l!postos não· são· S'Ó inconvenientes, 
mas ínconstitucionares. InconstituG:ionares, sim, porque quem disse que era 
ínconstitucionaJl foi quem tinha o direito· de o fazer, o Supremo Tribunal 
Federal;. nã@ «ahe recurso para nós, para: virmos dizer que o que este-
<Wnjuncto de j·uizes declarou que era: irreOFlstitucioFlal, FlãO a é. 

Mas é incoRvenien.te·. Porque·? Porque. ha guerra d:e tarifas? 
Então é incon.veniente,. é 'guerra de· 'tarifas, e nós deixamos·? Mas 

isto é uma: razãe. especÍ<'>sa,. pauperrima de bo·m senso! 
Pois então vir dizer que is:to é irrconvenientissimo, que isto é a obs-

trucção fiscal e .todavia não se deve legislar. Não; não está direito. 
O SR: SERZEDELLO CoRR~A.- E vivem a gritar : amparo e protecçã<r 

para a industria nacional, para a industria agrícofa; dê-se-lhe dínheiro· 
porque ella vive asphyxíada. 

O SR. BAR-BO.SA LLMA. -Levantam-se aqui represe·n.tantes de Estados. 
e pedem alguns ag0·nizadissimos, como quem assiste aos ultimos instantes 
de um ente caro.,. remedios peeuniarios vertidos de depauperado The~ 
souro Nacional directamente nas arcas. dos Estados e municípios para 
Í·r avi:venta.r indll!lstria:s e manifestações da actividade pratica já amofinada 
por esta atmosphera detestavel e que esses· mesmos poderes· locaes querem 
que vivam. 

Não veem' a' trave nos: propries €1lhos; veemo· argueiro nos da União; 
não sentem que não· ha com('} melhOFar, amparar e pres·tigiar a vida econo-
mica de cada localidade sinão naquiHo e:m qure a. intervenção offici'1,1-l pódé 
valer, pedindo aos orgãos immediatos, ~nelles. q.ae convivem com os 
orgãos dessa mesma actividade, não querendo que o braço tãe anemico, 
tão· depaaperado e tão longo da União vá aqui distribair dinheiro que 
não se sabe de onde: ha de sahir para esta ou aquella industria, para este 
ou aquelle ramo da lavoura ou do cornmercio. Tanto se falla dos Estados 
Unidos! 

Pois porque não seguem em muita cousa o exemplo dos Estado& 
Unidos? , 

O legislador constituinte quiz abolir o imposto· de exportação; mas.. 
solicitado pelas varias correntes ql!le surgiram no seio da assembléa consti-
tainte, deixaram esta faculdade aos Estados, passaram o imposto de 
exportação aos Estados naturalmente com o díveito de extingail-o. 

· Pois. esses taes q1:1e argumentam todo o dia com o exemplo dos Esta-
dos-Unidos,, porqj(J)e não n'o seguem neste caso? Porque não diminuem o 
imposto de exportação? Pois não é curioso ver-se aqui representante de 
Estado na mesma occasiã(} em que o O•n;ame:nto de sua terra eleva ou 
mantem eleva:do o imposto de exportação, tribu:ta onerancl.o extraordi-
nariamente a mercad0ria que: deve ser exportada, vir ped.ir para amparo 
dessas, mercadouias recurs(i)s aos cofresfederaes. 

· Como se comprehe:nde que. o Thesouro Federal vá auxiliar uma dada 
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lavoura sobre a qual pesa o imposto estadual, sobre a qual nãq se quiz 
diminuii:? Pois o primeiro meio não devia ser diminuir a carga? 

· Dir-se-ha : mas ha Estados que não tinham com que ficar. Isto 
não é verdade. Não ha nenhum absolutamente, nenhum. · · 

Quando se organizou este ·systema político que reconheceu o direito 
das antigas províncias ás franquias e ás liberdades locaes, ha tanto tempo 
reclamadas mesmo pelos publieistas do velho regimen, ficou (está entendido) 
dito implicitamente que todos. não se organizariam pelo mesmo padrão, 
que. cada um iria viver com os recursos que pudesse haurir; não recursos 

· que pudesse haurir ' arrancando a vida economica de cada Estado, m as 
. fazendo com que os pobres possam viver como pobres e os opulentos com 
. a maior largueza. \ 

Portanto, o primeiro recurso estava ahi, reduzir os seus orçamentos 
ás proporções que tinham as antigas províncias, salvo pequenas modi-
ficações. . 

. , Pois, então, o' facto de passar de província a Estado, obriga, como de 
passar de barão a duque, a maior despeza com os brazões, a maiores gastos 
de fidalguia:? Deram-se-lhes, é verdade, novos serviços; mas tambem 
lhes passaram novos impostos. O que era ·preciso era regula'r esses impostos 
de .modo a não prejudicarem a producção. Era possível? Era. 

O art. 12 não foi explorado pelos Estados. Alguns tentaram; dos que\ 
tentaram, alguns mantee:rh essa tentativa . 

O Estado de Minas, por exemplo, é um ensinamento, porque, apezar 
de ter grande parte de seu territorio em activ~dade pastoril, em uma 
quadra difficil de reco'nstrucção financeira, sob a gestão intelligente do 
honrado mineiro, de saudosa m11moria, o Sr. Silviano Brandão, não teve 
duvida em organizar o imposto, territorial. Houve relutancia, houve diffi- · 
culdades oriundas de não se ter adaptado o melhor modelo; teve que 'se 
Í!J.zer modificações, porque na vida collectiva não é como na individual, 
em que o sujeito chega ao alfaiate e este faz-lhe a roupa sob medida. 

Mas,-o que vemos nos outros Estados? Um administrador do Estado 
de Pernambuco organizou o imposto territorial, e disseram que não o 
podia fazer porque não existia cadastro. Mas não é este o unico meio de 
org?nizar o imposto territorial, as lições ahi estão dadas pelos estadist as 
mais eminentes da monarchia. 

O Sr. Lafayette; no seu admiravel relatorio de 1883, ensinava o meio 
por que Sy podia fazer a organização do imposto territorial, calculado sobre 
o valor venal da materia tributada. 

Bem, fez-se essa tentativa que· durou um anno, e na propria lei se 
·dizia que á medida qu'e o imposto fosse produzindo, que a arrecadação 
fosse fazendo entrar para o Thesouro sommas mais avultadas, o impost o 

· de importação iria proporcionalmente diminuindo, de modo que era a 
política financeira baseada na doutrina de todos os economistas. Hoje 
ninguem sustenta mais, principalmente nesta quadra de guerra de tarifas 
entre nações, de premias a generos de exportação, ninguem sustenta ' 
mais a possibilidade de manter os impostos de exportação. 

\ 
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Pois, meus senhores, a .primeira cousa que fez o successor desse 
administrador foi acabar com este imposto e levantar o imposto, sobre 
-que ? Sobre o café, que é uma mercadoria de que de alguma fórma temos o' 
privilegio? Sobre a borracha, que é materia, não só elastica physicamente, 
mas tambem financeiramente? Não! sobre o a'ssucar! Depois vem se 
pedir 5. 000:000$, contr.a os quaes eu votei, por mais que magoe os 'amigos 
que tenho nessas regiões assucareiras. Dal-os-hia se estivessem esgotados 
todos os recursos porque a União tem de 'ir em auxilio dos Estados, 
mas quando ha calamidades excepcionaes, a não ser que taes adminis-
tradores locaes se equiparem ás calamidades que assolam os Estados. 

Sou um homem publico, tenho vida publica de certa continuidade, 
de modo que preciso prevalecer-me destas occasiões para accentuar !sto : 
quem organizou o imposto territorial em Pernambuco fui eu; foi o meu 
successor quem acabou com elle e não, por cousa melhor, como acabou 
com a tentativa do imp9sto de renda e como acabou com os impostos sobre 
terrenos baldios. Poz elle alguma cousa de novo? Na receita não poz, 
na despeza poz. Quem inventou categorias de_ funccionários que passaram 
a pezar na mesma despeza com centenas de contos de reis? 

E' preciso que a historia se faça com o depoimento de todos, inclu- . 
sive dos proprios autores que nella figuraram. Não é vir dizer- deixemos 
a cada Estado cobrar dos outros o que entenderem. Não é possivél, até do 
ponto de vist:a moral e social. · 

Todo o mundo vê quaes os sentimentos que semelhante situação póde 
crear, de irritação, de rivalidade, de alto ba-irrismo, cada qual se isolando 
dentro qe uma pequena patria, olhando para os outros tambei:n com as 
sympathias que a França, a Allemanha e Inglaterra tem para com as 
outras chamadas suas irmãs. 

Não é possível. O Congresso si não legisla hoje,· legislará amanhã, e 
no dia em que o Congresso se dispuzer a legislar, nesse dia, como tenho 
estado hoje e em outras occasiões que se me tem deparado, virei trazer o 
meu concurso humilissimo para a solução do caso, porque· estou conven-
cidissimo de que o resolvemos ou elle nos devora. · 

. Poderia, Sr. Presidente, entrar ainda em considerações proprias do 
exegis constitucional; mas a hora está dada e eu não quero incorrer no 
mesmo defeito que apontei naquelles que entenderam sobrepor seu julga-
mento ao do Supremo Tribunal Federal. 

po conjuncto das disposições constituintes direi em synthese : 
pareceu-me que este foi o pensamento do ~egislador constituinte -
repartir as fontes tributarias que existiam ao tempo do Imperio, dando a ; 
importação, systematicamente á União, e a exportação, .nas· mesmas · 
condições, aos Estados . . 

A importação á União sem que os Estados pudessem intervir nella, 
a não ser em um ·caso unico, l:\SSim mesmo expressamente · especificado, 
que é o que tem de proteger pontra o ~strangeíro e não contra o naCional 
aquellas industrias que, tendo condições de vida precisam no ·nascedouro, 
como precisa todo o ente que está nas fachas infantis, de certo amparo . . 
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A exportação dada aos Estados, sem q<l!le :a. UJnião pudesse intervir 
de modo algum; tu:do mais que .e legislador qui·z que se fizesse, eTa cem 
a Uruão. " 

E' livre ·clo imJiHilsto C{Ye cada Estado iflG<!le lanç~.r; ist0 a União nã0 
pode tributar absolutamente. 

Mas os Estados podem lança·r imposto ·de i.rnporta·ção sGbre essas 
.mercadorias? 

Quando o legislador d!iz : - sencl0 liwe ·o eom:meroio <Cle cabotagem 
.as mercadorias nacicmaes - tendo o 'legislad.-0·r inscripto ·essa pres-c:ripção 
.na secção cor.resp@ndente ao iinp.osto ·de importação consentiu que ·o 
l~i.slador estadual cobrasse imposto de ·importação .ás mercadorias de 
cabotagem? 

Não, porque tudo <que diz respeito .ao imp0sto de importaÇão é da 
União, ficando ao Estado tudo, que é da exporta·ç'ã:o, ·e é a ra·zãó porque 

' 'SUstento que os Esíad@S podem eobra•r imposto ·de exportaçã0 sobre as 
mercadorias procedeA\tes do seu terátorio, .a direcçàô, seja para end'e for, 
pouco ·importando que vá p.ara ou.trô 'Estado da Un4ã(l) ·OU para o estran-
geiro. 

O pe:msamento do legislador, si beni apprehendi, é •que ·cada Estado, 
sobre o que é :Seu, tem liberdade para proceder, nem •se acredita,·que elle 
queira sobrecarregar por gosto o seu preprio geneTo. 

Portanto, o legislador constituinte não creou ·restúcçãô dizendo que, 
quando fer para outros Estados da U'liliãe, não ·possa ser t ·ributado . 

O que o le,gislaclor constitu.inte não podia querer .era que cada Estado 
pudesse intervir em outro, legis1ande sobre a sua. exportação ·e sobre o 
que vier de outro Estado. 

Diz-se : mas as Províncias já estavam no goso ·dessas prerog.ativas, 
disfarçadas ·com .outms names, os impostos ~de ;importaçãe, rle cônsumo, 
de industria mercantil e a taxa itineraria. E', mas pa•ra a Repl'l.blica não 
se qHiz isso., e a p:rov;a é que nã.o houve cl.ehate tão longe na <Censtitu.inte, 
.como o que teve logar a reSJ!leitG da tributação. 

\ Nessa discussão fazia-se o ca<lculo da partil'I!J.a de receita e de &es-
peza com qu.e cada Estado devia ficar; cada Estado fica com taes novos 
serviços ·e com taes impóstms. A!Hegava-~e que estes 'impostos eram 
p0ucbs.; replicava-se - mas t-e·m mais outros impostos. 

Nessas allegações ninguem absoiutamente se lembr.ou de dizer q·ue 
os Estados tinham, 

1
além. de 'todo.s esses impostos; o im'J:'los:to de <impor-

tação inter-estadual., porque · este era tão grande recurso ·que · os Esta·dos 
allegam presentemente que não podem cC>rtal-o, por-que abr.iriarn a bancar-
rota, tão .grande era este coeficie'l1!te, este contingente trit:mtario. 

Pois, admira que contingente tão grande, tão •ÍmpoFtante, e que 
desapparecendo., póde ·causar .o des:iCJ:l!lilibrio orçamentarie de cada um 
desses Estados, nunca fosse amparado por lei. 

, O que lembrou o Si·. Dr. Ruy Barhosa num. inemoravel discurso é ql!le 
o Estado tinha direito sobre o imposto de ,consumo, e 'eiTtão citem ô im-
posto cl.e consumo sobre o alco.ol,· 1sobre b fumo, que foram contribuir 

/ 
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principalmente para que a União lançasse essa grande rêde de impostos 
que constitue "ãs primeiras malhas nas quaes se debate toda a producção 
nacional. 

Nessa· occasião eu protestei. Foi nos ultimos IUe~es do anno de 1896 
que eu protestei, sustentando que a União não podia cobrar esses im-
postos de consumo sobre mercadorias destinadas á população, affirmando 
ser isso co.mpetencia dos Estados, por isso que eram os Estad~s· t.r.ibu-
taries. 

Mas· por que fazer recahir unicamente o imposto de oonsu;mo. sobre 
o alcool, deixando de parte o café e outros productos? 

Na occasião, recordei que o alcool não c.orrespondia ás necessidades 
primordiaes da vida, é uma QOusa que alimenta o vicio. Alleguei que 
não havia razão nisso, porque se alimentava o vjcio, tambem servia 
coma c.ombustivel, para vernizes e pa.ra outros fins. Prornetti mandar 
á. mesa uma emenda e mandei, mas, infelizmente (vamos dizer a ver-
dade) os representantes dos Estados assu.careiros não tiveram força 
bastante para conseguir a passagem de semelhante· emenda. Ora, ,não 
era justo que se taxasse o licor que tomà .o sybarita depois ~e uma re-
feição, deixando-se de o fazer ao rico que saboreia o havam~ e a chavena 
do móca que é apreciada por um e outro. 

, A questão é que naquella occasi.ão a União il.ão quiz fazer a parte 
clos Estados e agora os Estados fazem a sua pr<7pria parte, sacrificando 
a· UBião. 

Termino, Sr. Presidente, assim o meu discurso, recapitulando e con-
densando as minhas considerações da seguinte maneira : 

A Uni:ão apertou por demais as mÇJ.lhas dessa formidavel tarrafa 
fiscal, ferindo os Estados, não querendo ouvir as :mas palavras e procu-
rando dominar a sua actividade regional creou esta situação. 

Os Estados reagem pela fórma por que estão fazendo para irem 
buscar por sua vez aquíllo que a União, União como entidade política 
e União como associação de Estados, queria., como compensa~ão, tirar 
delles, e aquellas vantagens que lhes eram desconhecidas na infeliz 

.legislação trfbutaria que começou 'em 1896 e contra ·a qual eu - v'ox 
clamantis - no deserto, fiquei só . 

Tenho concluído (Muito bem; muito bem). 
Fica a discussão adiada pela hora. 

) 
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SESSÃO DE 19· DE DEZEMBRO 

O Sr. Anizio de Abreu. - Diz que. os oradores favoraveis ao pro~ 
jecto tem insistido em affirmar ou salientar que os que lhe são contra-. 
rios, achando-o portanto, inconstitucional, tem evitado o debate. 

Não tem razão os que assim affirmam e, tendo lido e meditado sobre 
seus discursos, o orador está cada vez mais convencido da razão do seu 
parecer. 

Os oradores que·. tem impugnado este parecer não se occuparam 
com attenção da discriminação de rendas, uma das faces p_rincipaes da 
questão. Este problema por diversas vezes tem sido trazido ao parla-
mento, porém a sua solução ainda não foi estudada, antes teni sido, 
sempre evitada. 

Neste sentido já foram apresentados projectos pelos illustres Depu-
tados Eduardo. Ramos e Serzedello Corrêa. 

Teve a honra de ser relator de · ambos e verificou, .no espaço de 
tempo que medeiou entre um outro, que o espírito centralista no sen-
tido do' confisco das prerogativas tributarias dadas aos Estados, por 
disposição explícita e expressa da Constituição, tem tido uma marcha 
sempre ascendente. 

Defendendo estas prerogatívas, o orador não tem receio de ser clas-
sificado como um defensor dós Estados contra a União, porquanto estas 
prerogativas teem a sua base no pacto fundamental de 24 de fevereiro. 
Animan-n'o os' mesmos sentimentos de patriotismo que animam os 
seus collegas e tambem deseja uma União forte, prestigiosa, capaz de 
repre~entar dignamente o paiz no estrangeiro. . 

Esta grandeza, porém, está dependente da do progresso e da auto-
nomia das unidades que compõem a União. · · 

'. O que deseja é a plena autonomia dos Estados, limitada tão sómente 
pelo que está claramente traçado na Constituição. 

O Congresso não é soberano, tem funcções limitadas pela Consti-
tuição, neste regimen, e é este o característico fundamental que o dis-
tingue;· não podia, portanto, alterar em relação. aos Estados aquillo que 
se acha determinado pela Constituição, de onde emanam todos os po-
deres. · 

Isto foi decretado pelos diversos representantes que se occuparam 
do projecto, os quaes1 quasi em sua unanimidade, só trataram de sua 
conveniencia. 
. O Congresso, porém, não póde legislar segundo as conveniencias e 
a questão não póde absolutamente ser encarada por esse lado. · 

Porque não trataram da co:nstitucionalidade do projecto quando 
até o proprio regimento da Camara diz quê a l.a discussão é para se tra-

( 
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tar d.esse característico necessario ás leis? Porque o projecto é evidente-
mente inconstitucional. (O orador é interrompido pela hora.) 

O Sr. Anizio de Abreu (continuando ). - Dizia, em resposta ao 
·discurso do 1Sr. Fausto Cardoso, que si lhe fôra licito transformar esta 
discussão de direito escripto e expresso em uma controversia philoso-
phica sobre doutrinas e princípios de política e administração, não estaria. 
}onge de concordar com m~itas das theses por S. Ex. aventadas. 

Mas, legislador, o orador tem a sua orbita de acção 'circumscripta 
pelo pacto constitucional, só devendo encarar o assurnpto sob o ponto 
de vista do direito constituído .. 

Cumpre-lhe unicamente declarar ' á Gornrnissão si a doutrina consa-
gra,da em um projecto pelo nobre . Deputado pelo Pará está ou não con-
forme com a doutrina da Constituição. 

Lamenta que S. Ex. tivesse siP,o breve na tribuna, de modo que o 
seu discurso deixou muito a desejar no ponto de vista de sustentação 
de s~as idéas, corno tarnbern lamenta a ausencia de S. Ex., neste mo-
mento, a quem pediria que viesse ao parlamento dar os motivos da 
estranha solução em que S. Ex. se acha no tocante ao problema de dis-
criminação de rendas. 

O orador passa a referir ií Cornrnissão o que foi o problema da dis-
~rirninação de rendas na Constituinte, as duas correntes que então se 
formaram - urna pugnando pelos direitos e prerogativas da União, 
outra que curava de preferencia das franquias dos Estados. 

O honrado Deputado pelo Pará tanto se achava convencido da 
inefficacia dos recursos de que dispunhfl,rn as províncias para continuar a 
mesma vida, que apresentou emendas destacando das rendas adua-
neiras um addicional de 15 %, .para que os Estados pudessem occorrer 
á sua deficiencia orçarnentaria. Assim, tendo conhecido S. Ex. um calo-
roso advogado das rendas estaduaes, o orador, em que pese ao nob!e 
deputado dizel-o, não encontrou na conducta do illustre representante 
do Pará a logica e coherencia necessarias para justificar à attitude actual-
inente tomada neste debate. , 

Faz o orador um longo .estudo comparativo entre o modo por que se 
organizaram os Estados da União Americana e os nossos, pondo em 
relevo as differenças entre aquelles e estes, sobretudo no que diz respeito 
á distribuição das rendas . . 

Mostra que lá os . impostos de importação e exportação pertencem 4 
União; todos os outros são livres aos Estados, em concurrencia com · 
aquella. 

Entre nó~ a discriminação é expressa e explícita; a cornpetencia ~ 
detalhada, da.ndo "o art. 12 da Constituição urria competencia c.urnu-
lativa. 

Nos Estados Unidos a concurrencia é a regra, entre nós é a excepção. 
Entrando em detalhada analyse. sobre a discriminação das nossas\ 

·rend~s, mostra a desigualdade com que ella foi feita, . o modo ~ mesmo 
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pé em que Sy eollocaram os Estados CO!Jl relaçã.o principalmente aos im-
postos de exportação, de modQ a privar muitos delles da cobrança destes 
impostos, porque não teem alfandegas e são obrigados a: procurar os mer-
cados de consumo para a sua producção nos ~stados proxímos. 

Esta~situação será ainda muito peior si vingar a celebre theoria de 
que nos Estados não é permittido · tributar sinão a exportação •estran-
geira. 

Entretanto, para o orador, dentro da Constituição estão os meios 
de regularem os Estados as suas rendas. 

Justifica e explica em seguida a sua attitu.de, defendendo o imposto 
de consumo que, a seu ver, está na pena neutra do art. 12 da C:oristi-
tuição. 

Combate os meios porque, quer por sentenças, quel' por numerosas 
repre~entações, se procurava por tàdas .as fórmas evitar que a Únião 
impuzesse sobre o consumo, e declara que, na occasião .em que defendeu 
a competericia da União para lançar aqQ.elle imposto, não sabia .si era · 
ou não constitucional, s~ era .ou não graciO§.O; o que sabia é que a honra 
da nação estava empe_nhada e foi nestas condições que deu ··seu voto. 

Supprindo uma falta que commetteu, quando tratou dll comparaç·ão 
entre o modo por que foi feita entre nós .e .a União Americana a discri-
minação das rendas, explica como .ella alli se fez em relação ao paga-
mento da divida nacional, e q11e foi incorporada ás colonias. 

Entre nós o Congresso ·C<mstituinte fez uma partilha leonina ne-· 
gando-se a seguir o exemplo daquella nação, de modo que os. Estados 
entraram para a Federação, aJém dos impo;;tos, com a dívida naciona.l. 

A face economica não foi a que mais impressionou, mas a discrími· 
nação nominal dos impostos. ' 

Fez-se a conta daquelles que a· União l.b.es entregava, fez-se o calculo 
para saber si a quota dos necursos era .correspondente .aos enaarg,os trans-
feridos e foi tudo. 

Estuda em seguida a questão sob o ponto de vista histo·rico, salien~ 
' tando a nova corrente de idéas que se foi desenvolvendo no espírito .de 
.estadistas os mais refractaríos da monarchia, que, .obedecendo ás' neces-
sidades que reclamavam conces~õ,es á situação financ-eira das pNvin.eias, 
tiveram qu.e .ceder deante .d.a lei inflexível da necessidade. 

. O problema não foi resolvido nos 60 annos d:e monarchia e passo,u 
.em aberto para a Republica, as províncias .converteram-se em Estados 
'e a qu.est·ão .ahi está a mesma. 

O orador acompanha com empenho os que teem exigido a discussão 
ampla do assumpto; já lhe deu sua contribttiçã·o, ·a-maior que lhe foii pos-
síveL 

Já que a solução que apontá no seu parecer não serve, que a trag.am 
' os que a tiverem. 

C:onclue declarando que, estando bastante fatigado e a Gàsa quasi 
vasia, pediria ao Sr. Presidente que, attenderído a estas razões e a que a 

) 
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hora está quasi finda, se ruignass:e conservar-lhe a palavra para a sessão 
immediata. 

Desejaria um debate amplo, e para isso trouxe dados C@tnpletos; 
mas a aus'encia de seus .coHeg.as, em se tratando de assMmpto desse qui-
late, n.ão o incita a lan çar mãg delles. ' 

Pede ao Sr. Pr.esidente que ihe ecrnserve a palaV>ra. 

SESSÃO DE 23 DE DEZEMBRO 

O Sr. Aniziç de Abreu uecerda que na· sess.ão passada interrefmpel!l 
o seu discurso pelo cansaço quando demonstrava que, á semelhança .d.@ 
.qY.e o.ccorrera na 'Constituinte americMJ.a, tamh>em rw .nossa Constituinte, 
duas corr.en.tes de opin[ões, ~adica1lmente .anta.gonicas havi•am surgido, 
M.ma defendendo as prerogativas tributarias dGs Estados, outra os inte-
·r.esses da União. 

Vem hoje reclamar para si , neste momento, o titulo de adv0.g.ado 
d@s Estados, contra aquelles ,que se colloéaram. no terreno -opposto, o de 
advogados da União. 

Vae dern.<!mstrar que a ruína dos Estad@s com@ ·cla Uniã6 é u.m. pro-
o:u'cto da política financeira, .ecOJilornica e admiRistrati:va do Go;vemo 
Federal. Os Estados foram mal aquinhoados na partillha da •discrimii!'laçã0 
,das rerHias, como o orador pi!'ova com o relatorio do Ministro ·da Fazenda / 
,de então.. Remem ora a pmposi:Lo o .que se -passou no seio do .Congresso 
.Constituinte .e .a opiniào ' daquelles que então vaticinavam a verdade da 
situação em que hoje nos encont ra:mQs. Foram então ·innumeras as opi-
niões que se levantaram dem<mstrando a inexeq:uihilidade dt> regimen 
financeiro, sendo uma das mais autorizadas a do Sr. Meira ,a.e Vaseon-
·cellos, que proficientemente discutiu o progecto. 

Fazendo uma excursão .aos Annaes do Congresso Constit1:1int e, o 
-orador lê á ~amara o que a respeito disseram os Srs. Gastilhos, Rosa e 
Silva, Oiticica, Ramiro Barcellos e outros, t odos estudando o prob~.ema 
por suas multiplas faces e ~:U!lalysandG, um por lilm, os impostos deixa<il.Gs 
.aos Estados. 

Ao contrario do que geralmente se a1firrna, a verdade .é -que no G@n-
gressb Constituinte venceu a corrente únionista. 

No em tanto, a União envered-ou pelo regimen ,cl.os .déficits, do desj,qui-
~ibrio orçamentario; da politica <!las aventuras, ella ql!le, apenas ·rec'lamava 
200\ 000::000$ para o seu orçamento, corno dizia Q Sr. Ministro da Faze]'l.da 
do Govem@ Provisorio. 

O orador demonstra com algarismos que a renda da União era m:ais 
que sufficiente para .occorrer ás s'tlas des·pezas. 
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Não satisfeitos corri' tudo isso procuram aggra:var, cada vez mais, a 
triste situação dos Estados intentando assaltar o seu exíguo patrimonlo 
tributario. Allude o orador aos impostos do sello, ás terras devolutas, aos 
terrenos de marinha, aos impostos de consumo, e como si não bastassem 
todas essas armas com que a União fere a autonomia dos Estados, ahi 
vem esse projecto para dar golpe de morte á sua: autonomia. 

(Avisado pela Me,sa de que ha numero para as votações, o orador 
interrompe o seu discurso.) 

O Sr. Anizio de Abreu passa a responder ao eloquente discurso 
do eminente representante pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Dr. Barbosa 
Lima, orgulhÓ e gloria do Parlamento e da Republica . .. 

Alimentava a esperança de tel-o como guia e companheiro nesta 
qarripanha difficil de defesa da ' integridade da Cónstit.uição e das prero-
gativas dos Estados, tão fundamente f

1
eridos pelo projecto a que offe:receu 

p_arecer em contrario. , 
~ A sua espectativa f0i, porém, completamente burlada, e em vez de 

companheiro tem-n-'o como adversario e adversario formida:V<el. 
Quaesquer, porém, que sejam as suas desvantagens, e alto apreçQ 

e a extraordinaria admiração que vota ao talento, á compete:O:cià e auto-
ridade incontestavel do digno representant€!, tem necessidade de oppor 
formal contradicta a doutrinas por elle expepdidas e que tem como 
ofliensivas dos princípios cardeaes do regimen federativo . 

. Por isso mesmo que partiram de palavra tão autorizada, mais peri-
gosas e impossíveis de serem deixadas · sem resposta, si lhe affiguram 
as alludidas doutrinas. · 

· Do discurso do illustre Deputado deduz-se que em sua opinião as 
decisões do Poder Judiciario revogam as leis inconstitucionaes e que, 
deante do syu pronunciamento tem de curvar-se o Poder Legislativo, , 
reformando as leis de accordo com os ·seus arestos. 

Em outros termos - affirma o illustre Deputado que a decisão em 
especie pelo Poder Judiciario, da constitucionalidade'de uma lei, attinge-a 
íia sua pll:mitude e nos seus eflieitos, virtualmente a revoga e torna insubsis-
tente, sem efficacia, como si não existisse. 

Não! A doutrina americana, em que escudou-se o illustre Deputado, 
a doutrina dos nossos constitucionalistas, a jurisprude'ncia dos nossos 

, tribunaes uniforme e unanimemente affirmarn justamente o ·contrariq. 
A 'este respeito não ha duvidas, divergencias o~ contraversias. Não traz 
ao · debate opiniões de momento . . Já teve ensejo de, em pleito judicial 
memoravel, pugnando pela competencia tributaria dos poderes locaes, 
sustentar as mesmas doutrinas que traz e vae desenvolver. 

Certamente neste regimen a Constituição Federal é a lei das leis, é 
a Consti,tuição das Constituições e é dogma fundamental a sua supi·e-
macia sobre actos legislativos e executivos dos outros grandes poderes 
cbnstitucionaes .. · 

Consoante com este principio, t0do act o do Congresso ou do executiyo 
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- federal ou'\.estad~al, que della se afastar, que a infringir ou contrariar são 
necessariamente nullos, e o orgão que exerce a funcção reparadora da 
lesão que ella soffreu, que reintegra a ordem constitucional violada-
é a Justiça. 

Ella - o elemento de ponderação e equilíbrio no mecanismo do 
regimen político que adoptamos. 

Mas si é da essencia do regimen federativo e das constituições 
escriptas, de poderes expressos e limitados, a jnvalidade das leis é dos 
actos inconstitucionaes, dogma fundamental, principio basico,. é tambem 
o da divisão e harmonia dos poderes. 

Si grande era o perigo da proclamada supremacia da Constituição 
e a improcedencia das leis que a violassem, ficar aquella sem amparo, 

·sem um orgão que lhe garantisse e assegurasse a efficacia e a efliectividade, 
menor não era o da supremacia de um sobre os outros poderes. Dahi 
as cautelas e precauções com que se cerca, restringe, resguarda e limita 
a acção do judiciario .no exerci cio desta · funcção melindrosa, dessa prero-
gativa extraordinaria, de julgar das leis conferidas ao judiciario, com o 
intuito de jungil-o, de prendel-o, de circumscrevel-o ao papel privativo 
de juizo, de confirmai-o na sua especialidade, não permittindo a detur-
pação da sua índole, habilitando-o a assegurar e garantir a integridade 
da Constituição, sem destruir ou prejudicar a igualdade, a harmonia e a 
independencia dos· poderes . 

. o orador entra em largas considerações a este respeito, documentando 
as suas opiniões com as de Tocqueville, Gooley e outros constitucionalistas 
americanos, com a doutrina dos nossos constitucionalistas e os arestos da 
nossa e da jurisprudencia americana. 

Avisado pelo Sr. Presidente de que estava finda a hora, pede que lhe 
seja mantida a palavra para continuar na sessão seguinte, pois muito 
tem ainda a dizer em defesa 'da Constituição e da autonomia dos Estados, 
neste importantíssimo assumpto a que estão vinculados os destinos da 
Federação, que vê seriamentecompromettidos com as idéas contidas no 
projecto que combate. (Apoiados . Muito bem; muito bem.) 

(Prevenido pelo Sr. Presidente de que a hora estava finda, o orador 
pede e obtem que se lhe mantenha a palavra para a sessão seguinte.) (Muito 
bem; mui lo bem.) 

Fica a disç,ussão adiadà' pela hora. 
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NOTA 

Projecto n.o 329 (1901). 

Em 8 de Julho continua a L• discussão do projecio. Ora o Sr. Bar-
bosa Lima. Em 9 oram os Srs. Candido Rodrigues, Anisio de Abreu e 
Cassiano do N_ascimento. E' encerrada a 1.• discussão. Em 10 é approvado 
o projecio. 

Em 14 de Setembro entra o projeclo em 2.• discussão. Ora o Sr. Arnol.-
pho de Azevedo que apresenta substitutivo. Em 15 ora o Sr. Felisbello Freire 
que offerece substitutivo. Em 17 oram os Srs . David Campista e Neiva. 
Em 18 oram os Srs. Augusto de Freitas e Jesuíno Cardoso. Em 21 oram 
os Srs. Jesuíno Cardoso e João Luiz Alves. Em 22 oram os Srs. Eloy Chaves. 
O Sr. Galdino Lorêto offerece substitutivo. Em 23 ora o Sr. Calogeras. 
Em 24 ora o Sr. Bernardo Horta. Em 25 ora o Sr. Tosta . Em 28 oram 
os Srs. Eusebio de Andrade e Passos de Miranda. Em 29 ora o Sr. Passos 
de Miranda. Em 30 oram os Srs. Mauricio de Abreu e Anisio de Abreu. 
E' encerrada a 2.• discussão do projeclo. Em 2 de Outubro é votado. 
Em 7 a imprimir a redação para 3.a. 

Em 28 entra em 3.• discussão o projecto. Oram os Srs. Arnolpho Azevedo 
e Galdino Lorêto que 'offerecem emendas. Em 29 ora o Sr. Galdino Lorêto~ 
Em 5 de Novembro é lida uma emenda do Sr. Erico Coelho. Ora o Sr. Julio 
Santos. Em 9 ora o S r. J ui i o Sa 1tos que apresenta um substitutivo. Em 
1_0 oram os Srs. N eiva, E rico Coelho, João Luiz Alves e Barbosa L ma. Em 
12 oram os Srs . F. Bernardino que apresenta um substitutivo, José Mon-
jardim qu3 apresenta · um substitutivo e Benedicto de Souza. Em 13 ora 
o Sr. Bernardo Horta. E' encerrada a discussão. Em 3 de 'Dezembro vae 
a imprimir o parecer sobre as emendas offerecidas em 3. • discussão. Em 11 
é annunciada a votação e depois de falarem pela ordem varias oradores 
pedindo preferencia e retirada de emendas é o projeclo approvado com 
emendas. 'Em 12 vae a imprimir a redação final. Em 14 é approvada a 
redacção. 

Em 16 é o projeclo ·enviado ao Senado. 

IMPOSTOS INTERESTADUAES, li 
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CAMA~A DOS DEPUTADOS 

.. SESSÃO ' DE 8 DE .JQLHO 

O Sr. Barbosa Lima. ~ Diz que si· tivesse · a certeza. de que a 
(;:amara consentivia: em .que o projecto em debate passasM a-2-~' discussãot 

abster-se-hia de tomar . a palavra no· adM:ntado d~t 
hora, reservando~se para a 2.a discussão:· l.a discussão ·do 

projecto 329 (1901) . · Sabe, pelo occorrido na ultima• sessão da passada 
legislatura, que ha nesta Camara uma· · poderosa 

corrente que reputando inconstitucional esse projecto, pretende por 
isso rejeital-o FJ:a sua primeira leitura . 

Vem fazer um: a.ppello á mesma Camana para que, approvando co:q.di-
cionalmente o projecto em debate, permitta, e .só p@r isso ·e~ a.pprovará, 
emendar e C@rrigir o que .elle possa ter de inconstitueiona'l, de. inconve-
niente e de omisso; agradece a observação que faz o Sr. Presidente lem-
brando que pelo Regimento, na .1. a discussão-,. não se trata. propriamente 
de constitucionalidade, mas sim-de utilidade e convenienêia d®l projecto. 

Si a Camara rejeitar desde logo .esse .pJ>oj:ecto.imp·edirá: que ainda neste 
anno se possa deliberar sobre a grave questão que elle envolve qual é a da 
chamada guerra de tarifas entre os Estados Federaes. 

Pela Constituição, materia regeitada numa sessão não póde ser reno-
vada no mesmo anno. 

O orador acha que o projecto do Sr. Serzedello Corrêa não foi feliz, 
pois vis-ando dar remedio aos m~.les resultantes dessa guerra, incide em 
inconstitucionalidade não menor do' que ' a a'busiva tributação inter-esta-
doai. Pensa, porém, que esse é susceptível de remedio legislativo a ser 
decretado pelo Congresso Federal; mas que, já, só se o poderá fazer com 
emen·das e sub-stituti-vos que a primeira discuss·ã·o nã'<t adrriitte. Pede, _por 
isso, que se permitta a'lrrir- a· 2.a discussão, tanto' ma:ii qu·e· nada imp·ede á 
Camara, si ' quizesse- recus•al-o na púmeira, de rejeitat-o ·nessa segunda 
discussão. · 

· CiÚt o erador o art. 34,_ ~&.o da Constituição pelo· qual' incurnbe ao 
Congresso Federal regular o commercio· internaéi'ona'l' lfem c"Omo o dos 
Bsiaâos entre si e com o Disfr{cto Fed:eraf, e o art. 6.o, § 4.0 ; $egundo o q-ual 
o Governo Federal poderá- t:nl'eruir' · no·s· Estados· para fàzer· cumprir as 
I-eis· & sentenças federa'es. · · 



- 164 

Entende que a União assim autorizada .pelo -estatuto federal não póde 
cruzé).r os braços em face do desastroso bloqueio em que a legislação 
regional tem posto o commercio inter-estadual. Os impostos de importação 
inter-estadual decretados · por varios Estados e até municípios teem sido 

·uniformemente reputados inconstitucionaes por. sentenças numerosas da 
ju!ltiça federal. 

A um aparte que objecta não legislarem os tribunaes, responde que 
não disse tal, mas accentúa que, apesar da conformidade da nossa organi-
zação política com a dos Estados Unidos da America do Norte, recusam-se 
os orgãos dos poderes locaes a tirar dessas sentenças ·as consequencias 
naturaes, constantemente acceitas e honestamente praticadas pelos orgãos 
correspondentes na União Americana. 

Si, a proposito de uma questão movida por A contra o Estado B, 
·a justiça federal dá ganho de causa a A, reputando nulla e insubsistente 
por inconstitucional, a lei contra a qual litiga A,· ainda que a·s(mtença só 
julga ,.o caso, é· proferida em · especie, si bem que· o tribunal que assim 
decide não legisle, pois só decide provocado e em especie - todavia nem 
9 Poder Executivo continúa a applicar a lei assim fulminada de inconstitu-
cionalidade, nem o Poder Legislativo teima em legislar no mesmo sentido, 
reputado exorbitante da sua competencié).. 

Recorda que essa é a lição de. todos ·os commentadores da Consti-
tuição Norte Americana e só pelo adeantado da hora deixa de ler, o que 
fará na , segunda discussão, as . opiniões convergentes de CooLEY ( Gen. 
Princ . Of. Consi. Law.), BLACK (Handbook of Amer. Consi. Law.), PoMEROY 
(Au Inirod. io lhe Consi. Law.),-DICEY, BRYCE, KENT, etc. 

Espera que o Congresso não se forrará . ao dever inadiavel de deli-
berar sobre o assumpto e aguarda a segunda discussão ·para mais deti-
damente,discutir a questão. (Muito bem; muito bem.) 

SESSÃO DE 9 DE JULHO 

O Sr. Candido Rodrigues. - Sr. Presidente, quando hontem 
percorri o avulso da . ordem do dia que me entregaram ao entrar nesta 
Casa, foi que tiv!;) conhecimento de _que V. Ex. deu á discussão o projecto 
relativo aos impostos inter-estaduaes. Já porque considero este projecto 
de summa relevancia e de grande actualidade, , já porque a ordem do dia, ' 
embora erradamente, o que eu não sabia, considerava o projecto em 2.• dis-
cussão, me pareceu de bom aviso pugnar para que esse projecto nãG fosse 
votado na. sessão de hontem, por issQ que só então eu tivera conhecimento 
do lUminoso parecer sobre elle exarado pelo digno_ Deputado pelo -Piauhy, 
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Dr. Anizio de Abreu, um dos mais brilhantes ornamentos -desta Casa: 
(Apoiados.) · 

S. Ex. elucidou o ·assumpto de tal modo, com tanta profundeza de 
vista, com tanta cópia de erudição, que aliás lhe é peculiar, que parecia 
q1,1e, á vista dos seus golpes, a sorte do projecto estava invariavelmente 
julgada, .elle seria irremediavelmente sacrificado. E como não me parecia 
que assumpto de tanta importancia devesse ser julgado na sessão de 
hontem, principalmente por uma Commissão nova, entre cujos membros~ · 
como o humilde orador que occupa a attenção da Camara, muitos ha que 
pela primeira vez tiveram conhecimento da . ma teria, fui entender-me 
com o illustre leader desta Casa, o nobre Deputado Dr. Cassiano do Nasci-
mento, consultando a S. Ex. si eu não faria mal requerendo .o adiamento 
da discussão, afim de que a Camara pudesse tomar conhecimento completo, 
como exigia a magnitude do assumpto, do importante trabalho do Sr. Dr. 
Anizio de Abreu. 

S. Ex., não achando inconveniente na minha · idéa, accrescentou, 
entretanto, que julgava que havia alguem inscripto para fallar sobre o 
assumpto, vendo eu assim desnecessaria a minha intervenção no sentido 
de pedir o adiamento. 

Entendia, Sr. Presidente, que era necessario esse adiamento, porque 
V. Ex. sabe, .bisonho nesta Casa, sentindo-me pequenino, -nullo mesmo 
(não apoiados) ante as manifestações grandiosas de talent<;>s que tenho · 
ouvido aqui, queria apropriar-me do assumpto, estudai-o . conveniente-
mente, como exig·e a sua importancia, para ,vir, não trazer luzes a ·esta . 
Casa, porém, justificar o meu voto em materia d'e tanta magnitude. 

Felizmente occupou a tribuna um dos luzeiros desta Camara, que · 
sempre discute os assumptos com grande elevação de vistas e com o maior · 
patriotismo, tendo S. Ex., com o seu discurso, prendido a minha attenção.· 
Eu, que pretendia retirar-me por necessidades particulares, aqui fiquei 
então ajudando com os meus apartes as idéas que me foram dadas. 

O SR. BARBOSA LIMA. - E eu confesso-me obrigado a V. Ex. 

O SR. GANDIDO RoDRIGUES. - E foi por este motivo que me pareceu · 
estar na obrigação de aceder ao convite de V. Ex., acceitando a palavra 
que me é offerecida para vir hoje occupar a attenção d:;J. Casa. 

Que fique nestas palavras o titulo á benevolencia que espero e imploro 
dos meus collegas para as ligeiras observações -que venho fazer sobre .o . 
a_ssumpto. 

N'ão é, Sr. Presidente, nem póde ser um discurso, porquanto,· confesso· 
a V. Ex. e á Casa, não tive tempo de ultimar a leitura. do ·· parecer ·do 
Sr. Dr. Anizio. 

E' um trabalho relevante, é um trabalho aprofundado que, como 
todos que S. Ex. traz á Garoara dos Deputados, . é preciso não ser lido 
como um romance, é preciso ser estudado e meditado; conseguintemente, 
de hontem para hoje me era impossível proceder a esse estudo. · 

Não venho, como disse, fazer um discurso sobre este importante 
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.assumpto1· venheqmovoca:r sobre elle a atteiiçã:o daqueU.es I'[Úe, como eu, 
novatos nesta Casa, necessitam estudai-o. ' ' 

VeB•hó ·Erovoc:ar a palavra autonizada e sempre aquf •ouvida com 
prazer e xespeito· do autor do parecer, para elucidar duvidas que assal-
taram o meu espírito, mesmo antes de c.ompletar a leitura do importante 
par~cer ,de S-. Ex. · 

. Disse, Sr. Presidente, que o projecto ora em discussão é da maio;r 
Pelevancia; tanto quanto da maior .actualidade . 

.E' da maior relev.ancia, porque· contende com os direitos, preroga-
tivas e autonomias dos Estados, do.s quaes devemos ser guardas zelosos e 
ciosos; é <de. ~summa actualidade, por iss@ · que a crise economica que 
,atraYe.ss'arnos., as difflculüades com · que lutam quasi todos · ós Estados 
da União, impoem aos poderes dirigentes da Naçãp o dever. dé procurar 
alargar ó consumo dos s.eus .}!Jtoduct@s, de procurar mercados para elles, e não se_rá reconhecendo aos· Estados o direito illimitado de tributação 
que se poderá conseguir o desenv@lvimento economico e industrial deste 
pai-z .. 

O SR. TosTA.- Apoiado. As classes productoras· clamam constante-
m~nte contra isto. .. · 

O Sa. CANDIDO RoDRIGUES .. - .Eis ·p.orque, Sr. Presidente, eu-disse 
,que o assumpto ·é de grande importancia e de summa actualidade. 

Não posso pronunciar-me sobre. a materia d.ebatida no parecer do 
illustre Deputado pelo Piauhy, prin.cipalménte quanto á sua constitucio-
nalidade ou inconstitucionalidade, se bem que me pareça' que sob esse 
pon.to de vista 'S. · Ex. esgotou completamente o assumpto, ·parecendo 
mesmo provado que, si não in totum, pelo menos em parte, o projecto 
att.enta contra disposição constitucional. e 

1 Entretanto, como na primeira discussão do projecto, segundo V. Ex. 
ho~tem declar@u, á vista do Regimento, não se cogit1). <;l'a sua constitu~ 
cionalidade ou inconstitucionalidade, e, sim, de sua ut~lidade e vantagem, 
creio que não haverá o mínimo inconveniente; ao· cóntrario, consultará 
as necessidades do serviço publico e a convenieBcia da Nação a approvação 
do mesmo projecto .m;n La discussão, ·para opportunamente, em z.a dis-
cussão ser devidamente emendado, porque não piYdemos abrir mão da 
idéa consagrada qo projecto do ex-Deputado Sr. · Serzedello Corrêa. 
(Apoi·ados.) . · 

Essa idéa se impõe hoje aos Srs. Deputados, a Nação exige pelos seus 
<>.rgãos acti:vos, ,pelas suas classes productoras e industriaes que regulemos 
este a§sumpto de modo a tirar um grande ·entrave ao desenvolvimento 
economico do paiz. 

Portanto, sem acompanhar G nobre Deputado, autor do parecer, 
'fia longa e brilhante- serie de considerações. que adduziu para fulminar 
o projecto em debate., sem querer mesmo contrariai-o, porque não teria 
de prompto elementos para isso nas affirmaçõ·es que faz sobre a inconsti-
tucionalidade de todos os 'artigos do prájecto, limitar-me-hei a solicitar 
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a atten~ão rda CamaFa sobre n assn.mpto e a pedir ao illustre autor do 
projecto que .esclareça a minha mente sobre alguns pontos que .a leitur~ 
rapida do seu parecer. me suggeniti r-elativamente :á argumentaç'ão de 
S; Ex. 

Disse que o illustre autor do parecer esgotou o assumpto com gra-nd.e 
cópia de erudição., com grande somma de argumentos que parecem pôr 
fóra de duvida que o projecto attenta, si não in tolum, peló menos p_or 
alguns dos seus artigos contra, si não disposição expressa da Constituição 
pelo menos o ·pensamento· do legislador constituinte. · 

Mas, \entre esta con:v-icção, qu8J se me. gerou da leitma >do parecer, 
e o prommciamento d'e uma opinião firmaaa a respeito,'v.ae ainda gia•nde 
difllerença. Não me sinto mesmo habilitado a julgar, porque, . simples-
mente pelo estudo de S. Ex., vej~, por exemplo,,..na explal)ação de suas 
idéas, em um paragrapho, o. seguinte : 

« Poderíamos ficar aqui, maf> o projecto ·não consagra doutrina 
propria, original, e tem a pretenção de ser .a . simrples reproducção da 
doutrina já firmada pela jurisprudencia de nmssos tri1mnaes e que se 
lhe afigura de irrefragavel evidencia, jurisprudencia que, em outros 
dispositivos da Constituiç'ão, pretende apoiar-se noineâdamente no art. 7.o, 
§ 1.0 da Constituição, que dispõe ·ser da competencia exclusiva da União 
- decretar - impostos sobre irn:pertação de procedencia estrangeira. >> 

· Accrescenta S. Ex, : <<Ora, é justamente deste artigo que deduzimos 
o direito claro· e insophismavel que teem os. Estados para reciprocamente 
tributarem a importancia, que não for de procedencia estrangeira, isto é, 
3: importação de procedencia nacional, a importação inter-estadual, com . 
as limitações eresalvas que.já t~mos assignalado, etc.>> 

. Ora, Sr. Presidente, assalta.:me immediatamerite uma 'duvida, o 
que a Camara me relevará, não " só porque sigo uma profissão comp'Ieta-
metite alheia áquella que se relaciona · com os estudo.s de direito, send(') 
mesmo possível, dada esta circumstancia, que as minhas palavras sejam 
uma heresia na! materia, sinão tambem ·porque não tenlio outro intu'ito 
que não seja .o de elucidar o .meu espírito e cham.ar sobre o assumpto a 
attenção da Camaraj. • 

Parece-me qu.e, quando se trata de materia de impostos, d.e assumpto 
tributario, para que avance uma proposição no sentido de admittir este 
ou aquelle imposto, será preciso que este ou aquelle imposto esteja expres-
samente, taxativamente determinado em lei. (Apoiados.) · 

Parece-me que é um principio de hermeneutica, em assumpto desta 
natureza, não se permittir a interpretaçã0 ampliativa. . 

Assim, creio que não se podia logicamente, do facto de pertencer 
exclusivamente á União o direito de taxar os productos de importação 
estrangeira, nao se podia, repito, a oon:irario· sensu, dar .ao Estado o 
direito de tributar a mercadoria. nacional.. , 

A interpretação não póde ser ampliatiV'a ~ neste assumpto; ao con-
trario, cleve ser restrictiva '; porque, ero .Ínateria de imp.osto, não· devemos 
alargar e sempre procurar quanto -possível restringir. 

' f 



-168-

Todos · nós sabemos que o imposto representa' sacrificio da Nação 
para satisfazer necessidades inadiaveis do serviço publico e, portanto, só 
quando for. necessario, deve . ser. votado . . Quando elle não esteja deter-
minado expressamente em lei, parece-me que não cabe ao legislador,dar·' 
uma-interpretação ampliativa._ 

O SR_. ANIZIO DE ABREÚ. - Quem dá interpretação ampliativa? O 
parecei: ou o prQjecto? 

O SR. CANDIDO RoDRIGUES .. - O parecer, de V. Ex. 
- O SR. ANIZIO DE ABREU . - A Constituição -diz mercadoria de proce-

dencia estrangeira. Vem o projecto e diz - não só a estrangeira como a 
nacional. 

O SR. CANDIDO RoDRIGUES. -Citei as palavras de V. Ex. 
V. Ex. diz : « Compete exclusivamente á União decretar imposto 

sobre a importação de procedimcia estrangeira. » -
· Accrescenta V. Ek . : «Ora, é justamente deste artigo que deduzimos 
a· competencia dos Estados para tributarem a mercadoria nacional. '' 

O·SR. ANiziO, DE ABREU.- Perféitàmente. 
O SR. CANDIDO RoDRIGUES.- Esta era a duvida que eu tinha. 
Acredito que V . . Ex. estará com a razão, com o direito, com a inter-

pretação jurídica do ·assumpto. 
Mas pergunte : é . logico, é crivei, consulta mesmo os interesses da 

Nação . .. 
UMA voz. - É doutrina constitucional. 
O SR. CANDIDO RoDRIGQES.- ... que, de uma proposição desta, se 

deduza o direito do Estado de tributar a mercadoria nacional? Não 
parece que isto devia estar claro, t axativo na disposição da lei? Por analo-
gia devemos concluir pela tributação? De accordo com os princípios 

· geJ:aes de economia política, eu diria o contrario do que diz o nobre 
Deputado. · 

Desde que não está · claramente determinado em lei, o imposto sobre 
generos de producção nacional não é cabível. 

Eis a ,primeira duvida que eu desej13-va ver explanada pelo nobre 
Deputado, e sei qy.e o será com grande vantagem. 

O SR.- ANIZIO- DE ABREU. - Peço ao nobre Deputado que leia . o 
artigo 12 da Constituição. 

O SR. CANDIDO RoDRIGUEs.- Sim, senhor; é cumulativo. 
O SR. PAULA RAMos. - Dá um aparte. 
O SR. CANDIDO RoDRIGUES: - Apoiado; e ahi está -discriminado. 

(Trocam-se apartes entre os Srs. Anizio de Abreu e PaulaBamos.) 
A questão é esta, é que me parece que o facto -de declarar a Consti-

tuição da · Republica que, compete privativamente á União decretar . 
. impostos de importação sobre generos de procedencia estrangeira não 
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autoriza · a interpretação de que compete aos Estados decretar impostos 
sobre· generos de producção nacional. 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ. - Então acaba com os poderes implícitos. 
O SR. TosTA. - Dá um aparte. 
O SR. CANDIDO RoDRIGUES.- Não me parece, Sr. Presidente, que em 

materia desta natureza seja corrente a theoria do nobre Deputado. 
O SR. TEIXEIRA DE SÁ. - E' jurídica. 
O SR. CANDIDO RoDRIGUES.- Ha efiectivamente direitos implícitos, 

conheço o assumpto, ainda que pela rama, mas me parece que, de accordo 
com os princípios democraticos e liberaes, em materia de tributos, não se 
póde estabelecer esse direito implícito. 

. Não conheço o assumpto, sou estranho á materia do direito e apenas 
venho suggerir as duvidas que tenho e que me vieram ao espírito pela 
leitura, que ainda não conclui, do substancioso. trabalho do. nobre Depu-
tado. 

Ha ainda o facto de permittir a Constituição aos Estados a cobrança 
cumulativa de impostos sobre generos que não incidiram no art. 7.0 , 

§§ I.o e 9.o 
O art. 12 diz: «·Além· das fontes de receita discriminadas nos arts. 7.o 

e 9.o, é licito á União';-(lomo aos Estados, c1,1mulativamente ou não, crear 
outras quaesquer, não contravindo o disposto nos arts. 7.0 , 9.o. e 11, n. 1. )) 

O art. 7.o, diz : « E'. da competencia exclusiva da União decretar :: 
to, impostos sobre a importação de procedencia estrangeira. » . 

Sobre este assumpto, já disse que não me parece que por este artigo os 
Estados possam tributar generos de producção nacional. 

Diz ainda o art. 7.0 : « 2.0 , direitos de entrada, sahida e estada de 
navios, sendo livre o commercio de cabotagem 'ás mercadorias nacionaes, 
bem como ás estrangeiras que já tenham pago imposto de importação. » 

Aqui, ainda S. Ex. dá uma interpretação restrictiva ao artigo, e é 
contra essa interpretação que eu chamaria a attenção de 'S. Ex. 

Não me parece ainda que, em materia desta natureza, se possa, pelo · 
amor de defender estes direitos dos Estados, vir interpretar restrictiva-
mente. Affirma S. Ex. que esta disposição só obriga ou só se refere aos 
poderes da União e não aos dos Estados, quando uma interpretação 
lata, liberal, uma interpretação que visasse não · tributar o paiz, aconse-
lharia que se interpretasse esta disposição, como prohibindo aos Estados 
a tributação de mercadorias de cabotagem. (Trocam-se apartes.) . 

Em todo o caso, Sr. Presidente, o assump.to, co,rno a Casa compre-
hende, é de alta magnitude. 

Inclino-me a acreditar que o projecto acha-se eivado de defeitos, 
a.ttinge mesmo a Constituição Federal, em alguns dos seus artigos; 
entretanto, entendo que por este facto não deve a ideia nelle contida ser 
abandonada pela Camara, principalmente quando a nação inteira exige a 
attenção dos seus legisladores para .. esta importante questão. · 

~ . 
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Si hou:ver um meia de eohcilia:r os interesses gera.es •da :nação com ·as 
prerogativas e direitos dos Estados que, como disse, todos · nós de'!'·emos 
zelar ciosamente, e em cuja phalange tenho a honra ?e .collocar-me, 
porques ou muito cioso das liberdades e franq'uias outorgadas pela Consti-
tuição de ·24 de fevereiro,~ si houver um meici de conoiliar os interesses 
g~raes- da nação com as con.veniencias e direitos dos Estados; não devemos 

J deixar de attender ,a esses reclamos das forças productív-as da nação. 
E isto só consegu-iremos fazendo votar em primeira discussão este 

projecto, como uma homenagem 'á sua · convertiencia e utilidade, para 
opporlunamente, nas discussões seguintes, conforme o Regimento· per-
niittir, emendai-o, -de modo-a fazer vingar a~ ideia nelle contida, porque, 
como muito bem 'disse o nobre Deputado l!{ue· acceitou este debate, si 
sacrificarmos o projecto nesta discussão, em virtude de disposição regi--
mental, não póde a idéa . ser trazida outra vez a ·debate nesta se-ssão, e 
assim deixaremos de attender llj um dos mais instantes reclamos da nação, 
a uma das mais palpitantes necessidades .do' serviço publico. 

Nestas condições, Sr. Presidente, esperando a palavra eloquent:e .e 
sempre autorizada do nobre autór . do projecto, sento-me convencido 
de que a Camarà está. convenientemente inteirada da magnitude e 
importancia do assumpto que se debate. 

(Muito bem; muito bem.•O orador é mui-lo cumprimentado.) ' 

· O Sr, An.izio de .Abreu· começa fazendo ;ver que, o h~nrad9 Depu~ 
tado ·pelo Estado dé S. Paula,· que pediu a pll'lávra a proposito do projecto 
apresentado_ pelo Sr. Sérzedello Corrêa, sobre impostos inter-estaduaes, 
hoje, com'o hontem. o digno representante do Bio Grande do Sul, _o Sr. 
Barbosa Lima, :não discutiram a constitucionalidade do projecto. Não 
o fez o honrado represel).tante. do Rio Grande · do Sul, allegando. que era 
conveniente que a Camara passasse á 2.a discussão deste projecto,· facul-
tando então aos representantes da Nação a ·opportunidade de emendai-o., 

· visto como, apesar de reconhecer a -sua~ conve.niericia e utilid.ade e, em 
alguns pontos, a sua constitucionalidade, em todo casq desce>bria-lhe 
gravíssimos defeitos. ' 

Faz vev q·ue no parecer que, como relator da Commissão da Consti-
tuição, Legislação e Justiça, teve de elaborar sob~e o projecto do ex-repre:-
~entante do Estado do Pará, tanto quanto ·possível explanou o assumpto 
por todas as suas faces, de modo a se sentir des@·brigado de vir á tribuna 
dar mais esclarecimentos á Camara sobre materia tão melindrosa, diffieil, 
complex:a e que entendia ,que de preferencia devia ser estudada pelos 
Srs. Deputados no silencio. de seus gabinetes do que resolvida á luz de 
uma discussão, quasi sempre desencaminhada por incidentes parlamen.-
tares. 

Diz que aquelles que pugnam de . preferencia pelos , d~reitos cios 
Estados, assegurados e garantidos na· Constituição;. aquelles que nesta 
Camara teem opposto barreira á passagem triumphal deste proje.cto,, que 
no primeiro momento· de sua. apresentação mereceu os applausos geraes 
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dat ,imprensa desta ·Capital, ,e, •sobretudo, o incitamento das praças •CQrri- ·. 
m~rciaes de todo n paiz, já obtiveram uma conquista. O proprio autor 
deste projeet<:>., depois .de apresentado o par.ecer e após larga discussão 
nesta Casa, foi o primeiro a confessar que, 'de facto, o .mesnió projecto 
continha artigos offensivos da Constituição . e do direito dos Estados. 

Não será, portant9, o orador quem v.enha eternizar est a primeira dis-
cussão do projecto ·: desde que o Sr. Presidente, interpretando o Regi-
mento, declarou hontem que na 1.• discussão se cogitava. ap,enas da utili., 
dade do projecto, e não· da sua constitucionalidade, não tem duvida em 
sentar-se, permittiildo assim o · encerramento immediatg da discussão, 
para que a Camara dos Srs. Deputados, nos termos .d<:> pedido e do appello 
do hon.rado representante do Rio Grande do Sul, Sr. Barbosa Lima, possa, 
por ulteriores modificações dar a este projecto o car.acter de constitucio-
nalidade t{:ue lhe falta . · 

Entende, todavia, que o voto da Camara não péde -deixar de ser uni 
ptonunciamentó sobre a constitucionalidade do projecto. A questão da 
constitucionalidade de qualquer projecto apresentado ao ··Congresso prima 
sobre todas as· outras questões e sobre os interesses que .por .ventu.ra se 
;1chem vinculados ao mesmo projecto . E' uma C(Uestão preliminar; a 
Constituição é a lei das leis . .. 

Argumenta com a opinião .do Dr. Paulino de Souza Junior em 1895 
para demonstrar a isempção com que ·procedeu a Commissão dé {:;onsti-
:tuição, Legislação e Justiça, que podia abroquelar-s·e nesta opinião neste 
exemplo, e declarar que não havia necessidade desta lei interpretativa da 
Constituição de que cogitava o projecto do honrado ex-deputado, desde 
que ella entendia~que a solução estava na Constituiçãa. 

Allude, depois de historiar cqmo -nos Estados · Unidos · esta-ql!lestão 
de: impostos f<:>i . encarada· pelos unionistas e pelos federalistas o facto de 
ter entr~ nós a Constituição delimitado, precis'ado, definido clara e rigo-
rosamente os impostos quer pertencentes á União, quer aos Estados , 
Entr.e nós a concur-rencia foi· a excepção e a descriminação foi a regra .. 

Conclue declarando á Camara dos Srs. Deputados e áquelles represen"" 
tantes da nação que participam das suas idéas e que o tem acompanhado 
nesta campanha em prol dos interesses tributarios dos Estados, que ,est'e 
projecto sacrifica, declara a estes honrados collegas que votando para que 
este projecto seja approvado em I.• discussão, afim de ser emendado na 2.•, 
o faz de accordo com a interpretação regimental hontem dada pelo Presi-
dente e seu voto não significa o reconhecimento da constitucionalidade do 
referido projecto. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Cassiano do Nascimento. - Sr. Presidente, não venho 
propriamente discutir a materia do projecto n. 329, de 1901. Posto que 
s_ejam publicas as minhas opiniões a respeito deste assumpto, lamento 
achar-me em campo diametralmente opposto áquelle em que se encontra ~ 
o honra-do Deputado pelo Piauhy, relator desta materia. 

Venho tão sómente dizer á Camara que, consoante com a interp're-
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tação que V. Ex. deu ao Regimento, entendendo e muito bem que a 1.• dis-
cussão de qualquer projecto de lei deve versar sobre a sua conveniencia e 
u'tilidade, penso que a Camara deve votar o projecto n. 329, uma 'vez encer-
rando a 1.• discussão, que foi ampla o· anno passado e que .já tem dado 
logar a mais .de um discurso nesta sessão. 

Pedindo á Camara o encerramento desta discussão para dar logar .aos 
ulteriores tramites do processo legislativo a respeito desta materia, é 
bem de ver que, estando a Camara dividida em duas correntes oppostas 
a este.respeito, aquelles que votarem para que o projecto passe a 2.' dis-
cussão fazem naturalmente resalva de .suas opiniões, á vista · das conside-

•. raçõea explicitas e expressas, e nós outros, partidarios, não do projecto 
em-si, mas da idéa capital que elle encerra, fazemos resalva, digo,- para 
que este projecto- possa ir á 2.• discussão; afim de que possam ser emen-
dados, substituídos, corrigidos os vícios que, neste projecto n. 329, de 1901, 
possam ser encontrados. 

Assim, reservo-me o direito de externar minhas opiniões individuaes, 
que são ao mesmo. tempo as opiniões do partido político a que perteaço 
(não apoiados), e para mostrar que, postos de parte alguns erros, lacQnas 
ou inconveniencias que ·se ,encontrem no projecto n. 329, é indiscutível, 
inquestionavel que a Camara deve regular este assumpto, sob pena de cahir 
o paiz' em uma situação insustentavel, qual aquella resultante de estarem 
os Estados a trihutar .productos de outros Estados. (Apoiado. Muito bem:) 

Appello;. pois, para o espírito de geral concordia da Camara, afim de 
votarmos o projecto em 1.• discussão e creio que sobre este assumpto não ·· 
póde haver duvida. 

A declaração do illustre relator da materia, Sr. Anizio de Abreu·; para 
que todos nós, de- commum accordo, procuremos emendando, substi-
tuindo e corrigindo os vícios do projecto n . 329, de 1901, fazer uma lei que 
attenda a estes reclamos urgentes da opinião, é digna da Nação e de nós 
proprios. _ 

E' o que tinha a dizer. (Muito bem, muito bem. O orador é cr,unpri-
meniado.) 

Nínguem mais pedindo a palavr~, é encerrada. a discussão e adiada a 
votação. 
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SESSÃO DE .10 DE JULHO 

E' approvado em 1.• discussão o seguinte projecto : 
O' Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 '- Compete privativamente á União decretar impostos 

sobre os generos de origem estrangeira. (Art . 7.0 , ns . 1 e 2; 9.0 , §§ 3.0 e 
8.o; 34; n. 5,-Constituição Federal.) · 

Votação . Art. 2.0 - Compete privativamente aos Estados 
decretar impostos de. exportação sobre as . mercado-

rias de sua _propria producção. (Art. 9.0 , § 1.0 , Constituição Federal.) 
Art. 3. 0 - Só é licito a uni Estado tributar a importaÇão de mercado-

rias estrangeiras, quando destinadas .a consumo em seu territorio, rever-
tendo, porém, o producto do imposto para o Thesouro .Federal. (Art. 9.o, 
§ 3.o, Constituição Federal.) 

Art. 4.0 - E' -vedado aos Estados o estabelecimento de taxas ou tri-
butc;>s q.ue sob qualquer denominação incidam sob_re os genews estran-
geiros, uma vez despachados para consumo, salvo o caso previsto na Cons-
tituição Fed'eral, art. 9.0 , § 3.0 , que manda reverter em favor da União 
a renda cobrada. 

Paragrapho unico. E' igualmente vedado aos Estados o estabeleci-
mento de taxas ou tributos que sob qualquer denominação incidam sobre 
generos de producção de outros Estados, quando destinados a consumo 
ou a serem reexportados para outros Estados. (Art. 7.0 , § 2.0 , Constituição 
Federal.) 

Art. 5.0 - No territorio de cada Estado, só'mente 'á União competem 
privativamente as taxas que sob qualquer denominação incidirem sobre os 
generos nacionaes, de producção de outros Estados, destinados a consumo 
no seu territorio, e bem assim sobre os generos estrangeiros despachados 
para consumo (art. 34, n. 5, Constituição Federal), salvo a restricção 
neste ultimo caso , estabelecida no art. 9.0 , § 3.o da Constituição Federal. 

Art. 6.0 - No territorio de qualquer município de um Estado, com-
peto. privativamente aos poderes do Estado o estabelecimento de taxas sob 
os generos de producção de outros municípios, entrados para consumo ,em 
seu territorio ou para serem reexportados. 

Art. 7.0 - São livres o transito pelo territorio de um Estado e a passa-
gem de um para outro de productos de outros Estados da · Republica, ou 
estrangeiros, e b~m assim dos vehiculos _que o transportare~·· 

Art. S.o ._ Além .das-fontes de receitas discrimin;1das nos :arts. -7:0 

e 9.o da Constituição Federal, é licito ,,ã União, como aos Estados, cumulati-
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vamente ou não, crear outras quaesquer, não cont:ravindo o disposto na 
presenté lei. I . 

Art. 9.0 - Compete á União taxar a exportação de generos. da pro-
ducção do Districto Federal. 

Art. 10.- Revogam-se as disposições em contrario. 

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO 

· O Sr. ·Arnolpho Azevedo. __;_ Sr. Presidente, sejam as minhas 
primeiras palravras,. ao subir a esta tríbuna, do mais profundo ' e sü\cero 

2.,• discussão 
. do projecto 329. 

reconhecimento ao ·illustrado mestre de direito cons-
·.tituciona:l, o Sr. Dv. Felis:bello· Freire, pela generosa 
b-enevolencia com que me concedeu neste assumpto 
a precedencia para discussão; precedenóa a mim, 

Sr. Presidente, o n:ais humilde e qesautorizado de seus discípulos (não 
(l.J!Oiados), si bem q).le o mais sincero e fervoroso de s.eus ad.miradores> . .. 
. Me parecia,.ser um dever inilludivel.dar a S. Ex. public'o testemunho do 
meu mais profundo e sincero reconhecimento, .pela honros~ e immerecida 
distincção, que S. Ex. ine conferiu, deixando-me fallar em primeiro logar 
sobre esta materia. 

A minha intervenção nella, Sr. Presidente; não é uma es~ol'ha. ·feita 
pela minha vontade; é antes o imperioso dever que me foi i:mpost.o p·elO. 
ml).ndato recebida, do eleit orado do Estado de S. Paulo, e pela satisfação, 
que julgo inilludivel, de um dever de consciencia. 

. Que ess~ intervenção, porém, Sr. Presidente, tal é a minha incompe-
tencia ~o assumpto (não apoiados),. não sej.a um desastre para a causf\ que 
eu pretendo defender·; e praza. aos céos que ess.a· intervenção sej,a simples-
mente innocua, que de modo algum possa prejudicar--o assumpto importan-
~issimo, o mais import?p.te dos assumptos, tí).lvez, q'U!J o Congresso Nacio-
nal tem de. debater na presente sessão legislativa. 

. Os Deputados de S~ Paulo, Sr. Presidente, trazem como que um 
mandato imperatívç; Fi. os . fomos a,presentados ao . eleitorado do meu 
Estado com a recommendação expressa ,' da direcção de nosso partido, de 
cada um d'e nós, e todos solidariamente trazíamos para cá o dever iÍ,Dpe-
rioso de estudar e procurar, pelo menos, minorar; sinão resolver, o pro-
blema eeonomico, da crise que atravessa a nos.sa producção, especialmente . 
a.lavoura de café do nosso Estado. . 

O suffragio foi por· nós recebido cam essa cdndiçã:o expressá' de que ós 
assumptos attinentes á crise -econornic·a do pai:z ser:iam tratados- com·'todo 
esforço e com toda carinho- da banc:tda . 
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De todos os assumptos economicos que preoccupam a attenção d9 
Congresso NaGional, me parece que nenhum será de mais efficaz resultado 
para a solução da crise da producção nacional do que a libertação dos mer-
cados "interiores agora fechados, por assim dizer., a essa producção. 

O SR.. JoÃo Lmz ALvEs.- Não apoiado. 
O SR.. ARNOLPHO AzEvEDO. - A escoiha do assumpto tambe~ não 

dependeu da, ·minha vontade, procurei sempre gÚardar na minha vida 
· publica uma certa linha de coherencia; e ' no Congresso do meu Estado~ 

em 1898·, tive a. honra de collaborar com o illustre paulista, Dr. Luiz Piza, 
a_ctual secretario da Agricultura, na confecção de uni proje.eto de lei, que 
é hoje lei promulgada, e em execução, tendente a supprimir os impostos 
intermunicipaes que seis. ou oito municipalidades, daquelle Estado, 
haviam decretado. · 

Tendo eu no Congresso do Estado tratado deste assumpto, pareceu 
aos meus collegas de bancada que aqui devia ser eu quem viesse délle se 
occupar, sob o ponto de vista geral, uma vez que a questão é a mesma; 
tratando-se lá de municípios e aqui de J<1stades. · 

A minha fraqueza nos estudos constitucionaes, a minha incompe-
tencia (não apoiados) nesses transcendentaes estudos me levam sempre a, 
quando empenho uma questão constitucional, ter presente o principio 
cardeal que domina o regímen federativo; isto é, toda vez que se me apre-
senta uma questão cj.e direito constitucional e referente á competenc_ia dos 
Estados,, ·OU d'a União, antes de mais nada eu submetto a questão ao 
criterio do regimen federativo, ~e dupla soberania. . 

O SR. MoREIRA DA SILVA. - No que V. Ex. anda acertadissimo. 
O Sr'. ARNOLPHO AzEVEDO. - Sobre esse criterio, procuro· resolver, 

cohl o acanhado conhecimento que tenhó do assumpto,. de· modo que· a 
soluç-ão. que ás questões eu dê não possa de ·modo algum aff:ectar a essencia 
do regimen. . 

Nas questões dos impostos; porta~to, submetti a· essa formula a·com-
petencia dos Estados e da União, e verifiquei que toda vez que predomina 
o criterio ·do interesse geral ou nacional, a competencia em tal assumpto 
é da União e quando predomina o interesse local ou peculiar, a compe-
tencia é dos governos dos Estados. · 

Procurando saber qual o limite de cada uma dessas soberai:üas que, 
parallelamente caminham no regimen federativo, chegamos a um resultado 
de que a soberania da União é limitada ao territorio nacional e a ·soberania 
do Estado é limitada ao territorio estadual e, portanto, tratando-se de ... 

O SR. JoÃo Lmz ALVES. - Tanto a soberania territorial da União 
c.omo dos Estados. está limitada dentro da Constituição. (Ap(lrles.) · . 

O SR~ AR~O.LilHO AzEVEDO. :._ Mas a .soberania da Uniã~ se exer~e 
dentro do.s limites do territoria naci_onal, como a .soberania dos. Estados· se , 
exerce dentro do territorio dos Estades. , 

Em ma teria de . discriminação de rendas . expressamente Jeita pela 
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' Constituição, eu encontro _o mesmo criterio pr.esidindo a decretação dos 
arts. 7.0 e 9.0 da -Constituição; isto é, . todos os impostos attribuidos no 
artigo 7.o exclusivamente á União são referentes a assumptos (ple enten-
demcom o interesse geral e, portanto, não podem ser attribuidos á compe-
tencia dos Estados. 

Ao mesmo criterio obedece a discriminação do art. 9.0 , porque todos 
os impostos ahi distribuídos exclusivamente aos Estados se exercem dentro 
do limite do territorio desses Estados. . 

Encontramos o imposto de ·industrias e profissões que reéahe sobre 
todas as industrias ou profissões, sob qualquer aspecto que ellas sejam 
()ncaradas ou exercidas, porém, dentro do territorio do Estado. 

Quanto ao imposto sobre predios rusticos e urbanos tambem vemos 
que elle só recahe sobre· predios existentes dentro do territorio do Estadô; 
assim tambem ,quanto aos de transmissão de propriedade. 

Quanto ao imposto de exportação, porém, parece quebrar o principio 
geral, porque a exportação é um assumpto que se refere á competencia 
nacional da União, porque tem de entrar nas relações internacionaes. 

Esse, porém, vem restringido na propria Constituição : é licito ~o 
direito 'ao Estado de decretar impostos de exportação exclusivamente ao 
genero de , sua propria producção. 

Mesmo ahi é adoptado o principio que preside ao regimen federativo. 
Sob o mesmo criterio encontramos outros assumptos que tambem se rela-
cionam com a discriminação das rendas, como, por exemplo, a navegação. 

Vamos ao art. 34, n. ·6 e lá vemos que é dà competencia da União 
« regular a navegação dos rios que banham mais de um Estado o~ se 
est.endem a territorios estrangeiros n • 

. Portanto, a navegação de interesse geral, isto é, a navegação que 
interessa a mais de um Estado ou que se dirige a paizes estrangeiros. 

Qual, porém, a attribuição d_o Estado em materia de navegação? 
Encontramos no .art. 13 expressamente declarada a competencia 

do Estado limitadl). á viação ferrea e navegação .interna, isto é, á viação 
e navegação que começam e acabam dentro do territorio do Estado. 

E?sa doutrina é perfeitamente expendida no commentario do illustre 
constitucionalista brazileiro e ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Sr. João Barbalho, ao art. 13 da Constituição. _ 

Diz S. Ex .. « : Em um regimen federativo é preciso estabelecer a 
partilha de poder-es sobre . tal objecto, entre o Governo nacional e os 
gov,ernes locaes; e o criterio discriminativo h a de achar-se na missão e 
tarefa-respectivamente assignada a esses governos. E assim o que entende 
com .o interesse de toda nação; ·com o commercio estrangeiro e inter-
estadual, com as grandes vias de communicação internacionaes e entre 
os Estados, não poderá deixar de ficar a cargo da União, zeladora dó 
interesse geral, responsavel . pela segurança externâ do · paiz .e mante-

- nedora das relações com as potencias estrangeiras, bem como reguladora 
em ultima instancia das pendencias inter-estadoaes e fiadora da ·paz e 
concordia entre .os membros componentes da Federação. _ 
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Aos Estados fica a plena competencia no que respeita aos seus 
interesses proprios « nos limites de su'a jurisdição terr~torial ». 

Encontramos no art. 34, n. 5, outro assumpto que tambem se rela-
ciona com a discriminação das rendas, ou, mais propriamente, que se 
relaciona directamente com o movimento commercial dentro do territorio 
!lacional. Ahi encontramos qíle é prerogativa do· Congresso Nacional a 
attribuição de regular o commercio internacional, e dos Estados entre 
si e com o Districto Federal. 

Qual a attribuição do Estado em assumpto de commercio? 
Não póde deixar de ser o commercio que é exercitado dentro dos 

limites dq territorio desse Estado. 
Si a regulamentação do commercio, portanto, ,com os paizes estran-

geiros e dos Estados entre si, e com o Districto Federal é attribuição pri-
vativa- da União ... 

O SR. JoÃo Lmz ALVES. -Não é tão privativa assim. 
O SR. ARNOLPHo AzEVEDO.- A Constituição declara que é privativa 

da União a attribuição de regular o commercio internacionaL 
O SR. JoÃo Luiz ALVES.- Mas dá aos Estados o direito de tributar 

os generos de exportação estrangeiros, revertendo o producto para a 
União. · · 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO.- E' questão que V. Ex. está anteci-
pando e que não podia ser esquecida por mim, que estou expondo uma 
doutrina a respeito Jdo assumpto e que, pretendendo ter a verdade de 
meu lado, não posso deixar de responder, na medida de _minhas forças a 
todas as objecções que possam ser oppostas á doutrina que sustento. 

Mas, dizia . eu, é claramente estabelecido, pelo art. 34, n. 5 que é 
attribuição privativa do Congresso · Nacional regular o commercio inter-
nacional, e dos Estados entre si e com o Districto Federal. 

Sobre este assumpto diz o Sr. João Barbalho, em commentario 
áquelle artigo : 

<<A regulamentação do commercio inter-estadual não poderia ficar na 
esphera privativa de cada um dos Estados, pois não é assumpto de seu 
peculiar interesse e a elles commettida traria perigo e damno para o 
interesse geral, além de que indirecta, mas poderosamente, influiria, de 
modo tambem nocivo, sobre o commercio exterior. 

A Constituição sabiamente arredou de seu plano esse obstaculo á 
união dos Estados, essa fonte ·de discordias e conflictos entre elles ,. essa 
origem de males que em resultado trariam o esphacelamento da_ federação. 

Tanto se preoccupou deste objecto que- além de pol-o .sob a inspec-
ção do Governo Fed_eral, fazendo delle o regulador do Congresso NacioQal, 
..:_ declarour livre, isento de impostos o commercio inter-estadual, quer 
terrestre, quer costeiro (art. 7, ns. 2-e 11, n. 1) e prohibiu distincções e 
preferencia~ em ·favor dos portos de uns . contra os de outros Estados 
(ait_."8.0 ), no in~uito de manter uma completa igualdade commercial. 

IMPOSTOS INTERESTADUAES . 12 
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Da expressão « entre si » conclue-se que o c0mmercio interior, o que 
se opera dentro dos limites de um Estado, fica sob a exclusivà alçada desse 
Estado, 0 qual é liv-re de regulai-e como -ma1s conveniente for aos seus 
interesses·, poder que lhe ficou reservado com e gra:nde numero de outros 
a que ·se refere o art. 65, § 2.o. >> 

Portanto, ainda neste assumpto, a Constituição obedeceu ao cFÍberio 
geral das competencias. 

A primeira questão que sobre o assuínpto se levanta é : na attri-, 
buição de regular, que a Constituição deu privativamente á União, está 
incluída a de taxar? Ou, antes, ·quem não tem o poder de regular, tem o ' 
de taxar? 

Como disse, Sr. Presidente, sou um inexperiente rios estudos consti-
tucionaes ... 

UM SR. DEPUTADO. - Não aP,oiado. 
O SR. JoÃo LUiz ALVES. - Está provando o contrário. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - ... e não tenho. outro recurso s1pao 

valer-me da opinião· dos que teem tratado deste assumpto com cópia 
extraordinaria de illllstração e cujo nome não posso calar, uma vez que 

' vem para o seio do Congresso Nacional o debate sobre tão grave problema. 
RefiFo-me á discussão extra-parlamentar dos Srs. Ruy Barbosa e Amaro 
Cavalcanti, em polemica que travaram no Jornal do Commercio desta 
Capital;. e, dentro do Congresso, aos Srs. Serzedello Corrêa e Anizio 
de Abreu. São quatro homens que se teem batido como verdadeiros 

· athletas, cada qual manejando as armas de sua convicção, e. que não 
chegaram a se entender por faltar talv:ez um intermediario que. os conci-
-liasse, porque, a meu ver, a doutrina de todos é ~ mesma, a qa compe-
tencia. 

Sobre estar ou não incluída na expressão - regular - a attr.ibuição 
de taxar, o Sr. Ruy Barbosa cita innumeros accordãos dos tribunaes 
americanos, que são compendiados pelo illustre S'r. Serzedello Corrêa, 
no magnífico parecer por S. Ex. elaborado por occasião de relatar o 
Orçamento Geral da Receita, o anno passad<?, nesta· Camara. 

O Sr. Ruy Barbosa affirma, de modo a esgotar completamentw.o 
. assumpto, que as proprias autoridades citadas, admittindo a comp-e-
tencia dos Estados para estabelecerem tributos . sobre a importação 
inter-estadual, pensam justamente de ·modo diverso do que pens-am 
aquelles que citam essas autoridades americanas : 

Exprime1se por esta forma : 
« DecTetaTa uma lei de Mobile, no Estado do Alabama, um imposto 

geral sobre a propriedade move[ e immovel, comprehendendó a renda, o 
capital empregado no commercio, o negocio sobre m•ercadorias e as ·vendas em 
leilão. Em virtude desta lei, foi intimado o leiloeiro Woodi:uff a entrar com 
a taxa correspondente á almoeda de c~rtas mercadorias provenientes de 
outros ~stados. Com0 se vê, não se tratava propria e directamente da 

( 
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cobrança de direitos de importação. Mas de uma taxa universal sobre a. 
fortuna, a renda e o commercio, na qual incidiam os bens importados, 
não como importados, mas como objectos vendidos em leilão independen-
temente da sua origem · no Estado ou fóra ·delle. «Não existe aqui», dizia a 
sentença final, tentativa de estabelecer discriminações · contra os productos 
de outros Estados, ou os direitos dos. seus cidadãos. Qualquer lei que de 
taes efieitos fosse capaz, transgrediria, em nosso entender, a Constituição, 
e seria, por conseguinte, nulla. A's disposições especiaes que regem o 
assumpto accresce a autoridade incontestavel do Congresso, sob o poder 
que lhe compete, de regular o commercio entre os Estados, para se oppôr 
a toda a ingerencia oppressiva delles na livre permuta de mercadorias entre 
os cidadãos •de um Estado e os de outro. » 

Esse julgado, pois, consagra, positivamente o principio .da liberdade 
commercial entre os Estados, e, si manteve a taxa sobre· o leiloeiro, foi 
por ser applicação de um onus geral, em que não se distinguia entre pro-
duetos do Estado e productos de outros Estados. A verdade, que eu sustento, 
continúa o Sr. Ruy, portanto, da intributabilidade do commercío inter-
estadual ficou alli claramente accentuada ,. e . isso em nome da lei consti-
tucional, que faz do poder de regular•· o commercio altribuição privativa 
do -· Congresso. 

Portanto, na jurisprudencia americana, cuja Constituição tem uma 
disposição perfeitamente igual á· nossa e que é posta em c,onfronto no 
magnífico parecer do Sr. S·erzedello Corrêa, a attribuição de taxar não 
póde ser exercida sinão por quem tem a attribuição de regular. 

· O Sr. Dr. Ruy Barbosa ainda cita a opinião de commentadores ·e 
reproduz sentenças da Suprema Côrte, em numero extraordinario; nada 
menos de 17 julgados cita S. Ex. pará provar que a at.tribuição de regular 
o commercio entre os Estados sempre foi considerada nos Estados Unidos 
como abrangendo a attribuição de taxar, ou, por outra, que sempre nos 
Estados Unidos foi verdade que quem não tem attribuição de regular~ 
não tem attribuição de taxar. 

UM SR. DEPUTADO. -Porque taxar importa sempre -em regular. 
O SR. JAMES DARCY. - Pelo menos é um meio de regular. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - Salvo quando taxar está expressa-

mepte exclui do dessa regulamentação. 
·Ser-me-hia possivel, ' Sr. Presidente, reproduzir muitos outros textos 

americanqs, sentenças e opiniões de commentadores; mas vou me limitar 
á citar uns tres ou quatro casos, porque· são exactamente'Os de que lançam 
mão os· sustehtadores dos direitos dos-Estados p.ara tributação ·.da impor-
tação inter-estadual. · 

Diz o Sr. Ruy Barbosa : 
Traduzirei fielmente : 
<<Sustentando, com o julgado na causa Woodruff v. Parham, que os 

bens~ transportados de. um Estado para outro não constituem impor àção 
L 
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ou exportação, no sentido da clausula que prohibe a qualquer Estado 
lançar impostos ou direitos sobre a exportação e a importação e não se 
supponha sustentarmos que um Estado ·pode cobrar taxas da importação ou . 
exportação sobre generos importados do outro ou para outro exportados. O 
que queremos dizer é que essa clausula não é que a "veda. 

O saber si a imposiçã() de taes direitos por um -Estado não violariq 
alguma outra disposição constitucional, a provisão, por exemplo que confere 
ao Congresso o poder de regular o commercio com as nações estrangeiras, os 
var'ios Estados e as tribus indias, é questão diversa. Leva-nos esta consi-
deração a examinar o segundo fundamento do recurso, o qual assenta na · 
clausula ultimamente alludida. 

« O poder de regular o commercio entre os varios Estados é conferido 
·ao Congresso em lermos tão absolutos quanto os do podêr de regular o com-
meréio com as nações estrangeiras. Comquanto não seja a todos os respeitos 
um poder exclusiyo, exclusivo é es;;e poder toda vez que a materia apre-
sente, de sua natureza, caracter nacional, ou não admitta diversidade 
po plano do seu regimen, e é certamente exclusivo ·emquanto a estabelecer 
que os Estados não podem, mediante' leis ou regulamentos, prejudicar a livre . · 
communicação e o commercio franco, absolutamente desimpedido · entre os 
Estados, qual. o Congresso o deixou. Toda lei ou regulamento é, em certo 
gráo, uma restricção á liberdade; e, portanto, desde quê o Governo 
Federal, a quem compete .o poder exclusivo de regular o commercio, 
não decretou medida reguladora, dahi se infere que o quiz deixar intei-
ramente livre. Emquanto, pois, o Congresso não adoptar leis que regulem 
o commercio entre os Estados, esse facto indica a sua vontade manifesta 
de que o commercio entre elles permaneça em liberdade absoluta; e 
qualquer disposição com que os Estados pretendam regulai-o é attenta-
tória dessa liberdade. » 

Lá, nos Estados Unidos, não ha a clausula que existe na nossa 
Constituição, isto é; de ser a attr~buição privativa do Congresso; lá, 
se declara que compete ao Congresso, sem se determinar si privativamente 
ou não. 

UM SR. DEPUTADO.- E' um poder e?'clusivo. 
O SR. ARNOLPHO AzEvEDO. - As decisões todas attestam que é 

poder exclusivo, mas o caso é que a Constituição de lá ... 
UM SR. DEPUTÀDo.- Não foi tão explícita como a nossa. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - Exactamente. 
U~A Voz.- Lá, ainda se podia discutir. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDo. - Aqui, não seria possível discussão 

sobre este assumpto; lá, se discutiu, porque se deu attribuição . ao Con-
gresso, sem declarai-a privativa. . 

Depois de citar 17 arestos em apoio desta doutrina, conclue por estas , 
palavras (lê) : 

Na causa Coe v . Errol, julgada em 1886 e, portanto, anterior ao 
pleito Robins v. Shleby, declarou a Suprema Gôrte de Washington : 

(, 
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« Comquimto se haja decidido, na causa Woodruff v. Parh(lm, que a 
claúsula constitucional onde se veda aos Estados taxar a·. importação e 
exportação só se refere a importações e exportações para outros paizes, 
todavia quando os impostos recáem sobre importações ou exportações de um 
Estado para outro, indubilavel é que constituem limitações reguladoras do 
iommercio, e, conseguintemente são nullas ·como invasões da autoridade 
privativa do Congresso. n 
· No processo . Bowman v. Chicago, decidido em 1858, a sentença 

. contém estas palavras : « Basta considerar a confusão ·e a anarchia com-
mercial que resultariam da variedade entre os Estados e a hlnião no 
exercício' do poder sobre o commercio, para sé não poder admittir que a 
Constituição ou o Congresso pretendesse jámais cercear a liberdade nas 
'relações coímperciaes de Estado para Estado . . >i 

No feito Lelaup v. Port o f- Mobile, julgado igualmente em 1888, a 
sentença definiu assim o pensamento constitucional : << NENHUM ESTADO 
TEM DIREITO DE LA~ÇAR TAXAS SOBRE O COMMERCIO INTER-ESTADUAL, 
SOB QUALQUE~ FÓRMA QUE SEJA, quer mediante direitos estabelecidos 
sobre o transporte de objectos em que se commercie, quer por meio . 1 
de tributos sobre a receita proveniente de transporte de mercadorias, 
sobre a profissão ou industria de transportal-as; e a razão consiste em 
que, gravando todas essas imposições o commercio, envolvem o arbítrio 
de regulai-o, que é privativo do Congresso. n 

Isto é, a clausula da regulamentação do commercio conclue por estas 
palavras :<<Podemos firmar, em summa, como assentada opinião e direito 
reC:onheeido nesta côrte, que os Estados não dispõem-de maior arbítrio para 
legislar sobre o commercio inter-estadual, ou · embaraçdl-o, do que para 
embaraçar e reger o commercio com Os paizes estrangeiros. ·n 

Bump, Desty Hare, diz o Sr. Ruy, são os autores em que se tem 
procurado encontrar sentenças que justifiquem a doutrina . dos impostos 
inter-estaduaes. 

Mas Bump mesmo, desde a pag. 43 até a pag. 47 das Notes on Cons-
titucional Decisions, mera compilação aliás, secco repertorio de uma 
concisão perigosíssima, enumera uma serie de julgados, cuja applicação 
nullifica de todo os impostos inter-estaduaes. Desty não attribue ao_s 
Estados ·mais que<< um poder de policia em lermos razoaveis n sobre o com-
mercio inter-estadual, negando-lhes, porém, formalmente o direito de 
embaraçai-o : << In so doing, they cannot obstruct foreign or interstate com-
merce n. Afinal, Hare, cujo tratado o meu illustre contradictor qualifica 
de « imporlanlissimo n, reproduzindo-lhe em inglez, para não, lhe tirar o 
relevo, o topico .da pag. 252, vol. I, consagra, em outra pagina ; a minha 
opinião com um vigor, uma previsão e uma evidencia irresistíveis . Verterei 
litteralmente : 

<< Comquanto a prohibição de direitos sobre a importação e_ exportação 
não se applique ao commercio inter-estadual e não haja a respeito de vias 
ferreas e locomotivas disposições correspondentes ás que vedam as ~axas 

j 
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de tonelagem, todavià não é dado aos Estados tributarem directa ou indi- · 
reciamimte a importação de outros Estados. » ., 

Hare é o commentador mais citado pelos defensores deste supposto 
direito dos Estados, de tributarem ·a importação inter-estadual. 

Como, porém, poderão dizer que esse ·co:r;rHnentador s_e estribava em 
decisõ,es pouco recentes da Suprema Gôrte am.er.i.cana, me. parece conve- ,. 
niente dar conhecimento á Garoara de decisões dos annos de 1886, 18&g.,e 
1890; por consequencia, de uma época muito .recente, sendo a ultima de 
12 a 13 annos. (Lê.) 

t O SR. ANIZIO DE ABREU. - Regular não é taxar.. Ahi é que está 
a confusão. .-

0 SR. ELOY CHAVES.- Então, quem tem competenci'a pa'ra regular 
não póde taxar? 

O SR. ANISIO DE ABREU. - Desejo que VV. EExx. me mostrem um só 
lexicographoqueaffirme que regular é a mesmacousaque taxar. (Trocam..1se 
vârios apartes entre . os ·Srs. Jesuíno Cardoso , Eloy Chaves, Calàgeras e 
Anisio de Abreu.) ' · 

I 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO.- Acabei de ler os accordãos dos . tríbu-
naes americanos ·: todas as decisões são contestes.-

0 SR .. ANISIO DE ABREU.- Eu tambem lerei decisões dos tribunaes. 
(Ha outros apartes.) I 

O SR. ARN.OLPHO AzEVEDO. - Eu vou continuar, Sr. Presidente, a 
consignar as decisões da Suprema Gôrte americana, accórdes t od-as em 
dizer que as taxas estabeleci@.as pelo Estado sobre mercadorias no com-
mercio inter-estadual são offensivas do principio constitucional, dado 
privativamente á União para regular o commercio. (Ha diversos apartes 
que inter:rompem o orador.) 

Foi exactamerite o que eu disse ao iniciar as minhas considerações, 
apontando a minha inexperiencia em assumptos constituciona~s ... 

O SR. ANISIO DE ABREU.- Não está demonstrado. O contrario é que 
se está verificando. (Apoiados.) ' 

O SR. ARNOLPHO AzEvEDO. - .... pois eu trouxe par::J, aqui a forma 
dos ·princípios cardeaes do regimen, que esta-beleceu a discriminaÇão da 
competencia pelos interesses ' predomi•naRtes. E' . como quem estuda 

· music-a_: colloca na sua frente, para nã@ perder o compasso, o metronomo, 
·que, marcando o rithmo, obriga o estudante á metrifica§ãO commedida 
e ·certa. E' · exactamente este principio da dupla soberania que me serv:e 
de metronomo nesta occasião, indicando-me que o que fo.r de interesse 
local, pertence -ao Estado, da mesma fór.ma que o que for de interess.e 
geral pertence á União. -

Esse principio, eu colloco á minha vista, como o metronomo de quem 
estuda musica .. 

O que marca o compasso é o principio cardeal do regimen federativo 
da dupla .sobe~;ania . 

'i. 

/ 
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O SR. :Í\.Nrzro\ DE ABREU. - Só reconheço regimen federal com sobe-
rania da União 'e autonomia dos Estaqps. · , , 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDo. - No regimen federal, dentro da esphera 
de süas attribuições, tão soberano é ·o Estado como a União. (Trocam-se . 
apartes.) 

Qual é o criterio que rege a competencia sinão exaétamf')nte este·? 
O SR. ANrzro DE ABREU. - No regimen da Constituição escripta, 

quem rege é esta. 
~ O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. ~Mas a Constituição deve· estar subordi-

nada ao principio geral que adoptou e não pode falsear o principio cardeal 
do regimen. 

O SR. ANrzro DE ABREU.- O que· não pó de é phantasiar um principio. 
O · SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - Não estou phantasia~do. 
O SR. ELOY CHAVES. -Está na lei. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - Temos ou não temos regimen federa-

tivo? Está ou não está ern todos os . expositores de direito constitucional 
estabelecido como principio que no regimen federativo ha duas soberanias 
que caminham parallelamente? · 

O SR. ANrzro DE ABREU. - Então ha tres- a municipal. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - Não apoiado t O município só· exerce 

os poderes que lhe s~o delegados pelo Estádo e só tem autonomia admi~ 
nistrativa, e não furrcção política. (Apartes.) 

Mas estou me desviando completàmenté da exposição e preciso 
. I 

fazel-a com methodo, para que possa chegar a um resultado. · 
Gontinúa o Sr. Ruy Barbosa na fundamentação de suas opiniões 

de que quem não póde taxar não póde regular, e sobre esta these apresenta 
mais este julgado do 1890. (Lê.) 

Pertence aos annaes judiciarios de 1890 o julgamento dá questão 
Lyng v. Michigan; 'e nessa decisão o tribunal confirmou.. com a ·maior 
energia a jurisprudencia estabelecida. 

<< Temos reiteradamente sustentado, disse elle, QUE 'NENHUM ESTADO 
TEM O DIREITO DE CREAR TAXAS SOBRE COMMERCIO INTER-ESTADUAL SOB 
QUALQUER FORMA. » E, depois de reproduzir litteralmente as expressões 
do julgado na causa Léloup v. Port of\ Mobile, concluía: « Não se póde 
conceder a · um Estado a faculdade de excluir, directa ou indirectamente,. 
a materia sobre que se exercita o commercio inter-estadual, ou, por meio 
de encar-gos a ella impostos, regular esse commercio, sem a acquiesC'encia 
do Congresso. A mesma regra applicavel ao assucar da Luiziania, ao algod'ão 
da Colonia do Sul, os vinhos da California, aos cedros de Washington, 
ao fumo de Maryland e do Gonnecticut, aos productos, naturaes ou fabris, 
de qualquer Estado, estende-se a toda especie de .mercadorias, em que 
existe o direito de .negociar, segundo as .leis do Congresso, os arest9s da 
justiça e os usos do mundo mercantil. >> 
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Portanto, si nos , Estados Unidos, cuja Constituição estabelece que 
ao Congresso compete o poder de regular o commercio, é principio geral- . 
mente estabelecido, quer pelo Poder Judiciario, quer pelos commenta-
dores, que quem não tem o poder de regular o commercio não tem o poder 
de taxal-o, temos perante a nossa Constituição muito .mais firme este 
princípio, porque a attribuição de regular o commercio entre os Estados 
foi aqui expressamente e privativamente dada ao Congresso Nacional. 

O SR. JoÃo Lmz . ALVES. - Tão privativo como o internacional. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - Sim; os Estados não podem intervir, 

directa ou indirectamente, na regulamentação do commercio internacional, 
como não podem intervir, directa ou indirectamente, na regulamentação 
do commercio dos Estados, entre si, porque essa attribuição de regula-

/ mentar foi dada privativamente ao Congresso Nacional. Si fosse uma 
attribuição cumulativa da autoridade estadual e da autoridade federal, 
ella não est~ri~ incluída no art. 34, passaria para o art. 35. . 

Portanto, todas as vezes· que de qualquer fórma os Estados possam 
embaraçar essa funcção privativa da União, de regular o commercio dos 
Estados entre si; elles estão ofiendendo a Constituição, porque estão 

" perturbando a União no legitimo exercício de seu direito privativo. 
·Levanta-se outra questão : regular é sempre taxar? Eu respondo : 

regular (refiro-me ao commercio) só não é taxkr quando essa attribuição 
é expressamente conferida a outro poder que não póde regular, ou é 
exp~~ssamente prohibida ao poder que tem attribuição de regular. 

Na Constituição, em relação ao commerció interestadual, que encon-
tramos? Uma taxa que de alguma sorte affecta ao inter-curso das merca-
dorias entre os Estados e que é expressamente destacada da attribuição 
de regular e conferida aos Estados\ exclusivamente - é a ·. attribuição 
de crear direitos de exportação. 

E' unia questão que se poderia levantar agora, mas que, para o 
projecto que pretendo apresentar á Gamara, não tem maior alcance, esta : 
- qual o verdadeiro sentido empregado pela Constituição no termo 
exportação? 

O SR. ANIZIO DE ABREU. __;Oh! Ha duvida sobre isso.? 
O SR.. ARNOLPHO AzEVEDO. - Não foi levantada por mim que sou 

leigo na materia, mas pelos doutos que a discutiram. 
O SR. ANIZIO DE ABREU. - Levantam-se duvidas a proposito de 

, tudo. · 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO.- Estabeleceu-se uma discussão a pro-

posito de saber si o termo exporlaçõ,.o empregado pela Constituição, sem 
restricção nenhuma. 

O SR. ANISIO DE .ABREU.- Está restricta- exportação de generos 
de sua propria producção. 

o SR. ARNOLPHO AZEVEDO.-... devia ser collocada a par da impor-
tação. 

r 
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o_ SR. PASSOS MIRANDA. - São termos correlatos? Uma é outra 
co usa invertida? 

·O SR. ARNOLPHO AzEvEbo. - Declarei logo que não tinha necessi-
dade de entrar nesta indagação, porque o meu substitutivo de modo 

· ~lgum é affectado por esta discussão sobre ó assumpto. 
O SR. ANISIO DE ABREU. - Para justificativa do substitutivo de 

V. Ex., a interpretação da palavra exportação deve ser estudada, e V. Ex. 
d'eve dizer como entende, si está de accôrdo com os que sustentam que 
a, palavra exportação é correlata de importação. 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - Eu dizia que era uma questão que, 
naturalmente se levantava. 

O SR. ANIZIO QE ABREU. - Dá um aparte. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDo. - A exposição de motivos, que não 

é outra coilsa o que estou fazendo, vem exclusivamente justificar a doutrina 
do projecto que vou ter a honra de submetter á consideração da Camara 
e ao estudo dos mais competentes que eu. Não é mais dÓ que isto, é uma 
simples exposição. Não posso, portanto, levantar sinão as questões que 
se referem exclusivamente á materia regulada pelo substitutivo. (Apartes.) 

Não direi que não tomarei parte no debate para sustentar a minha 
opinião sobre todas as duvidas levantadas em assumptos correlatos ao 
que regulai o projecto, porém, a occasião não é a mais propria para isto,, 
porque agora não estou discutindo, mas expondo a assumpto do meu · 
substitutivo. 

I • 
O SR. ANIZIO DE ABREU . - Foi então V. Ex. quem motivou a questão. 
O SR. 1\RNOLPHO AzEVÉDO. - Levantei-a ·para não parecei:' que eu 

tive a ousadia inaudita de ter um projecto sobre tão importante problema 
sem· que tivesse conhecimento de todas as d~vidas suscitadas sobre a 
materia que pretendi regular. 

Foi por isso que ponderei que se tinha \levanta!lo a questão de saber 
si a attribuição dada aos Estados exclusivamente, de lançar impostos 
sobre a sua exportação, era uma attribuição destacada expressamente da 

L. • privativa da União, de regular o commercio internacional e inter-estadual. 
F9i este o ponto que feri, · chamando a attenção da Camara para essas 
dÚvidas, em cujo esclarecimento não podia entrar no momento porque 
não precisava de elucidai-as para justificar o meu substitutivo. 

Pois bem, da argumentação que estabeleci, citando o illustre brazi-
leiro, Sr. Ruy Barboza, ficou provado que taxar só ·póde - quem póde 
regular. 

Lembrei uma outra questão : a de saber si regular.é sempre taxar. , 
Respondi que não, mas que só não o era quando expressamente 

destacada a attribuição de taxar, como· no art. 9.0 , ou quando expressa-
mente prohibida, como no art. 7. 0 , n. 2, e art. 11; isto é, a Constituição, 
firmando o principio de que dava privativamente ao Congresso Nacional 
a attribuição de regular o commercio dos Estados entre si não perm~ttiu, 
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po11ql!le priva-o o art. 7.0 , n. 2, que se taxasse o cornmercio de navegação 
de, cabotagem; .e o art. 11, n. 1, prohibiu que se tributassem as menca-
qprias em transito pelo terrítorio de um Estado e na passagem de um Estado 
para outro. · - ".1 • 

Portanto, a attribuição de taxar só não está incluída na de reg,ular/ 
quando expressamente destacada par:.a ser exercida por um outro poderi 
ou quando expressamente próhibida ao poder a quem compete regular. 

Mas, Sr. Presidente, logo á primeira vista nos impressiona a se'guinte 
consideração, porque razão, não dando a Constituição aos Estados attri~ 
buição alguma de regular Ó commercio dos Estados entre si, prohibiu 
tambem aos Estados no art. 11 ·impostos sobre o transito pelo territorio 
de Um Estado e impostos na passagem de um Estado para outro ás mer-ca-
dorias estrangeiras ou nacionaes de producção de outros Estados e sobre 
os vehiculos de terra e agua que as transportarem? 

Est?- duvida ine parece desapparecer desde logo, si se considerar que 
era · necessaria a prohibição tambem aos Estados no art. 11 porque a 
mercadoria em tra11sito pelo territorio de um Estado póde cahir debaixo 
do poder desse Estadó na regulamentação~e seu commercio internQ, da 
sua viação interior, da sua navegação propria. 

Portanto, si a Cõnstituição não prohibisseexpressamente aos Estados 
n'o art. 11, n. 1, crear- impostos de transito sobre as mercadorias estran-
geiras OÜ nacionaes que passassem pelo seu territorio, alguns Estados, a 
pretexto de regular o seu commercio interno, de legislar sobre a sua viaç'ão 
interna, poderiam onerar essas mercadorias na passagem pelo seu terri-
torio. 

O SR. ELoY CHAVES.- Mas essa taxação não importava em regular 
o 'commercio inter-estadual? (H a outros apartes.) 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDo.----: Mas eu dizia exactamente que a [Yrohi~ 
bição vinha da seguinte consideração : 

Sendo o transito a passa'gem da ~ercadoria d~ um Estado ,para outro, 
pelo territotio de um terceiro, em um dado momento ficava a dita merca~ 
doria sob a acção do pod'er deste ultimo Estado, na regulamentação do 
seu comme'rcio, da sua viàção, da sua ·navegação internas. Portanto, a 
·constituição, respeitando o principio geral das competencias, limitadas 
pelo territorio, quiz que a liberdade commercial ep.tre os Estados existisse 
sempre, e de modo algum pudesse ser prejudicada pelo exercício do poder 
privativo dos Estados de regular o seu commercio interno, a sua viação, 
a sua navegação internas .. 

UM SR. DEPUTA·mo. - Obedece ao mesmo criterio . 
O S.R. ARNOLPH'o AzEVEDO. - Obedece sempre ao mesmo criterio, 

do interesse peculiar e do interesse geral. 

A respeito de interpretação do art. 11, não me posso furtar ao :prazer 
de ler á Camara o que diz o Sr. Dr. Ruy Barbosa: 

\ 
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«Pelo art.' 11, n. 1 é vedado aos Est~dos como á União: 
Crear impostos de transito pelo territorio de um Estado, ou na pas-

sagem de um para outro, sobre productos de outros Estados da Republica, 
ou estrangeiros, e bem assim sobre vehiculos de terra e agua, que os 
transportarem. » 

Nestas palavras se encerram duas prohibições : a de transito .de imposto 
entre os Estados e a do imposto de importação inter-estadual. Amalga:. 
mando as· ·duas uma á outra, os patronos do abuso reduzem a um só o 
intuito da lei fundamental nàs palavras : « Crear impostos do transito 
pelo territorio de um Estado, ou na passagem de um. para outro ». Para 
lograr esta victoria contra o bom senso, consiste a força do argumento em 
subordinar ao complemento « de transito >> ambos os elementos da enume-
ração indicada nas duas phrases « pelo territorio de um Estado » e << na 
passagem de unÍ para outro )), 

A . prevalecer essa intelligencia, pois, a Constituição teria vedado: 
« crear impostos de transito pelo territorio de um Estado» e« crear impostos 
de transito de um_Estado para outro>>. Admitta-se -que tal seja a intenção 
do texto, isto é, que elle pretenda cognominar « imposto de transito » 
o imposto sobre o commercio de um Estado para outro, a saber, do Estado 
productor para o visinho confinante. Ainda assim, o que unicamente se 
conseguiria, era attribuir-lhe o erro de applicar erradamente a denomi-
nação de commercio de transito ao commercio de importação . 

Dando, porém, que o texto constitucional incorresse nesta cinca, 
o que é licito suppor existindo outra interpretação razoavel, o resultado 
praticamente será o mesmo. Com effeito, vedando o imposto sobl'e o tran-
sito do Estado, que produz, para o Estado limilrophe que consome, o que o 
legislado,. fel' ia pro h i bido el'a exaciamente o imposto sobl'e t:z importação 
dos productos do primeiro no segundo. · 

Realmente, na segunda proposição « crear impostos de transito na 
passagem de um Estado para outro », a Constituição não podia ter querido 
exprimir a mesma cou~a que na immediatamente anterior : « crear impostos 
de transito pelo territorio de um Estado. Na segunda, pois, a referencia 
ha de ser necessaria1p.ente á passagem entre dous Estados contíguos, 
uma vez que na precedente já se designára a passagem por «um Estado 
interm~dio em caminho de outro. » · 

Depois definir o que é transito em linguagem commercial, continúa 
o Sr. conselheiro Ruy'Barbosa : · 

. « O transito em linguagem mercantil, aduaneira e legislativa, por· 
conseguinte, presuppõe tres ,territorios : o do Estado que expede o pro-
dueto, o do Estado por onde este passa, o do Estado a que elle se .destina. 
Entre o Estado de onde sae e o Estado para ond~ vae o transito é o tra-
jecto da mercadoria pelo Estado por onde simplesmente passa. 

Logo, no art. 11, n. 1, se reunem dous objectos distinctos. Quando 
elle diz nas palavras iniciaes do inciso :« Crear impostos de de transito 
pelo terxitorio, ·de um Estado », allude á correU:te commercial que, l?roce-
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dente de um Estado, continúa em demanda de outro, atravessando-aquelle 
a que se refere a prohibição de tributar, alli enunciada. 

Na oração subsequente, pois, ao occupar-se com os · impostos, que 
prohibe «na passagem de um Estado para outro>> já a mente da lei é diverSa. 

Ha o dísjunctivo « ou >> separando duas êquivalencias de uma só. 
Com effeíto, naquella phrase, só se figuram dous elementos em vez 

dos tres que constituem o transito. Falia-se na « passagem de um Estado 
para outro >>. Suppoz~se assim unicamente dous Estados : o da procedencia 
da mercadoria e o do seu destino. Não se menciona o Estado interposto. 
A hypothese, por consequencia, é de dous Estados confinantes, por cuja 
linha divisoria se faz á passagem. A mercadoria não passa para seguir, 
mas para entrar em consumo no Estado, cuja barreira transpoz. E', 
portanto, mercadoria ele um Estado importada pelo outro. 

Troque-se, porém, o nome de importação no de transito. Nem por isso 
se alterou a essencía da cousa. Ficou defeso aos Estados lançarem taxas 
sobre o commercio na passagem de um para outro. E a passagem commercial 
de um Estado para outro Estado intermedio, importação é, relativamente 
áquel1e onde a mercadoria entra. Logo, o art. 11, n. 1, da Constituição 
prohibindo os impostos de transito entre os Estados, prohibe em seguida 
textualmente, positivamente, ~?- phrase posterior a essa, os impostos sobre 
importação inter-estadual. (Muito bem.) 

O SR. JESUINO CARDoso. - Assim pensa o magno pontífice do 
constit'ucionalismo brazileiro, o Sr. Ruy Barbosa. 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - Mais claro do que isto, nem a luz 
do sol. 
. O SR. JoÃo L mz ALVES. - Por ser claro de mais é que tenho medo; 
essa clareza póde até suffocar a autonomia dos Estados. 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - A primeira objecção, Sr. Presidente 
que se levanta.:. 
1 O SR. PRESIDENTE. - Observo ao nobre Deputado que à hora está 
finda. 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - Peço a V. Ex. consulte á Casa si me 
concede meia hora de prorogação. (Consultada, a Casa concede a proro-
gação pedida.) 

O 'SR. ARNOLPHO AzEVEDO (continuando). - A primeira objecção 
que se levanta, Sr. Presidente, a respeito da prohibição que expressament~ 
faz a Constituição ao poder de regular o commercio que confere ao Congresso 
Federal para ta:x;al-o, é de que a prohibição contida no art. 7.0 , n. 2, 
que declara livre o commercio de cabotagem, não se refere aos Estados, 
e, portanto, os Estados não estão obrigados a respeital-o. / 

Sobre o art. 7.0 , n. 2, diz o Sr. conselheiro Ruy Barbosa : 
« E! da competencia exclusiva da União decretar : 
Direitos de entrada, sahida e estada de navios, sendo livre o commercio ~. 



/ / 

189 

de cabotagem ás mercadorias nacionaes, bem como ás estrangeiras que já 
tenham pago impostos de importação. » 

Nada mais claro : essa clausula estabelece, na segunda parte, a 
liberdade ampla do commercio de cabotagem, reservando apenas á 
União os direitos sobre a entrada, sahida e. estada de navios. O poder . 
federal de regular o commercio entre os Estados perdeu assim a faculdade 
tributaria sobre esse immenso ramo do trafico inter-estadual que se 
exerce pelo oceano. Mas, pela mesma razão por que o Governo Geral se 
viu privar dessa faculdade, implicitamente incluída na sua prerogativa 
soberana de regular o commercio inter-estadual, por essa mesma razão 
(quando outra não houvesse) não póde tal faculdade caber na compe-
tencia dos Estados : pela razão de que é livre o, commercio de cabotagem. 

Si a declaração desta liberdade se consignou em um trecho especial-
mente consagrado á enumeração de attribuições federaes, é porque essa 

· · liberdade só podia ser ameaçada pelo exerci cio dos poderes do Congresso, 
um dos quaes, o poder de regular o commercio, incluía implicitamente em 
si o de tributar a cabotagem. Querendo subtrahir a cabotagem ao alcance 
desse pdder, necessario era, portanto, firmar a immunidade em termos 
expresso~. Nenhuma necessidade havia de estender a limitação á autori-• 
da de dos Estados, visto que não se limita si não o que realmente existe, 
e, não existindo na jurisdicção constitucional dos Estados, em conse-
quencia do poder privátivo, conferido ao Congresso, de regular o commercio 
entre elles, a faculdade de taxal-o, superfluo ·seria declarar a incompe-
tencia estadual no tocante a impostos de cabotagem. A cabotagem é 
commercio inter-estadual. Si, em virtude da clausula constitucional que 
reservou esse commercio ao domínio da União, os Estados não podem 
taxal-o, ocioso fôra determinar que a cabotagem é intributavel pelos 
Estados. >> 1 . 

E' esta a. interpretação do conselheiro Ruy Barbosa, mas a interpre-
tação deste artfgo constitucional está tambem consignada · nos funda-
mentos do accórdão do Supremo Tribunal Federal n . 167, de 7 de junho 

.de 1899. 
·Diz o illustre Sr. Dr. João Barbalho, commentando a Constituição 

e resumindo os fundamentos do accórdão de 1899, de que foi elle o illustre 
relator: «Conforme a lei 123, de 11 de novembro de 1892, art. 2.0 «entende-
se por navegação de cabotagem a que tem por fim a communicação e o 
commercio directo entre os portos da Republica, dentro das aguas destes 
.e dos rios que percorram o seu territorio. >> 

E' este commercio costeiro que o § 2.0 do art. 7.o· declara livre, isto é, 
isento de impostos e esta isenção, embora consagrada neste artigo, ao tratar 

. de competencia federal, não pode deixar de entender-se referente tambem . 
á estadual: 

I.o, pelo .seu fundamento. A isenção visa fomentar e desembaraçar 
a utilização e o desenvolvimento da riqueza nacional, protegendo a acti- . 
vidade industrial e mercantil do paiz, pensamento com que se accotdam 
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o art. 13 paragrapho· unico e o art .. 35 n. 2. (}ra·, seria eoritrad-ictorio, 
injustificavel que esse magno intuito, pl!l-dess~J ser obstado por. imp@stos 
e medidas fiscaes dos Estados : · 

2. 0 , pelo seu .objecto. Ella applica-se ao commercio inter-estadoal 
e sendo este de caracter nacional, não regional ou loeal~ artigo 34 n. 5, não 
póde ser tributado pelos Estados, sem que elles e~horbitem de sua cennpe-
tencia .taxativa, limitada ao que é de seu peculiar interesse, denti:o !de 
sua jurisdição territori'al e respeitadas as restricções cons·tituciona.es, 
sendo uma dellas a de que se tratava; · 

3.0 , pelo texto legislativo. Não estando consagràdo em·'-parte alguma 
da Constituição ·a faculdade de taxarem os Estados a cabotagem, acha-se, 
ao contrario, prohibida, no art. 12 verb : << nào contra-vindo o disposto do 
att: 7.0 » - e no art. 7. 0 n. 2, está formalmente estabe!ecida a isenção. 
Não a podem elles, pois, contra-vir, sem québra deste preceito constitu-
cional; · 

4.o, pelo absurdo result-ante da intelligencia contraria. Si o art. 11, n. 1, 
veda aos"' Estaqos ereare~ « impóstos de transito pe~o territorio de um 
Estado ou na passagem de um . para outro, sobre productos de outros 
Estados da Republica ou estrangeiros e bem assim sobre' vehiculos de · 
terra e agua, que os transportarem n, como a.dmittir, sem contra-censo, 

· qt1e elles trib4tem essas mesmas mercadoriàs quando circularem pela 
costa? · 

o commercio de cahotagem, cuja isenção justificam altas conve-
niencias economicas e políticas, ficaria, sem razão, menos favorecido 
que o cominercio de transito pelo interiqr dos Estados; · 

5.0 , pelas consequencias e resultado~ ~ A ise~ção, obrjgatoria pará os · 
-Estados, mantem a liberdade e expansão do commercio inter-estadoal 
e evita que por emulação elles creem, uns contra- os outros, taxas desi-
guaes e excessivas, pondo assim graves estoryos ao desenvolvimento da 
riqueza nacional e ao mesmo passo estabelecendo entre os Estados discar-
dias e riva~idades que, originadas de interesses fiscaes mal comprehen-
didos, tenderão a fomentar a inimizade, dissenção e conflictos de toda 
ordem em damno do paiz e perigo parà o regimen federativo. Na da mais 
propriopara desunir os 'Estados Unidos _do Brazil do que a guerra de tarifas 
dos Estados; e a Constituição q_ue a permittisse só impropriamente e por 
antiphrase poder-se-hia chamar «federal »; 

6.0 , --si a tudo isto fosse necessario accrescentar mais argumentos, 
poder-se-hia ainda invocar o art. 34, n. 5, da Constituiçã'o; o qual, dando 
ao Congr'esso Federal a attribuiÇão privativa de « regular o commercio 
inter-e~tadual », -o.·bsta a que este seja objecto de impostos estaduaes. 
O poder de «regular >> abrange o de taxar, isto é Íliltuitivo e constitue ·ilá 
jurisprudencia política norte-americana ponto hoje incontestado, sendo 
o citado artigo e numero imitação do art. I. o, secção. 8.•, n. 3, da Consti-
tuição norté-a:rnericana. f< Nenhum Estado tem o di~eito de l-anç,~r · taxas 
sobre o commercio inter-estadual sob qualquer fór.ma que sej'a·>>- declarou 
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a sentença prof~ri'da no, pleito Leloup. v·. Port of Mobile e no mesmo 
sentido outras muitas decisões poder-se-hiam citar. Nem contra esta 
in.telligencia da Constituição é argumento o facto · de achar-se estabele-
cida .a isenção em favor de cabotagem no art. 7.0 n. 2, que trata da oom-
petencia sómente da União. Porquanto, sendo a cabotagem interesse 
nacional, affecta aos poderes federaes e, tendo a Constituiçã0 de decretar 
a' liherdade do commercio inter-estadoal, era justamente neste logar que 
cabia pro.clamar esse principio para, por força delle, vedar a taxação. E 
não era necessario dizer em termos expressos que essa isenção de impostos 
era tambem obrigatoria para os Estados, desde que não se trata de negocio 
meramente peculiar de cada um ou de ;llgum delJes e a materia por sua 
natureza escapa-lhes á jurisdÍção e comp'etencia. >> 

Está ahi dada pelos Srs. conselheiros Ruy-Barbosa e Dr. J0ão Bar-
balho a interpretação do art. 7.0 , § 2.o da Constituição. 

Objectam, porém, a interpretaçã0 deste artigo foi dada pelo Gongresso 
na lei de 4 de setembro de 1896. 

A lei de 4 de ·setembro de 1896, declarou q:uaes os impostos que a 
União não péde cobrar sobre a cabotagem, além dos direitos de entrada e 
estadia dos navios. 

O Sr. Anizio de Abreu, no seu lumin0so parecer contra o projecto do 
Sr-. SeFzedello Corrêa, assim formula a obj·ecção. 

« Além de mais, a interpretação authentica do § 2.o do art. 7.0 da 
-~ónstituição já foi firmada--de modo perem'[)torio e incontrastavel pelo 
Poder Legislativo . A Gommissão Mixta de membros desta Gamara e ,do 
Sen.ado, especialmente encarregada 1de interpretai-o e definir quaes os 
diPeiios de que_ é livre o commercio de cabotagem, fel-o no-art: 2 .0 do decreto 
de :4 de setembro de '1.896, acompanhado do luminoso parecer n . 114, 
declàrando que «os direitos de entrada, sahida e estadia de navios, de que 
é livre pelo art. 7.0 § 2.0 da Constituição da Republica, o commérCio de 
cabotagem e as mercadorias nacionaes, bem como as estrangeiras, que já 
tenham pago o imposto de importação, são os de doca, pharol, expediente 
e outros quaesquer d·a exclusiva competencia da União. » 

Ainda mais : no primeiro dos considerandos com que justificou o 
alludido decreto firma a Commissão « que referindo-se o art. 7. 0 da 
C0nstituição e seus diversos numeras exclusivamente á União, de nenhum 
modo· póde restringir os direitos e poderes éxpressos e exclusivamente 
conferidos aos Estados pelo , art. 9:0 · e seus numeras e paragraphos, sendo 
pGrl(anto, quanto a estes· direitos, J.Dlena · a liberdade dos mesmos Estados 
ctt regislarem como mais acertado e conveniente lhes parecer. >> 

Eis a interpretação authentica do art. 7.o § 2.0 , dada já pelo Poder 
Legislativo de pleno e absoluto accordo com a doutrina que sustentamos 
e em radical divergencia com a doutrina do projecto. · 

Mas, o direito de taxar importação intêr-estadual nunca foi assentado 
pel0s· seus defensores nas disposições do art. 9 .0 , porque ahi se. encontram 
direitos s0bre exportação, indústrias e profissões, transll,lissão ,de proprie-
dade e sobre _predios rusticos e urbanos. · 
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. Portanto, o direito de taxar 1ff importação de procedencia nacional 
não está incluído no art. 9.o, ao qual não se refere (segundo a propria 
interpretação da Commissão autora do projecto), quando diz que essa 

, disposição . constitucional só não restringe os direitos . expressos dos 
Estados. E' o proprio parecer que responde ás objecções do Sr. Anizio. 

Levanta-se, porém, uma terceira objecção e é - o art. 7.o, n. 1, 
declarando que é exclusivo da competencia da União decretar impostos 
sobre procedencia estrangeira, indica a existencia de outra importação, 
de procedencia nacional. 

O Sr.· João Barbalho explica a inclusão dos termos procedencia 
estrangeira no art. 7.0 , n. 1, da seguinte fórma : 

<< Em rigor, esta restricção << de procedencia estrangeira » era neste 
artigo excusada, pois que para a União outra importação não ha sinão 
a estrangeira; a · União é o proprio Brazil todo e não se concebe que ella· 
importe de si para si mesma. Mas como a palavra - importação, -
além de seu sentido technico e scientifico, passara entre nós, no anterior 
regímen, a admittir no uso vulgar e official, por extensão, significação 
comprehensiva da introducção . de efieitos mercantis de umas em outra§ 
províncias, de bom aviso foi de certo, ao elaborar-se a nova Constituição, 
usar de locução que evitasse duvidas em materia tão importante. Por 
isso conservou-se em o ' novo codigo constitucional aqu~lla expressão 
que j~ vinha nos trabalhos que lhe serviram de base. E' ainda digno 
de mencionar-se que, em toda a discussão, que bem longa foi, havida 
no Congresso Constituinte acerca desta materia, nenhuma vez veiu á 
baila a chamada importação inter-estadual para ser objecto de tribu-
tação federal ou local, e tão pouco figura ella no parecer da Commissão' 
do Congresso Constituinte .. Não entrou, portanto, no plano financeiro 
da Constituição. » 

Diz o Sr. Ruy Barbosa : 
<< São, portanto, muitos e consideraveis, no texto constitucional, os 

exemplos de ·redundancias, algumas das quaes notavelmente excedem 
a do art. 7.0 , n. 1. Ora é o habito de failar usual, que insinua as suas 
locuções na linguagem do legislador. Ora são as fórmas tradicionaes no 

' estylo legislativo, que passam, com as suas excrescéncias . primitivas, de 
I lei em lei e de regimen a regimen. Aqui é a irreflexão, a pressa, ou a ne-

gligencia dos habitos parlamentares, que não permittem limar os textos 
com a critica exigente das melhores normas. Alli é o zelo, o interesse, a 
anciedade pela sorte de uma providencia especial; de uma instituição 
cara; ,de uma refoyma combatida, . ameaçada, periclitante, melindrosa, 
que, despertando na legislatura inquietações e receios, a induz a rebusqar 
c0ntra a chicana, precauções que muitas vezes a facilitam. 

Explicando a frequenCia, em certas leis, de ímmunidades esp'eciaes já 
comprehendidas. Elm fórmulas geraes de isenção, Lord Herschell dizja, 
num julgado, qu'e « essas especificações se introduzem muita vez ex 

I -' 
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major i cautela,< para socegar os receios daquelles cujos interesses ou sym-
pathias estão 'particularmente empenhados em favor de certas institui-
ções ». Em outra decisão judiciaria (Ji'ryer v. Morland), a proposito de 
uma- clausula redundante· no contexto de um acto legislativo, reflectia, 
o magistrado : « Para que se consignou ella? Não sei. Acho impossível 
responder a esta qúestão. Essas palavras foram provavelmente intro-
duzidas para tranquillizar as pessoas. interessadas nas companhias de· 
seguros ». · 

Entre ,as províncias e o Governo nacional, sob o Imperio, fôra objecto 
de controversia o saber si a palavra importação, nas leis constitucionaes, 
abrangia unicamente a importação do estrangéiro, ou tambem a. inter-
provincial. Neste debate a doutrina das pr-ovíncias era precisamente· 
que o art. 12 do Acto Addicional, onde se estatl,le que « as assembléas 
provinciaes não poderão legislar sobre impostos de importação ))' lhes· 
deixava o direito de tributar a importação de. umas províncias para 
outras. Si, portanto, o art. 7. 0 determinasse· pertencerem á comp·etencia 
do Congresso Federal.<< os impostos de importação », o Governo da União, 
servindo-se do argumento ora aventado a favor dos Estados, mas, como\ 
se vê, .victoriosamente retorquivel contra elles, poderia sustentar que, 
attenta a intelligencia do termo « importação » defendida com ardor 
pelas antigas províncias, estas, no facto da Republica, lhe tinham volun-
tariamente cedido o poder de taxar a importação inter-estagual, afere 
legen quem ipsi fecistis poderia dizer-lhes. « Si no vocabulo· - impor-
tação - se abrangia a importação inter-provincial, no mesmo vocabulo 
se envolve a importa·ção inter-estadual. Pela vossa mesma hermeneutica, , 
logo, . aquinhoando-me os impostos de· importação indistinctamente, 
inch,Iistes na minha parte a importação entre os Estados·. ,, Seria uma· 
dessas occasiões, em que um abuso commettido se volta contra o seu 
perpetrador. A allegação teria sido· irresistivel. Foi para se premunir, por-
tanto, contra as consequencias naturaes da interpretação por ellas mesmas 
autorizada que a C:onstituição adoptada pelas províncias, ao assumirem 
a dignidade de Estados, atalhou sophismas futuros, resignando-se ao 

. vício de um pleonasmo, para se acautelar contra o perigo de uma usur-
pação .. 

Mas, Sr. Presidente, adrhittamos, por hypothese, que a Constituição, 
ao empregar com restricção a palavra - · importação - e limitai-a á 
procedencia estrangeira, queria dizer que existiam outras especies de 
importação de procedencia nacional; admíttamos para argumentar~ 

Primeiro, si existe esta importação de procedencia nacional, ella é 
tributavel? Si não é, lollitur questío. Respondem : é tributavel. 

' Pois bem, si essa importação de procedencia nacional . é tributavel, 
só póde ser, ou exclusivamente pelos Estados, nos termos do· art. 9.0 , 

ou .cumulativamente pelos Estados e pela União·, nos termos do· art. 12. 
Na discriminação feita no art. 9 não está incluído o direito dos 

Estado~ de taxar essa importação e; por consequencia, não é elle exclu-
sivo dos Estados. Não e,stando incluída no art. 9.0 , deve estar rto art. 12. 

IMPOSTOS iNTERESTADUAES. 13 
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·sempre é bom ler, para evitar duvid·as, .o texto constitucional : 
Alem .das fontes de receita disc.ri.minadas nos arts. 7.0 e 9.0 , .é ,licito 

á Uníão, corno aos Estados, cumulativamente ou não, crear outras quaes-
quer,. nao contravindo o disposto nos arts. 7.o, 9.o e .H n.l. >> . 

Esse direito da União e dos Estados é um direito igual, commmn, 
simultaneo, concurreiite, eonc6mmitante; não ha differença alguma, nos 
termos: do art. 12, entre o decreto dos Estados e O· da União de crear 
taxas que não offendam os arts. 7.o, 9.o e 11, n. 1. 
) . . . ' ' 

O Sr. Anizio de Abreu define bem de que especie é esse direito : 
« Todos os impostos não comprehendiP,os na partilh;1, não incluídos 

no circulo restricto do· direito privativo de cada um dos poderes, todas 
as fontes de rendas ql!le escaparam como tal- a discriminação dos arti-
gos 7.0 e 9.0 , ficaram ipso facto - pertencendo ao patcimonio commum, 
ll-Ujeilas ao direito igual,. coneurrente, simultanw, cumulativo ,ou não, de 
ambos os poderes dos Estados como da União n. 

Desta definição se conclue que o direito é sempre cumulativo, simul-
taneo, concurrente e que o exercício deste direito é ®e póde ser cumu-
lativo ou não. 

Porque? Porque depende da vontade do titular do direito de exer-
cel-o ou não ao mesmo tempo que o outro titular o exerce. . . 

Portanto, si todas as attribuições conferides á União e a~s Estados 
no art. 12 devem ser iguaes e f'Í a União está prohibida de lançar impostos 
sobre. a importação de procedencia nacional, por força das disposições 
·do art. 12, que dão á União e aos Estados um direito commum e con-
currente, os Estados tambem estão prol:iibidos de crear as t axas que a 
União não póde crear. (Muito bem.) 

·Portanto, si não é uma fonte · de renda determinada exclusiva-
. mente para os Estados no art. 9.0 , não se póde tirar essa exclusividade 

dos termos do art. 12. (Muito bem.) · 
· Si só os Estados pudessem, era uma attrihuição exclusiva; devia 

estar consignado no art. 9.0 , ,que é o que trata das attribuições exclu-
sivas dos Estados. (Muito bem.} 

Formulei um exemplo, porque dizem que as restricções estabele-
cidas no art. 12, com a referencia aos arts. 7. 0 , 9.0 e 11, n. 1 não alcan-
çam aos Estados - é o mesmo argumento - pm:que a prohibição da 
taxação da navegação de cabotagem está incluida no art. 7.0 , que trata 
de attribuições .privativas da União. 

Formulei um exemplo, sobre direito de propriedade; e, para pre-
cisão da linguagem, vou ler:, 

. << Concedo por doação a A e B o direito de propriedade em commum 
sobre um predio rustico, declarando n() titulo de doação que os condo-
minos, no uso e goso, cumulativo ou não, daquelle direito, deverão res-
peitar o dispostQ nas condições C e D. · 

Condição C : ....,. E' privativo de A o 'Uso e goso da uzina de assucar, 

J 
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ficand(} Livre a F,. 0 direit(} de trazer a beneficiar na usina os product os 
de sua lavoura. 

Condição D : E' privativo de B o uso e goso do cafezal X, tendo Y · 
o direito de transitar livrement e pelo caminho que o atravessa. Per~ 
gunto: 

A ~ póde restringir ou impedir o direi~o de Y, sob pretexto de que 
é co--proprietario de B no resto do predio e a condição D só se refere 
a B? 

Por outro lado : B póde impedir ou restringir o direito de F, sob re 
a usina de A; sob pretexto de que é condomino no resto do predio e 
a condição C só &briga a A? » 

Respondam os que teem estudo de direito, e sabem das condições' 
d·o direito de propriedade; aliás não é preciso ter estudos de direito 1 
respondam os que souberem ler e entenderem o que leem. 

Si as considerações do art. 12, portanto, não obrigam os Estados, 
como disse, do art. 12, que é de direito cumulativo, vae se deduzir um 
direito _exclusivo. As disposições não podem deixar de obrigar, quer 
estejam no art. 7.0 , direitos privativos da União em relação aos Estados, 
quer no art. 9.0 , direitos privativos dos Estados em relação á União; 
hão de obrigar conjunctamente, igualmente uma e outros, porque no 
art. 12 não se póde deduzir direito algum que não seja igual e commum 
aos dous poderes, e que não respeite o disposto nos arts. 7.0 , 9.o e 11 , n . 1. 

Ora, de todos esses arg,umentos se deduz o principio que eu estabeleci 
ao . começar - que em ma teria tributaria a competencia dos Estados 
está rest.ricta ao seu peculiar interesse, como a competencia da União 
está · restricta ao que for de interesse geral. 

Nesse~'> termos confeccionei o meu substitutivo; foi exactamente 
definindo a situação de cada uma das competencias, a dos Estados e a 
da União em materia tribut aria que estabeleci que é da competenóa dos 
Estados. crear impostos sobre mercadorias nacionaes ou estrangeiras que 
entram para o commercio interno seu, que são de seu . peculiar interesse, 
que se misturam e se confundem cQ:m as mercadorias de sua propria 
producção. 

E porque? Porque ahi o direito dos Estados é illimitado, porque 
ahi elles. teem a ~e taxar ampla, mas igualmente. 

Salvei, no art. 1.0 , a disposi~ã(} do n. 4 do art. 9.0 , porque, em re-
lação ao. imposto de industrias e profissões, os Estados não teem res-
tricções de especie alguma, podem iançar seu imposto sobre todas as in-
dustrias e todas as profissões que se exercerem dentro do seu territorio, 
sem qualquer limitação; t endo limitado no projecto a taxação da m er-
cadoria nacional de outra procedencia que não do Estado e de mercadoria 
estrangeira no momento em qu.e cae sob a jurisdicção do Estado, podiam 
os importadores estrangeiros, · quando attingidos pelo imposto de indus-
trias e profissões. q.ue nã0 é absolutl9Ilente limitado, dizer que isto era 



imposto indirecto sobre a importação estfangeira, e, portanto, as casas 
importadoras estariam isentas delle. 

Era necessario salvar expressamente, para garantir aos Estados o 
seu direito amplo sobre as i:ri.dustrias e profissões; e, mesmo em relação 
ao § 3.0 , que permitte ao Estado cobrar impostos de importação para 
mer,cadorüJ.s estrangeiras, destinadas ao seu consumo, recolhendo ·o pro- , . 
dueto ao Thesouro Federal.. 

' Si prevalecessem as . regras do · substitutivo, o Estado só poderia 
cobrar depois de incorporados a seu commercio; ao passo que, fi0a,ndo 
s~lvo, póde cobrar na entrada em seu territorio, nos termos do art. 9 .0 , 

§ 3.0, 
A nacionalização é a primeira questão sobre a condição estabelecida 

no art. t.o, n. 1. 
O ·SR. PRES,IDENTE. _.:.. Advirto a V. Ex. que a meia hora de prorq-

gação está finda. 
O Sf\. ARNOLPHO AzEVEDO. - Si V. Ex. consultasse a Casa no sen-' 

tido de me conceder mais 10 minutos ... 
O Sii. PRESIDENTE. - Não é preciso; V. Ex. tem alguns minutos 

de tolerancia. r 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - O art. 1.0 do substitutivo estabe-

lece. (Lê). 
· Aqui teríamos que discutir o m01;nento da nacionalisação das mer-
c·adorias estrangeiras. ' 

Os julgados americanos, porém, tee.m estabelecido que se da a nacio-
nalisação depois de efiectuada a primeira venda pelo úegociánte impor-
tador; depois que se efiectua a primeira venda pelo commerciante impor-
tador, que é o direito que elle compra quando paga o imposto de impor-
tação, que é de introduzir e revender a:inercadoria, dá-se a nacionalisação; 
e ahi cahe sob o domínio do Estado. . 

Eu quero definir assim a nacionalisação, que é para não impedir os 
Estados de taxarem em mão dos atacadistas, mas que não são importa-
dores. · . 

Si eu disser só -, o commercio retalhista, os atacadistas, que são 
interntediarias entre retalhistas e importadores, ficam isentos. 

Eu estabeleci assim o commercio interno, por isso que abrange tam-
bem os atacadistas, que são do commercio interno do Estado, uma vez 
que a·s mercadorias se nacionalizam depois da primeira venda feita pelo 
importador; dá-se portanto ahi a incorporação, e os Estados taxam igual-
mente, que é a segunda condição estabelecida. 

Preciso, para esta segunda condição estabelecida, invocar a autori-
dade do illustrado Sr. Anizio de Abreu, que diz : 

(( Em Miller encontramos tambem (Sect. da Con~t. pag. 521 ) que o 
imposto sobre o whiskey impm;tado de outro Estado, estabelecido por 
uma lei de Alabama e impugnando como inconstitucional, foi decla-. 
rad~ subsistente - não só por não ser de importação.prohibida n'a clau-
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sula constitucional - isto é - não ser importação de procedencia estran-
geira, como por não affeclar o-p,oder do Gongresso de regulàr o commercio 
inter-estadual, visto que a referida lei tributava com a mesma igualdade 
o whiskey importado e o fabricado no Estado. >> 

O SR. ELoY CHAVES. - Tira, portanto, o perigo prinçipal dos im-
postos .iriter-estaduaes. 

O SR. ARNOLPHÓ AzEVEDO. - Diz ainda (Lê). 
Definindo e fiqnando os limites da competencia d·il União e dos Es-

tados quanto ao commercio inter-estadual ou, antes, até onde este póde 
ser confundido com a faculdade exclusiva do poder federal para regular 
_o commercio e quando começa o direito de tributação que sobre elle tem 
o Estado, escreveu H. Black: · 

« O generos, productos de um Estado, destinados á exportação para 
outro Estado, estão sujeitos á tributação, como parte da massa geral 
da riqueza do Estado de · sua origem até o momento de se acharem 'no 
curso de eff~ctivo transporte para o Estado de seu destino, ou até o de 
serem entregues a um conductor para esse fim. ' · 

E'·' sómente quando o trânsito tem começado que os generos se tor-
nam objectos de commercio inter-estadual, e, como taes, ficam sujeitos 
ao regulamento nacional; cessando, portanto, de ser tributado pelo 
Estado de sua origem. 

E, reciprocamente, os generos, vindos de um Estado para outro, ces-
sam de estar em transito, e podem ser sujeitos á tributação, no momento 
em « que chegam ao logar do destino e são expostos á venda >>; com-
tanto que sejam tributadqs, como são os demais generos, e não pela raziio 
especial de sua vinda de outro Estado nem ião pouco como taxas discrimi-
nativas desfavoraveis. · 

. ~ortanto, esta segunda condição do meu art. 1.0 , está perfeitamente 
justificada pelo proprio parecer do Sr. Anizio de Abreu . 

Para definir a situação do Estado creado pelo meu substitutivo, 
occorre-me esta comparação : o territorio do Estado é um lago piscoso, 
que tem por tributarias muitos rios, tambem piscosos; o Governo do 
Estado é o pescador que lança sua rêde no lago e recolhe todos os peixes 
sem saber da procedencia delles. 

,Não póde, porém, lançar a rêde na embocadura dos rios, porque 
ahi só pescaria peixes de .procedencia estranha, o que lhe é vedado. 

No art. 2.0 estabeleço o momento em que, sobre as mercadorias que 
não tenham similares na producção do 'Estado, póde o Estado taxal-as 
e, não tendo outro criterio mais razoavel para determinar com precisão. 

· a incorporação, estabeleci que essas . mercadorias só ,poderão ser taxadas 
quando expostas á venda no·commercio a retalho, como a similar. 

A confusão se estabelece e não ha meio de se lançarem taxas discri-
minativas. · 

Quando, po'rém,- não ha pràducto similar, se poderá pretender 
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crear ná entrada d0 genero e, portantti>, se 'exige para evitar isso qu:e o 
genero sem. similar :s.eja taxado no commercio a retalho. . 

No art. 2.0 menciono os municípios tamb.em e dabi o seu direito para 
crear o imposto sobre as mercadorias. Poderia não men-cionai-os, porqlie 
estes só exercem os poderes que lhes foram delegados pelos Estados, 
e- uma vez que recebam a attribuição dos Estados para a ~ohrança do 
imposto sobre. estas mercadorias, poderiam entender que seria no com-
mercio iJ!terno do Estado e não no seu proprio. 

Eu poderia deixar de mencionar os municípios., mas esta delegação 
dos Estados pód.e ser feita em termos genericos e os rnuni.cipios entender.em 
que lhe ficava salvo o direito de taxar, quando entendessem, taes merca-
dorias, deixando tão sómente â restricção referente :ao commeráo interno 
dos Estados, porquanto elles poderiam taxar o movimento interno das 
mercadorias no Estado, creando impostos inter-municipaes. 

O SR. MoREIRA DA SILVA. - Podia se dar este caso em qualquer 
Estado, menos no de S. Paulo . 

O SR. JEsuÍNo ÓARDoso.-Até lã mesmo poderia daN>e; porque não? 
O Si\. MoREIRA DA SrLVA. - P,(')vque tem leis especiaes regulando a 

m.ateria. ' 
O SR. JEsu,rNo CARDoso. - E .é por isso qu·e lã não se dá e dá-se 

em outros Estado·s, por falta de lei referente ao assumpto. 
O SR. ARNOLPHO A'ZEVEDO. - Entendi que devia mencionar expres-

samente o município, para defini·r a sua attribuição de taxa·r a qual era 
limitada pela mesma forma por que o era no Estado, mas relativamente 
ao territorio onde ' a sua jurisdicção se exercia. 

Creio que justifiquei, mais ou menos . . . 
VozEs. - Brilhantemente. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. ------, ... os termos do meu substitutivo. 
Agora pedirei para elle toda a henevolenci'a da Camara dos Depu-

tados. 
Como disse, é-trabalho de um inexperiente, de quem deseja aprender · 

no_ seio desta Casa, mas de quem deseja prestar tambem um ,serviço ao seu 
pa1z. 

A suppressão dos impostos interestaduaes é o maior de todos o.s ser-
viços que o Congresso NaciQnal póde prestar a este paiz (muito bem), 
porque não só elles poderão ser motivo de guerra de tarifas, entre os 
Estados . .. 

O SR. ELOYCHAVES. ~E' até de @diCl.si.dade. 
O SR. AnNO.LPHo AzEVEDO .. - .•• de odiosidade, d.e· sepamção desses 

Est ados, que devem ser irmãos .e não .inimigos, como tambem por esta 
guerra ,extraordinaria de tarifas, que da.qui ·a pouco teremos de ver, 
teremos de presenciar, póde vir a ruína, a desaggregação de toda a Repn-
b.lica, m;n perigo para a nossa patria, desintegralizada; 

' 
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Quero a união do Brazil, ql.Jero a união dos Estados Unidos do Brazil. 
(Muito bem; muito bem. -0 orador é vivamente cumprimentado.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto conjuntamente em discussão 
o seguinte substitutivo. 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. }.o Salvo o disposto no n. 4 e no § 3.0 do art. 9.o da Constituição 

Federal, só é licito .aos Estados estabelecer taxas ou tributos que, sob 
qualquer denominação, incidam sobre as mevcadorias. 

Substitutivo estrangeiras Oli sobre .as nacionaes de producção 
~rnolpho Azevedó de outros Estados, quando c<>ncorrem a:s seguinte& 

condições : · 
r • 

1.0 , que umas ou . outras mercadorias já constituam objecto do com-
mercio interno do Estado e se achem, assim, incorporadas ao acervo de 
suas proprias riquezas; 

2.0 , que as taxas ou tributos estabelecidos incidam tamhem, com a 
mais completa igualdade, sobre as mercadorias similares de producção 
do Estado. 

Art. 2.0 As mercadorias estrangeiras ou nacionaes, que não tiverem 
.;;imilares na producção do Estado, só poderão . por este s er taxadas ou 
tributadas quando constituírem objecto do commercio a retalho. 

Art. 3.0 Os municípios, igualmente; só poderão taxar ou ' tributa~ 
as mercadorias estrangeiras ou as nacionaes produzidas por outros munl.-
cipios do mesmo ou de difl1erentes Estados, si, em relação a elles, se veri-
ficarem todas as condições estabelecidas para os Estados nos arts . 1.0 e 2 .0 

' Art. 4.o. Revogam-se as disposições em con~rario. 
Sala das sessões, 14 de setembro de 1903. - Arnolpho Azevedo. -

A . Candido Rodrigues. - Eloy de M. Chaves. :.__ Galeão Carval.hal. - . 
Ferreira Braga. - Alvaro Carvalho. - Rebouças de Carvalho. - A. 
Moreira da Silva. - Valois de Castro. - J. M. Lobo. -Bernardo de 
Campos. - Jes.uino Cardoso. 

Fica a · discussão adiada pela hora. 

/ 
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SES$ÃO DE 15 DE SETEMBRO 

O Sr. Felisbello Freire. - Sr. Presidente, o notavel e substan-
ciosó discurso pronunciado hontem pelo digno Deputado por S. Pa:ulo, 
o Sr. Arnolpho Azevedo, que estreiou a sua carreira parlamentar na vida 
federal em uma questão tão difficil e complexa; esse discursq, dizia eu, 
tão serio, tão substancioso, tão analytico, tão minudencioso sobre a ques-
tão, vem collocar os oradores que hão de seguir-se a S. Ex. em uma posi-
-ção um pouco difficil, pelo facto de ter o honrado Deputado explanado os 
p~ntos çapitaes da questão. 

Quando cedi o lagar ao meu honrado collega, fil-o com o maior prazer, 
porque prefiro sempre ouvir. Aproveito a opportunidade para externar 
com a maxima sinceridade a S. Ex. a admiração que me causou a sua 
bellissima oração, tanto mais quanto se trata: de um assumpto seria e · 
por demais complexo. · 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO . .,---- Obrigado; é benevolencia de V. Ex. 

O SR: FELISBELLO FREIRE.-Oprojecto em discussão, Sr. Presid{mt~, 
nada é mais do que a delimitação reciproca da competencia tributaria 
de dous governos, no terreno pratico. · 

Parecia, á primeira vista, que, em sessão ordinaria do Congresso, não 
havíamos necessidade disto, porque a nossa Constituição elucida com 
tanta clareza esse p{)nto, de modo a não deixar duvida. 

Mas, Sr. Presidente, não obstante a clareza do texto, não obstante 
a brilhante polemica travada na Constituinte sobre essa questão, que foi 
justamente a que mais de perto prendeu a attenção de todos nós, membros 
da Constituinte, eu vejo levantar-se a doutrina constitucional, aliás 
apadrinhada pelos recursos intellectuaes do meu ,honrado collega Deputado 
pelo Piauhy, o Sr. Anizio de Abreu, •firmando a competencia dos Estados 
sobre a importação interestadual. Eu vejo, não obstante toda essa clareza, 
que a doutrina constitucional, que permitte , aos Estados a tributação 
inter-estadual, está apadrinha da por collegas de talento, de valor, como 

· o illustre Deputado o Sr. Anizio de Abreu. 
Eu pensava, Sr. Presidente, quan.do fui membro da Constituinte e 

assisti ao debate sobre a divisão das rendas entr.e a União e os Estados, 
que sobre isto não havia mais duvida', pois essa competencia estava deter-
minada. Mas ouvi uma opinião realmente de valor, qual é esta do meu 
illustrado amigo Deputado pelo Piauhy, o Sr. Anizio de Abreu, firmando 
como constitt,Icional a competencia estadual para tributar a importação 
inter-estadual. Mas por ora o documento de mais valor sobre a doutrina 
dessa compétencia, a respeito dos impostos de importação, é o parecer do 
meu honrado collega . Em contraposição ao par,ecet tenho um outro 
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documento de igual valor, o discurso iiontem aqui pronunciado, com raro 
brilhantismo, pelo íllustre Deputado por S. Paulo, o Sr. Arnolpho -Aze-
vedo. . 

Não tenho a pretenção de apresentar opiniões, apenas tenho o desejo 
de externar as minhas duvidas, e começo analysando o parecer do honrado 
collega, o Sr. Ani;úo de Abreu. 

O SR. JESUINO CARDoso. - V. Ex. está discutindo brilhantemente 
a materia . 

. o sA. FELISBELLO FREIRE. - Muito agradecido. 
Antes de tudo, Sr. Presidente, devo declarar que, tanto quanto me é 

permittido ter uma opinião, eu nego a compet~ncia dos E stados para 
tributarem a importação inter-estadual, emquanto se mantem ella 
sob sua fórma primitiva de importação. / 

Por conseguinte, qual é a questão que vamos discutir? 
E', primeiro, saber si o Estado federado da Republica Brazil'eira tem 

con:;tpetencia para. tributar a importação inter--estadual. · 
O SR. ANIZIO DE ABREU . . - V. Ex. não diga importação. Simpli-

fiquemos a questão. Diga: os productos de procedencia de outros Estados. 
O SR. FELISBELLO FREIRE.- O aparte de V. Ex. previu desde logo 

o que eu tinha a dizer. Sabe porque? Está aqui um aresto da côrte ame-
ricana, dizendo que a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do 
imposto tributado pelo Estado não depende da fórma fisbl do imposto e 
sim da natureza da materia tributavel sobre que elle recahe. 

E' por isto que V. Ex. com seu aparte pretende desviar os termos 
da questão. 

O SR. ANizlo DE ABREU. - Logo, me é favoravel o argumento de 
V. Ex. ' · 

O SR. FELISBELLO FREIRE. -Já declarei ha pouco que não nutria 
a pretenção de ter uma opinião, simplesmente de ter duvidas e externai-as. 

O SR. ANIZIO DE' ABREU. -V. Ex._ sabe que no assumpto falia como 
m~. . . 

O Sn. FELISBELLO FREIRE. - Agradecido. 
Sr. Presidente, a palavra--;- importação -usada pela nossa Consti-

tuição (é um dos assumptos do parecer do meu honrado collega) incon-
testavelmente tem uma unica e exclusiva accepção, a accepção fiscal, 
porque additou a restricção de procedencia estrangeira. Precisamos 
ver a causa do legislador additar essa restricção e saber si isso é um caso 
de tautologia como pensa o notavel constitucionalista , o Sr. Ruy Barbosa, 
ou si a addição foi propositalmente feita pelo Congresso._ 

Quem abre, Sr. Presidente, os Annaes do Congresso Constituinte 
'depara logo com uma emenda do honrado Deputado por Minas, o Sr_. Fran-' 
cisco Veiga, que salientou a desnecessidade do additivo ~de procedencia 
estrangeira - e teve de fundamentar a sua emenda por uma exposição; 
pequena, é verdade, fazendo notar isto. O Congresso não homoluogo 

\ 
\ 
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ceste modo de ver. Qual a razão disto? E' casual? E' in<consciencia do (;on-
gresso, cem o devido r.espeito que me merecem os seus membros, que tão 
brilhantemente discutiram o assumpto? · 

Não, Sr. Presidente, o additiv.o é proposital e vem sanar uma COJ;"ru pção 
do direito do Imperio, que adoptou tambem a palavra - importação-
na accepção fiscal. Basta ler o alvará de D. João VI, q:uando abriu os 
portos do Brazil. 
. Elle não chamou - importação - e disse - direitos de entrada. 

(Lendo:) Sejam admiitidos nas Alfandegas do Brazil todos e quaesquer 
generos, fazendas e mercadorias, transportados ou em .nauios estrangeiros 
das potencias que se conservam em paz e harmonia com a Corôa Portu-
gueza, ou em navios dos vasallos delta pagando por entrada 24 %· 11 

Logo, o imposto de importação, quando iniciou~se entre nós a vida 
livre do commercio internacional, a palavrà-'- importação - tinha exclusi-
vamente uma accepção fiscal, só se referia a productos do estrangeiro; mas, 
Sr. Presidente, a divisão pouco patríotica dos direitos, no Imperio, entre 
o centro e as províncias, obrigou essas circumscripções administrativas 
a corromperem o direito, e ellas puzeram~se a tributar a tímportação . 

-'Essas leis e aetos foram submettidos ao Conselho de Estado, ·que sempre 
impugnou a competencia dos governos província·es para tributbarem a 
importação de origem estrangeira. As assembléas provinciaes começaram 
a taxar a importação de outras provindas. Essas leis subiram ao .Conselho 
de Estado, e este igualmente taxou de inconstitucionaes os tributos ou 
impostos decretados pelas assembléas pvovinciaes sGbre a importação 
inter-provinciaL Não obstante a opinião do Gonselho de Estado, ellas 
continuaram a tributar a importação inter-provincial e a importação 
estrangeira. 

O SR. PAssos DE MIRANDA. - "Perdão, as consultas do Conselho 
de Estado eram remettidas á Assembléa Geral, para que, na fórma dos 
pareceres, ella dissesse sobre a incomstitucionalidade dos impostos inter-
provinciaes e mesmo de procedeneia estrangeira. A Assembtéa Geral 
nunca decidiu cousa nenhuma a esse respeito. 

O SR. FELISBELLO FREIRE. -Pergunto ao meu nobre coUega que 
quer pizer o seu aparte? Que é que veiu destruir, isto é, a que veiu elle? 

Quero demonstar que a palavra - importação - corrompeu-se 
na · vida fiscal do Brazil. · · 

A minha these é' dar a razão do legislador constituinte da Republica 
additar - procedencia estrangeira - d,emonstrando que, este addíta:-
mento não é uma casualidade. 

' O SR. PAssos DE MIRANDA.- V. Ex. ha de me ouvir e verá que vou 
.dar a mesma razão em sentido contrario . 

o. SR. FELISBELLO FREIRE. - E eu ouvirei· V. Ex. com o maximD 
prazer. 

Meu collega disse que a Assembl.éa Geral ... 
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O SR. ANIÚo DE ABREU.- O proprio :autor da emenda ínter.preta 
da fórma por que nós interpretamos. 

O SR. FELISBELLO .FREIRE. - Quem .é? 
O SR. ANIZIO DE ABREU.- E' o Sr. Veiga, explica o intuito do addí-

tamento de ~ procedencia estrangeira. · 
O SR. FELISBELLO FREIRE.- Lerei então as palavras do meu honrado 

collega, o Sr. Veiga. {Lê.) 
O SR. ANIZIO DE ABREU. - Não precisa 1er; foi para termin:ar o 

conf1icto que existia, definindo qual era a importação. 
O SR. FELISBELLO FREIRE. -Acho que o intuito. do additamento da 

phrase- procedencia estrangeira- era prohibir que continuasse em nossa 
legislaçiio fiscal o · conceito da palavra -importação referindo-se á 
estrangeira .e nacional. 

UM SR. DEPUTADO.- Apo'íado. 
O SR. ANIZIO DE ABREU. -V. Ex. entende ..• 
O SR. FELISBELLo FREIRE. - Não entendo; não posso entender 

nada, são os documentos, os Annaes. Foi por isso que o legislador consti-
tuinte additou - procedencia estrangeira. (Trocam-,se diversos apartes.) 

Os meus dignos collegas honram-me muito com seus apartes, e eu os 
peço, porque elles elucidam~ me; mas quando vou deduzindo um argumento, 
os apartes que se trocam causam-me grande difficuldade., perturbando 'o 
plano de meu discurso. . 

Dizia eu que em 1861 foi quando começou para a palavra - impor-
fação- a corrupção, deixando de ter a significação fiscal para pa.ssar a ter 
uma dupla . idéa - importação estrangeira e inter-provincial, porque, 
não obstante as províncias não poderem tributar, e1las o faziam e o 
Sr. Veiga, na emenda apresentada, diz que julga desnecessaria a pl!rase-
procedencia estrangeira - porque a importação só é de procedencia 
estrangeira. 

O SR. ANizro DE ABREU. - E o Congresso, recusando essa emenda do 
Sr. Veiga depois desta ·explicação, que é que quiz dizer? 

UM SR. DEPUTADo. - Quiz evitar possíveis abusos. 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - Vou responder, si puder. Primeiro, 

quando o legislador .constituinte additou - de procedencia estrangeira, 
quiz, como já acabei de dizer, investir na União só a tributação da impor-
tação estrangeira; segundo, quiz prohibir á União a tributação da impor-
tação inter-provincial. 

Eis ~s razões. 
O SR. ANIZIO DE ABREU. - Perfeitamente - .a União - é isto 

mesmo, estamos de accordo. 
O SR. FELISBELLO FREmE.- Si o legislador constituinte dissesse só 

-tributar a importação, a União estava no diréito de t,ributar a impor-
ta.ção inter-estadual, como está fazendo no pvoducto - sal. O 'lado do 
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meu estudo não é' o lado theorico de direito, porque em questão doutri-
naria cada um tem o direito de pensar como quer... · 

O SR. ANISIO DE ABREU.- Dá um aparte. 
O SR. FELISBELLO FREIRE _....:_ __ . não é ·só o lado theorico do direito, 

que pouco adianta, porque em questão doutrinaria cada um póde pensar 
como quizer. 

O·SR. ANIZIO DE ABREU.- O conflicto que vinha da monarchia era 
a respeito >da palavra- importação; em começo entendeu-se que a palavra 
- importação ---:- era comprehensivel sómente no sentido fiscal; depois 
entendeu-se que a p~lavra - importação - era comprehensivel como 
importação do estrapgeiro e importação de uma província para outra. 

Esta foi a situação em que o Congresso Constituinte achou o problema; 
a palavra- importação- com esta dupla significação. O que quiz_o legis-

. Iador constituinte fazer? Definir o que era importação, e então definiu 
, que era simplesmente a de procedencia estrangeira, ficando a das provin- _ 

cias na competencia. do Estado. · 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - A conclusão do meu honrado collega 

é forçada. 
O SR. ANIZIO DE ABREu.- Forçada é a de V. Ex., que não é capaz 

?e dizer porque é que. a C?nstituinte esC):ueceu que existia1a importação 
Inter-estadllal, para s1lenmar sobre ella. 

O SR.' FELISBELLO FREIRE. - Prohibiu. 
o· SR. ANIZIO DE ÂBREU. - Não é capaz de mostrar a' prohibição. 
O SR. FELISBELLO FREIRE.~ V. Ex. ouça-me; V. Ex. tem aqui no seú 

parecer suas opiniões; as minhas vão ficar consignaqas em meu discurso, 
e V. Ex. fica com o db:;eito de salientar todos os meus erros. (Não apoiados.) 

O SR. ANizio DE ABREU. -:-v .. Ex. fez uma affirmação que é o ponto 
de partida da minha contestação: 

V. Ex. declarou que a Constituição consagra terminantemente a 
prohibição, e eu ·nego. 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Perféitamente; 
'Ü SR. JESUINO CARDoso. - E eu tambem sustento. 
(Ha outros apartes.) · 

. O SR. FELISBELLO FREIRE. - Sr. Presidente, .eu não me apaixono 
pelas questões. , 

O SR. ANIZIO DE ABREU. --'-- Tambem eu não; mas V. Ex. fez; uma 
declaração que precisa ser registrada. 

O SR. FELISiiELLÓ FREIRE. - Todas serão registradas. 
Sr. Presidente, estava eu procurando demonstrar que a Constituição 

prohibe . .. 
O SR. ANI·ZIO DE ABREU.- Não prohibe. 
O SR. FELISBELLO FREIRE. ~--;- O nobre Deputado me contesta, me 

interrompe constantemente, negando que a Constituição haja pro-
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hibido que os Estados tributem a importação inter-estadual; pois bem, 
então chegu~mos logo ao ponto. Sou obrigado a não .obedecer ao. plano 
a que me-tinha traçado, para acompanhar os apartes do nobre Deputado. 

Disse S. Ex. que a Constituição não prohibe a tributação_ inter-
estadual, com. competencia estadual. 

O SR.. ANIZIO DE ABREU. - Não supprima a palavra- expressa-
mente. · 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Inter-estadual? 
O SR. ANIZIO, DE ABREU. - V. Ex. não supprima a palavra expres-

samente., 
O SR. FELIÉ>BELLO FREIRE. - Não súpprimo explicitamente. V. Ex . 

. conhece a celebre questão dos bancos dos Estados Unidos? conhece a 
celebre doutrina dos direitos implícitos? 

O SR . . ANIZIO DE ABREU.- O que eu conheço no regimen do direito 
constitucional, é que os poderes são expressos e derivados. O que não se 
deduz, infere-se por analogia e é isto o que V. Ex. faz com o artigo da 
Gonstitui,ção. ' 

SR. FELISBELLO FREIRE.- V. Ex. acabou? Então ouça : como sabe 
a Gamara dos Deputados, a questão tributaria, a divisão da competencia 
tributaria entre os Estados e a União, pelo nosso direito Constitucional, é 
em um ponto divergente do direito americano. 

O SR. ANIZIO DE ABREU.- Apoiadissimo. \ ' 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Temos a competencia exclusiva de 
cada . um dos Governos e a competencia cumulativa e as prohibições. 

Pois bem; eu encontro no artigo sobrê prohibições, isto é, materia 
tributaria, sobre a qual nem a União, nem o Estado pode exercer acção, 
encontro o seguinte artigo:· E' vedado aos Estados, como á União, crear 
impostos de transito pelo territorio ... 

O SR. ANIZIO DE ABREU. - Imposto de tran~ito é 'imposto de con-
sumo. 

O SR. FELISBELLO FREIRE.- V. Ex. nem me deixa acabar a leitura . 
Imposto de transito não é imposto de consumo. Não ha escriptor que o 
affirme. 

Permitta-me; V. Ex. para firmar a competencia dos Estados em 
crear impostos inter-estaduaes, vem argumentando, como faz em seu 
parecer, que elles podem áear os impostos de industrias e profissões que 
V. Ex. confunde com imposto de consumo. 

O SR. ANIZIO DE ABREU. - Não confundo tal; leia o artigo da Cons-
tituição. 

O SR. FELISBELr.o FREIRE. - Vou demonstrar que a Constituição 
prohibe expressamente ao Estado tributar a importação inter-estadoal, 
para satisfazer a vontade de meu collega. 

O SR. ANIZIO DE ABREu. -Com este artigo, não. 

/ 
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O SR. FELISBELLO FREIRE. - Por ·conseguinte, cumpro o dever 
de ler o artigo em que baseio esta minha rypinião : 

<t E" pro·hibido aos Estados crear impostos de transito pelo territori!o 
de um Estado ou na passagem de um para<>' O'utro.:. >> -

Que é um producto . que passa de um Estado para outro? Em di-
reito fiscal e administrativo que nome tem? (Apartes). 

Que nome tem essa passagem de um Estado para outro? Importaçãa, 
inter-estadoal, logo ... n 

I 
O SR. ANIZIO DE.ABREU. ,_Passagem é impartação? 
O SR. FELISBELLO FREIRE - ... logo a Constituição prohibe que 

os Estados tributem a importação· inter-estadoal. 
Ora, Sr. Presidente, na palavra passagem do texto Cop.stitucional, 

disse o honrado collega - subentende-se transito, que não é importação. 
Transito é pelo territorio exclusivo do Estado, e passagem é d.e um 

Estado para outro. E' o facto da importação inter-estadoql. 
O SR. J·oÃo Lmz ALVES. - De producto de um para óutro Estado. 
O SR. ANIZIO DE ABREu. - Importação é passagem? Sempre ouvi 

dizer que importação envolve irléa de chegada. (Ha outros aparles.) 
O SR. FELISBELLO FREIRE.- E passagem tambem, Sr. Presidente, 

creio que consegui demonstrar aquiHo que enunciei. 
O SR. ANIZIO DE ABREU.- Com este argumento? 
O SR. FELISBELLO FREIRE.- O parecer de V. Ex., é uma obra de 

arte, não de constitucionalista. V. Ex. tem ahi quatro transições admi-
raveis. \ 

O SR. ,ANIZIO DE ABREU. - E' o que havemos de ver. Eu poderi-a 
inverter dizendo que obra de artista está V. Ex. · fazendo. Que é obra 
. de direito constitucional, tenho ouvido affirmar por pessoas competentes. 
eu affirmo e hei de demonstrar. 

O SR. FELISBELLO FREIRE.- Quando disse que o parecer de V. Ex. 
é obra de arte quiz accentuar que V. Ex. teve de lutar corri tanto esforço 
para affirmar a competencia estadual na importação que teve ·necessi-
dade de fazer obra d'arte, de alto talento. .I 

O SR. ANiuo DE ABREU. - Como tive de lutar com o sophisma. 
o SR. FEl!..lSBELLO FREIRE. - Mostrei que em face da Constituição 

os· Estados estão prohíhidos de lançar imposto na passagem de um pro~ 
dueto de um Estado para outro, porque essa passagem é importação 
inter7estadoal. 

O SR. AN'IZIO DE ABREU.- Na doutrina de V. Ex. passagem é im-
partação? 

O SR. FELISBELLO FREIRE. ~ Internacional não. Acceito toda a 
responsabilidade da phrase. Não é importação· estrangeira. 

Comecei declarando que o termo importação tinha· sofllrido corrupção 
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durante o Imperio. Elle referia-s·e a pro-dueto estrangeiro; mas nós nos 
acostumamos a dar á palavra impo·riaçãa accepção commum e não fiscal. 

E' por causa desta corrupção da palavra importaÇão que o legislador 
da Republica usou da palavra - passagem. / 

O SR. JoÃo Lmz ALVES·. - Por que não usou - importação de 
p:rocedencia nacional? 

O SR. FELIS-BELLO FREIRE .. - Si o legislador da Republica quizesse 
dar á palavra importação, no texta constitucional, a sua accepção fiscal, 
não· poderia usar da palavra - i'mportação quando se refere aos pro-
duetos inter-estaduaes . 

Elle, legislador da Republica, não quiz acceitar a responsabili-
dade da corrupção ,da palavra. 

O Sn. ANIZIO DE ABREU . - Ao menos na nossa doutrina as palavras 
teem significação· lexicog,raphica. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. FEL1SBELLO FREIRE. ___, Demonstrado que a Constituição 

pwhibiu expressamente a tributação sobre a importação inter-estadual, 
passo . a demonstrar que essa prohibição tambem é implícita. 

O Sn. ANrzw DE ABREU. - ºuando prohibe a passagem e transito 
quer dizer que prohibe a importação? 

O Sn. FEqSBELLO FREIRE. - Não póde tributar a importação inter 
estadual, porque a Constituição diz que o Estado não póde lançar im-
posto na passagem de um Estada para outro. 

Eu quero que o meu pensamento fique bem claro. 
Ora, Sr. Presidente, no art. 12 (lendo) ficam os Estados prohibidos 

de crem·em imposto do transito, sobre passagem de productos de um 
para: outro Estado. Logo, de accordo com isto, o Estado não póde tri-
butar a importação ínter-estadoal. 

Chamo para o art. 7.0 a especial a'ttenção do autor do parecer. Nós 
vimos que o art. 7.0 prescreve a .liberdade de commercio de cabotagem, 
dizendo (lê) : sendo livre o commercio, etc. 
· O illustrado Deputado pelo Píauhy, o Sr. Anizio de Abreu gastou 
paginas no seu parecer para demonstrar que esta phrase - sendo livre 
6 commereio de cabotagem- só se refere á competencía da União. Acho 
que não, pois que é no additivo que se encontra a restricção da compe-
tencia da União para tributar a importação . Está aqui (lê}: cc Ella póde 
tributar a importação de procedencia estrangeira ». 
· O legislador não tinha necessidade da phrase - commercio de 
cabotàgem, - si elle quizesse só se referir â competencia da União para 
tributar a importação. 

Sr eUe já tinha estabelecido anteriormente que a União só pode 
tributar imporla~ão estrangeira, para qu:e :firmar então a liberdade do 
commercio./de eah:otagem? . 

Nessa phrase - é livre - essa liberdade nãó se refere só á compe-
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ilencia da União para, tributar, mas sim á competencia da União e dos. 
Estados, para. que não· fosse tributada. a importação nacional. 

VozEs. - ·Perfeitamente; muito bem. 

o SR. FELISBELLO FREIRE.- o meu collega, discutindo este ponto, 
disse que a phrase - commercío de cabotagem aqpi ,refere-se simples-
mente ao movimento da locomoção de embarcações, de modo que ella é 
synonyma de navegação de cabotagem; quando o legislador estabeleceu 
a l!berrlade. do commercio de cabotagem, Sr. Presidente, me parece que 
se referiu, não só á questão da locomoção como á questão do intercurso 
nacio:f!al do commercio dos productos, tornando-os livres, isentos de 
qualquer imposto. 1 

Eu não sei, Sr. Presidente, comprehender por que processo de -Iogica 
o meu honrado amigo viu que essa liberdade' de cabotagem só se referia 
á União e não aos Estados. Eu não posso absolutamente cómprehender 
como é que o commercio de cabotagem é livre para a União e não o é 
para os Estados; o legislador já tinha no addítívo de procedencia. estran-
geira resolvido que a tributação não deveria recahir sobre os productos 
de origem nacional. 

Mas, Sr. Presidente, quando o meu .amigo o Sr. Anizio de Abreu 
fundamentou a competencia estadual na importação inter-estadual 
p.ppellou para a competencia estadual em relação aos impostos de indus-
tria e profissão, e diz S. Ex. : si elles tem competencia sobre os impostos 
de industria e profissão, é incontestavel~ que teem sobre a importação 
inter-estadual. >> Ahi é que está a confusão. 

Diz S. Ex. : << Não distinguindo a industria ou a profissão commer· 
cial que se exerce com as mercadorias e artefactos estrangeiros da que 
se exerce com as nacionaes, na latitude do direito privativo de tributação 
que é concedido aos Estados, pelo art. 9.0 ·, n. 4 da Constituição, está com-
prehendida a faculdade de taxar a,s primeiras, desde que pela sua inte-
gração á massa da riqueza interna perderam o característico de exterio-
ridade e estrangeirismo n. . 

Já Se Vê que O pensamento é COI;J.fundir profissão OU industria COrU 
o producto, e si O· Estado póde tributar um, póde tributar o outro. Para 
desfazer o sop,hisma desse trecho 'basta estudar o nosso regimen fiscal. 
Este póde-se dividir em tres categorias, não em numero de impostos, 
mas em relação á natureza delles, da materia tributavel sobre que re-
tahem. 

Primeiro, os impostos sobre a posse e a producção da riqueza; se• 
gundo, os impostos sobre a circulação da riqueza; terceiro, impostos sobre 
o consumo. 1 

Ora, a que categoria fiscal pertencem os impqsto's de industria e 
profissão? N~o são absolutamente impostos de consumo, pertencem á 
categoria de impostos sobre a posse e producção da riqueza. 

Elle é por naturlza fixo. .. 
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O medico e o advogado pagam o imposto de industria e profissão e 
entretanto não se occupam com o commercio de mercadorias, 

A natureza dos impostos de industria e profissão não se póde jámais 
confundir com a do imposto de consumo, como fez S. Ex. Este imposto 
é por natureza fixo . O medico paga o mesmo imposto, qualquer que seja ' 
a l'!ua clínica. · ' 

Elle recahe tarn,bem!sob,re os negociantes leiloeiros, sobre todos que 
estão em relações com productos ·de commercio; mas a ma teria do im-
posto sobre industria e profissão é a funcção, não é o producto de com-
mercio, e elle é fixo, não é proporcional como o de consumo, que por sua 

·natureza é tanto maior quanto de maior valor é o producto. Elle é por 
natureza fixo, incide sobre a funcção em 20$ ou 30$ por mez, por exem-
plo, seja qual for o rendimento. · 

Logo, não me parece razoavel essa opinião, posto que, · do facto de 
lançarem os Estados impostos de industrias e profissões, se lhes queira 
dar a competencia de tributar os productos importados para seu inte-
rior. Absolutamente não : a natureza dos 'impostos é muito differente 
em um caso e em outros. , · 

Por conseguinte, creio, Sr. Presidente, que já posso dizer que o im-
posto de importação jnter-estfidual não póde ser cobrado pelo ~stado; 
primeiro, pelo art. 12 da Constituição, que lhe veda lançar imposto sobr.e 
a p~ssagem de um producto de um Estado· para outro; segundo, pelo 
principio da liberdade do commercio de cabotagem, prescripto pela Cons-
tituição, liberdade que não se refere só á União : refere-se tanto á União 
como aos Estados que, por consequencia, não podem tributar impor-
tação inter-estadual. · 

Diz o meu collega, citando uma sentença americana, que elles po-
dem tributar a mercadoria importada quando perde a fórma de impor-
tação. 

Não ha duvida; mas chamo a attenção de S. Ex. para as seguintes 
qtrestões que vou enunciar. 

Primeira questão : pela ·~ nossa C:onstituição, pelo elemento hif1torico 
do direito constitucional da Republica, os Estados podem tributar o con-

. sumo das mercadorias estrangeiras? 
Creio que não : os Estados não podem tributar mercadorias impor-

tadas · do estrangeiro na :;tccepção fiscal da palavra, sinão na · hypothese 
de reve~er o producto do imposto para a União.. 1-. 

Peço desculpas aos meus collegas da esterilidade do assumpto : 
não lhe posso dar mais vida do que póde elle ter~ 1 

UM SR. DEPUTADO. - V. Ex. está dando todo o brilho. (Muitos 
apoiados.) 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Muito agradecido. 
Dizia eu que os Estados não ,podem tribut~r o consumo das merca-

dorias estrangeiras. · ' 
IMPOSTOS INTERESTADUAES• 14 
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Diz a Constituição : 
(( Só é· licito ao Estado tributar as mercadorias estrangeiras qÚando. 

destinadas ao consumo do seu territorio, revertendo o producto para o 
Thesouro Federal. JJ 

Além desta prescripção, um membro da Constituinte, o Sr. Dr. Meira 
de Va,sconcellos, notabillissimo professor de direito, jurisconsulto que 

' tomou parte na discussão do nosso Direito Constitucional em sua ela5o-
_ração, apresentou o seguinte substitutivo: 

. (( E' a~nda d.a competenéia da União lanÇar imposto sobre a impor-
tação de procedencia estrangeira, (>em prejuizo do direito, reconhecido aos 
.Estados, de tributar as mercadorias dessa procedencia, quando destinadas 
ao consumo no seJ.l territorio. >> • 

O Dr. Meira de Vasconcellos pugnou por este principio; houve duas 
questões de direito federal em que o representante de Pernambuco 
bateu-se de uma maneira admiravel no Congresso; foi o poder politico do 
município de cons,tituir-se., de elaborar sua Constituição, e a competencia 
estadual de tributar o consumo das mercadorias estrange.iras. 

Esta foi lil.egada; o Congresso Constituinte não approvou essa emenda, 
'"firmou o príncipio que o Estado póde tributar o cÓnsumo de mercadorias 
estrangeiras·, re\'ertendo o producto para o Thesouro, mas não para os 
seus cofres. . · · · · 

Logo, di.zia eu, o Estado não póde tributar (eu não estou enunciando · 
opinião minha, estou citando factos) ... 

O SR. ANIZIO DE ABREU. --: 'Mas V. Ex. está perfeitamente equivo-
cado; ahi n~o falia em consumo de mercadoria estrangeira, falla em 
importação . 

. O S!l. F&LISBELLO FREIRE. - ·Que é que a emenda do Sr. Meira de 
Vasconcellos queria? 

O SR. ANIZIO DE ABREU. - A emenda não foi aprovada. 
O si. FELISBELLo FREIRE. - Por isso mesmo é que contestou aos 

Estados; competencia de tributar consumo de mercadorias estrangeiras é 
' a primeira conclúsào. Aqui elle queria destruir isto, queria que o imposto 
de consumo sobre mercadorias estrangeiras fosse uma fonte de renda està-
dua~; é o que elle queria ~ e foi isto que a Constituinte negou. 

Pergunto : o Estado federado, em face disto, póde tributar o consumo · 
de mercadorias estrangeiras? 

I o SR. ANIZIO DE ABREU. - E póde tributar o consumo de mercado-
rias nacionalizadas? 

O SR. FELISBELLO FREiRE . - Nacionalizadas, não. 
Pare~e um desequilíbrio, que o direito constitucional negasse ao 

Estado competencia de tributar o consumo de mercadorias. estrangeiras, 
e co,asentisse que elle tributasse o consumo de mercadorias nacionaes. 

Parece um contracenso, não ha duvida; mas, tanto quanto ·posso 
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comprehender o pensamento do legÍslador constituinte através das 
emendas, através dos discursos, e através dos votos, quero . crer que 
elle quiz firmar· o seguinte principio : em relação ás mercadorias nacionaes, 
não ha de facto nenhum artigo da Gonstituição que prohiba que o Estadó 
tribute; a Constituição prohibe o imposto de transito, o imposto de 
passagem de um Estado para outro, mas não prohibe o imposto de con-
sumo da mercadoria nacional; prohibe da mercadoria estrangeira. 
· E eu sou obrigado a, desse silencio, concluir que o Estado tem compe-
tencia para tributar o consumo da mercadoria nacional. E é a doutrina 
do meu honrado amigo, no seu parecer. 

O SR. ANizro DE ABREU. - Não apoiado; eu sustento que póde 
tributar a mercadoria estrangeira, quando esta já se nacionalizou . Agora , 
collocada a questão nos termos em que V. Ex. collocou, si o Estado póde 
tributar a mercadoria estrangeira em consumo, não. 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Bem; para ver a falta de razão de 
V. Ex. vamos estudar os princípios de direito com o facto fiscal, para 
ver onde está a razão. 

O Estado · póde tributar o consumo de mercadorias estrangeiras, 
revertendo para o Thesouro o producto. Essa tributação estadual só se 
póde operar quando a mercadoria perdeu o caracter de importada, 
quando está misturada com o movimento commercial do Estado, quando 
está exposta ao consumo, quando perdeu o involucro de importador, o 
caracter de importação; é quando o Estado póde tributar a mercadoria 
estrangeira. 

Não me fiz comprehender. 
Um producto vem importado para o Estado de Alagoas, o importador 

pagou o imposto de importação; por isso mesmo que pagou esse imposto, 
adquiriu o direito de vendei-o, para isto é que existe o imposto e seria 
absurdo que pagasse o imposto e não tivesse o direito de vender o pro-
dueto. ' 

E' um principio de direito fiscal que o pagamento do imposto auto-
riza a v;enda; o importador póde vender o producto, não commetteu um 
contrabando e vende-o legalmente porque pagou o imposto. Assim, 
o pagamento do imposto é a permissão de venda e elle vende a sua merca-
doria, que vae para o commercio de retalho, que é quando o imposto de 
consumo póde alcança-lo. 

Digo que o Estado só póde tributar a mercadoria estrangeira no 
consumo, para ser vendido o producto; logo o Estado não póde considerar 
o imposto de consumo como origem de renda estadual. 

Não sei si me fiz comprehender bem. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - O substitutivo determina o facto da 

incorporação e da· confusão da mercadoria estrangeira. 
O SR. FELISBELLo FREiRE. - De modo que não é possível distinguir. 
Discutamos os princípios de -direito com os factos . . 
Ac~bei de ·mostrar um caso de importação · de um producto e, do 

I•. 
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momento que elle sabe d~ Alfandega 'para entrar para o , commercio a 
.retalho, entra na phase do consumo. 

. ' 
O SR. ARNOLPH.O AzEVEDO.- V. Ex. diz que o imposto é excepção 

estabelecida aos Estados para ·a protecção de sua produc~ão, logo é o 
proprio imposto de importação. 

O SR. ·FELISBELLO FREIRE. - Já Vl)jo que divirjo radic;l.lmente 
de V. ·Ex. 

Quando a Constituição permittiu ao Estado tributar a mercadoria 
em consumo não lhe quiz dl;lr a faculdade de tributar a mercadoria impor-
tad~ no Estado: 
· . O SR. ARNOLPHO AzEVEDo. -À explicação do art. 9.o é exportar a 

mercadoria para o consumo e não taxar a mercadoria em consumo. · r 
O SR. FELISBELLO FREIRE: ~ Pergunto a V. Ex., onde e ~uando é 

que o Estado cobra este imposto? 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - Na entrada da Alfandega. "" 

. O SR. FELISBELLO FREI~E. - Logo, temos a contingencia de duas 
naturezas de empregados e V. Ex. acredita que o legislador constituinte 
qui:l;esse estabelecer à balburdia em nossas alfandegas? 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDo.- Não ha tal balburdia. 
O SR. BARBOSA LIM!A..- E' o§ 3.o do art. 9.o 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - Appel.lo para a opinião do meu collega, 

. o Sr. Sabino Barroso, para ver a impraticabilidade desse machinismo. 
O SR. JoÃo Lmz ALVES.- E' um addicional. 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - Vejo que quando a Constituição 

permitte aos Estados tributar a importação é quando o producto está 
em consumo. 

O SR. ARNOLPHo AzEVEDO. - Ha a limitaÇão para que o imposto 
.não seja igual. · 

b SR. FELISBELLO FREIRE.- Mas como é que V. Ex. sabe quando a 
mercadoria está na Alfandega? 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - A alfandega não taxa. 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - Pois, então, onde? . 

'· ' o SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - Quando se póde precisar . que é 
, destinada ao consumo. 

O SR. FELISBEÚ.o FREIRE.- Mas onde? 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDo. ,__ Na entrada do territorio. 
O SR. FELISBELLO FREIRE. --- Quando sahe da alfandega para entrar 

no consumo a mercadoria perde o caracter de importação, logo, só se 
poderia cobrar o imposto s(,)bre a mercadoria; quando ella fosse para o 
consumo. O meu pensamento é que o Estado não póde cobrar o imposto 
sobre a mercadoria, emquanto ella mantem a fórma de importação. 
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Agora o unico ponto sobre o qual nutro duvidas é o silencio da Consti-
tuição com relação ao .consumo das mercadorias nacionaes. 

A Constituição é omissa, é silenciosa; não permittiu nem prohibiu. 
Permittiu aos Estados tríbutarem as mercadorias estrangeiras n.o consumo, 
nos respectivos territorios; mas quanto ~s mercadorias nacionaes, não 
permittiu nem prohibiu. 

Parece-me que esse silencio denota alta sabedoria do . legislador 
constituinte. A tributação deve obedecer á situação financeira dos 
Estados. 

Em direito expre~so não posso contestar aos Estados a competencia 
de tributar as mercl).dorias nacionaes dadas em consumo. Fica ad libitum 
do interesse do Estado, ·á vista da sua situação financeira, utilizar-se 
ou não desta renda que o legislador lhe quiz facultar. · · 

Parece-me .que o pensamento cardeal do legislador constituinte foi 
deixar ao critedo dos governos estaduaes utilizar-se ou não dessa renda; 
conforme a sua situação financeira. . 

Mas, a respeito dos ·outros pontos não ha duvida que o Estado não 
póde tributar a importação inter-estadual, e, portanto, não devemos a 
elles mais voltar. 

Não deixa de ser interessante estudar esta questão em 'face das cifras 
da exportação e da importação, porque os Esta,dos da Republic~ estão, 
como a lei da limitação historica, reproduzindo as scenas dai'! províncias 
do Imperio; estão invadindo a materia tributavel da União .. . 

UM SR. DEPUTADO. - O inverso tambem se dá . ,. 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - .. , e appellam para a necessidade inde .. 

clinavel de suas despezas, quando fazem esta tributação sobre a impor .. 
tação inter-estadual, 

Eu, que voltarei ainl:la á tribuna sobre esta questão, para estudar 
exclusivamente um lado della - todos os orçamentos dos Estados -
o que não posso fazer hoje para não cançar a attenção dos collegas, ante~ 
cipo o seguinte: dizem os Estados .. , , · 

O SR. JAMES DARCY. _, E' uma das faces importantíssimas da 
questão. 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - ..• que são obrigados a lançar mão 
destes recursos pelas necessidades de suas despezas. Mas, si virmos quanto 
de 1899 para cá augm.entou a renda do imposto de exportação, não 
podemos confiar nessas allegações estaduaes. 1 

Todos nós somos representantes de. Estado, e quando contesto a 
verdade de allegações, contesto-à e:rn face de cifras. Nós, em 1889, tivemos 
13.961:861$ como total do imposto de exportação das províncias . Digamos 
14.000:000$000, 

No Imperio, nos seus ultimos momentos, o imposto de expqrtação 
produziu 14.000:000$, ao passo que em 1901, ·o imposto de importação 
subiu a '86. 000:000$000. · · . 

Ora, em face deste accrescimo, que valor tem a allegação dos Estados 
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necessitarem tributar a importação· estadual para acud~r ás suas despezas? 
· . Parece-me que a resolução do problema não está em ampliar, mas 
sim em diminuir a despeza, porque a differença de 14.000:000$ para 
86.000:000$ é extraordin.aria, é notabilíssima. ' 

O SR. BARBOSA LIMA.- Mas esses 86.000:000$ são constituídos em 
grande parte pela renda de um Estado que não · tem tributação inter-
estadual, o Estado de S. Paulo. 

O SR. FELISBELLO FREIRE.- Estou lendo a somma geral. 
Eu chamo a attenção 'dos meus collegas .para, ao lado deste accres-

cimo do producto do imposto de exportação, o augmento descommunal 
da producção. 
' A producção nossa em 1886 (não pude encontrar dados de 1889, 
encontrei de 1886) era de 97.000:000$, valor official da producção que era 
exportada, ao passo que a producção em 1901 é de 860.000:000$000. 

O SR. FRANCisco VEIGA. - Está bem seguro destes algarismos? 
O SR. FELISBELLO F;REIRE. - Es.tou seguro. 

I 
O SR. FRANmsco VEIG~.- Note que Y. Ex. deu como resultado do 

direito de exportação 14.000:000$. Ora, 14.000:000$, dando-se a porcen-
tagem de 14 % daria uma exportação muito maior do que está dando. 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - O meu calculo é de 1886. 
O SR. FRANCISCO VEIGA. -Seriam ·precisos 100.000:000$ para dar 

14.000:000$. . 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - Eu digo a procedencia deste rnf!ppa. 

O valor real é de 97.000:000$, quando hoje é de 860.000:000$. Mesmo 
que d valor official da exportação fosse de 100.000:000$, é· extraordi-
nario que ella subisse logo a 860.000:000$. Logo, ha duas conclusões 
a tirar 'aqui. 

Ha um escoamento de riqueza nossa, porque incontestavelmente a 
situação financeira dos Estados é má; mas em face dessas cifras, si se as 
entregar a um grande economista e financeiro, não dizendo de que paiz 
se trata, elle ha de conc~uir em favor de uma prosperidade financeira· 
admiravel, porque não ha outra cousa a concluir de uma producção desta 
<;>rdem, qu;mdo o facto é a crise que temos . 

.O SR. FRANCisco VEIGAi- E' o excesso de despeza. 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - Não é só; só a despeza nao póde 

explicar a crise .do Estaçlo do Rio e outros, em vista do accrescimo que 
aqui se observa. Não póde ser. · 

Ha m;n escoamento de riqueza, que se precisa ver de onde vem, 
como se faz e como se opera. 

E' exactamente esta a questão que guardo para, quando voltar á 
tribu'na, estudando os orçamentos de todos os Estados, mostrar tanto 
quanto possivel esse escoamento como se op,era e os prejuízos que nos 
está causando. Quando tiver a honra de voltar á tribuna, o meu assumpto 
exclusivo será, não mais a discussão de princípios e doutrinas a que não 
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ligo importancia, por temperamento natural, mas analysar os orçamentos 
dos Estados, ver esta diflierença de 1889 para cá, notar este accrescimo 
de producção e procurar saber si é esse escoamento que está produzindo 
a situação financeira, grave e dolorosa que observamos em todos os 
Estados. 

Eis o assumpto de que me occuparei quando tiver a honra de voltar 
a esta tribuna. 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem. O orador é cump'rimentado 
por muitos dos Srs. Deputqdos presentes .) 

Vem á mesa é lido, apoiado e posto conjuntamente em discussão 
o seguinte substitutivo : 

Art. 1. 0 - São isentas por parte dos Estados, do imposto de impor-
tação ou de quaesquer outros, de identica natureza, ainda que sob 

denominação differente, as mercadorias nacionaes, 
Substitutivo bem como as estrangeiras, que já tenham pago o 

Felisbello Freire. imposto de importação, importadas, por cabotagem 
ou via terrestre. 

Àrt. 2.o- São isentos, por parte dos Estados do imposto de expor-
tação ou de quaesquer outros de identica natureza, ainda que sob deno-
minação differente, as mercadorias de producção de outros Estados, p.or 
onde forem ellas exportadas. 

Art. 3. 0 - As mercadorias nacionaes ou estrangeiras podem tran-
sitar livremente pelo territorio de qualquer Estado e são isentas de im-
posto de transito, quando passar de um para outro Estado, quer em seus 
portos, quer em suas fronteiras. 

Art . 4.0· - Os Estados só podem decretar impostos de exportação 
e importação : 

a) quando a exportação é de sua propria producção quer para o 
estrangeiro, quer para outro Estado; . 

b) quando a importação é destinada ao consumo de seu territorio, 
revertendo o producto para o Thesouro FederaL 

Art. 5.o - Sómente sob a fôrma de impostos de consumo podem os 
Estados tributar as mercadorias estrangeiras importadas de que · trata 
o art. 4.o, lettra b, deste projecto de lei : 
. § 1.0 Sob a mesma fôrma de imposto de consumo podem os Estados 

tributar as mercadorias na.cionaes produzidas em outros Estados e i~
portadas para seu consumo e de sua propria producção para o seu pro-
prio consumo. r 

Art. 6.0 - A União não pôde cobrar imposto de importação e expor-
tação inter-estadual. 

Art. 7~o - Revogam-se as disposiçÕes em contrario. 
Sala. das sessões, 15 de setembro de 1903. - Felisbello Freire. 

Oliveira Valladão. ' 
Fica a discussão ádiada pela hora. 
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SESSÃO PE 17 DE SETEMBRO 

O Sr. David Campista diz que vem tomar parte neste debate, · 
que julga, aliás, superior . a. seus esforços, para exprimir a sua opinião 

,. pessoal, embora ·em outras circumstancias já se tenha manifestado sobre 
o· assumpto em documentos publicos e officiaes. . 

A Camara não ignora que se tem dito, e já uma vez o orador repetiu, 
que nós ,outros políticos militantes, cuja autoridade não se prolonga 
·sem renovação periodica do sufiragio da Nação, raramente resistimos á 
seducção de farejarmos onde sopra o vento favorav.el e accomodarmos as 
nossas crenças á corrente da opinião contemppranea. · 

Si não é verdadeiro este phenomeno de psychologia política, o facto ./ 
é que neste assumpto de impostos inter-estaduaes se tem soperado as 
opiniões dos que divergem no sentido de manter os impostos, para se 
ver nellas, menos uma convicção sincera, filha da serenidade de estudos, 
que uma tentativa de amparo a certa ·ordem de conveniencias regío-
naes, que nem sempre coincidem com os · interesses mais justos da col-
lectividade nacional. 

De facto, nesta questão dos chamados impostos ínter-estaduaes, 
acredita-se geralmente que não póde haver amor á pureza constitucional 
do regimen, que se harmonize, longe si quer, com a manutenção do 
odioso tributo, 

Quando assim fosse, e quando os interesses e conveniencias regio-
naes inspi;rassem a nossa palavra, nem por isso deixaria a nossa attitude 

' de ser uma das modalidades do patriotismo que, como se sab('), vem se 
desenvolvendo historicamente do estreito amor do campanario1 seu 
nucleo iniciaJ. 

Não ignora as mànifestaçõe.s ·levantadas pela imprensa sobre a 
ma teria; lamenta apenas que St( queira, por um processo estranho, ·fazer 
respeitada a Gonstituição, amparando-a em uma simples lei ordinaría, 
que é menos solemne, menos permanente do que ella. · · 

\ Dahi estas duas correntes : o constitucionalismo puritano dos que 
condemnam o imposto e o constitucionalismo dissolvente de outros, 
que solapa esta federação de dictaduras ameaçada pela terrível guerra 
das tarifas. 

,E estas considerações d(') ordem moraJ e puramente política impres-
sionaram de tal modo os espíritos que até o Poder Judiciario já as aponta 
entre as razões de decidir, o que fez o Sr, Amaro Gavalcanti observar que 
cc o que se Çieprehende dos considerandos do Supremo Tribunal Federal 

· é' antes de tudo o intuito, muito louvavel, embora, de impedir o progresso 
dos males e inconveniente de semelhante triby.tação inter-estadual; mas 
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um fundamento juridicamente solido, baseado sobre o texto da Consti-
tuição Federal é o que não se encontra realmente em taes accordãos. ,, 

Tratando-se de accordãos, que são constantemente invocados como 
envolvendo 1soluções doutrinarias para uma questão· puramente legal, 
estas considerações do digno escriptor a que se referiu não são para se 
desprezarem, ~ 

. Poderia accrescentar que ha inversão de funcções, um desvirtua-
mento da natureza do Poder J~diciario, quando torna razões de decidir 
princípios geraes de direito constitucional e de conveniencia republicana 
e federativa, em vez do texto .claro e expresso dp. lei. 

Não costuma fazer essas considerações, principalmente tratanc!,o-se ' 
do Supremo Tribunal Federal, que é poder ,publico tão elevado como 
qualquer dos poderes da Republica, sem apoiar-se em autoridades de 
escriptores. 

·Na sua obra (( Direito Publico e ~onstitucional nos Estados Unidos >> 

Gooley diz que (( o Poder Judiciatio não póde declarar inconstitucional 
e nulla uma lei c_(uando essa lei seja accusada sómente de ser injusta e 
inconveniente ou inopportuna por motivos de ordem geral. A convenien-
cia, a justiça, a opportunidade da lei nos limites da Constituição'. devem 
~er . determinadas exclusivamente pelo Poder Legislativo; si uma Gôrte 
,Judiciaria. quizesse substituir o proprio juizo ao do Legislativo, exce-
deria a sua propria autoridade, penetrando em. um campo onde seria 
impossiyel oppor-lhe limites ás suas invasões além da propria discreção. ». 

(Ç Uma lei não póde ser declarada inconstitucional, continua o mesmo 
escriptor, sómente pÓrque uma Côrte diz que com ella ficaram isolados 
um ou mais princípios fundamentaes da liberdade republicana ou d~ 
regimen pu do systema, ,a menos que f)e não trate de princípios os quaes, 
pelas mesmas qisposições constitucionaes, foram collocados fóra da com-
petencia legislativa. Não se póde julgar da validade de uma lei sinão com 
o espírito geral que suppõe 'dominar na Constituição. r. 

Isto, porém, não c_(uer dizer c_(ue o orador não peça a attenção para 
a opinião daquelles c_(ue sustentam a inconveniencia economica do im-
posto e a sua acção, embora lenta, nos laços federativos do regimen. 

Verdade seja c_(ue esta ultima consideração, isto é, a c_(ue se refere á 
dissolução dos laços federativos, é do domínio do puro sentimento, o que, 
aliás, não a invalida, porque · toda idéa, toda noção, acaba por afl!ectar 
o sentimento, que, no dizer de Nóvicow, é a mais elevada instancia da 
alrú.a humana. · · 

Mas deve declarar que a acção Q.ispersiva, c_(ue se attribue aos im-
postos inter-estaduaes, é realmente de uma incomparavel lentidão. I-la 
61 annos c_(ue ella opera; veil.l c_(uasi envolta com a formação da nossa 
nacionalidade, arrastou-se sorrateiramente emquanto se fazia a orga-
nização nacional; surgiram revoltas, mudarão-se Governos e a Repu-
blica encontrou-a como uma relíquia do espolio imperial. 

Não se ignora c_(ue os systemas financeiros do Imperi? e da Repu~ 
blica foram levantados com esta argamassa deleteria, e por uma estranha 

,_ 
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ironia do acaso, o fa?to é que, tanto· no imperio, co_mo na Republica, os 
defensores dos impostos allegaram em primeira linha o .apego conser..: 
vador ás constituições políticas !fominantes . · ,, 

E' facto inegavel e notam os termos r do parecer. Isto quanto - ao 
Imperio; e quanto á Rerublica, aqui está o mesmo parecer, bella mono-
graphia onde se compendiam as doutrinas- dos escriptores americanos, o 

' · accordo entre a existencia deste imposto e o regimen federal para mos-
trar que o· apêgo conservador á Constituição republicana, que impera 
no nobre relator quando defende o imposto sob o ponto de vista consti-
tucional, é o proprio projecto, confessadamente inconstitucional; addi-
tando emenda á Constituição, porque, citando numericamente os seus 
artigos, o nobre autor do projecto, que é, aliás, um bello espírito apaixo-
nado sempre pelas boas · causas, cita com o defeito elementar de todas 
as citações a falta de :fidelidade; e assim, em vez de dizer ___:_ mercadorias 
de procedencia estrangeira ·- diz - mercadorias de origem estran-
geira - etc. 

Vê-se, pois, que no nosso regimen é preciso alterar os termos da 
Constituição, o que importa confessar que elles não são tão evidentes 
como se tem dito, coridemnando os 'impostos inter-estaduaes. 

O que se deseja é vedar a todos os Estados o imposto de importação\, 
seja de que natureza for. Sabe a Gamara que depois do projecto Serze-
-dello outros appareceram na imprensa e outros foram apresentados 
neste debate, dous, na opinião do orador, inocuos. 

Do que tem tido ·se deprel~ende que a Constituição não é dara e 
evidente, como se tem pretendido, na condemnação destes impostos; · e, 
depois, que tanto os laços da centralização monarchica como os da fede-
ração republicana teem resistido á acção dispersiva que se attribue ~ 

·taes impostos; o que se tem verificado é que nada é tão perigoso para 
a União política, mórmente se tratando de uma nação joven; como uma 
dictadura que se concentre no mecanismo administrativo e este predo-
mínio da razão de estado em que se pretende corrigir abusos dos cos-
tumes políticos com regimen de excepção. 

Contra o que está dizendo neste mómento, allega-se que existe· no 
Brazil a guerra das tarifas . 

Subscreve a opinião dos que entendem que a guerra de tarifas é sempre 
um mal; mas a verdade economica é que as guerras de tarifas trazem 
ordinariamente em si mesmas correctivos para os seus inconvenientes, 
porque os prejuizos recíprocos augmentam na razão directa da inten-
sidade da luta, e a corrente commercial tende a retomar o seu antigo 
curso. 

O que se tem verificado é que os Estados' que possuem, ao que pa-
rece, os impostos inter-estaduaes, como medida de represalia, estão promp-
tos espontaneamente a abrir mão delles. 

Não acredita que taes Estados estejam convencidos dá ineonsti~ 
tucionalidade deHes; · acredita que taes Estados os adoptaram ·por mo-
tivos de ordem fiscal e financeira, e muito.s, delles já manifestaram, como 

J 
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o de Minas, a tendencia de substituir, gradativamente, na medida do 
possível, por outros. 

Si esta é a tendencia, é o caso de dizer-se que elles .não precisam 
dessa tutela illegitima, que se lhes quer__impor, em virtude de lei, que 
será, pelos menos, uma leiinutil. (Varias apartes.) 

Não discute neste momento nem a conveniencia do imposto nem a 
constitucionalidade, o que vem affirmando é que, si a Constituição pro-
hibe os impostos de que se trata, estes já estão prohibidos pela lei su-
prema; 'si não são inconstitucionaes, a lei é inconstitucional. 

·Já ouviu dizer que se trata de uma lei interpretativa. 
Mas a lei interpretativa é, na phrase de Licher, uma legislação 

addicional; ella . se incorpora ' á disposição interpretada, formando com 
ella um todo jurídico. E' uma lei productiva de direito, diz Picard; ella 
produz um direito da mesma natureza da disposição que interpreta -
quer dizer : uma lei constitucional produz direito constitucional e pro-
vém da evolução dos usos e costumes; mas, repetindo o argumento, como · 
interpretação constitucional, se incorpora á disposição da Constituição 
e'' participa da relativa intangibilidade desta. i 

Si a lei que se discute é interpretativa, como tal é uma ' lei que se ha 
de incorporar á Constituição. Mas as leis constitucionaes não são votadas 
como as leis ordinarias e, portanto, assim approvada, ella seria nulla. · 

A um aparte do Sr. Eloy Chaves, dizendo que, pela theoria do ora-
dor, não haveria lei interpretativa, S. Ex. pondera que a questão é im-
portantíssima. . 

Tem ouvido dizer · constantemente que, para reformar a Consti- · 
tuição, seria mister a convocação de uma assembléa constituinte. 

Não pensa por esta fórma. A constituinte nã0 é uma assembléa, é 
uma funcção. Que essa .funcção seja exercida por uma assembléa espe-
cial, ou pelo Congresso em seus trabalhos ordinarios,. é indifferente. A 
condição é que essa funC'ção seja expressamente commettida ao Con-
gresso. Apresentado e. approyado constitucionalmente, um projecto de 
reforma da Constituição, os congressistas, na hora determinada para o 
discutirem, se investirão nas attribuições de constituintes e não será pre-
cisa a convocação de uma assembléa especial. 

Mas, não sendo este o caso da lei em debate, porquanto esse deba te 
se faz de modo ordinario, a de.ducção é que não se trata de uma lei inter-
pretativa. Logo, essa lei é inutil. 

Si, porém, sob o ponto de vista jurídico, o resultado a que se chega 
é esse, sob o ponto · de vista pratico não se chega a diverso resultado. A 
inutilidade da. lei é demonstrada com a mesma evidencia: 

Para o provar, o orador toma como exemplo o que se dá em Minas. 
Estado que tem a honra de . representar e cujo systema fiscal conhece 
amplamente por ter exercido o logar de secretario da Fazenda do Estado. 
O que se dá ahi e que, de modo geral, póde ser observado em todos O•s 
Estados, é o seguinte : sob a denominação de imposto de consumo o Es-
tado taxa as mercadorias que entram em seu territorio e que são incor-

,, 
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poradas ao commercio local. Jsentos desse imposto são .ap·enas os ge-
neros que atravessam o territorio mineiro em busca de outros Estados, 
geralmente o de Goyaz. E' esse imposto que se considera inter-estadual. 

ftecahindo sob artigos cqnsumidos em seu proprio territorio, é 
inegavel tjue a taxa imposta pelo Estado sob a denominação ___, Imposto 
de consumo, é legal, é constitucional, ·porque é permittida pela Gonsti~ 
tuição. 

Trata-se de saber si, sob essa denominação, não se decreta real-
mente um imposto sobre a importação. Os adversarios do imposto acre-
ditam que sob aquella denominação se disfarç'a um imposto realmente 
decretado sobre a importação, porque os Estados o cobram no mom~nto 
da .entrada dos generos em seu territorio ou de sua entrega aos destina~ 
tarios. 

Ora, este facto, que é real, não caracteriza o imposto, porquanto o 
que lhe dá o verdadeiro aspecto é o facto de . serem taey; generos destj~ · 
nados ao consumo do Estado e não a sua cobrança no momento da en-
trada em seu territorio. 

Minas, que é centtal, que não tem Alfàndega, é um caso especial 
nesta questão e serve· para a elucidar, 

A apartes do Sr. Alvaro de Carvalho e outros, .que interpellam o 
orador quanto á legalidade do imposto cobrado sobre mercadorias que 

· atrl'J,vessam Minas em busca de Goyaz, S. Ex. explica que não ha tal. 
As mercadorias em transito nada pagam·, porque o imposto seria incons-
titucional. A respeito sita abusos que se dão em Uberaba, onde ha quem 
mande fazer declarações de que as mercadorias importadas do Rio se 
destinam a Goyaz, quando ellas ahi ficam. 

Do que diz é evidente que a fórma da cobrança não é incompatível 
com a· natureza do imposto de consumo. Si, porÇm, o Congresso pro-
hibir aos Estados essa maneira de cobrar, os Estados estabelecerão outro 

. modo de cobrança e a natureza do imposto não mudará. 
Logo, a inutilidade da lei, considerada quanto a seus resultados pra-

ticas, é tamb~m evidente. (O orador interrompe o seu discurso a pedido 
do Sr, Presidente,) 

O Sr. David Campista (continuando) diz que já se referiu á legi-
timidade da lei que o Congresso vae votar, no sentido de regular a materia 
dos impostos inter-estaduaes, demonstrando a sua inutilidad.e, quer 
sobre o ponto de vista strictamente jurídico, quer sobre o ponto de vista 
pratico. , 

Examino1,1, ainda, a importancia doutrinaria dos arestos e decisões 
da magistratura federal e passa agora a considerar o imposto nl'.\ sua 
figura pratica, na sua existenc.ia .no quadro tributa rio dos Estados. 

Demonstrará que para o caso particular de· Minas Geraes, como para 
os demais Estados, a ·lei que determina a suppressão dos impostos que se 
presumem vedados aos Estados, não terá effeito porque os Estados 
mudarão a fórma de cobrança, continuando o imposto a existir. 
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Chama a attenção da Camara para esta circum.stancia notavel : · 
este imposto existe, ha 70 annos, e só agora é que a opinião se agita1 é 
que o commercio reclama, dizendo-se gravemente affectado no seu desen-
volvimento e nos seus interesses . 

Pensa-se, em regra, que a tributação condemnada é uma consequencia 
da federação; entretanto, o imposto que origina este debate tem 70 longos 
ahnos de existencia ! 

Ainda ninguem demonstrou cabalmente, com ·algarismos, que os 
impostos in~er-estaduaes gravam a importação, impedindo a expansão 
da riqueza publica, na phrase e de accordo com os fundamentos dos 
q.ccordãos do Supremo Tribunal Federal. 

Allude-se, entretanto, diariamente a esse gravame. 
Qual é elle? 
Pede licença para continuar a arg).lmentar com o exemplo de Minas 

Geraes, não só porque é um exemplo que conhece bem, como porque é o 
Estado que tem no seu orçamento uma maior somma proveniente do 
chamado imposto inter-estadual. 

Qual é este onus? 
A julgar pelas dissertações pessimistas dos que nos querem conduzir 

á revogação do imposto inter-estadual, este gravame excede o limite nor-
mal das tributações criteriosas. 

Entretanto, os algarismos demonstram o contrario, como se tem 
veFificado no Estado de Minas Geraes, em que os valores da importação . 
conservam-se em linha de quasi identidade com as da exportação. 

Isto é,. aliás, um phenomeno natural, porque ha nesse momento U:ma 
permuta, uma troca de valores, uma compensação de riquezas que entram 
e de riquezas que sabem substituindo-se umas ás outras. 

Tomando, para o caso de Minas, a peior hypothese que é a equipa-
ração de valores de importação e de exportação, mostra o orador, argu-
mentando com o ultimo exercício definitivamente liquidado, que a renda 
do imposto de consumo, isto é, do imposto inter-estadual foi de 
1.407:000$000, o que quer dizer menos de 1 % sobre o valor total da 
importação que montou a 163.356:000$. 

Entretanto, o Estado paga os productos exportados com taxas 
que variam de 4 a 9 %· 

Em todos os exercícios financeiros anteriores, a mesma porcentagem 
média de 1 % se mantém inalteravel. 

No ultimo exercício, é verdade, houve uma difierença, um augmento 
na arrecadação do imposto, mas o facto tem sua explicação e em nada 
altera aquella ínédia. E' que para este exercício foi elevada a tabella do 
imposto do consumo, por necessidade da administração e em virtude de 
uma lei que não permittia que o imposto de importação fosse inferior ao 
imposto de consumo. · 

Esta tabella, porém, já foi revista, voltando o imposto á antiga taxa. 
Mas, admittindo-se, para argumentar, que a tabella seja mantida, a 

média não irá muito além de 1 %-

r 
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Ora, eis ahi o gravame do commercio, a grande lesão da fazenda 
nacional ! ... · . 

A um aparte do Sr. Alvaro de Carvalho, responde o orador que o 
commercio nacional se desenvolve, ha 68 annos,. sob esse regimen tribu-
tario e só depois de tão longo praso é que surgem as reclamações na 
imprensa, na tribuna parlamentar e nos comícios. 

Nota nos projectos substitutivos apresentados falta de unidade de 
vistas. 

O projecto subscripto pelo nobre Deputado Sr. Felisbello Freire é 
meramente interpretativo. 

Çoncorda com, a prohibição do imposto de transito, que S.t Ex. 
propõe, mas discorda dé uma limitação que o projecto consigna. 

A Constituição Brazileira, neste ponto mais liberal que a Americana, 
permitte qúe os Estados cobrem i~postos de importação sobre a merca-
doria de procedencia estrangeira, com a condição de reverter o proQ.ucto 
para o Thesouro Federal. 

O nobre Deputado Sr. Felisbello Freire oppõe-se a isso, naturalmente 
com o intuito de evitar futuros inconvenientes. 

O projecto do nobre Deputado Sr. Arnolpho Azeve.do uniformisa 
os impostos internos e permitte que os Estados tributem a mercadoria 
no momento em que ella se incorpora á massa da riqueza publica. 

Si este projecto fôr convertido em lei, - quod Deus auerlat, - teremos 
de determinar precisamentE; qual o momento em que a mercadoria se 
incorpora á massa tributavel do Estado. ' · · 

A mercadoria que entra em um Estado substitue o valor que sae 
e que ella representa. Já está, portanto, incorporada á massa tributavel. 

Deante dos termos claros do parecer, dispensa-se de estudar detida-
mente o assumpto, sob o ponto de vista constitucional. · 

Resumirá os argumentos ex-adverso. · 
Primeiro : entende-se que todos os impostos de importação devem 

pertencer á União. · 
Argumentando com o elemento his.torico, conclue•que os impostos de 

importação pertencem á União, mas com um limite: quanto a mercadorias 
de proeedencia estrangeira. 

No Brazil, como na America do Norte, paizes de regimen federativo, 
limitam-se as funcções dos poderes da União e dos Estados, dando-se, 
porém, a estes orbita mais precisa, mais ampla do que a esphera de acção 
dos poderes federaes. 

Tudo quanto não estiver ·precisamente compreherÍdido nas attri-
buições da União é, em caso de duvida, interpretado favoravelmente 
aos Estados . · 

Relativamente a essa prohibição ha um argumento que foi citado 
por um de seus collegas, e é o de que o direito que os Estados teem de 
taxar a importação póde aff.ecta'r as relações exteriores. ,Em Minas, por 
exemplo, não se conhece si a mercadoria é ou não estrangeira, esl;!a poderia 

·ser taxada dando em resultado affectar o commercio internacional. 
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O argumento não procede e é infundado; infundado porque a Cons-
tituição permitte aos Estados cobrar impostos sobre essas mercadorias, 
sem fi:l?)ar taxa; o Estado ' póde taxar prohibitivamente e nenhum poder 
s.e poderá oppor a que o faça; improcedente porque tal imposto ha 
68 annos, e não· consta que jámais houvesse dado logar a reclamações 
internaeionaes, ao passo que o imposto sobre a exportação, permíttído 
pela Constituição, já deu logar á denuncia de um convimio .com a 
França, por ter o Estado de S. Paulo elevado o imposto de exportação 
sobre os typos baixos do café. Terá sido um pretexto, mas pretexto appa-
rentemente fundado, esse de que se soccorreu o governo francez para 
justificar a denuncia desse convenio, que nos favorecia e que cessou, 
pois aquelle governo argumentava do seguinte modo : si tal mercadoria 
póde a !li . supportar uma aggravação de impostos, porque havemos nós 
de allivial-a? 

Com relação á segunda questão, poderia o \orador lançar. mão do 
recurso de citações relativ!J,s á materia, principalmente de escriptores 
norte-americanos, . que se occuparam do assumpto - Impostos inter-
estaduaes. Poderia, mas para que? A verdade é que em geral as citações são 
incompletas., muitas vezes truncadas, lidas ou transcripüis apenas pela 
metade, em um trecho, desprezado o que se acha nas paginas seguintes; 
por outro lado, os mesmos autores, como se verifica em Gooley, em 
Pomeroy e outros, as opiniões favoraveis sobre determinado objecto, 
nestas paginas, são contrarias em outras; são opiniões ·para todos os 
paladares. 

O orador tem nas suas notas uma serie de citações de autores, accordes 
com o seu modo -de ver neste assumpto; mas não as lerá para não fatigar 

. inutilmente seus collegas, e porque mais tarde poderia ·ouvir da tribuna 
citações dos mesmos autores dizendo. exactamente o contrario do que 
havia si:do transcri:pto, _ 

O segundo argumento, considera.do o arg-umento Achilles de seus 
eontradictores, é. o que -se refere á liberdade. do commercio de cabotagem. 
O parecer do Sr. Deputado Anizio de Abreu, comó o trabalho do Sr. Amaro 
Cavalcanti sobre este objecto, esclarecem perfeitamente a questão e o 
orador dispensa-se de repetir agora . o que dizem aquelles b;:abalhos. 
Tão sórnente pondera que, si a liberdade do commercio de cabotagem 
é gravada pelo imposto de importação de procedencia nacional, tambem o 
é, e em maior escala ainda, pois, ahi teremos 1 %contra 9, 10, 11 e 13 %· 

Entretanto~ ninguem ainda disse que os impostos de exportação 
fossem inconstitucionaes, porque esses· estão claramente permittidos pela 
Constituição, mtl:ito embora a clareza nã(} seja tão absoluta como poderá 
parecer, pois, o Supremo Tribunal Federal em um accordão relativo a 
uma sentença do tribunal da Bahia declarou que« os impostos de exporta-

· ção seriam igualmente inconstitucionaes quando cobrados sobre as mer-
cadorias que. I@ssem apenas para -um Estado )), 

O oraclJor lê os documentos a esse respeito e conclue que si se trata 
da liberdade de. cornmercio de cabotagem a razão tambem procederá 
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.contra aquelle imposto, o de exportação, e tanto será inconstitucional um 
como outro. ~ ·· 

Releva lembrar ·que, sí se tomasse a exportação no sentido limitado 
da importaÇão, o x:esultado séria que o 'Estado de Minas nunca mais poderia 
tàxar a export~ção e teria de ábrir .fallencia, impossibilitado como ficaria 
de cobrar esses impostos, não tendo portos de mar e tendo ainda por cima 
a cobrar impostos pesa.dissimos de suas principaes industrias, coma o 
fumo. 

Disse o illustre Deputado por S. Paulo, Sr. Arnolpho Azevedo, que 
á lei que fizermos sobre (:lSta materia será uma lei regulamentadora do 
commercio; mas seja· .qual for essa lei regulamentando o commercia 
inter-estadua·l, este tem que se subordinar aos preceitos constitucionaes. 
E a proposito o orador lê trechos de Cooley acerca da materia e cita 
varios exemplos para demonstrar a procedencia de seu juizo a tal respeito. 

Ha muito tempo occorreu ao orador a possibilidade de uma solução 
pata esta questão de i:m,postos inter-estaduae·s, lembrança que vae 
expor, aliás sem caracter de conselho : é que o Governo Federal, pelo 
orgão de seu Presidente, um homem que é pelo seu criterio apoiado por 
toda a Nação, prevoca,sse a iniciàtiva dos Estados nesta materia; aquelles 
que teem tendencia para supprimir esses impostos, naturalmente o fariam. 

E' , isso o que semelhantemente se está dando, quand·o provocamos 
o Poder Executivo a chegar a um accordo com os Estados, em materia 
da salvação da lavoura do café. ' 

Gom isto attingiremos a uma solução completa, por accordo amlgavel, 
por um caminho sympathico, dando um resultado sem duvida melhor do 
que o que se busca com a lei que ora se.discute. 

Termina o orador, por dizer que bem sabe que as considerações feitas 
não ~ão para conquistar opiniões. Fallou por sua conta, para cumprir 
um dever, e coherente com o juizo que acerêa do objecto tem expendido. 

Nem sempre se combate com o interesse da victoria; m~smo no 
inutil póde haver 3;lguma cousa de helio. (Muito bem; muito bem. O orador 
é vivamente felicitado pelos seus collegas presentes.) 

O Sr. Neiva depois de agradecer ao Sr. Presidente ter despertado 
a attenção dos seus collegas, o que não era preciso, porque o murmurie 
feito pelas suas vozes é uma harmonia para os seus· ouvidos, e porque é 
natural que·elles, enthusiasmados pela brilhante peça oratoria a que acabam 
de assistir, trocassem idéas a esse respeito e sobre a impressão profunda 
que em seu espírito deverá ter deixado esse memoravel discurso, profe-
rido por um orador de superior valia, uma sereia, que sedu:z;, attrahe 
e encanta . 

. E' uma sereia mineira, o Sr. Da.Vid Campista, que vem mostrar que 
até ·áque!les alcantis ·vão ter as boas idéas, levadas nas azas da viração 
marítima, de modo a crescerem, engrandecerem-se, bonificarem-se ... 
Era natural o murmurio que se ouvia no recinto, e que o não affiigiu, 
pois outro rumor, o de sinos, que vinha do exterior, esse sim, poderia 

/ :; 
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impedil-o ,de ser «;mvido, e não o que significava um côro de applausos ai>, 
eloquente orador, que, com.o o seu homonymo - David, está destinado a 
vencer os gigantes, combatendo-os com a funda da logica, arrebatando o 
auditorio com todos os perfumes que embalsamam os campos, tudo de 
accordo com o seu illustre nome - David Campista. (Muitos apoiados.) 

.Embora desafie as censuras da critica indígena, anima-se o orador 
a tomar a palavra depois desse fulgurante discurso, e tornai-a para se 
manifestar contrario ao orador que o precedeu. A imprensa ás vezes 
critica o Deputado que sóbe á tribuna, sem procurar indagar o intuito 
que o move, nem si este é justo e sério ou não; isso porém não desagrada ao 
orador nem faz alterar o seu modo de ver. O que lhe doeria, o que lhe não 
soff.teria o animo seria vel-a calar a seu respeito, escurecer o seu nome, 
não publicar que occupou a tribuna e ahi cumpriu o seu dever, 1como lhe 
era possível fazel-o. 

Em sua opinião a imprensa não tem o direito de omittir aos seus 
leitores circumstancia nenhuma, nenhum fapto, só porque não lhe seja 
sympathico o nome da pessoa que naquella ou neste figure. E' uma 
lesão, pois as gazetas não teem o direito de sonegar aos que as leem a 
noticia do que se passa, do que óccorre. Disse gazela, mas sem a intenção 
de alludir a tão estimada, quanto criteriosa folha diaria, que tem esse 
.nome, e é uma. das folhas com que mais sympathiza. 

A imprensa póde dizer que o Estado da Bahia mais uma ve!Z errou 
escolhendo o Deputado Neiva para 'seu representante (não apoiados 
geraes), que fallou horas inteiras, distribuindo erros de toda a sorte, de 
grammatica, de logica, de direito, de tudo; mas omittir o que o Depu-
tado fez, isso . não; critique-o, censure-o, analyse-o, mas refira-se, não é 
que esse silencio o affi.ija, nem lhe perturbe a estima que soube conquistar 

. entre os seus concidadãos, mas é que oriundo da imprensa e por.ella ascen-
dendo á imposição de representante da Nação, acata-a e sentiria muito 
si ella commetesse uma falta pela qual podesse ser censurada : compar-
ticipa de suas glorias, com ellas folga. 

Faz o confronto dos discursos dos oradores que o precederam, relémbra 
o projecto primitivo do Sr. Serzedello, o substitutivo do · Sr. Anizio, 
e o que deu logar á brilhante estréa do Sr. Arnolpho Azevedo, acha este. 
eccletico, mas cinge-se á primitiva idéa, porque julga traduzir o pensa-
mento de seus concidadãos, porque dest'arte pensa exprimir os desejos 
·ao commercio probo, trabalhador e acatado da Bahia, cujos direitos 
sempre defendeu e que não dirá inverdade declarando-se immediato· 
representante qelle, tal o apoio e as manifestações que delle ha tido. 

E' seu desejo concprrer para que o Parlamento vote essa materia com 
pleno e perfeito conhecimento. Acredita que o illustre Deputado por 
Minas·, Sr. Calogeras, venha occupar-se desse assumpto, mas quer o orador 
evitar, como conserv.ador que é, seja violado o Regimento, orando seguida-
mente dous Deputados que se colloquem sob o mesmo ponto de v;ista, 
refe~e-se aos seus dignos . co.llegas Srs. David Campista e Calog~ras. 

Entretanto, apezar da grande responsabilidade . que assume, occu-
IMPOSTOS INTERESTADUAES. 

\. 
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pando a tribuna depois da palavra vibrante e auto·rizada do mu&tre 
Deputado por Minas, virá dizer o que pensa, não só sobre o projecto de 
que· foi autoor o illustrado Sr. Serzedello Co·rrêa,. como s.obre o substituti:VQ· 
do Sr. Anizio· de Abreu . 

Ha, porém, uma difficuldade a vencer, e essa é a escassez do· tempo· 
de que dispõe para objecto de tamanha magnitude e que desejaria desen-
volver, affirmando preliminarmente que é contrario aos impostos inter-
estaduaes. Espera, porém,. que intervenha em favor da disc'ussão e\ dos 
bons desejos do orador, o honrado Presidente da Camara, consentimdp 
em que fique adiada a·diseussão, afim de que o orador, opportunamente, 
volte á tribuna. 

SESSÃO DE 18 I}E SETEMBRO 

O Sr. Augusto de Freitas (movimento geral de atienção). -Entro 
neste debate, Sr. Presidente, encontrando quasi esgotado o assumpto, 
tal a competencia dos ·oradores que delle se occuparam, tal o cuidado 
com que tem sido meditado, tal o interesse que em todos tem desper-
tado. 

Fallaram os scientes; releve a Camara que eu venha trazer o meu 
contingente de curiosidade apenas ... (não apoiados numerosos). 

O SR. JoÃo Lmz ALvEs .. -V. Ex. abrilhanta sempre o debate. 
O SR. AuGusTo DE FREITAS - ... e solicitar esclarecimentos que 

possam guiar um voto consciente na materia. 
Sirvam estas palavras de antecipada justificativa a considerações, 

porventura, importunas que eu tenha de fazer sobre o projecto em dis-
cussão e substitutivos a elle apresentados. 

Nenhum problema, Sr. Presidente, ha de maior relevancia no regi-
meu constitucional que vigora que a determinação da competencia 
tributaria da Uniko e dos Estados. Ao contrario do que se diz ou se 
pensar não é elle um problema simplesmente de direito constitucional,. 
sinão de sciencia economica. (Apoiados.) 

Tem me parecido, Sr. Presidente, que o desvirtuamento das opi-
niões, a directi-iz errada dada por alguns á solução do caso se filia, antes 
de tu_do, a.o.falso supposto de que a questão é meramente constitucional. 

;;tr E' na sciencia economica que deve ser buscado o principio regulador 
da especie, definindo a natureza do tributo, para com ta,es regras dar 
ao texto constitucional a interpretação que lhe é propria. (Muito bem.) 

, Não é novo, Sr. Presidente, o litígio entre nós; e parece - facto 
singular ! - que, á medida que o tempo corre, os constitucionalistas 
delle cuidam, os representantes da Nação o mesmo enfrentam e os tri-

r 
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I:mnaes a espee-ie julgam, mais complicado se torna elle,, mais difficil 
parece a solução, menos se entendem os que no caso se interessam. 

:Pôde ser, Sr. Presidente, fa]sa impressão do meu espírito; mas, 
com verdade, digo a V. Ex. que do brilhante debate, ha dias , travado 
nesta Casa no meu es.pirito· paira, como impressão unica que os mais deci~ 
di dos. adversarios; estão de ac.cord!o! 

Parecia que, a proposito do problema economic.o que envolve a fia~ 
culdade tributaria dos Estados e da União r dous campos . se definiriam 
no seio deste Parlamento ou, antes, tres opiniões; diversas:, qual dellas 
trazendo a característica que. lhe é propria, se debateriam. 

Medite-se, entretanto, nas palavras d!os distinc.tos O:I'ado,res, bus·-
que-se · a essem,cia dos s·eus argnmentos. e ao espiriJto de todos se imp0>rá 
c0omo verdade a procedencia dio meu asserto .. 

E' assim, senhores, que o nobre Deputado pelo Piauhy, Sr. Anizi.o 
de Abreu, o qual mais uma vez illustrou as lettras patrias com o bri,. 
lhante parecer emittido sobre o projecto· do Sr. SerzedeHo Corrêa .•• 

UM SR. DEPUTADo. - Parecer luminoso. 
O Sa. AuGusTo DE FREITAs, - ,. .. quando estuda a capacidade 

tributaria dos Estados, no tocante aos generos de pro.cedenóa estran~ 
geira, consigna . cerno regra que o Estado. póde tri:buta:F a importação 
estrangeira, quando incorporada esta á riqueza nacional. 

S. Ex. resalva a importação estrangeira no momento da entrada 
da mercadoria e tributa essa mesma mercadoria quando confundida com 
a riqueza nacional. 

Com taes idéas, guiado por taes principias, o nobre Deputad0 vae de 
encontro ao· art. t.o' do projecto·, o• q;ua1, com a redacção que lhe fo;i dada, 
isenta sempre a mercadoria estrangeira de q11a~quer imposto estadual, 
pago que seja o impos,to de: importação á União. 

O ilh.rstre Deputado, rep,resentante do Estado• de S. Paulo, o Sr. Ar-
nolpho Azevedo, e:uj as primeiras palavras nesta Casa valeram a con-
quista de todo o nosso apreço;. pela eleyação de linguagem, profl!mde·za 
de conhecimentos, e pelo criterio que resalta do f?eU brilhante discurso 
(apoiados), combate esse parecer adoptado péfa Commissão, e para 
logo, apresentando um substitutivo ao projecto, estabelece esse mesmo 
direito. do Estado de tributar a mercadoria estrangeira, quando incor-
porada á riqueza nacionaL 

O illustrado representante de Sergipe, o Sr. Felisbello Freire, a 
respeito de quem eu serei um suspeito, porque mais do que os laços de 
admiração pelo saber, me. ligam a S. Ex. os laços de estima particular; 
S. Ex. que conquistou nestá Cas:a o direito de ser sempre Ol!llvido nestes 

_assumptos eomo um prO>fundo· eonstitucioiQalista (apoiadO!s), em res-
posta ao Sr. Arnolpho Azevedo, e batendo-se contra o parecer da Goro-
missão, redige por sUJa vez um substitutivo, IQO qual vem conferido ao 
Estado ess•e mesmo direito de tributar a mercadoria estrangeira, quando 
rneo·rporada á riqueza nacÍional. 
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Ahi estão, senhores, <) accordo de vistas, a identidade de doutrina 
que vos annunciei! . 

· Da bancada mineira ouve-se a palavra eloquente do Sr. David Cam-
pist a. O discurso de S. Ex. era annunciado a todos nós, menos corno 
peça oratoria de alto valor que disso tínhamos certeza, do que corno 
valente arma de combate áquelles que preconizavam os direitos da União, 
re:batendo\aS tentativas importunas dos Estados. 

Não tive . a fortuna, Sr. Presidente, de ouvir a primeira parte do 
discurso de S. Ex·.; felizmente, porém, me foi dado assistir ao· ponto mais 
interessante de sua oração, quando affirmava ·O illustre Deputado que a 
importação estrangeira, · isenta do tri·buto do Estado, só poderia lícita-
mente supportal-o, <tuando incorporada á ríqu,eza do mesmo Estado. 

A palavra do nobre Deputado por Minas, portanto, se ajusta com 
todo o rigor á do illustre representante de Sergipe, á do nobre Deputado 
por S. Paulo, e á do digno· relator do parecer. 

Onde, pois, Sr. Presidente, a divergencia?· Porque todo esse debate, 
quando é patente a harmonia das idéas? 

Poder-se-ha, com razão, affirrnar .que ha uma regr,a absolutà que a 
tódos guia, qual a cornpetencía do Estado para tributar a mercadoria 
estrangeira, passado O mornen~o da sua entrada no terrítorio. 

Para tal asserto SS. E\Ex; se inspiram na dõutrina american,a, na 
palavra dos constitucionalistas dessa grande nação, no julgado dos 
seus tribunaes, e tambem na palavra de constitucionalistas brazileíros. 

Será esta a verdadeira doutrini constitucional? 
Nada affirmo, Sr. Presidente; peço· apenas a SS. EEx. a hQnra de 

· -' alguns esclafecímentos. . 
, Esta questão· para a qual imaginamos solução, participa da natureza 

daquellas nas quaes os legisladores, como os constitucionalistas, acre.:. 
ditam que, mudando o nome ás cousas, lhes teem affectado a essencia. 

/ I 

Busca-se o nome de imposto de consumo para falsear urna prohibição 
constitucional; busca-se definir arbitrariamente o momento em que se 
incorpora a merpadoría estrangeira á nacional... 

\ 

O SR. ELISEU GUILHERME. - Em muitos Estados nem assim pro-
cedem. 

o s·R .. AUGUSTO DE FREITAS - ... para tambem arbitrariamente 
conferir ao Estado o direito de tributar essa mercadoria! 

O SR. JoÃo Lmz ALvEs.- Permanecendo o mal economico. 
O SR. AuGUSTO DE. FREITAS. "'---- Ainda não vi, senhores, entre nós 

estudado um ponto que muito ímpre:osiona o meu espírito; ainda não v,i 
o exame comparativo do preceito da Constituição Brazileira com a Cons-
tituição Norte Americana neste ponto especial. 

Definindo· a competençía privativa dos Estados e da União, esta-
tuindo tambem a: competencia cumulativa com relação ao que não é 
expressamente dito, a Constituição brazi~eíra quebrou o systema, dando 
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ao Estado o direito de tributar ' a importação estrangeira quando dêsti-
nada ao consumo no seu territorio. 1 

A Constituição americana, mais bem avisada, vedou completamente 
ao Estado o direito de tributo sobre a mercadoria ~strangeira, salvo 
annuencia do Congresso, excepção feita do que necessario fosse para 
as leis de inspecção, que não são regulamentos de commercio, que são 
destinadas a melhorar o producto do trabalho, para o consumo ou para 
a exportação, impondo .ainda assim a reversão ao Thesouro Nacional do 

/ - excesso do imposto cobrado. 
Mais conforme um systema é, ·por certo, a doutrina americana, em-

1 
hora deixasse de pé 'grande questão que se levantará de futuro, porque 
até .hoje não sei que algum Estado norte-americano tenha tributado mer-
cadoria estrangeira com assentimento do Congresso, qual a -de pertencer 
ou não ao Estado o tributo lançado sobre a mercadoria estrangeira é'om 
assentimento do Congresso Nacional. 

Diverso, porém é o regimen brazileiro, quando estabelece a com-
petencia exclusiva da União para tributar a importação, por motivos 
de ordem política e economicaque preceito de tal ordem legitimam, per-
mittindo, .todavia, ao Estado tributar essa mesma importação, quando 
destinada ao consumo no seu territorio, fazendo reverter o producto 
para o Thesouro Nacional. 

· De boa.fé, Sr. Presidente, e meditando no caso, sou levado á crença 
de que, estabelecendo esta disposição, que quebra o systema adoptado, 
o legislador .constituinte .tivera em vista apenas abrir margem á pro-
tecção da industria do Estado pelo . afastamento da producção similar 
estrangeira. (Apoiados .) · 

O SR. PAULA RAMos. - Meramente proteccionista. 
O SR. AuGUSTO DE FREITAS. - Mas, como medida de protecção ~ 

industria local. .. 
O SR. PAULA RAMOS .. - Perfeitamente. 
O SR. AuGusTo DE FREITAS- ... quiz o legislador constituinte, que 

o Estado usasse dessa tributação, sem della colher proveito directo, pois 
que ordenara a reversão do imposto para o Thesouro Nacional. 

Não sei, Sr. Presidente, si bem ou mal andou ·o legislador consti-
tuinte. 

Eu mesmo que tal disposição votei não duvidarei confessar diante 
da Camara o voto contrario que. hoje daria. 

O SR. JAMES DARCY.- Muito berp. 
O SR. AuGusTo .DE FREITAS.- Disse a V. Ex:, qu_e ao meu espírito 

assaltava uma consideração que fazia recuar diante das conclusões a que· 
se tem deixado .levar. os honrados representantes da Nação. 

· Como comprehender que o .legislador constituinte, com o intuito 
de proteger a industria do Estadq, lhe facultasse esse imposto cobrado 
á entrada da mercadoria no territorio nacional, sem p~rmittir, , todavia, 
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de tal imposto coLher proveito, e logo após deixasse ao Estado o direito 
de tributar essa mesma mercadoria, aproveitando-se desse mesmo im-
posto?! 

Aqui, senhores, .cabe intervir a .sciencia economica, á qual..m:e referi 
em começo, trazendo esclarecimentos ao legislador e ao estadista .. 

Tem-se pensado, e o nobre Deputado por Sergipe, de modo cate-
gorico ·o affrrmou, serrda essencia do imposto de importação a sua co-
brança na entrada da 'mercadoria no territorio nacional. 

Partindo desse 'principio, necessario .ao systema que S. Ex. defende, 
concluiu o nobre Deputado, o imposto cobrado sobre essa mercadoria, 
após a sua entrada no territorio. nacional, já não . participa da natureza 
do imposto de importação, pois da essencia deste é a sua cobrança no 
momento em que a mercadoria entra no territorio. 

Tinha o nobre Deputado necessidade de firmar tal conceito, pois 
de outra sorte não seria levado ás conclusões a que chegou. 

Será isto, senhores, em sciencia economi-ca uma verdade inconcussa? 
E' da essencia do imposto de importação a sua cob'rança no momento 
da introducção da mercadoria no Estado a que é destinada? A agencia, 

·ou repartição, por cujo meio é éobrado esse imposto, é o que lhe imprime 
a natureza de imposto de importação, affectando-0 em sua essencia? 

São duvidas estas que assaltam1 ao meu espírito, e no exame dellas 
entro com tanto maior receio quant'o é assumpto, que escapa á esphera 
dos meus estudos habituaes. 

E maior é ainda o meu temor, porque, si ha sciencia de que eu des-
confie, é a chamada sciencia economica; si ha sciencia de que eu me 
approxime, sempre receioso de me perder no baratro dos seus princípios 
e regras, é a sciencia financeira. 

Foi em nome della que, ha pouco, Sr. Presidente, o ex-Ministro da 
Fazenda prégava a douttina da selecção natural no meio da miseria na-
cional; é em nome dessa mesma sciencía que a bancada pal).lista se apre-
senta hoje a pedir a intervenção do poder publico em prol P,a lavoura 
que definha, anníquilando a riqueza nacional! 

Eis porque della me approximo simplesmente como curioso, que pe-
netra em santuario vedado, sem grande confiança nos axiomas religiosos 
que ahi se prégam. ' 

E' da essencia do imposto de importação a sua cobrança nó mo-
mento da introducção da mercadoria no Estado? 

A resposta a esta pergunta elucidará o nosso espírito, resolvendo 
o caso. 

Si o é, uma vez cobrado este imposto de importação, a mercadoria 
póde supportar qualquer outro imposto do Estado, o qual já não terá 
tal caracter; si não, qualquer que for o momento em que seja lançado. o 
tributo participa elle da natureza do imposto de importação. Estão deli-
mitados os campos, definidas as doutrinas. ' . . 

Quando, no seu notavel parecer, precisou de apoio a um conceito 
emittido, o nobre Deputado pelo Pial!lhy, cujo nome a ·todo o momento 
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pronuncio, como .a maior homenagem ·que a S. Ex. possG prestar, disse: , 
invoquemos, não as regras da nossa Constituição, s·enão a palavra ora-
cular de Marshall. 

Com que desgosto, Sr. Presidente, v.erá o iHustre representante as 
palavras oraculares de MarshaH, definindo a importação'! 

Tão importantes são ellas, senhores, que receio lhes adulterar o 
pensamento, emittindo-o pçn· proprias palavras. Per.dôe .a Camar.a que 
eu as leia. 

« What, then, are imports? 
They are the articles themselves which .are brought jnto 

the country. 
7 A duly on imporls, lhen, is nol merely a âuly on lhe acl of 

imporlati.on, bul is a duiy on lhe thing imporied. 
It is not confined to a duty levied while the artic'le is 

entering the country, but extends to a duty levied .after it has 
entered the country. 

A duty on imports is a tax levied on artides brought 
into a country, and is most usuaHy secured before the im-
porter is allowed to exercãse his rights of ownership over them, 
because evasion.s oi the law can be prevented more certainly 
by executing it while the articles are in its custody. » 

P.alavrq.s de Marshall em seu notavel trabalho, Writtings on the 
Conslilution, no qual firmou as regras para a interpretação da Gonsti-
tuição Americana e definiu a competencia tributaria da União e dos 
Estados. 

Os que adaptaram essa doutrina e viram no imposto de importação, 
não só o cobrado no momento da entrada sinão tambem aquelle que 
recahe sobre a mercadoria importada, chegaram á conclusão de que a 
mercadoria de proéedencia est-rangeira, pago o tributo d.e entrada, está 
isenta de todo e qualquer imposto .do Estado. 

Os nobres Deputados, adversarios desta doutrina, mas concordes 
quanto ao tributo do Estado, descobrem, entretanto, um momento em -
que a mercadoria estrangeira tem passado pela importação, pago o tri-
buto de entrada no territorio, para logo .após permittirem o tributo 
dessa mesma mercadoria pelo Estado. 

Aqui, Sr. Presidente, surgem difficu1dades .e .duvidas e tem entrad_a 
o arbítrio. · 

Aos nobres Deputados eu tomaria a liberdade de interrogar. 
Onde encontram SS. EEx~ dado ao Estado o direito de tributar 

mercadorias de procedencia estr.angei:r.a pelo facto de já have!l'em ellas 
pago o impG>sto á União.? r 

O que a Constituição determina é que a mercad<ilri-a ·de ~r-ocecl:encia 
.estrangeira não ,deveTá pa:gar ao Estado tributo d-e Drdem alguma; e si , 
este, o Estado, quizer ta,xar essa mercacloria, só pGclerá fazel-o., quando 
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destinada ella ao consumo no . seu 'territorio, revertendo, porém, o pro- 1
; \ 

dueto para o ,Thesouro Nacional. 
Em que preceito da · Constituiç~o encontram os nobres Deputados 

guarida para essa doutrina? Onde SS. E Ex. vão encontrar a definiÇão , 
desta incorporação· de mercadorias estrangeiras á riqueza do Es,tado para 
privai-as do favor ·com 'que a Co:astituição as beneficiou e onerai-as 'com 
o tributo do Estado? 

Tão di.fli.cil, Sr. Presidente, é aos ill)lstres autores dos substitutivos 
encontrarem, na esphera do direito, · regr1:1s que os possam guiar na con-
cessão desse direito ao Estado, que vão, de difficuldade em difficuldade, 
estabelecendo conceitos arbitrarias, princípios incoherentes. _ 

. Comecei por pedir previa qes,culpa ao9 illustres representantes da · 
Nação 'para a critica, ou antes, para as observações que sobre o tra-
balho de cada um me cumpria fazer. Conto, pois com a bonhomia de 
SS. EEx. 

O illustrado representante de S. Paulo, partidario da doutrina que 
prohibe ao Est ado tributar as mercadorias de procedencia estrangeira, 
admitte entretanto, essa faculdade ·em relação ás mercadorias que já 
pagaram o tributo á União quando incorporadas ellas á riqueza nacional. 

Mâs -s .. Ex. estabelece no s'ubstitutivo duas regr,as : ou a mercadoria 
estrangeira tem similar no Estado, •ou ella não tem similar na producção 
estadual. 

Quando se oécupa do direito ~e tributar a mercadoria estrangeira que 
tem similar no Estado, não é no text() do substitutivo apresentado que 
S. Ex. dá a regra; é no brilhante discurso que proferiu. 

Em vez de definir ha lei, S. Ex. dá aos legislador-es do Estado o ele-
mento historico para o conhecimento della. 

Occupando-se do primeiro caso, introducção das mercadorias de 
procedencia estrangeira, que tenham similar na producção estadual, 
diz o nobre Deputado, << quando constituam objecto do commercio interno 
e se achem incorporadas ellas á riqueza nacional. » 

Quando, por,ém, estão ellas incorporadas i riqueza nacional? 
Disse S. Ex. e ó disse muito bem : o importador, da mercadorja, por 

isso mesmo que pagou imposto á União, tem o direito de vendei-a:;" esse 
impôrtador não póde estar sujeito a tributo outro sob · pena de ter um 
direito phantastico, e não um direito real, qual o de pagar o tributo de 
importação á. União e ser obrigado a guardar a mercadofiá, sem poder 
vendei-a; a elle, pois, assiste o direito de vender a mercadoria sem outro 
onus p9r parte do Estado. . 

Mas, vendendo a mercadoria, essa operação póde ser considerada 
uma operação do commercio interno dos Estados. Qual a regra a adoptar? 

O nobre Deputado se achou deante da difficuldade de haver impor-
' tadores que vendem a retalho,. e importadores que vendem por atacado a 

terceiros; que irão retalhar a mercadoria. Disse então S. Ex. :si a mercado-
ria tem producção similar no Estado, ao importador deHa cabe o incon-
testavel direito de vendei-a sem sujeiÇão ao tributo do Estado; -si elle 

-
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vende em grosso essa -mercadoria ao atacadista, já este não póde velidel-a 
sem pagar o tributo do Estado. · 

Mas, senhores, o imposto é sobre a cousa e não sobre a pessoa; o 
imposto de importação· grava a mercadoria, é imposto real. E si o preceito 
cpnstitucional visa proteger a mercadoria, pouco importa quem seja o 
vendedor; ella deve estar sempre isenta do tributo que já pagou. (Apoia-
dos.) 

O nobre Deputado estabeleceu, entretanto, esta regra : admitte a 
primeira entidade, o importador, a quem garante o direito de vender sem 
outro tributo pagar ao Estado, por isso que o pagoú á União; admitte a 
entidade atacadista, que compra nas mãos do importador a mercadoria 
importada e vae vendei-a a terceiro, e o obriga a pagar o tributo do Estado. 

Quando, porém, o nobre Deputado teve de tratar da importação de 
mercadorias que não teem similar no Estado, já a regra de S. Ex. quebra 
o systema e o nobre Deputado vem nos dizer que, si a mercadoria importada 
não tiver similar no Estado, só poderá estar sujeita ao imposto de consumo ' 
quando vendida a reta]ho-:- r 

Dest'arte o importador de mercadoria de procedencia estrangeira que. 
usa do direito de vendel_;a sem o onus do Estado, porque já pagou o tributo 
'á União, si vendei-a ao atacadista, e este por sua vez vendei-a a terceiro, 
nenhum delles pagará o imposto, porque tal imposto só é devido sob a 
forma de imposto de consumo e no commercio a retalho. 

Pe,rdôe o nobre Deputado que eu pergunte a S. Ex. : que principio , 
de direito é este trazido para regular casos taes? 

S. Ex. imagin-ou hypotheses e deu entrada a &eu criterioso arbítrio 
para solvel-as; mas, como regra, o nobre Deputado só poderá admit:tir, 
que a mercadoria estrangeira que pagou o tributo á União está isenta de 
outro qualquer, sejam quaes fore;rn as operações por que passe, ou o Estado 
tem o direito de tributal-a desde que ella passa d'as mãos do ·importador, · 
qualquer que seja o intermediario, tenha ella ou não similar na producção 
do Estado. (Apoiados; muito bem .) · 

A contingencia de existir producção similar no Estado, servindo para 
determinar momentos diversos em que é licito tributar a mercadoria estran-
geira, é cousa que mal posso comprehender. 

O nobre Deputado, cioso dis prerogativas da União e ta~bem dos 
direitos do . Estado, querendo evitar contendas futuras, estabeleceu 
ainda uma regra no n. 2 do art. 1_.0 , para a qual solicito especial attenção 
da Camara. · . 

.Penhores, mal posso perceber que, deante dos princípios · de direito, 
tenha S. Ex. estabelecido como regra o que ahi est~ nesse n. 2 do art . 1.0 

Si o Estado tem o direito de tributar a ,mercadoria de procedencia 
estrangeira, passado o· momento da importi;l.ção, incorporada a mesma á 
riqueza nacional, esse direito, senhores, ha de ser um direito absoluto, 
amplo e que o Estado exercerá como entender, quando quizer e pela fórma 

' que julgar conveniente. 
1 



Porque estabelecer a obrigação de tributal-a com imposto igual 
áquelle com que tributa a sua producção?! 

Que principio de direito póde impor ao Estado esse dever de tribu-. 
tal-as igualmente. 

Ha factos singulares, Sr. Presidente, na vida dos homens publicos; 
parece que, quanto mais profundos os seus estudos, mais graves, rrie -perdôe 
o nobre Deputado por S. Paulo, são os desvios, que não ouso qualificar 
de erros, os desvios de seus espíritos. 

O nobre Deputado começou sua notavel oração, dizendo-nos querer 
resolver o problema deante do regimen federativo. E' elle que me vae 
guiar, são os princípios deste systema político que animarão a minha 
palavra e legitimarão a solução que proponho; quero o respeito á sobera-
nia da União na esphera que lhe é propria; quero tambem o respeito á 
soberania do Estado; quero dar ao Estado a faculdade absoluta cfe tributar 
quanto diz respeito á sua riqueza territorial, aquillo que está na orbita de 
seu commercio interno, no qual a União jamais poderá intervir. 

Pois bem, senhores; ã sombra desse regimen federativo e dessas 
soheranias, o nobre Deputado se julgou autorizado a conferir ao Congresso · 
Nacional o direito de penetrar na vida dos Estados, intervir na elabo-
r.ação dos seus orçamentos, para determinar que um imposto deve ser 
igual a outro! · 

Que regimen federativo é esse, que soberania é essa, que impõe ao 
Estado a tutela da União no que affecta a economia local?! 

Reconhecem a soberania do Estado; proclall).am o seu direito de 
tributar erri um dado momento; e para logo se restringe essa faculdade, 
impondo a igualdade no tributo, porque a mercadoria de origem estranha 
tem similar na producç'ão do Estado! 

Isto é simplesmente affirmar que ha um direito, mas um direito 
restricto. 

Onde, porém, as razões que legitimam essa limitação? Os princípios 
de direito publico? Desconheço-os. Os preceitos da Constituição? Não os 
deparo. Os julgados dos tribunaes? E' possível, senhores. · 

Os tribunaes americanos são fonte inexgotavel para quanto...,~e quizer 
defender. 
. Serão razões .de conveniencia? Dellas só poderá ser. juiz o proprio 

Estado, ou a federáção será uma phantasia. :(Apoiados. Muito bem.) 
O nobre Deputado, Sr. Presidente, foi além : ainda, á sombra dos 

princípios regul<tdores desse mesmo regimen, fere um preceito constitu~ 
cional evidente, claro como a luz meridiana. 

_S. Ex. pretende regular, no art. 3.o do substitutivo, o .commercio 
inter-municipal. Comprehendo, senhores, que o nobre Deputado tivesse 
ido ao ponto de definir os direitos do Estado em conflícto com a União; 
que restringisse a faculdade de tributar as mercadorias · de procedencia 
estrangeira, ou ampliasse essa faculdade; mas que o nobre Deputa·do 
esquecesse o preceito .constituóonal que determinou a organizaÇão 
dos Estados, respeitada a autonomia municipal, para definir o direito 
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do município no tocante á sua faculdade tributaria, é, senhores, com-
metter o mais grave attentado contra o regimen federativô, contra o 
regimen da autonomia municipal! 

O SR. ARNOLPHO AzEvEDO.- O desejo que tenho de ouvir a V. Ex, 
com toda a attenção me i'mpede de dar apartes, justificando o meu proce-
dimento. 

O SR. AuGusTo DE FREITAs·. - Os apartes de V. Ex. me darão 
muita honra. 

Regulando a faculdade tributaria do município, visou o nobre Depu-
tado proteger os generos de procedencia estrangeira e os de procedencia 
de outros Estados? 

Não, Sr. Presidente; o nobre Deputado não quiz proteger os generos 
de procedencia estrangeira contra o imposto dos municípios, porque elles 
já estavam protegidos pela disposição do art. 1.0 contra o imposto do 
Estado; não quiz, por igual, proteger o genero de procedencia de outros 
Estados, que já estavam elles protegidos tambem pela prohibição feita 
ao Estado importador. 

S. Ex. quiz regular . o commercio inter-municipal com relação á 
producção de cada município. 
· Ou eu não vejo claro as cousas, ou ellas são claras de mais ·que 
me offuscam a vista. 

Comprehendo, Sr. Presidente, uma razão de ordem política, regulado 
o commercio do Brazil com as nações estrangeiras; comprehendo um 
principio de ordem superior, regulando o commercio inter-estadual, 
assumptos que levaram o legislador constituinte a dar ao Congresso 
Nacional essa faculdade. 

Mas, em relação ao commercio inter-municipal, quanto aos productos 
dos proprios municípios, que perigo ha que elles se tributem reciproca-
mente em toda a sua extensão? Si perigo existe, Sr. Presidente, essa luta 
ficará circumscripta ao territorio do Estado. 

Que temos nós, legisladores federaes, com este facto da vida intima 
dos Estados? Que temos a ver com os orçamentos municipaes, para lhes 
traçar as regras e guiar o rumo? Qual o principio do regimen federativo 
que está em jogo? 

Qual o preceito constitucional em que S. Ex. se inspirou para dar ao 
Congresso Nacional o direito de intervir na vida dos municípios?! 

Senhores, a Constituição estatuiu que os Estados se organizariam, 
respeitada a autonomia municipal. Si, porventura, algum Estado se tivesse 
organizado á sombra da Constituição Federal, estabelecendo regras que 
tentassem contra essa autonomia garantida, que lhe restringissem a 
natural expansão, comprehendo que, não nós, mas o poder competente, 
a Justiça Federal, interviesse, annú.llando essa lei do Estado que feria o 
preceito constitucional. Mas nós, o Congresso Federal, intervirmos com 
uma lei, para firmar um preceito regulador da competen?ia tributaria do 
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município; é infringirmos essa a1utonomia, é dictarmos regra que não 
nos compete', é violarmos a Constituição. 

O SR. JoÃo LUiz ALvEs.- Apoiado. 
, O SR. Au yusTo DE FREITAs .. - Não esqapou, Sr. Presidente, á 

attenção cuidadosa ' com qüe ouvi o meu dilecto amigo o Sr. Félisbello 
Freire, nem á meditação a que me entreguei sobre o projecto de S. Ex., 
uma consideraçãó que provocou o meu espanto. 

Por muito que me mereça o nobre Deputado por S. Paulo, a quem ha 
pouco tive o prazer de manifestar toda a !pinha admiração pelós seus 
bellos talentos, menos me admirou o que S ~ Ex. fez do que quanto disse 
o nobre Députado por Sergipe, deante de que:g1 estou habituado a cur-
var-me como discípulo reverente. 

O SR. FELISBELLO FREIRE.- V. Ex. é mestre no assumpt? . 
O SR. AuGUSTO DE FREITAS. - O substitutivo do nobre Deputado 

por Sergipe resolve a questão? Si ofaz, resolve de accôrdo com as regras 
constitucionaes e os princípios reguladores ' do regimen, a cada passo ·in v o-· 

·cado~ por todos ()S oradores como um guia que deve ditar as regras a 
seguir? 

Antes de entrar no estudo de um ponto commum ao substitutivo 
de S. Ex. e ao do nobre Deputado por S. Paulo, seja-me permittido dizer, 
que as ultimas' palavras desse projecto, e felizmente foram as últimas 
para não perturbar o encanto com que levára a leitura de tão importante 
discurso, me fizeram acreditar que S. Ex. as lançàra sem maior medi-
tação. · 

Sem, meditação, porque ellas destoam de tudd quanto S. Ex. tem 
dito e praticado em pról deste regimen; sem meditação, porque contra-
dizem quanto S. Ex. affirmou nesta mesma Casa, em defesa do substitutivo 
SJ,presentado. · 

'\ E' possível que, ante o voto da Camara, que irá julgar os motivos 
de minha surpresa, eu me convença do erro em .que cahita o meu espírito, 
dando a questões de menor valia tão grandes proporções. 

O nobre Deputado esclarecerá o caso, e 'a Garoara decidirá. 
Quando S. Ex. tratou do imposto de consumo sobre mercadoria de 

procedencia estrangeira e passou a · estudar o problema do tributo · ~obre 
as mercadorias de importação inter-estadual, disse S. Ex. : 11 sob a mesma ....., 
fórma de imposto de consumo, podem os Estados tributar as mercadorias 
nacionaes produzidas em , outro Estado . e importadas para seu consumo. n 

Primeira questão que no . momento devo desviar do debate ·: 11 e de 
·sua propria producção para seu proprio consumo n, proseguiu S. Ex. 

Sr . . President~, a profissão a que . cada qual se destina vae apurando 
certas faculdades, e, segundo é corrente, os advogados são os que melhor 
lêem nas entrelinhas da lei. · 

O nobre Deputado disse que, · 1( sob a fórma de . imposto de consumo, é 
que cabe ao Estado tributar a sua propria producção, quando para seu proprio 
consumo. ·n 1 
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O SR. FELISBELLO FREIRE.- Não nego que elles possam cobrar na 
exportação: 

O SR. AuGusTo DE FREITAs.- Não se trata de exportação. V. Ex. me 
attenda e, estou certo, affastará do meu espírito as duvidas que nelle 
pairam. 

Ou esse trecho final do artigo é cousa inutil, ou, definindo nelle ~ 
direito que assiste ao Estado de tributar, sob' a fórma de imposto de con-
·sumo, a sua propria producção, e quando desli~7ada a sel.f' consumo, teve em 
vista o nobre ·Deputado equiparar as faculdades do Estado, em relação 

já mercadoria proveniente de outros e á mercadoria · de sua propria pro-
ducção. . 

O nobre Deputado proçura regular nesse artigo o direito de tributar 
a mercadoria importada de outro Estado, e então, combatendo o direito 
de tributar a importação, dá-lhe, todavia, o direito de tributar essa merca-
doria, quando em consumo no seu territorio, e logo após diz ... que o Estado 
só póde tributar a mercadoria de sua propría producção, sob a fórma de 
imposto de consumo. 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Dá um aparte. 
O SR. AuGUSTO DE FREITAS.- Sr. Presidente, ~ão levará V. Ex. a 

mal, e menos a Camara, que esteja eu a invocar os mesmos princípios 
trazidos pelos nobres Deputados em abono de suas idéas, para com elles 
tentar combater os projectos apresentados. 

E' em nome do reg1men federativo, que se pret~nde dar ao Estado 
o direito de tributar a mercadoria estrangeira incorporada á riqueza 
nacional; é em nome desses princípios que se pretende dar ao Estado essa 
faculdade tributaria em relação á mercadoria impor:tada de outros 
Estados. 

Attenda. a Camara : buscou-se o momento em que a mercador-ia 
estrangeira, como a dos Estados, estivessem livres do favor que lhes 
dispensou a Cons~ituição, para se permittir que fossem oneradas com 
outros tributos do Estado. · · 

'Em que artigo da Constituição, porém, em que, regra de direito, 
em que princípio dó systema federativo encontrou S. Ex, amparo para 
o preceito, que limita a faculdade de tributar o Estado a sua propria 
producção, sob ~ fórma do imposto de consumo, e no caso em que seja 
ella destinada ao seu consumo? 

E' possível, e eu o creio, que as palavras do nobre Deputado não 
. traduzam bem o seu pensamento; mas o que aqui está escripto é que, 
sob a fórma de imposto de consumó, póde o Estado tributar mercadorias 
de outros Estados, quando incorporadas á sua riqueza, e sob .esta mesma 
fórma é que póde o Ejstado tributar mercadorias ·da sua- propria pro-
ducção. Daqui é licito concluir, que o Estado não póde tributar a pro-
pria producção, quando destinada ao seu consumo, sinão sob a fórma 
do imposto de tal nome. 

O SR. FELÚ!BELLO FREIRE.- Dá um aparte. 



-238-

O SR. AuGUSTO DE fREITAS. - A verdade é, em que pese a affir-
mação do nobre D-eputado, que, si S. Ex . . teve em vista dar ao Estado 
algumas faculdades mais do que elle tem ... 

O SR. FELISBELLo FREIRE. - Não. se tem aproveitado dellas. 
O SR. AuGUSTO DE FREITAS - ... O projecto não está bem redi'- . 

gido, porque o artigo vem definir exactamente a faculd<.tde de tributar' o 
consumo, e S. Ex. que, em relação á procedencia de Ol!ltros Estados, só 
dá ao Estado importador a faculdade de tributar sob a fórma de imposto 
de consumo, leva essa restricção á propria producção 'do Estado e quando 
destinada a mercadoria ao consumo no seu territorio. 

Porventura póde o Estado tributar a sua propria producção sob 
outra fórma que não a do imposto de consumo? · 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Sim; mas não o tem feito até agora. 
Os regulamentos federaes sobre os impostos. de consumo prohibem 
expressamente ao Estado tributar o consumo de sua p.ropria producção. ,, ' 

O SR. AuGusTo DE FREITAS. - Perdoe-me V. Ex. : o caso não é 
para ser estudado e menos resolvido deante de regulamentos; o caso é 
para ser elucidádo deante dos preceitos constitucionaes.- · 

A C.amara não está cogitando de regulamentos. Fosse ella se entre-
gar a essa critica e até de projectos já votados, com justa razão, sem que-
rer de leve sequer molestar o nobre Deputado pelo Estado de Santa Ca-
tharina, ella invocaria aqui 'um celebre projecto que transitou por -!l._sta 
Casa, a respeito da cabotagem, e no qual vem definidos os generos de 
facil deterioração ... 

O SR. PAULA RAMOS.~ Adianto mais a V. Ex.: vou provar que a 
cabotagem que temos é um sophisma constitucional. ' 

O SR. AuGusTo DE FREITAS.- V. Ex. já teve occasião de me arinun-
ciar esta sua opinião. · 

Não estamos discutindo regulamentos; estamos estudando o caso 
d'eante da Constituição. · 

E, em face della, ouso perguntar ao nobre Deputado : póde ou não 
o Estqdo tributar a sua propria ptoducção, sob outra fórma que não a 
do imposto de consumo? A affirmativa se impõe. ' 

Si o póde, porque não tem restricções na Constituição, porque taes 
restricções não comportaria o regimen federativo... · \ 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Não se esqueça V. Ex., que até agora 
.os Estados não se utilizaram dessa taeuldade . 

O SR. AuGUSTP DE FREITAS. - Não discuto factos e menos 'a si-
tuação economica dos Estados, o porque desta grande grita contra a 
abolição dos impostos; seria esta a feição política do assu:mpto a cujo 
estudo não me· quero entTegar. . 

. Estudo o caso deante da Constituição e por isto tomei a liberdade de 
perguntar a S. J?x., si em façe dos. seus preceitos póde ou não o Est?,do 
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tributar a sua pro:pria prodÚcção sob outra fórma que não a de imposto 
de consumo?' · 

O ~R. FELISBELLO FREIRE.- Ninguem o contesta. 
O SR. AuGUSTo DE FREITAS. - Ninguem o contesta! Entretanto, 

o § 1.0 do art. 5.0 diz que é sob a fórma de imposto de consumo que os 
Estados podem tributar, não só a producção de outros Estados como a sua 
propria. 

Si o nobre Deputado, repito, teve em vista definir uma faculdade, 
em cujo gozo não se acham os Estados, o caminho seria â revogação 
dos regulamento)' a que allude. o 

E nem tanto seria necessario, porque si taes regulamentos são 
inconstitucionaes, o Estado que tribute o consumo, porque si o cidadão 
)le julgar ferido pelo tributo e amparado pelos regulamentos, recorrerá 
ao poder competente o qual decidirá da constitucionalidade do pre-
ceito. 

Senhores, não podemos estar, a cada passo, a definir .preceitos c 
illações logicas da Constituição (apoiados) ; soigamos o exemplo da grande 
Republica Norte Americana, em cujo Congresso jámais, que me conste, 
foram votadas leis da ordem desta, que ora prende a vossa illustrada 
attenção. 

Alli, senhores, houve tambem esse exaggero federativo na primeira 
phase de vida da União Americana, situação que desgraçadamente ainda 
é a feição política da União Brazileira. (Apoiados.} 

Lembremo-nos, mais que tudo, que devemos ser brazileiros antes 
de ser partidarios dos Estados I (Muito bem.) 

Acabemos com esse espírito apoucado de defesa dos interesses de 
aldeia, recordando sempre que no dia em que a crise financeira nacional 
for verdadeiramente grave, pouco nos valerá a riqueza dos nossos Es-
tados; a humilhação da Patria não será, senhoores, esquecida, nem con-
jurada pela riqu~za particular de cada um! (Muito bem; muito bem.) 

· Disse-vos , senhores, que devemos buscar na União Americana os 
exemplos que guiem os . nossos actos como legisladores, a nossr con-
elucta como representantes dos Estados . E assim eleve ser por bem do . 
regimen que adoptamos. · 

Deixemo-nos de intervir a cada momento na solução ele casos espe-
ciaes, que a óutro poder compete. · 

Quando, Sr. Presidente, a União Americana se achou, em mo- · 
mento dado, deante de uma crise política ela maior gravidade, quando o 
Governo precisava de meios para fazer face a uma seria situação finan-
ceira, levantou-se no Congresso a grande questão do Banco do Estado. 

A Constitu~ção era muda; parecendo · que tal ·direito o lhe fora ne-
gado. 

Não. faltou tambem lá quem viesse, com a bandeira da federação, 
negar esse direito. · 

Felizmente, Sr. Presidente, parecê que, por um grande serviço da 
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Providencia Divina, ha s,empre um elemento ponderador que surge. 
nesses momentos difficeis; e, no caso, foi a palavra brilhante de um esta-
dista que · se ergueu para dizer : 

« Senhores, alguma cousa ha não escripta na Constituição, mas que 
l he affecta a essencia, porque lhe affecta a propria vida. Temos o dever 
de defender a nação, promover o seu engrandecimento; e os meios são-
estes. » 

A celebre doutrina dos poderes implícitos do Congresso ganhou, 
nesse momento, todos os seus direitos e viram todos que era preciso usar 
os mei.os para a consecução dos fins, e o banco do Estado foi creado . . 

Façamos outro tanto,· senhores; não estejamos a invadir espheras 
que não são nossas; deixemos que resolvam esta questão os poderes 
para isso competentes e guardemos a nossa acção para casos semelhantes 
a esse que vos rememorei. 

Não nos illudamos, possuídos de vaidade, que seria futil, pensando-
que seremos obedecidos pelos legisladores e governos dos Estados . 

Não, senhores; eu mesmo, legislador neste momento, ~ão duvidaria 
amanhã offerecer serviços de minha profissão a quem quer que pre-
tendesse combater o dispositivo de uma· lei de Estado que, á sombra 
desta outra votada pelo Congresso, quizesse crear um tributo não defi,.. 
nído na Constituição. . 

O nobre Deputado, Sr. David Campista, .quando hontem iniciava 
seu discurso, o qual só hoje tive .a fortuna de ,ler, agitou essas idéas. 

Julguei-me feliz, Sr. Presidente, ao ver que, antes de mim, já ai-
guem havia meditado no assumpto, e, com a autoridade da sua palavra 
e o brilho dos seus argumentos, havia dito ao CongressÇ>, que não é esta . 
a nossa funcção. (Apoiados.) 

Não estamos fazendo direito; estamos rendendo homenagens a uma 
,imprensa,· que se levantou, pouco preoccupada com as delicadezas · do 
systema, mais e,ntregue á agitação dos assumptos políticos, que impres-
sio.nam a opinião publica. 

Porventura, pretende o Congresso que essa lei que vae votar, num 
ou noutro sep.tido, seja mais obedecida pelos poderes dos Estados do que 
apropria Constituição?! (Muito bem.) 

Julguei-me feliz, Sr. Presidente, sabendo que o nobre Deputado 
por' Minas se havia antecipado nestas considerações; ,e mais feliz ainda 
por v.er q~:~ e S. Ex., trazendo estas considerações á Gamara,. não fazia 
mais do qJJ.e, como eu., prestar homenagem ao voto dado já por um dos 
ramos do Congresso Nacional. r · 

Foi em 1893, Sr. Presidente, quando a anarchia se implantava em 
toda a sua pujança na vida política e economica dos Estados; quando 
o meu Estado creava o imposto de estatística, amparado pela palavra 
autorizada e brilhante do meu illustrado amigo, Sr. Eduardo Ramos; 
quando Pernambuco ereava o imposto de gyro mercantil, · o Ceará lhe 
não ficava atraz, o Pará, Alagôas, e todos esses Estados seguiam a mesma 
rota, buscando nova fonte de renda para seus orçamentos; foi, Sr. Pre-
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sidente, nessa épocha, que o illustrado representante do Estado do 
Paraná, o Sr. Generoso Marques, levantou-se no Senado, provocando 
a . attenção de seus pares para a situação gravíssima .a que essa >anarchia 
na vida dos ·Estados nos estava arrastando. 

Com aquella simplicidade que lhe era propria, dizia S. Ex. : si mal-
baratamos o regimen federativo, que mais restará desta Republica?! 1 

A desgraça financeira já nos bate á porta; si a desgraça política 
occupa logar ao lado della, que mais restará desta Republica, sinão uma 
formula sem razão? · 

Apresentava S. Ex. uma incl.icação para que as Commissões de 
Constituição, e Fazenda, . tomando conhecimento desta situação anar-
ehica dos Estados, indicasse ao Poder Legislativo as medidas conve-
nientes para fazer entrar cada Estado na orbita de acção que lhe é pro-
pi'ia, no tocante á capacidade tributaria . 

Approvada esta indicação, . Sr. Presidente, sobre • ~lla fallaram as 
respectivas Comi:nissões. 

O parecer elaborado por um homem, cujo nome é bastante para 
mostrar o valor dos seus assertos, o parecer elaborado par Manoel Vic-
torino é uma peça digna. 

S. Ex. estudou o caso, demonstrando, com o rigor logico que lhe 
era proprio, a procedencia da indicação ·e o attentado de todos estes 
impostos creados pelos Estados ·contra os preceitos constitucionaes. 

·Que fizeram, entretanto, as ·commissões? Apresentaram, acaso, 
um projecto de lei, como ora o faz cada um dos honrados representantes 
da Nação com o proposito de resolver o problema e como o fez o Sr·. Ser-
zedello Corrêa? 

N,ão, senhores; as Commissões disseram : -:- que vale um projecto 
de lei para definir o que na Gonstituição está definido; porque esperar 
dos Estados . que respeitem as leis, quando não respeitam a Constituição? 
' Porventura, é obscuro o preceito constitucional que dá logar a esse 
attentado? 

O proposito de ampliar a sua faculdade tributaria em proveito das 
proprias rendas é a origem do esquecimento destas regras, e, dahi par-
tindo, concluíram as Commissões que da Justiça Federal era a compe-
tencia para a solução da especie . 

Deixemos que os Estados tributem á vontade e quem quer ·que se 
repute offendido nos seus direitos, que recorra ao poçler competente, e 
si este mantiver o dispositivo do orçamento estadual, este legalmente 
será ó preceito constitucional, seja o ·mais grave attentado contra a 
Constituição, pois que a Justiça o disse. 

Não ha garantias, Sr. Presidente, neste regimen contra um atten-
tado á Constituição si pela justiça for elle r mparado . 

. Assim, Sr. Presidente, concluíram as Gommissões o brilhante pa-
recer, logo após votado no Senado, parecer assignado pelos proceres 
da Republica, pelos que mais cuidaram do assumpto, e mais respon-
sabilidades tinham. , ' 

IMPOSTOS INTERESTADUAES. 16 

-
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Firmaram-no Manoel Victorino, Quintino Bocayuva, Aristides Lobo, 
Moraes Barros, Amaro Cavalcanti e, entTe outros, o honrado Presidente 
da Repub'ltea, o Sr. Conselheiro Radrigues Alves. 

S. Ex., membro de uma das Commissões, que sobre o caso fallaram, 
com essa meditaç~o característica dos seus ados, com esse criterio 
com que delibera sobre os assumptos publícos, , reconhecia não ser do 
Goagresso essa attribuição e só á Justiça Federal campeti.r intervenção 
legitima. 

O SR. ABDON BAPTISTA. - O Sr. Presidente da Republica reclama 
' agora providencias do Congresso. 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS) --:- Confess,o a V. Ex. que não me ocor-
reu esta circumstanc'ia. 

Aliás, as palavras do n9bre Presidente da Republica, em sua men-
sagem ao Congresso, muito · bem podem traduúr o J pensamento de soli-
citar •a attenção dos legisladores da Nação, que são as legitimas influen-
cias dos EstadÓs, para que interponham o seu v-alimento no .sentido 
de harmonizar as cousas e restaurar os preceitos constitucionaes vio-
lados. 

'O SR. ABDON .. BAPTISTA. - Póde ser que seja esta a i'ntenção. 
O SR. AuGusTo DE FREITAS. --: Sr. Presidente, estas ult\mas con-

siderações que fiz, com o intuito de demonstrar a inefficacia êla nossa 
intervenção no case, serão os motivos pelos quaes votarei contra todos 
os projectos que pretendam resolver o assumpto. 

O meu .voto contrario ao projecto do Sr. Serzedello e aos substitu-
tivos dos nobres Deput ados traduz simplesmente a opiniã-o, de que não 
cabe ao Congresso N•acional, em uma lei de tal natureza , definir direitos 
que estão olaros na Constituição. (Apoiados.) 

Este o meu voto, esta a razão que o dieta. 
E dest'arte procedendo, inspiro-me nas lições que descem daquellas 

em~nencias gue representam a patria no regimen federativo . 
Na America do Norte, senhores, essas mesmas lutas se travaram 

entre a União e os Estados, ampliando estes sempre a sua esphera de 
tributação em detrimento dos preceitos constitucionaes. 

Entretanto, jámais intervieram Governo e Congresso Federal para 
definir textos constitucionaes em leis ordinarias. Foi a justiça, senhores, 
que firmou a doutrina, annullando leis, delimitando as competencias 
da União e dos Estados, restaurando a Constituição. (Apoiados.) 

Por que destoar dessa norma, desviar desse caminho, tão coniorme · 
ao -êYStema federativo? (Pausa.) 

Não poderei, Sr. Presidente, deixar de emittir sobre o assumpto 
algumas considerações mais, tendentes a demonstrar o apreço em que 
t enho os nobres Deputados que delle trataram. 

r H a um facto que deparam aquelles que se , entregam ao estudo da 
vida polít ica de uma nação : .,.- principio ou regra que em um momento 
cahe em discussão, e della sahe batido, passados os tempos, se retempera 

. ' 
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e vem á tona, como verdade inconcussa, pleitear novamente o domínio 
da opinião. . _ _.... 

Foi o que succedeu com o imposto de consumo, ora trazido pelos 
nobres Deputados como elixir salvador da situação anarchica, e, talvez, 
como novidade no assumpto. , 

Nem na fórma por que elle se 'apresenta, nem no fundo, entretanto, 
é novo o imposto de consumo. Na vida do Parlamento Brazileiro, nos 
tempos do Imperio, . foi esse mesmo imposto de consumo buscado pelos · 
representantes das províncias para legitimarem a intervenção dos poderes 
locaes no tecante ao tributo sobre as mercadorias de procedencia estran-
geira e de procedenci::}. provincial. 

Então, diziam elles : o Acto Addicional, no art. 12, prohibe a tribu-
tação da importação estrangeira, mas nós não tributamos essa impor-
tação, pois que não cobramos o imposto no' momento em que a mercadoria 
é introduzida no Estado; tributamos a mercadoria sem nos preoccu-
parmos com a sua origem, como · mercadoria incorporada já á riqueza 
nacional. 

Hoje dizem os nobres Deputados : não tributamos ~ mercadoria 
estrangeira, pois que do art. 7.o da Constituição decorre esse direito 
exclusivo ·da União; tributamos a mercadoria, sem cuidar de sua proce-
dencia, quando incorporada ella á riqueza nacional, o sob a fórma de 
imposto de consumo. 

Pois bem, sen·hores; si alguma cousa póde valer o elemento historico . 
de uma questão, o concurso dos tribunaes, as manifestações legislativas 
pelo voto dos representantes da Nação, o parecer dos estadistas, das Com-
missões, compostas do que de mais notavel havia então, e cuja competenci~ 
é indiscutível em assumpto de tal natureza; si esse elemento historico 
de alguma valia é para nos elucidar e guiar o voto, eu direi aos nobres 
Deputados :. velharia renegada é está, que não devemos rebuscar onde 
jaz, como atten~ado contra a Constituição monarchica, para arvorai-a 
em regra no domínio do regiinen federativo. 

O nobre Deputado, o Sr. Anizio de Abreu, sciente do terreno em que 
pisava, disse no seu importante parecer : 

« Sahimos da monarchia que nos atrophiava, que negava á Província 
o direito de tributar a :mercadoria sob a fórma do imposto de consumo; 
escapámos a essa faculdade absorvente do centro, para vivermos em uma 
Republica que tambem quer tirar ao Estado autonomo este · direito, 
immiscuindo-se na sua vida intima! )) 

Ah! Sr. Presidente, si o que caracteriza o regimen feder~tivo é essa 
ampla faculdade tributaria, que pretende o nobre Deputado, a federação 
seria o isolamento da patria no convívio das nações pela impossibilidade 
dos tratados, a desunião latente pela desharmonia dos Estados. (Apoiados.) 

E a intervenção da União no Estado, para tributar só, ou conjuneta-
mente com este, seria um attentado contra o regimen federativo . 

O nobre Deputado levanta a sua voz contra este atJ;ophiamento dos 
Estados; entretanto, Sr. Presidente, essa mesma fórma, de tributo sobre 
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a importação de procedencia estrangeira, ou de procedencia estadual, 
foi. objecto da mais brilhante discussão no seio do Parlamento brazileiro 
e de votações decisivas. · 

Era sob a fôrma de imposto de consumo,. quando as mercadorias 
já haviam transposto as fronteiras do Estado, quando já exoneradas do 
tributo cobrado pela União, quando já incorporadas á riqueza nacional, 
que este imposto era cobrado, e nem por tal deixava elle de ser inconsti-
tucional, em face do art. 12 do Acto Addicional. 

Hoje se pretende o mesmo, a despeito do art. 7.o da Constituição, 
que torna privativQ .da União o imposto sobre a importação estrangeira, 
e se quer conferir ao Estado este mesmo direito, mudando-se a fôrma do 
tributo, o momento da sua cobrança e a repartição· por onde ellà se faz . 
Será isto justo, senhores? 

. ~êde a lição_ que d.esce das. alturas oride "faira o Supre:no Trib~nal 
Ame:r1cano, a mais efficaz garantia que encontrou aquella Naçao no penodo 
de sua formação, e, certamente, vos convencereis de qu,e a constitucio-
nalidade ou inconstitucionalidade do imposto não deve ser julgada pelo 
momento .em que elle é cobrado, pela fôrma por que o é, nem pela agencia 

· ,que o recolhe. · 
Menos é, senhores, pela denominação, · que esta lhe não affecta a 

,essencia. 
O que o define é a cousa sobre que elle recae. O imposto que recae 

.sobre artigos de procedencia estrangeira é imposto de importação, qual-
,quer .que seja o momento, a fôrma ou o modo por que elle for cobrado. 

Dizem, porém, os •nobres Deputados que, incorporada a mercadoria 
,estrangeira á riqueza nacional, não ha como distinguir para isentar uma 
e tributar outra. 

·Senhores, não pretendo trazer solução ao problema, nem é este o 
mqmento.; perguntarei apenas aos illustres Deputados por São Paulo .e 
-por .Sergipe: acaso -a 9-ifficuldade no•processo da cobrança de um imposto 
deve ser razão para tributar mercadorias que delle devam estar isentas? 
Já~ais alguem contestou, senhores, nenhum economista se' lembrou .de 
affirmar, nenhum tratadista de sciencia das finanças, dos poucos que me 
teem passado pela vista sem deixar traços profundos, doutrinop que o 
.imposto sobre a renda não seja legitimo; e, entretanto, quantas nações 
_o cobram? Raras, e por fôrma incompleta. Appello para o nobre Deputado 
por Sergipe, em caja ·palavra autorizada me _quero apoiar. 

O SR. ,FELISBELLO FREIRE. - E' exacto. 
O SR. AuGUSTo DE FREITAS . . - O imposto ·sobre a renda é legitimo; 

entretanto, elle existe entre poucas nações. 
· Pprque tal? Simplesmente pela difficuldade, até hoje não vencida, no 

engenhar um. processo pelo qual possa ser cobrado sem as desigualdades 
que provocariam natural reacção. 

Pois bem,. senhores; a difficuldade na cobrànça desse imposto tem 
levado os poderespubl(cos, em todas as nações, a evitarem~ sua creação. 

. ! 

\ . 



I 
245-

Aqui, senhores, no caso sujeito, a difficuldade de differençar a merca-
doria estrangeira, já incorporada á riqueza nacional, serve, não para isentar 
a mercadoria nacional, sinão para tributar a propria mercadoria estran-
geira. . , 

Que criterio, senhores, é ' este · que .adoptaes? 
Afóra, senhores, essa razão de difficuldade, que tenho visto reproduzir 

a cada passo, outra não encontro, trazida a este debate, ou adduzida no 
brilhante parecer do nobre Deputado pelo Piauhy, que legitime esse 
tributo dos Estados sobre a mercadoria de procedencia estrangeira -ou de 
procedencia estadual, quando incorporada á riqueza nacional. 

Acode-me, Sr. Presidente, uma consideração mais, ,e peço á Carhara . 
que vá tolerando, por extrema benevolencia, o cansaço que lhe causo. • 
(Não apoi~dos gtraes.) / 

Occorre-me, senhores, não sei si com inteiro cabimento no terreno 
dos princípios e no domínio das regras economicas, que, para definir direi-
tos decorrentes do preceito constitucional, preciso é inquirir a razão desse 
preceito donde queremos fazer decorrer .outras regras. 

· Disse a V. Ex., Sr. Presidente, logo em começo das minhas despre-
tenciosas considerações, que a Constituição brazileira havia quebrado, em 
um dado momento, o systema traçado nos seus primeiros artigos nos 
quaes definiu a competencia dos Estados e da União, exclusivas uma · 
e outra, no tocante a certos tributos, e definindo, como regra do art. 12·, . 
que exceptuados' estes, seria cumulativa a faculdade de tributar. 

Quebrou o systerúa quando, tratando dos impostos de importação, 
permittiu ao Estado tributal-a, sendo destinada ao consumo em seu terri-
torio e, logo após, de~erminando a reversão do producto deste imposto 
para q Thesouro Federal. 

Senhores, a razão deste preceito já a vimos; mas attentemos nas 
palavras da lei «quando' destinadas ao c.onsumo no seu lerritorio ». 

Em que momento, senhores, é cobrado este imposto? Parece que, 
se tratando de imposto de importação, por via de regra, sem que, aliás, 
haja principio que tal determine, · elle deve ser cobrado no momento da 
entrada da mercadoria, o que ainda decorre do facto de ser essa faculdade 
dada ao Estado, no mesmo artigo em que é dado á União o direito de 
tributar a importação. 

Não me parece haver duvida sobre isso. 
Pois bem, senhores; o intuito do legislador foi dar ao Estado o direito 

de tributar essa mercadoria, quando destinada ao seu consumo, isto é, 
a 'mercadoria que vae ser consumida em um Estado póde pagar a este 
um tributo igual ao que já pagou á União, maior ou menor que este, pois 
não ha limite na faculdade tributaria, mas o Estado não tii·ará proveito 
desse tributo, · restituindo-o á União. 

Comprehendo até onde quiz ir o legislador, embora não o applauda; 
mas o que não pércebe o meu espírito ·é que o legislador constituinte tivesse 
dado ao · Estado a faculdade de tributar a · mercadoria de procedencia · 
estrangeira, quando destinada ao · consumo no seu · territorio, , isto é, 
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tivesse adoptado como razão justificativa desta facu,ldade o facto do con-
sumo no territorio do Estado, ordenando, todavia, a entrega á União de 
quanto dahi pudesse provir, e, ·entretanto, logo após tivesse permittido 
que essa mesma mercadoria, no momento em que fosse consumida, 
pagasse ao Estado um tributo que lhe fosse proprio . 

Senhores, · si a razão deste preceito constitucional é o consumo da 
rhercadori.a no territorio do Estado, esse consumo jámais poderá justi-
ficar outro qualquer tributo em. proveito do Estado, a menos que nos 
deixemos arrastar á conclusão de que o ser destinada a mercadoria ao 
consumo dá ao Estado a fac]Jldade de tributar, mas não a de lançar 
mão cfo tributo, ao mesmo tempo que o facto de ser a mercadoria consu-
mida dá ao Estado a faculdade de tributar e de ,se aproveitar do producto 

. do imposto! 
· Senhores, ou havemos de admittir que o legislador constituinte 

consignou neste preceito constitucional cousa tão exquisita que as intel-
ligencias mes·quinhas não a alcançam, e para cuja justificação não des-
•cubro princípios nem regras; ou havemos de .dizer que o legislador consti-
tuinte, querendo se entregar, em um paiz novo como é este, á protecção 
das industrias, deu apenas ao Estado o direito de tributar a mercadoria 
estrangeira quando dest inada ao consumo no seu territorio, sem, todavia, 
lhe permittir o aproveitar-se desse tributo, evitando-se dest'arte grandes 
abusos. 

E, si é esta a r egra, não podia o mesmo legislador permittir que, 
momentos após, essa mesma mercadoria pudessé ser tributada pelo Estado, 
sob a fórma 'de um outro imposto, ao qual daria o Estado a denominação 
que lhe aprouvesse, colhendo elle o resultado deste tributo. 

Teríamos, senhores, o Estado tributando no momento em que a merca-
doria · está nos depositos da alfandega, sob o fundamento de que ella é 
destinada ao seu c.onsumo, e a União intervindo para arrecadar a receita 
proveniente desse tributo; e horas depois, vendida esta mercadoria pelo 
importador, o Estado vindo onerai-a, a ella protegida pelo preceito consti-
tucional, e sob o mesmo fundamento de que é destinada ao seu consumo, 
e aproveitando-se da renda do tributo! 

Sr. Presidente, foi meu proposito, V. Ex. o viu e a illustrada Camara 
o attesta, desviar-me quanto possível das discussões doutrinarias, que 
mais deleitam aos publicistas, e menos devein consumir o tempo ao 
legislador. ti" 

Não venho, Sr. Presidente, demonstrar ante preceitos da Consti-· 
tuição, quaes os princípios reguladores do commercio inter-es.taduaL 

Não sei, Sr. Presidente, como deante delles se possa sustentar a 
faculdade tributaria do Estado em relação á producção dos outros .. 

Mas não sei · tambem, e chego ás ultimas consequencias, como os 
nobres Deputados, partidarios dos substitutivos apresentados, esquecem 
um momento o systema seguido, para darerp. essa mesma faculdade ao. 
Estado, faculdade que só encontra justificativa na doutrina dos consti:-
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tucionalistas, que se contradizem a cada passo, ou nos julgados de tri-

, bunaes que se repellem a cada momento. . 
O que o legislador quiz, eu estou persuadido, foi exonerar a merca-

doria estrangeira (ie outros tributos que não os impostos de ÍJl!portação 
decretados pela União, e bem as.sim exonerar a mercadoria estadual de 
outros tributos que não os do Estado de onde ella sahiu. 

Seria· isto fatal á vida dos ~stados; seria embaraço invencível ao 
fanccionamento de suas instituições? 

Não me preoccupa, senhores, a conveniencia da política interna des 
Estados; porque, se essa conveniencia tivesse o direito de entrar neste de-
bate, então devíamos tudo manter, nós e os tribunaes de justiça, porque 
Estados ha que, sem tal tributo, não poderão ser Estados autonomos. 

Por falsa preoccupação de soberania e de grandeza, querer cada 
Estado, onde a industria não floresceu, onde a riqueza não se desenvolveu, 
formar ao lado dos grandes Estados com organização administrativa q.ue 
mal se concebe, com organização política que não se comprehende, com 
luxo que não co:r;nportavam as suas finanças no começo do regimen 
republicano, é facto tambem, senhores, que não encontra explicação. 

E' preciso ceder no terreno constitucional para manter taes impostos 
por força da conveniencia dos Estados; dê-se-nos tambem o direito de 
intervir ·no exame <ie suas organizações e dictar a lei para ellas. 

E si adaptarmos esse procedimento · logico nas. nossas deliberações 
e n<lls actos, que será do reg.imen federativo? 

Senhores, o momento é antes ·para a reflexão dos legisladores dos 
Estados e seus respectivos governos; o momento é de eliminaçã<ll -de 
despezas, abolição de tribunaes verdadeiramente esdruxulos, quaes os 
Senados estaduaes; o momento é de annullar os abusos commettidos 
pelos primeiros governos em todos . os nossos Estados; o momento é de 
rever estas aposentadorias de uma magistratura inteira e de funcciGrrarios 
administrativos, que ahi estão (apoiados) como pensionistas do Estado; 
o momento é de não permittir abusos .como succedeu em 'um Estado que 
bem conheço, o qual conta já nada menos de tres ou ·quatro presidentes do 
Superior Tribunal de Justiça, todos aposentados .no cargo de presidente 
do ~ribunal! 

Meditem os legisladores no modo de organizar os orçamentos de seus 
Estados, e comprehendam todos, que o regimen federativo, unico com 1o 
qual póde viver a Republica Brazileira, precisa muito mais do apoio dos 
legisladores dos Estados do que da nossa propria defesa. 

Não é daqu,i, senhores, do seío do Congresso Nacional, que p<lldem vir 
os maiores -perigos contra a Constituição. . 
Meditem os legisladores; recuem do passo dado; procurem diminuir as 
suas despezas, e a receita constitucional lhes bastará. 

Emquanto tal não fizerem, Sr. Presidente, a luta ahi estará. 
A opinião do legislador inspirada na conveniencia financeira do seu 

Estado, colhida nas n·ecessidades orçamentarias, essa será sempre em 
.favor .de taes impostos. 

, 
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Os Estados continuarão a votar taes tributos, os cidadãos continuarão 
a pagar, até que alguem se lembre de trazer o_ caso perante· a· justiça 
federal. · 

, Estará ainda assim garantida a União brazileira? 
Estará garantida· a Constituição Nacional pela intervenção da justiçaJ 

na defesa dos seus preceitos contra o attentad'o das leis dos Estados? I I 

Desgraçadamente, Sr. Presidente, eu não o creio! Não estará, porque 
falta á nação brazileira o elemento capital, que é o amor ás suas insti-
tuições .. 

Perdôe V. Ex. o dizer, pois bem comprehendo a gravidade do meu.' 
asserto e delle ·assumo inteira responsabilidade. Falta á nação brazileira 
o amor ás instituições do regimen federativo, pois que nos homens mais 
domina o amor ao proprío Estado. ' 

E' possível, e o nosso passado é ~ disto o mais helio exemplo, que em 
luta com o estrangeiro a nação s'e apresente unida; mas na sua vida interna 
a desunião. é latente. 1 · 

Senhores, no momento, é dever de todos defender a fórma federativa, 
mal conhecida e menos amada, e o que aventuro é o res.ultado da minha 
tri,ste observação. . 

V .. Ex. sabe, Sr. Presidente, qual o papel da justiça neste regimen. 
. Parecia que deante da· sentença do Supremo Tribunal de um paiz, 
incumbido; por força dos preceitos constitucionaes, de velar na guarda da 
Constitqição e defesa dos cidadãos que nos seus preceitos buscam amparo, 
parecia, Sr. Presidente, que deante de uma sentença trazida ao seu alto 
conhecimento, deviam recuar os legisladores dos Estados, nullificando as 

' leis• que provocaram. esses arestos. 
Entretanto; Sr. Presidente, o que vemos, o que vi eu, quando, talvez 

o primeiro neste paiz, tive opportunidade de provocar a acção do Supremo 
Tribunal Federal para annullar uma lei de Estado, foi o Governo continuar 
a cobrança do imposto, cuja inconstitucionalidade havia sido decretada! 

Q1.1e devemos esperar desse desrespeito a uma sentença do Supremo 
Tribunal Federal?. Desrespeito digo, porque protegendo o • cidadão, . o 
Supremo Trihunàl Federal protege implicitamente a quantos nas mesmas 
condições se ;:tchem. 

, O Governo não mais acci,onou o cidadão protegido pela sentençà, 
mas continuou a cobrar o imposto de quantos, aliás; se achavam em iden-
ticas condições. 

E, si, senhores; vemos nos Estados esse pouco amor ao regimen 
federativo; si. vemos o esquecimento da mais alta soberania, que· é a 
da justiça; como pretender que, com esta lei, chamemo l-a de interpretação, 
de regulamentação,·. ou de · mero expediente, os legisladores dos Estados 
deixem de votar taes tributos?! 

Attendei ainda: quando o Congresso Legislativo vota uma lei reg~
ladora de certa •ordem de relações, inquestionavelmente define direitos. 

A garantia do cidadão está nos termos dessa lei. O attentado contra as 
prerogativas que della decorrem confere ao cidadão o direito de solicitar 
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a 1\ntervenção da justiça -em seu apoio, e a justiça decide em "face da lei . 
federal, restabelecendo os seus preceitos ., . 

· Mas, quando a lei é,· como no caso, uma lei que não vem crea:r certa 
ordem de relações, senão desdobrar o preceito constitucional, pondo-o ao 
alcance aa comprehensão de -todos, perguntarei aos autores dos differentes 
projectos : si um Estado crear amanhã um imposto em contradicção a 
qualquer dos preceitos desta lei e o cidadão provocar a intervenção da 
justiça para amparai-o, em nome de q).le principio decide a justiça? Em 
nome da lei ou da Constituição? 

Si em nome da Constituição, esta lei é illusoria e inutil; sj em nome 
da lei, diz ella mais do que a Constituição. (Apoiados.) 
. Deante disto creio ter justificado perante a Camara o voto com o 
qual recusarei approvação a todos os projectos em discussão. 

UM SR. DEPUTADO.- E perfeitamente. (Apoiados.) 
O SR. AuGusTo DE FREITAS.- O estado de fadiga não me permitte 

·. proseguir em considerações outras, as quaes todas se filiam aos conceitos 
que emitti. 

Lamento isto lnais pela attenção que merecem os nobres Deputados 
aos quaes tenho a fortuna de responder, do que pelo proposito, que nunca 
tive, de elucidar o assumpto ... 

UM SR. DEPUTADO.- Discutiu brilhanteménte. (Muitos apoiados.) 
O SR. AuGusTo DE FREITAS.-... do que pelo pensamento de guiar 

as vossas deliberações, porque neste, como em todos os debates que recla-
mam alta competencia, V. Ex., Sr. Presidente, sabe e a .Camara pode 
attestar, o meu passo é sempre titubeante. (Não apoiados. Muito bem; · 
muito bem. O orador é calorosamente felicitado por seus collegas.) 

O Sr. Jesuino Cardoso (movimento de atienção). -Sr. Presidente .. 
- Signatario do projecto substitutivo apresentado pelo meu digno com- · 
panheiro, Sr. Arnolfo Azevedo, e por elle longamente fundamentado, com 
criterio e conhecimento, vejo-me na contingencia, difficil e penosa, de 
sahir ao encontro do meu presado condiscípulo e egregió Deputado, o 
Sr. David Campista, que me precedeu, destacando-se hontem da valo-
rosa bancada mineira, para projectar o fulgorda sua palavra, de brilho 
scintillante, sobre o assumpto em debate, alevantado e solemne. 

E mais constrangido me sinto, quando · vibram ainda neste recinto 
os écos da eloquencia triumphal do meu distincto collega Sr . . Augusto 
de Freitas, que igualmente se pronunciou contra as doutrinas que sus-
tento. 

Reconhecendo a minha incompetencia (não appiados geraes), sou o 
primeiro a - proclamai-a, confessando francamente, sem rebuços nem 
vacillações, os naturaes receios que me assaltam, intimidando-me o animo, 
ao enfrentar adversarios de estatura intellectual tão elevada e tão acima 
da minha nullidade (não apoiados), quão longe da minha mente a preten-
ção de hombrear-me com SS. E Ex. na tr.ibuna desta Gamara, ennobrecida 
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illuminada por tantos ora (i ores notaveis que por aqui passaram, deixançl~ 
o renome de . sua gloria e a gloria do seu renome nos Annaes da nossa 
historia política e parlamentar. 

Seria até mesmo devéras estranhavel que se abalançasse a tal e a 
tanto se aventurasse quem mais precisa appellar ainda para as léndarias 
tradições hospitaleiras desta Casa, onde não passa de um recem-vindo 
da obscuridade (não apoiados geraes,) cuja penumbra eu não ousaria 
transpor, fazendo convergir sobre mim as vistas desta illustre Assembléa, 
si não me sentisse impellido pe·la força imperativa decorrente da necessi-
dadé moral do cumprimento de um ·dever absoluto, inherente ao desem-
penho de um mandato soberano. · 

Representante da Nação Brazileira, por honrosa investidura e magna-
nima outorga dos meus compatricios do Estado de S. Paulo, eu não posso 
deixar de romper agora o silencio-que até aqui tenho guardado, intervindo 
tambem na controversia suscitada porque ella é da nature:lia daquellas 
que exigem os esforços de todos, nos limites da relatividade do valor de 
cada um, impondo-se a um pronunciamento geral de opiniões em uma 
discussão ampla e fecunda. (Muito bem. ) 

E'' de excepcional importancia e grandiosa magnitude o pleito que se 
trava : o que está er;n causa, com a sorte do projecto e seus substitutivos 
no Congresso, é a propria sorte das instituições federativas no Brazil. 
(Muito bem.) 

Não é de hoj.e, senhores, não é da época republicana e nem do Imperio, 
mas vem já de longe, em nosso paiz, a co-existencia de um systema 
legal e de um regimen de facto, antagonicos e oppostos, quanto á compe-
tencia dos poderes geraes, regionaes e locaes, relativa á discriminação de 
rendas e tributos. 

Esta interessante materia foi primitivamente regulada por leis obso-
letas e contradictorias, e por usos ·e costumes inveterados nas diversas 
capitanias, só nominalmente unidas, de facto' separadas pela política -
dos governos da metropole, que as administrava 2j:uaes feitorias indepen-
dentes, procurando mesmo desligai-as de qualquer consolidariedade de 
interesses, cuid-ando mais de prendel-as a si que de approximal-as 
entre si. · · ' 

Pela disparidade do confronto do Brazil, colonia e reino, com o Brazil 
independente no Imperio e na Republica, inutil me parece recorrer aos 
textos abstrusos de uma legislação disforme e antiquada, de ha muito 
decahida com o desapparecimento das velhas usanças em que encontrava 
a sua razão de ser, para dirimir contenda oriunda de um estado de cousas 
novo e diverso, inteiramente outro. 

Para exemplu e prova da balburdia tributaria colonial, basta lembrar 
que, logo após a independencia, tendo a lei de 20 de outubro de 1823 
declarado quy continuaria em vigor a legislação pela qual se regera o 
Brazil até 25 de abril de 1821, entrou o Imperi0 em um período de tal 
confusão, quanto á decretação e á arrecadação de impostos, que as pri-
meiras leis de orçamento, confeccionadas pelas primeiras Assembléas 
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Geraes Legislativas, não enumeravam nem classificavam a receita e a 
despeza, mas orçavam tudo englobadamente. ' \ , 

Este facto é referido pelo Sr.' visconde de Uruguay, nos seus Estudos 
Praticas Administrativos; 

Só em 18a2, a 24 de outubro, appareceu a primeira lei que . distinguia 
genericamente a receita geral da ·provincial. · 

Seguiram-se-lhe a lei de 8 de outubro de 1833 e outras, todas orça-
mentarias, reproduzindo todas, confusamente sempre, sempre com 
caracter provisório, especific?-ções mal feitas e tornando-se por isso defi-
cientes e defeituosas, por traçarem raias divisorias incertas e .mal deter-
minadas por linhas obs·curas e indistinctas. 

Do facto assignalado, de par com outras causas, ligadas ao turbilhão 
desencontrado dos successos daquella época, em que !3- nossa nacion~lidade 
estreiava, sob o Governo da Regencia, a sua vida autonoma e indepen-
dente, sa,cudida pelo embate de correntes diversas de idéas, de sentimentos 
e interesses, resultaram incursões reciprocas dos difierentes poderes tribu-
tadores nas suas respectivas espheras jurisdiccionaes, confundidas e 
desrespeitadas. · 

Perdurava ainda o desordenamento salientado, quando -~ Carta 
Constitucional, promulgada pelo primeiro imperador, após a dissolução 
da Assembléa Constituinte, foi accrescida do Acto Addicional, constante. 
da lei de 12 de agosto de 1834, que veiu reformai-a no 9entido do libera-
lismo democratico dominante naquelle tempo, em que se ensaiaram fórmas 
representativas quasi republicanas, dentro das proprias praticas parla-
mentares então adoptadas. (Muito bem.) 

E o Acto Addicional, no seu artigo 10, n. 5, definia a competencia das 
Assembléas Provinciaes, que substituíram os antigos Conselhos Geraes, 
'((para legislar sobre a fixação das suas despezas creando os impostes corres-
pondentes aos seus encargos administrativos, comtanto que não prejudi-
cassem as imposições do governo geral », estatuindo terminantemente no 
seu art. 12, << que as Assembléas Provinciaes não podiam absolutamente 
legislar sopre impostos de importação ». 

Logo em seguida ao Acto Addicional, veiu a lei de 3 de outubro de 1834, 
transferindo para as Províncias o imposto predial e providenciando quanto 
aos supprimento's ou subvenções q_ue lhes devia fazer o governo imperial. 

Em complemento ao mesmo Acto Addicional, a lei n. 99, de 31 de 
·Outubro de 1835, satisfazendo uma necessidade reconhecida, effectuou 
a partilha dos impostos e firmou em termos claros e accentuados a divisão 
das rendas publicas em receita geral e provincial, subsistindo quanto aos 
municÍpiOS a lei de 1.0 de OUtUbrO de 1828. , 

' No silencio do Acto (\.ddicional, quanto â exportação, julgaram-se 
as Províncias autorizadas a taxa-la, baseadas no a1;t: 12 da lei de 1835, 
que enumerava as imposições pertencentes á receita geral, declarando 
que todas as outras ficavam competindo ás Assembléas Provinciaes, 
que sobre ellas podiam legis lar, alterando-as ou abolindo-as, como achas-
sem conveniente. · 
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Tudo, porém, não· deviam olvidai-o os poderes prov~nciaes, subor- · 
dinava-se á ell!usula que impunha a reserv~ e a resalva quanto ás impo-
sições geraes. 

Esta era a regra dominante ·na materia. 
E prova, cabal e concludente, temo l-a,· senhor.es, no discurso do orador 

da co,mmissão incumbida de ·apresentar a reforma á segunda Regencia 
Trina, o Sr. Limpo de Abreu, depois visconde de Abaeté, que disse : << A 
Camara d,os Deputados não podia ter sido, nem mais fiel á lei de 12 de outu-
bro de 1832, que traçou o circulo do seu poder constituinte, nem mais 
solicita em conferir ás Provinc.ias os recursos necessaries á sua nova exis-
tencia, sendo cautelosamente extremados e descriptos os objectos provin-
ciaes,. para assim evitarem-se os conflictos e as lutas interminaveis, que 
tão fataes poderiam ser aos interesses dos povos, compromettendo a sua 
paz e segurança, quando não prevalecesse, acima de mal cabidas conside-
rações locaes, a capacidade nacional, que devia exaltar o justo preço do 
patriotismo. » · . 

Não l!lesappareceu·, comtuclo, apêzar das disposições do Acto Addi-
cionã.l, assim entendido pelos seus autores, pela mesma Assembléa que o 
}:Onfeccionara, e até, passou a manifestar-se com mais intensidade a ten-
dehcia das Províncias para a .expansão dos seus direitos tributarias, exer-
cidos sem reserva, até no domínio mesmo das imposições geraes. 

Contra . os excessos, porém, não tardou a vir a reacçã'o, corporificada 
na lei interpretativa de 12 de maio de 1840. . 

Proposta em 1837, nos ultimos dias da Regencia Una de Feijó, 
, discutida em julho, agosto e setembro de 1838, um anno após a proposi-
. tura, approvada com emendas, · ficou, depois de redigida, sobre a Mesa da 

Camara. . 
Dahi só sahiu a 9 de junho do anno seguinte de 1839, indo então para 

o Senad@, onde passou por demorado debate, subindo afinal á sancção 
do regente Pedro de Araujo Lima, depois marquez de Olinda. 1 

·A 'lei de interpretação foi completamente frustrada em seus effeitos 
e mallograda em seus fins, porque, segundo refere ainda, o Sr. visconde 
de Uruguay, na sua obra retro citada, os poderes provinciaes continuaram 
a· taxar os productos importados do Exterior para o Imperio e de uma 

·para outra Província, taxando tambem os poderes rnunicipaes os pro-
duetos importados de um Município para outro. 

E o Poder Legislativo do Imperio, investido da prerogativa de revogar 
as leis provinciae's que violassem a Constituição, ofiendessem os direitos 
das outras .·Provincias, ou prejudicassem as imposições geraes, teve de 
interferir com a sua autoridade em 21 casos occorridos de 1836 a 1848, 
silenciando ·após durante muitos annos : 11.ão se póde, de 'facto, apontar, no 
largo período que vae de 1848 a 1860 sinão uma só providencia legislativa 
-o decreto de 24 de maio de 1845, revogatorio da lei de 15 de maio de 1844, 
pela qual a Província de Minas Geraes taxava a entrada de animaes e 
gener'os de outras Províncias. , 

Em 1861 foi nomeada uma commissão mixta de Senadores -e Depu-
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tados, commissão de que faziam parte os homens mais notaveis do Parla-
mento Imperial. 

Ess<'!- commissão foi Í'ncumbida de estudar alguns artigos do Acto 
Addicional e de propor um projecto de interpretação. 

O ponto principal sobre que se questionava era o de saber si a ma teria 
já contribuinte para a renda geral podia ser taxada novamente para a 
renda provincial, e si as Assembléas Provinciaes podiam decretar impostos 
sobre os generos importados de outras Províncias, fossem ou não da pro-
ducção destas . --

Essa Commiss·ão, qu.e reuniu-se algumas vezes, dispersando-se logo 
depois, nenhuma deliberação . tomou, nenhum alvitre apresentou. 

Isso prova a grande discordancia e a desharmonia de vistas que rei-
nava entre os estadistas mais notaveis, entre os políticos de mais prestigio 
e capacidade do extincto regimen, quanto a esta materia, realmente 
melindrosa, difficillima e de grande complexidade, e explica o silencio da 
Assembléa Legislativa, silencio tambem reinante nas falias do throno 
e nos programmas ministeriaes até 1888. 

E assim, nunca 'derimida, ' foi-se prolongando indefinidamente a 
contenda em que porfiaram os poderes provinciaes e as autoridades 
nacionaes·, resistindo sempre estas, apoiadas na legislação vigente -e nas 
decisões continuas, systematicas, uniformes e perenwtorias do Conselho 
do Estado, que se pronunciou sempre de accordo com a Lei Geral e Supe-
rior e com os interesses nacionaes. 

Em cento e tantas consultas, formuladas sobre outras tantas questões 
propostas, não ha de facto uma só discordancia qu~ quebre a harmonia, 
a unidade da doutrina sustentada por aquella douta corporação. 

E essa doutrina foi sempre a consagrada em tres das citadas consultas 
que escolhi, por me parecerem principaes e dominantes no assumpto : 
uma, de 1846; outra, de 1848, e a terceira, de 1870. 

Na de 1846 o Sr. marquez de Paraná, autoridade indiscutível, affir-
mava, em reunião plena do Conselho de Estado, que ás Províncias era 
absolutamente vedado tributar a importação, podendo, porém, tributar 
a exportação, respeitadas as imposições geraes. 

Em 1848, na consulta n. 159, de 16 de outubro, os conselheiros da 
Secção de Fazenda, economistas notaveis, jurisconsultos' provectos, 
affirmavam ó facto de entender-se então que a importação de que fallava 
o Acto Addicional era a de procedencia estrangeira; o que, si por um 
lado·, quanto a essa, tornava liquida a confessada incompetencia das 
Assembléas Provinciaes, por outro lado, fazia preciso appellar para a 
consideração de que o estabelecimento de direitos differenciaes e de 
alfandega entre as Províncias, além de ser opposto ao principio·de unidade 
política, tenderia manifestamente a .contrariar o desenvolvimento da 
producção e do commercio no interior do paiz. 

Em 1870, a proposito de um segundo projecto de interpretação, o 
Sr. marquez de Sapucahy e o Sr. visconde de Souza Franco diziam que do 
complexo das disposiÇões do Acto Addicíonal resultava que a prohibição 
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só era absoluta quanto á importação; e que quanto á expor~açãe, e quanto 
ás outras materias tributaveis, podiam as Províncias impôr taxas ou 
exercer o seu direito, com tanto que se respeitassem as imposições do 
Imperio. 

E esta opinião foi igualmente manifestada, em parecer dado sobre o 
alludido projecto de interpretação, pela Com~issão de Poderes, Consti-
tuição e Assembléas Provinciaes, da Camara, da qual faziam parte os 
provectos parlamentares e jurisconsultos Srs. João Mendes de Almeida, 
Francisco Belisario e Manoel Francisco Corrêa. 

Sustentou o Conselho de Estado .em 1870, esposando essa opinião, 
que as Assembléas P rovinciaes não podiam absolutamente taxar a impor-
tação inter-provincial e. nem a importação do exterior, porque, aiém de 
outros motivos, o commercio e as relações estrangeiras delle originadas 
não podiam deixar de ser objecto da exclusiva competencia do poder 
geral, sendo obvio que tal isenção seria incompleta e falha, para o f.im 
pretendido, si se limitasse á occasião da entrada daquelles productos no 
Imperio. 

Admittido o direito das Assembléas Provinciaes de onerarem de 
tributos esses generos, em sua circulação pelo interior das Províncias, 
seguir-se-hiam, em relação á importação estrangeira, os mesmos effeitos 
que a lei quiz prevenir e evitar. 

Era assim pelo menos que se manifestava, ainda em 1870, ó Conselho 
de Estado. 

O SR. ERICO CoELHO.- V. Ex. está fazendo uma exposição magistral. 
(Apoiados.) 

O SR. JEsUINO CARDoso.- Agradeço a V. Ex. Acho que esta parte 
historica tem muita importancia . ' · 

O SR. ELOY CHAvEs . ...:..... Tanto que estamos ouvindo a V. Ex. c0m to dó 
o agrado e admira11ão . 

O SR. JESUINO CARDOSO. - Era obvio, portanto, que devia per-
tencer ao poder geral essa faculdade de tributar a importação,, que não 
podia absolutamente ser entregue ás Províncias. 

E essa opinião do Conselho de Estado era igualmente partilhada 
pelos propr!os partidarios çlas franquias provinciaes, bastando reéordar 

. Tavares Bastos, citàdo pelo Sr. Anisio de Abreu, no se~ luminoso parecer, 
qu.e e uma importante monographia. ' 

Tavares Bastos, liberal dos mais adeantados, em um trecho d'A 
Província, exactam.ente no trecho transcripto no parecer .a que · alludi,· 
d,epois de pleit~ar pelas franquias provinciaes em mat~ria tributária, 
onde lia limitação de toqos os poderes, que devem agir prudentemente, 
concita as Assembléas Provinciaes a não votarem taxas prohil;>itivas ·ou· 
que directamente restrinjam o consumo, e, portanto, a importação das 
mercadorias nas alfandegas, a não perturbarem a livre circulação dos 
productos, a não, offenderem a igualdade de tratamento estipulado em con-
venções internacionaes, a não estorvarem a livre circulação dos productos, 
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guardapdo o principiO eçonornico da liberdade de permuta para não 
offerecerem as suas taboas de impostos, solido fundamento a queixas do 
Governo Central. 

Tavares Bastos fazia assim propaganda em prol da reforma do atra-
zado systema de discriminação 'de rendas, que vigorava, procurando appa-
relhar as Províncias para uma autonomia administrativa maior e uma 
organização melhor e mais adequada ás suas necessidades. 

-Esse, o seu ponto de· vista superior.- Essa, a aspiração que seduzia 
e empolgava a brilhante pleiade formada pela mocidade libera:l daquella 
época, e a cuja frente se achava aquelle exímio orador e genial publi-
cista. 

O SR. JAMES DARCY. - Legitimo precursor da Republica e grande 
espirito1 vidente. 

O SR. JESUINO CARDOSO. - Não podia ser diverso o prisma através 
do qual via o facto José de Alencar, político puritano, quando pugnava 
pelos direitos das Províncias, quanto aos impostos de consumo, .por elle 
definidos como sendo aquelles que pagam os generos após a sua entrada 
e até o momento de 'serem rateados pelos consumidores. 

Devia ser esse ainda o pensamento do visconde do Rio Branco, 
quando affirma:va ser licito ás Províncias tributar materia já tributada 
pela lei geral; e nem um homem da estatura -mental do visconde do Rio 
Branco poderia naquella proposição querer significar que toda a materia 
tributavel era commum á todos os poderes tributadores. 

E .&a taes consequencias nos levaria a logica, si só pelo sentido lit.teral 
extrahido do texto de uma these enunciada se pudesse apprehender perfei-
tamente um juizo integral sobre assumpto complexo. ' 

E a não sm· assim, as opiniões citadas deviam ser antes entendidas 
como applicaveis ao direito constituendo: no terreno do direito consti-
tuído·, os productos estrangeiros eram positivamente isentos de quaesquer 
imposições por parte das Províncias, · que por igual não podiam reci-
procamente taxar os seus respectivos productos. · 

Deante dos factos que se repetiam, era, entretanto~ por muitos 
reconhecida a necessidade da reforma completa do primitivo systema 
embryonario, consagrado na lei de 1835. 

Em 1882, o gabinete presidido pelo visconde de Paranaguá no pro-
. gramma com· que se apresentou ás Camaras, promettia já a descentra-
lização administrativa e a reforma na discriminação de rendas e tributos. 

Mas; contraste das cousas humanas! esse mesmo gabinete Paranaguá, 
que assim apresentava no seu pFogramma aquella promessa, teve que 
suspender a execução da le1 orçamentaria de Pernambuco, suscitando 
gran@e opposição na Gamara e no Senado. 

No Senado fez-se ouvir a palavra trovejante do extraordinario tri-
buno Silveira Martins, que d.e alguma sorte recordava o sopro impetuoso 
dos pampeiros da terra que o viu nasce.r: e t.antos homens illustres tem 
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produzido para a :Patria, na · paz e na guerra, na sciencia e nas arte~, na 
industria e no commercio. 

,. Na Camara foi apresentada uma interpellação assignada pelos 
Srs. Gomes de Castro, Andrade Figueira e Duqu'e Estrada, todos de noto-
rio valor. I 

A discussão, porém, não versava sobre a inconstitucionalidade do 
dispositivo legal suspenso, porque, quanto a isso, hão havia duvidas : 
sm:gia a divergencia apenas quànto ao processo constitucional empregado 
pelo Governo para suspensão dessa ~ei, entendendo os ínterpellantes que,_ 

· quando uma lei provincial atacasse tratados internacionaes,· offendesse 
a Constituição, os direitos de outras Províncias e prejudicasse as impo-
sições geraes, os Presidentes de Províncias deviam negar sancção, defe-
rindo seu conhecimento ao gov.erno e á Assembléa Geral Legislativa, que 
eram os poderes cpmpetentes para conhecer do facto. , 

Era, portanto, illegal o procedimento do Ministro da Fazenda orde-
nando a referida suspensão ao Presidente de Pernambuco, por telegmmma 
envíado do camarote imperial, em uma noite de espectaculo ... 

I . 

O SR. MAJ1AQUIAS GoNÇALVES. _:O Ministro não estava bem infor-
mado do facto. 

o SR. JESUINO CARDOSO. - o~ interpellantes sustentavam que era 
injustificavel o acto do Governo. 

·, 

O marquez ,de Paranaguá defendeu~se, dizendo que a situação em 
Pernambuco era anormal , que os animos estavam exaltados, receiando-se 
conflictos e desordens, de fórma que elle tomara aquella deliberação, 
c,oagido pela pressão daquelles acontecimentos. 

E f~ndou ainda a sua defesa em precedentes occorridos em 1836, 
quanto a S. Paulo, Goyaz e Espírito Santo, em 1838, quanto ao Ceará 
em 1839, quanto a Matto Grosso, e em 1842, quanto ao Maranhão, e .ainda 
na opinião do visconde de Abaeté, do marquez de Abrantes, de Lopes 
-Gama e de Bernardo Perei:va de Vasconcellos, Conselheiros de Estado, afir-
.mando, com este ultimo, que o direito de suspender a execução das; leis 
provinciaes, no caso em .questão, emanava do Acto Addicional, .art. 17, 
PONUe, si' o Governo tinha por esse artigo a faculdade de mandar executar 
provisoriamente uma lei que não fosse sanccionada pelo Presiciente, · 
nas hypotheses formuladas no art. 16, não se lhe podia negar .o direito de 
suspender as leis indevidamente sanccionadas em circumstancias iden-
ticas. · 

Ao concluir o seu discurso, disse o marquez de Paranaguá : << o 
assumpto de que se trata é importantíssimo, sob o ponto de vista jurídico, 
.financeiro e politi.co; a posição das Províncias é insustentavel, alargando-se 
para além da esphera de sua competencia. Ao governo geral cumpre 
fazel-as ~ntrar na legalidade. » 

Nesse mesmo anno, quapdo se tratava da lei do orçamento, discutiu-se 
de novo .o caso, sendo apresentado um additivo á receita, no sentido de 
arrecadar-se mais 10 % addicionaes sobre a importação, em beneficio das 
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províncias. E José Mariano, o fogoso tribuno liberal e representante de 
Pernambuco, apresentou, sobre esses 10 % addicionaes, um projecto 
em separado e, ao mesmo tempo, um outro, revogando a lei, na parte 
que cont.inha materia inconstitucional, e ainda um terceiro, revogando 
todas as leis provinciaes que tributavam a importação estrangeira · e 
nacional. 

Travou-se largo debate em que tomaram parte· muitas notabilidades 
daquelle tempo. O Sr. Felicio dos Santos manifestou-se contrario aos 
direitos que se arrogavam as Províncias, de decretar impostos proteccio-
nistas de suas industrias contra as das outras e mesmo de decretar impostos 
de consumo a seu talante. Elle dizia, como o Sr. · Paranaguá, que a· atti~ 
tude das Províncias precisava ser reprimida a bem da unidade nacional, 
assim afrouxada, ·de nada valendo, contra a differericiação economica e a 
diversidade entre as Províncias, em um paiz projectado em climas tão 
variados, nem a cohesão de raça, nem as tradições historicas. 

O Sr. Lourenço de Albuquerque, ministro dos estrangeiros daquelle 
gabinete, defendendo o governo, assim se pronunciou : 

<< A questão de que se trata é gravíssima. De ha muito as províncias 
vivem sob um regimen illegal, lançando as suas Assembléas impostos de 
consumo, que são verdadeiros impostos de importação. As queixas e as 
reclamações foram augmentando, e afinal viu-se o Governo na contin-
gencia de suspender a cobrança desses impostos em Pernambuco. Não é 
possível retroceder agora. 

O regimen inconstitucional, que até aqui tem sido tolerado, morreu 
,para sempre ... » Isto dizia S. Ex., cuja palavra é de alta valia, além de 
outros títulos, porque, no mesmo acto, S. Ex. confessava com toda a 
hombridade que o Governo gira inconstitucionalmente, quanto-á fórma 
da suspensão., aliás, em- desaccordo com as anteriores declarações do 
Presidente do Conselho, cujo procedimento foi fulminado pelos raios da 
palavra incomparavel de Ruy Barbosa, que assim se exprimiu em notavel 
discurso : 

« Quem está com a Constituição? Os Deputados que reprovam o 
acto do Governo ou o Governo que suspendeu a lei? As difficuldades 
provieram do arbítrio e de quem o praticou. O Governo errou duas vezes : 
primeiro, violando a Constituição, segundo, querendo desfazer a violação 
commettida. 

O Presidente de Pernambuco devia negar sancção á lei, si inconsti-
-tucional; não podendo agora merecer a confiança do Governo, que 
suspendeu lei inconstitucional por elle sanccionada. 

Dada, porém, tal anomalia, o Governo devia provocar o Parlamento 
a exercer a sua prerogativa .. 

. O juiz da constit-ucionalidade de uma lei é o Poder Legislativo, não 
o Executivo. , 

O mais é inconstitucionalidade sobre inconstitucionalidade. », 
Em consequencia dos factos referidos, reuniram-se todas-as Assem-

IMPosTos IrJTERESTADUAES. . 17 
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bléas Provinciaes, umas em' sessõés ordinariás e outras em sessões extra-
ordinarias, convocadas para se tratar de extinguir os referidos impostos, 
de cuja revogação se occupava a Assembléa Geral. 

Uma falla do throno, a primeira que tratou. do assumpto, a 28 de 
outubro de 1882, c<msignava o seguinte tppico : « A transição do estado 
anormal em q1:1e viviam ' as Províncias, para o regimen constitucional, 
nãQ podia deixar de fazer com que diminuíssem as rendas que possuíam. 
,Confio que na proxima sessão vos pronunciareis de fórma definitiva, dis-
criminando melhor os impostos. » 
, Em 1883, no programma do gab'inete presidido pelo conselheiro 
Lafiayete, se aventava a idéa da creação dos impostos internos de consumo, 
o que acarretava uma reforma no systema tributaria existente; reforma 
essa considerada difficil, perigosa e inopportuna pelo clarividente esta-
dista, tão profundo jurisconsulto, quão e:ximio economista e provecto finan-
ceiro. 

Tambem se reconhecia ·a necessidade da reorganização administra-
tiva das Províncias, dando-se-lhes maior autonomia nos seus negocias 
peculiares, que não podiam confundir-se com os interesses geraes da 
Nação, mas, resguardando sempre Oq direitos do Estado para evitar que a 
~:xorbitancia poss'ivel por parte das Províncias occasionasse graves 
perturbàções na vida nacional. 
, E a proposito se fazia finalmente ver que a reforma da administração 

provinciale municipal dependia de uma divisão melhor das rendas geraes, 
provinciaes e municipaes, operando uma partilha mais equitativa dos tri-
butos existentes. I . 

E' desse mesmo anuo um notavel relatorio apresentado por uma 
commissão de que fez parte o Sr. Cardoso de Menezes, barão de Para-
napiacaba. · 

Essa commissão, incumbida ·de rever as rendas geraes, provinciaes 
e m11nicipaes, organizou um projecto de lei a respeito. 

Desse projecto destaco dous artigos, ~ que me parecem até de actua-
lidade. , ' 

Um delles declarava que as Províncias ficavam autorizadas a 
taxar toda a materia á tributada pela lei geral até onde lhes consen-
tissem as Assembléas Geraes, e:xcepção feita apenas da importação. 

O outro artigo considerava como impostos de importação os deno~ 
minados de consumo, cobrados então pelas Províncias das suas impor-
tações recipro.cas, para o effeito de fazer com que esses impostos inci-
dissem na prohibição da lei. · · 

Era assim que se pensava em 1883, ao tempo do gabinete presidido 
pelo Sr. conselheiro Lafayette. 

Na reunião do Conselho de Estado, que foi convocada para dar o seu 
parec·er sobre esse · prbjecto de interpretação, a opinião dos conselheiros 
foi em :summa a que vou1 resumir ,submettendo-a ao esclarecido juizo 
dos meus illustres c'ollegas que estão me desvanecendo verdadeiramente 
com à sua mag,nanima attenção. (Não apoiados geraes.) 

\ 
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UMA voz. - V. Ex. é um dos ornamentos desta Gasa. (Apoiados .) 
O SR. JEsUINo GARDoso. - Eis, em synthese, a opinião a que me 

reporto: · 
« Ha innumeros annos que o Conselho de Estado, em consultas 

remettidas em quasi todas as sessões das Ca;maras, tem apontado á 
censura legislativa leis provinciaes infringentes das prohibições consti-
tucionaes. Em successivos relatorios dos Ministros da Fazenda e do Impe~ 
rio igualmente se ha chamado a attenção da Assembléa Geral para tão 
grave assumpto. 

Nem Gamaras nem Governo se animaram até. 1882 a tentar a sup-
pressão desses impostos illegaes que incidiam sobre a importação e que 
foram cobrados durante annos, lustros e decennios. A diulurnidade do 1 .abuso não estabeleceu, nem podia estabelecer direito costumeiro contra 
expresso e terminante preceito constitucional. 

Da execução indevida e illegal que tiveram não .resulta para as 
Províncias posse habil em direito ou fundada em boa razão, para achar-se 
o Estado obrigado a compensar as vantagens auferidas da irregularidade. 
O que houve foi a cessação de um facto anormal e condemnavel e o resta-
belecimento do preceito legal, longo tempo esquecido e postergado. >> 

Já vê V. Ex., Sr. Presidente e a Casa, que, durante o Imperio, esta 
questão, por largo espaço ôccupou a attenção dos administradores daquella 
época, mas sempre foram perfeitamente definidos os princípios que 
deveriam regel-!J.. 

· Ninguem, pois, póde basear-se nas tradições do Imperio, para invocar 
pre.cedentes em prol dos impostos interestaduaes. E o motivo que me levou 
por tanto tempo a abusar da attenção da Casa (não apoiados), foi mostrar 
a inexistencia de um direito consuetudinario, tem que se possa apoiar 
opinião contraria á minha. (Muitó bem.) 

O SR,, EDuARDo RAMos. -V. Ex. veiu dar vida á historia que pare-
cia esquecida. 

O SR. JESUINO CARDoso. - E' muita bondade de V. Ex., que me 
captiva e penhora. 

No ultimo gabinete da Monarchia, presidido pelo Sr. visconde de ' 
Ouro Preto, a quem, eu, como adversario leal, rendo homenagem publica 
de respeito, horirando~me de assim proceder (Muito bem.) S. Ex. 
tambem aventava, no seu programma, a necessidade de nova divisão 
das rendas por melhor discriminação dos tributos, como corollario da 
descentralisação das Provihcias. 

Os factos que se succederam, as idéas de uma autonomia mais larga · 
para as Províncias, · que tambem desde aquelle tempo, de certos annos 
atraz mesmo, se avolumavam, a questão da abolição da escravidão e 
outras, que perturbaram a nossa sociedade, e o predo1Uinio de uma I 
aspiração mais elevada, que era justamente ·a aspiração federativa, 
fizeram ·paralyzar a acção administra ti vá nesse terreno da descentralizaçãô 
provincial,~ a que me venho referindo. ' 

J' 
. ' 
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E assim, recapitulando, durante todo o tempo do Imperio, como 
acabei de provar, a questão permaneceu sempre regulada pelas disposições , 
da lei de 12 de agosto de 1834, Acto Addicional, da lei de 1835, n. 99, 
de 31 de outubro, da lei de 12 de maio de 1840, lei de interpretação, 
accresCidas em parte pelos dispositívos das leis de 6 de seteipbro de 1850, 
de 19 de setembro de 185.1, de 26 de setembro de 1867, de 17 de abril de 
1869, e outras esparsas em nossa legislação. _ 

Eis ~ Sr. Presidente, em largos traços, o que se passou no Imperio, 
desde a sua fundação até ao advento da Republica, que encontrou ·ainda 
pendente a questão entre o Centro e as Provin~ias, deparando com um 

j pretendido direito consuetudinario, fundado em precedentes que se 
sup·punham parallelamente contrapostos ao domínio da Lei Escripta. 

Com o movimento revolucionaria de 15 de novembro de . 1889, ope-
rou-se no pai:t geral transformação, em que foi preponderante a influencia 

, do principio federativo, que a esse tempo já deixára de ser bandeira de 
um _partido,_ para tornar-se bandeira de todos os partidos, sahindo do 
domínio da propaganda republicana, feita pelo partido historico a que 
tive a honra de pertencer, para conquistar fóros de cidade nos mesmos 
arraiaes da Mona'rchia, entre liberaes e até conservadores. (Muito 
bem.) . 

Assim, 'facilmente confraternizaram os espíritos, já approximados 
por aquella grandiosa aspiração COJ:!!.mum, quando ella corporificoU-se 
no primeiro decreto do Governo Provisorio, que d~clarou extincta a 
Monarchia Unitaria no Brazil e proclamou a Republica ·Federativa. 

As Províncias, elevadas á dignidade de Estados, · elegeram seus repre-
sentantes ao Congresso Nacional Constituinte. · 

Este confe53cionou e promulgou a Constituição de 24 de Fevereiro 
de 1891. · 

E a Constituição Brazileira, depois de haver invocado, no seu pream-
bulo, a liberdade· e a democracia como supremos princíp-ios inspiradores 
das 'novas instituições, talhadas ao feitio das instituições similares adop-
tadas nos Estados Unidos da America do Norte pela Constituição de 1787, 
estabeleceu no seu art. ·1.0 , como fórma de governo, sob o regimen repre-
sentativo, a Republica Federal, constituída pela união perpetua e indisso- . 
luvel 'das suas antigas-Províncias, em Estados Unidos doBraziL 

São federados e não confederados os Estados Brasileiros; o laço 
federativo que os une não é oriundo de um pacto, mas prende-se., ao 
contrario, á propria integridade completa de uma Patria unica em um 
m·esmo territorio naci'onaL , . , 

Os Estados autonomos são as partes integradas na União soberana, 
que é o todo, o· conjuncto complexo das relações sociaes. · 

O SR. ERico CoELHo.- M~ito bem! Essa é a boa doutrina. 
O SR ~ JESUINO 'CARnoso. - De conformidade com estes princípios, 

por uma classificação systematica,· a:_ nossa Lei Basica effectuow a div·isão 
das rendas publicas, discriminadas pela partilha dos impostos: entre a· 
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Únião e os Estados, em dispositivos que assignalam competencias definidas 
e inconfundíveis. 

Além das rendas discriminadas, a União e os Estados podem crear 
quaesquer outras fontes ·de receita, não .contravindo as normas constitu-
cionaes que regem o assumpto. 

Quanto aos Municípios, a Constituição estabeleceu a sua autonomia 
em tudo quanto for do seu ·peculiar interesse, dando aos Estados o poder 
de organizai-os dentro dos moldes constitucionaes, reservando-lhes as 
rendas relativas aos serviços que na índole do regimen lhe _devem per-
tencer. 

Explicitas restricções i ão estabelecidas em clausulas expressas que 
constituem particulares impedimentos, que se referem ora só á União, 
ora só aos Estados, e ora á União e aos Estados se generalizam por igual. 

De nada valeram porém, todas .estas cautelas usadas pelo legislador, 
firmando, affirmando, repetindo, reiterando, frisandor sobrepondo 
clausulas, distinguindo casos, exceptuando façtos. 

Prevalecendo-se de circumstancias occasionaes e extraordinarias, que 
crearani uma situação especial, provida temporariamente por · actos do 
G-overno Provisorio, todos revestidos do caracter passageiro de medidas 
transitoriamente tomadas, muitos Estados, inaugurando a sua vida cons-
titucional, permaneceram na anterior anormalidade. orçamentaria. \ 

Orçamentos estaduaes e municipaes existem no 'paiz, em flagrante 
contradicção com o plano financeiro e com o systema federativo adoptado 
no nosso Godigo Organico. 

,Estados e Municípios ha . cujas leis e regulamentos violam a Consti-
tuição, taxando o transito, impondo sobre a passagem, tributando a 
importação, embaraçando as relações commerciaes, perturbando a ordem 
economica, de que depende a boa · administração financiai; e tudo pela 
inobservancia· das prescripções da Lei das. Leis. (Muito bem. Apoiados 
geraes) . . . 

O SR. ERico CoELHO.- Gom consciencia de que estão infringindo a ' 
, Constituição. 

'O ·SR. JEsUINO .CARDoso . - Lei .estadual, Sr. Presidente, .existe ,no 
Brazil, gravando com 6 % de direitos a importação de productos brazi- ··/ 
leiros que tenham similares no Estado, e se destinem ao consumo deste. 

Ha uma lei estadual que, a titulo de imposto de dese~barque, cobra 
pesadíssimos direitos de importação. 

Ha um Estado, Sr. Presidente, que tem ou teve uma alfandega propria 
para importação nacional e para importação estrangeira, correndo impres-
sas as tarifas estaduaes,-como ·denunciou o Sr. Oiticica no Senado. 

O SR. CALOGERAS. - Ha inconveniente em citar esses Estados'? 
O SR. ERrco. -E' .mais uma _gentileza do orador . 
. O ·SR. JESUINO CARDOSO. - V. Ex. me interpreta perfeitamente; 

somos todos bra~ileiros (apoiados), _o que queremos é resolver a questão 
sobre o ponto de _vista brasileiro, sem distincção de Estados. (Apoiados.) 



/ 

_i_ 262 ..L 

E quanto a mi;m e de minlía parte, Sr. Presidente, posso affirmal-o 
em consciencia e com lealdade, não tenho pretenção alguma que não seja , 
apenas aprender, procuranda chamar a attenção dos meus collegas para 
estas questões que vou suscitando, para que venham depois os mestres, 0!3 
~eputados ,mais, competentes resolver . .. 

O SR. EouÀRDO R.AMos. - Sómente procura aprender, ensiliani.:lo. 
(Apoiados.) ~ 

O SR. JESUINO CARDoso. - Obrigado a VV. EEx. 
São do relatorio da receita de 1902, formulado pelo Sr. Serzedello 

Corrêa, um dos nossos homens publicos mais intelligentes e operosos, 
as seguintes considerações : 

« Para bem firmar a intenção do Poder Executivo em manter illesa 
a disposição co,nsbtucional, não obstante já haver expedido varias ordens 
a algumas thesourarias, e avisos a diversos Governadores, qwi' estabe-
leceram correspondencia sobre o assumpto, mandei expedir circular, 
em 1.0 de fevereiro, a todos os, chefes de repartições de Fazenda nos 
Estados, habilitando-os ao rigoroso cumprimento do dever em tal emer-
gencia. . · 

Em circular n. 10, d.e 11 de março, declarei ás alfandegas que, para 
uniforme e exacto cumprim!Jnto da Lei Constitucional, ficà.vam autori-
zadas a cobrar os impostos sobre generos de producção estadual, quando 
os resp~Jctivos governos o. reclamassem no interesse do seu Estado, ficando 
prevenidos de que os que recahissem sobre generos já tributados na 
importação e destinados .. ao consumo no territorio do Estado reverterião 
para o '\I'hesouro Federal, çomo é expresso no art. 9.0 , § 3.0 , da Cons-
tituição. 

No anno de 1896 era Ministro da Fazenda o illustre Sr. Dr. Rodri-
gues Alves - espírito conservador, membro da ,Constituinte, notavel 
autoridade. 

Pois bem, foi S. Ex. quem expediu a circular n . 51, de 26 de novembro, 
declarap.do que os generos nacionaes são livres de despachos, e mais de .; · 
uma vez expediu ordens ás alfandegas, condemnando como contrarias 
á Gonstituíção, como verdadeira imposição á 'importação, as multiplas 
fórmas de que vão usando os Estados - gyro, estatística, caes, transito, 
para onerar os generos estrangeiros. 

Mais tarde o Sr. Dr. Bernardino de Campos, republicano dos mais 
dedicados,. partidario intransigente da autonomia estadual /ec político 
cheio de responsabilidade no actual regimen, veio affirmar a mesma 
doutrina: · 
' De ordem de S. Ex., então Ministro da Fazenda, publicou o Diario 

Official, em abril de 1897, o seguinte, onde são condemnadas as taxas 
que incidem, mesmo indirectamente, sobre as mercadorias de i~portação 
~ bem assim aquellas que recahem sobre certos generos, como. o xarque 
entre nós, que vem do estrangeiro, vem do Rio da Prata e entra por cabo-

'\ 
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tagem em varios Estados, depois de pagos os direitos aduaneiros no Rio 
de Janeiro : 

cc Ao Governador do Pará - Declara que, prestando informações 
solicitadas por esse Ministerio, a Delegacia Fiscal desse Estado remetteu 
a integra do regulamento do imposto do anno findo, imposto que, indirec-
tamente embora, vem recahir sobre mercadorias import.adas do estrangeiro 
e já despachadas para o consumo, as quaes, ex-vi do art. 7.o, n.1, d\_l Cons-
tituição Federal, estão isenta~ de qualquer tributação estadual. Declara 
mais, que este Ministerio, conscio disso, tem como lhe cumpre, recommen-
dado aos chefes de repartições fiscaes e aduaneiras da Uníão que neguem 
terminantemente súa collaboração na cobrança do imposto dessa natureza, 
e conta que' esse Governo, a· seu turno, ponha em contribuição o seu ci.'Íterio 
administrativo para evitar esse perniciqso conflicto entre a União e os 
Estados. 

Aqui transcreve o relator o que disse em mensagem o ex-Governador 
do Pará, Dr. Paes de .Carvalho, como prova dos ab~sqs que estão s,endo 
praticados impunemente. 

cc Quem ler os orçamentos dos municípios do interior, não explica 
como é que se possa ter engenhado systema tão contrario ao senso commum 
e tão proprio a atrophiar a livre expansão commercial e a encarecer o 
custo da vida quotidiana. 

Compulse-se qualquer destes orçamentos e encontrar-se-hão facil-
mente motivos para criticas acerbas e justas. l 

Taxam-se exaggeradamente artigos necessarios á vida simples e 
frugal do nosso homem de trabalho, impõe-se sobre a importação e sobre 
a exportação inter-municipal, de modo a constituir o mais extraordinario 
systema de taxas duplas de que temos conhécimen.to. ' 

Persegue-se a riqueza em sua formàção e não se poupam taxas 
pessoaes, de ·modo a tolher certo ramo de commercio em favo,r de outro 
mais bem representado nos conselhos municipaes. » · 

O SR. EDUARDo RAMos. - Quem disse isso? 
O SR. JEsumo CARDoso. - O SR. DR. Paes de Carvalho, ex~gover

nador do Estado do Pará. 
O SR. EDUARDO RAMos. -As palavras eram bem judiciosas. 
O SR. PAssos MIRANDA. - E outras não podiam partir daquelle 

'eminente estadista. 
O SR. JESUINO CARDoso.- E' occasião de cingir-me agora, propria-

mente, á materia constitucional, detendo-me no exame da velha contro-
versia que reapparece, haurindo nova seiva de vitalidad'e dos mesmos 
princípios que deveriam extinguil-a para sempre. 

Aca:tando o conselho do velho Aristoteles, estabeleçamos bem os 
termos da questão. 

Trata-se da interpretação dos art. 7.0 , 9.0 e outros da Constituição, 
referentes a rendas e tributos. ' . . . . 

,( 

/ 
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O art. 7. 0 , n. 1 diz:- é da competencia exclusiva da União decretar 
impostos sobre a importação de procedencia estrangeira. 

O art. 9.0, n. 1 diz: é da competencia exclusiva dos Estados declarar ' 
impostos sobre a exportação de mercadorias de sua propria producção. 

· A materia é subordinada ás regras de hermeneutica. 
E vem a proposito o que diz Story, notavel commentador da Consti-

tuição Americana : - « A primeira regra fundamental para a boa intelli-
gencía d-e todos os instrumentos, é entendei-os de accordo com o sentido 
dos termos e a intenção das partes. O juiz Blakstonwobserva que o pensa-

' mento de uma lei deve ser colhido nas palavras, no sentido, no espírito 
·da lei. Em geral, os vocabulos d"evem ser tomados na sua significação mais 
-conhecida e empregada ng uso commum, levando-se mais em conta o 
sentido do termo, na linguagem popular, do que a sua accepção puramente 
gtammatical. 

Onde os termos admittem dous sentidos, ambos accordes com o uso 
,coÍnmum, deve ser adoptado aquelle que, sem se afastar da significação 
litteral, melhor se harmonize com a natureza e fins, objecto e desígnio do 
instrumento. 
" Ao ser examinada a C:onstittúção, merecem attento estudó a anterior 
situaÇão .do paiz e das suas instituições, a vida e a pratica dos governos 

_ estaduaes, os poderes e os actos da Confederação, e, em summa, todas as 
condições que actuaram para determinar ou impedir a sua organização 
ou ratificação. >> - -

Para o eminente autor, como para todos, o espírito da lei, que não pode 
ser esquecido nem desrespeitado, dev:e ser deduzido da sua lettra, sendo 
de altà valia a interpretação conteniporanea. 

Estas regras fundamentaes são applicaveis a todas as leis de todos os 
povos. 
' E' justo, pprtanto, que as relembremos, chegados ao ponto questio-
nado, cuja solução é a mira d-? nosso estudo e o objectivo dos nqssos 
esforços. · , 

''Senhores, a chave que abre e fecha esta controversia está na interro-
gativa que vou formular. 

Que vem a ser exportar e importar? 
Exportar e importar derivam-se do verbo~latino - portare - e dos 

prefixos in e ex, significando levar para fóra ou para dentro, transportando 
de um Jogar para outro, sem determinação limitativa desses logares. 

A característica da importação e da exportação é a entrada ou sahida 
de mercador!as, transpondo certas linhas divisarias territoriaes ou fron-
teiras, sejam ellas de uma Nação, de um Estado ou Província, de um paiz 
ou região qualquer. 

Exportação é a venda á distancia do logar da procedencia dos pro-
_ducto,s do solo ou das manufacturas: ella implica o transporte do logar 
da producção para o logar da venda ou mercado de consumo. 
, ,A mesma p1ercadoría é ao mesmo tempo importação ou exportação, 
considerada em relação ao logar de oncle vem e ao logar onde fica. 
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\ Esta é a jdéa preCisamente significada pelos vocabulos e~ seu sen-
f::do absoluto, em sua accepção ampla. 

E' facto que, além dessa accepç~o mais larga tirada de sua exp_ressão 
gra~matical, as palavras exporta9ão e importação são susceptíveis de ser 
tomadas em uma accepção mais restricta. · 

, E em tal sentido, importação é a introducção no paiz de mercadorias 
do estrangeiro e exportação é a expedição para o estrangeiro de mercadorias 
nacionaes. 

Este é o conceito contido nas palavras - expo..rtação e importação, em 
seu significado technologico, proprio da sciencia de finanças, da-estatís-
tica, da economia política e da legislação, muitas vezes divergente da 
accepção popular. 

E esta é, na lição dos doutos, geralmente adaptada na intelligencia 
das leis, não se respeitando o significado usual da palavra sinão quando, 
em assumptos especiaes, é diverso o significado peculiar á arte ou .á 
sciencia e, ainda assim, quando o legislador expressamente adoptar a 
accepção technica ou ella resultar manifestamente do texto. 

Ora, no antigo regimen, por extensão que lhes dera o uso vulgar e 
official, importação e exportação eram entendidas, tanto em uma como em 
outra das duas accepções, na !llais restricta como na mais lata, sendo 
esta comprehensiva da introducção e expedição de effeitos mercíJ.ntis de 
umas em outras e de umas p~ra outras Províncias, como já fizemos ver; 
é assim, de bom aviso foi de certo empregar locução que evitasse duvidas 
em materia de tamanha relevancia. 

Eis porque figura no texto constituciõnal a expressão - de proce-
dencia estrangeira,- em seguida á palavra importação, cuja significação 
jurídica, nas leis nacionaes, remonta á carta regia de 28 de janeiro de 1808, 
que franqueou os portos do Brazil ao commercio de todos os póvos. 

E o texto constitucional restringe os direitos do Estado, quanto á 
exportação, aos seus proprios productos, demarcando os direitos da União, 
quanto á importação, nos limites determinados pela procedencia eslran-

, geira das mercadorias. 
Essas clausulas determinativas r.evelam o pensamento do legislador 

constituinte, que era unicamente impedir, por um lado, que fosse abran- . 
gida na área da importação, para o effeito de tributal-a, a entrada ou 
introducção de mercadorias nacionaes de uns em outros Estados, esten-
dendo, p9r outro lado, o campo da exportação á sahida ou expedição 
dos productos de uns para outros Estados, só sendo, porém, licito' a estes 
tributar os seus respectivos productos. 1 

Não ha em tal, inconsequencia, porque, no sentido que lhes dá o 
texto constitucional, importação e exportação envolvem significação 
comprehensiva da introducção e expedição de mercadorias, no trafico 
internacional, e no trafico inter-estadual. 

As restricções constantes das palavras pospóstas aos .vocabulos 
importação e exportação· não limitam o conceito da importação nem da 
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· exportação, mas atliectam apenas aos direitos tributarios da União e doi 
. Estados. - · / 

~ assim sendo o intuito da lei é tolher a tributação do comme,rcio 
inter-estadual. (Muito bem.) , 

E ha uma clausula constitucional, que deve suscitar, como tem já 
suscitado, ponderadas reflexões aos pensadores. E;lla se refere a uma facul-
dade tributaria privativa da União, estando aliás incluída nas disposjções 

-qüe regulam a competencia exclusiva dos Estados : Quero falla t da 
clausula constitucional contida no § 3.o do art. 9. 0 que é 'a seguinte ' ·«Só 
é licito a um Estado tributar a importação de mercadorias estrangeiras, 
quando desti!ladas ao consumo . em seu territorio, revertendo, porém, o 
producto do imposto para o Thesouró FederaL >> ' 

Trata-se aqui de uma faculdade excepcional, conferida aos Estados, 
para o fim especial de habilitaf-os a proteger as suas industrías, ou trata-se 
de um impedimento posto ás possíveis invasões dos Estados na esphera 
da competencia privativa da União? ~ · 1 

Como quer que seja, permittindo aos Est~dos tributar a importaÇão 
estrangeira, sob a condição estipulada, póde-se inferir que a eonstituição 
recusou aos mesmos Estados, por exclusão, o direito de tributar a impor-
tação nacional. , . 

,. I Essa doutrina foi sustentada brilhantemente pelo illustrado Sr. Dr. 
Americo Werneck, em apreciaveis escriptos publicados no Jornal do 
Commercio e que fazem honra ao seu talento e á sua cultura mental. 

E expendendo a sua opinião, assim se manifesta aquelle publicista :· 
« ... da doutrina inversa resultaria o absurdo de conceder-se ao productor 
estrangeiro maior so'mma de garantias do que ao nacional, no seu propr.io 
paiz, sob a protecção de regimen legal, fundado na união política e na 
solidariedade dos interesses, commerciaes. n 

O .SR. PRESIDENTE. ~Aviso a V. Ex. de que a hora já está finda. 
o s-R. 'JESUINO CARDOSO. - Sinto-me, mesmo, Sr. Presidente, já um 

tanto fatigado e, mais _do qu~ a minha fadiga, incommoda-me o facto de 
estar forçal).do a benevola attenção dos meus illustrados collegas. (Não 
apoiados geraes.) 

O SR. JAMES DARCY. - Não pense nisso;. é exacta~ente o contrario 
O SR. JESUINO CARDoso. -Mas si estou me demorando na tribuna 

não é porque nutra a pretenção de trazer ao debate novas luzes ... 
VozEs.- Tem trazido. · 
O SR. J ESUINO CARDoso . - ... esclarecendo o assumpto; mas porque 

formou-se em torno de minha insignificante individualidade (não apoiados) 
uma · exagerada expectativa ... 

O SR. Au<'ipsTo DE FREITAS. - Muito just a (Apoiados). 
O SR. JESUINO CARDoso,. - ... a que sinto não poder corre'sponder, 

· mas que, não obstante;' me obriga a um esforço maior, afim de não frustar 
de todo a benevolenci!!. dos meus generosos collegas. 



( 

-267-

O SR. GAsSIANO DO NASCIMENTO.- V. Ex. póde continuar am-anhã; 
terá mais largueza de tempo. . 

O SR. PRESIDENTE.- V. Ex. póde fallar amanhã, porque a discussão 
é por artigos. ' · · 

O SR. JEsUINO CARDoso.- De modo que, Sr. Presidente, attendendo 
aos desejos de V. Ex., que, para mim, são ordens, de adiar a discussão, 
não implica essa circumstancia, a desistencia de minha parte, nc111 
impossibilidade de permanecer com a-flalavra? 
' o SR. PI\ESIDENTE. - V: Ex. póde fallar duas vezes sobre cada 

artigo. 
O SR. JESUINO . CARDoso. - Neste caso,, reservo-me para fallar 

amanhã, completando a minha exposição. (Muito bem, muito bem. O 
orador é effusivamente cumprimentado. Palmas no recinto.) 

SESSÃO DE 21 DE SETEMBRO 

O Sr. Jesuino Cardoso (movimento de altenção). -Sr. Presidente. 
Obrigado pelás exigencias do Regimento a interromper trás-ante-hontem 
a despretenciosa exposição. :. 

O SR. JoÃo Lmz ALVES. -Brilhante exposição. 
O SR. JESUINO CARDoso. - ... em que só me alongara forçado pela 

complexidade do assumpto em debate, venho hoje, graças á generosidade 
com que V. Ex. me conservou a palavrá, completar a minha tarefa. 

1 Relevem-me V. Ex. e os meus dignos collegas ,de representação 
nesta Camara a falta em que involuntariamente me acho incurso, abusando 

: assim por tão largo e precioso tempo (não apoiados) da benevola attenção 
que me ha sido dispensada com a mais captivante gentileza. 

Feita _ esta referencia que desejava deixar consignada, cumpré-me 
agora reatar e coordenar as idéas basicas em que eu ·assentara a argu-
mentação que vinha desenvolvendo, recapitulando os princípios formu-
lados como premissas, d~ que pretendo deduzir logicamente as conclusões 
a que viso chegar: 

Havia eu já definido a significação ety,mologica das palavras -
importação e exportação -significação essa comprehensiva do movimento 
de eptrada e sabida operado dentro de certo espaço territorial, indiffe-
rentemente circumscripto aos limites de uma Nação, de um Paiz, Provincia 
ou Região qualquer. 

l Não .é imaginosa inventiva minha essa significação; ella é corrente em 
diccionarios e encyclopedias de alto conceito no mundo scientifico e 
figura até em uma peça magistral, constante dos nossos Annaes, o parecer 
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n. 114, de 2 de setembro .de ·1896, de que são signatarios o illustre Leo 
poldo de Bulhões, actual Ministro da Fazenda, e os meus provectos 
collegas Srs. Eduardo Ramos e Francisco Veiga, da Bahia e de Minas 
Geraes. · 

Havia definido, em seguida, o significado technico, o conceito scien-
tifico das palavras - importação e exportação - restricto, limitado á 
introducção de mercadorias do estrangeiro no paiz e á expedição de mer-
cadorias nacionaes para o estrangeiro. · 

Este é o significado da sciencia das finanças, da economia política 
e da estatística. · 

Havia eu definido, ainda e finalmente, a significação das palavras 
.-importação e exportação- no sentido em que ellas são empregadas 
na Constituiçãe Brazileira, sentido em que devemos entendei-as no caso 
vertente. 

E notáramos, então, ·que, com as restticções constantes das palavras 
pospostas aos alludidos vocabulos, o legislador ni'io limitou .o ,conceito 
nelles contido, mas, pura e simplesmente, definiu com precisão a capa-
cidade tributaria do Estado Federal e dos Estados Federados, quanto á 
materia tributavel reservada privativamente ás suas respectivas espheras 

. \ de competencia fiscal. 
Assim procedendo, o legislador constituinte só teve .em mente estabe-

lecer a intributabilidade do inter-cambio interno das mercadorias, con-
sagrando formalmente .a liberdade do commercio inter-estadual na Repu-
blica Brazileira. (Muito . bem.) 

E com este pensamento se conformam as disposiÇões dos arts. · 7 .o, 
n. 2, 9.0 , § 2.0 , e 11, n. 1 da Constituição Federal. 

Os referidos artigos conteem as seguintes proposições : 
<<E' da competencia exclusiva da União decretar direitos de entadra, 

estadia ~ sahida de navios, sendo livre o commercio de cabotagem ás 
mercadorias nacionaes, bem como ás estrangeiras que já tenha!Il pago 
imposto de importação; 

E' isenta de impostos, no Estado por onde se exportar, a producção 
dos outr:os Estados ; 

E' vedado á União e aos Estado9' crear impostos de transito pelo 
territorio de um Estado, ou na passagem de um para outro, sobre productos 
de outros Estados da Republica, ou estrangeiros, bem assim sobre os 
vehiculos, de terra e agua, que ·os transportarem. >> 

Ora, libertando de direitos o transporte das mercadorias em sua 
circulação costeira, privilegio da marinha mercante nacional, ex-vi do 

\ art. 13 da Constituição; isentando de impostos os productos indígenas, 
,no ,seu curso de exportação por outros Estados que não os productores; 
vedando o estabelecimento de taxas ou tributos que onerem o transito das 
mercadorias a,través do .territorio de um ou mais Estados, que fiquem 
de permeio entre o Estado de ,sua origem ou proveniencía e aquelle ao 
consumo ,do qual se . destinem; prohibindo quaesquer imposições sobre ·fa 
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pa,ssagem de mercadorias entre Estados vizinhos ou contíguos,' e esten-
dendo essa' isenção aos vehlculos de terra e agua que as transportarem, 
o legislador prohibiu expressamente aos Estados· a tributação reciproca 
dos seus respectivos productos e só cogitou da importação inter-estadual, 
para colloca-la em zona livre e neutra, fóra do alcance da esphera da 
competencia, privativa ou cumulativa, dos diversos poderes tributarias 
instituídos no regime~ adoptado. (Muito bem.) 

Em parte alguma da Constituição, em nenhum dos projectos que a 
· precederam e lhe serviram de base, em nenhum dos decretos ns. 510 

e 914 A, de 1890, se encontra uma só ' referencia, um topico qualquer 
que autorize suppor assignalada para fins tributarias a mercadoria que 
um Estado importar de outro que a exportar : a circulação da mercadoria 
é, pois, inteiramente livre em todo o seu gyro inter-estadual, quer seja 
feita por via terrestre, ou fluvial, quer o seja por via costeira ou marítima. 

Pelas mesmas razões por que é extensiva ao Estado Federal a isenção 
consagrada no § 2.0 do art. 9.0 , não póde deixar de ser extensiva aos 
Estados Federados a isenção consagrada no · art. 7.0 , n. 2. · 

De facto, porque o Estado Federal ou a União não póde tributar 
os productos dos Estados Federados em curso de exportação? Porque a 
exportação é· reservada aos Estados, quanto a seus proprios productos, 
e porque, em relação aos produétos de outros Estados que não o Estado 
tributador, á União é-vedado fazel-o / pela isenção consagrada no § 2.0 do 
art. 9. 

E assim como é applicavel á União o § 2.o do arL. 9.o, o art. 7~ o. 
n. 2 tambem deve ser extensivo aos Estados, porque ambos se referem 
á liberdade do intercurso da mercadoria, em sua circMlação interior, isto 
é; feita no proprio paiz. 

Allega-se, porém, que essas duas disposições estão collocadas em 
logares difllerentes da lei, como si a collocação de textos de lei em logares 
differentes da mesma pudesse servir de argumento para que não fossem 
elles interpretados e applicados de modo harmonico. 

A circumstancia de estarem essas isenções articuladas na parte que se 
refere especialmente ao Estado Federal, e paragraphadas na parte que se 
refere especialmente aos Estados Federados, constitue, ào· contrario, a 
prova evidente do pensamento do legislador constituinte, que era' isentar 
de quaesquer impostos, da União ou dos Estados, o intercurso das 
mercadorias~ por mar ou por terra. 

E · querendo· assegurar contra as violações dos Estados a isenção 
estatuída, o legislador inseriu no art. 9.0 , que trata dos direitos tributari()s 
exclusivos dos Estados, a clausula constante do § 2.o 

E querendo isentar de direitos o tra~sporte de cabo a cabo, de porto a 
porto, o commercio de cabotagem ás 1mercadorias nacionaes ou estrangeiras, 
que houvessem já pago imposto de importação, o· legislador devia faze-lo 
exac-tamente no artigo em que se definem as faculdades tributarias priva-
tivas da União, em v-irtude das quaes poderia ella réstringir a liberdade do 
commercio.·(Muifo bem.)· - · 

'1l 
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· Ambos os alludidos dispositivos são textos da mesí:na lei, referentes a 
uma só ma teria, relativos a um só objecto, .ao qual se ~eportam igualmente . 
outros artigos da Constituição( devendo todos ser b1em combinados para 
ser bem corrtprehendidos, vi sto que todos se completam e se explicam, uns 
pelos outros. · 

Sendo assim, como me parece que acabei de deixar demonstrado, 
livre a circulação da mercadoria, quando feito por via terrestre, em vir-
tude do preceito do art. 11, a que já me referi, preceito que consagra 
a i:ntributabilidade da mercadoria através do territorio do Estado, em 
busca de mercado em um terceiro, ou na passagem entre Estados contí-
guos, não podia deixar de ser tambem livre o percurso da mercadoria, 
em trafico por via marítima, pela circulação ·costeira, feita pelo commer-
cio de cabotagem, parte importante do intercurso mercantil nacional. 

' E' evidente, portanto, que o pensamento do legislador não podia 
ser outro sinão estabelecer a intributabilidade da mercadoria efn seu 
trajecto por t .erra ou pelo mar territorial. 

Perguntava ha dias o illustre Depu'tado Sr. Anisio de Abreu onde 
encontrava o Sr. Felisbello Freire a prohibição expressa, referente ao 
assumpto, na ·constituição. · 

E b digno representante de Sergipe, mestre de direjto constitJicÍonal, 
resp.ondeu, como já o affirmara o insigne Senador Ruy Barbosa, que no 
art. 11; porque, vedando primeiro impostos sobre o transito e vedando em 
seguida impostos sobre a passagem de mercadorias, entre dous Estados 
vizinhos, o legislador ahi consagrou expressamente a · prohibição do 
e~tabelecimento de tributos sobre a importação effectuada entre os 
Estados. 

Com a devida venia, não creio que a prohibição esteja formulada 
unicamente no artigo 11 : acho que a prohibição é antes expressamente 
deduzida dos differentes artigos que regem a materia, e não de um. só 
delles, como expuz na interpretação constitucional que formulei. 

No silencio do art. 7.0 , sobre a importação operada entre os Estados, 
applicando o aphorismo - incluso unius alterius exclusio, - querem 
illustrt:Js commentadoi:es, argumentando com os arts. 12 e 65, ver a con-
cessão aos mesmos Estados de direitos tributarias sobre essas especies, 
aliás intributaveis por quaesquer dos poderes. 

O art. 12 declafa ser licito á União e aos Estados .crear outras fontes 
de receita, além das discriminadas, não conlrauindo o disposto nos arts. 7.0 , 

9.0 e 11. ' 
O art. 95 atlribue aos Estados, em geral, qualquer poder que não lhes 

for negado por clausula explicita da Constituição. 
Ensinam os mestres que, na: outorga de uma , faculdade, na attri-

buição de uma prerogativa, a palavra por onde se opera a collação do 
poder leva comsigo to.da a idéa significada, mas essa idéa só e nada mais. 

Pretender deduzir de um texto, que restringe um poder privativo da 
União., inferericia favoravel á outorga implícita de uma faculdade tribu-



,. 

~ 271 
\ 

taria para os Estados, é derruir pela base todo o plano financeiro consa-
grado pelo legislador constituinte. 

A nossa Constituição é um instrumento escripto e rigido de P?dere 
expressos e enumerados. Ella fórma um conjuncto complexo de princí-
pios, que devem ser entendidos e applicados harmonicamente. 

lncivile esl, nisi tola lege perspecta, una aliqua parlicula ejus jus 
proposta judicare vel respondere- é a regra jurídica fundamenl·al. 

Na lei constitucional não ha clausulas discordantes, nem poderes 
contrapostos em conflicto permanente. 

E a quem quizer soccorrer-se da doutrina das faculdades suben-
tendidas, dos poderes implícitos, doutrina corrente na jurisprudencia 
ingleza é na jurisprudencia americana, preciso se torna saber applica-la 
intelligentemente de accordo com a nossa theoria constitucional. Não ha 
autorisações subentendidas contra textos terminantes, contra clausulas 
claríssimas; não ha poderes implícitos annullando poderes expressos em 
fórmulas categoricas. 

Basear-se em tal doutrina para incluir nas attribuições de um qualquer 
poder o que foi excluído absol4tamente pela Constituição, ficando fóra 
do alcance de todos os poderes, é arbítrio, incongruencia e erro. (Apoiados; 
muito bem.) 

A c.ompetencia cumulativa admittida no art. 12 só é possível quando 
não é impossível a concurrencia dos pod·eres tributadores; ora, -sendo 
assim, a circumstancia de ser a União impedida de tributar a importação 
interestadual é por si só bastante para excluir a hypothese da competencia 
estadual. · 

Conceder-se aos Estados o direito de tributar a mercadoria em .seu 
percurso pelo interior do paiz importaria investil-os de faculdade opposta 
ao laço federativo, em virtude do qual o poder de regular o commercio 
interestadual, como o internacional, compete privativamente ao Gongresso 
Federal, orgão legislativo da União, depositaria da soberania nacional 

-(art. 34, n. 5). , 
E seria absurdo que esta prerogativa do Estado Federal pudesse 

ficar em risco de ser ~nnullada por essa {acuidade conferida aos Estados 
Federados. 

A União desempenha na ordem economica papel igual ao que repre-
senta na ordem política : ella é a suprema reguladora das relações internas 
e externas, cabendo-lhe a superintendencia geral de todos os negocias 
nacionaes: 

Só a esphera tributaria do Estado Federal é geral e extensiva a todo . 
o paiz; 

· Só o Estado Federal póde alfandegar portos, crear e supprimir 
entrepostos, guardado o principio da igualdade entre os Estados pela 
regra da uniformidade dos impostos, e observadas as prescripções que 
prohibem estabelecer distincções ou preferencias a favor dos portos de 
uns e contra os portos de outros Estados da Republica:; 

' I 
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" Só o Estado Federal póde legislar sobre rios navegaveis que atravessem 
territorios de mais de um Estado ou se estep.dam a territorios estran-
geiros; 

A lei federal é a que determina os direitos dos Estados Federados e da 
Uni'ão quanto a· estradas de ferro e ã navegação; 

Magistrados federaes são os competentes para julgar as causas de 
direito commercial marítimo. 

(Arts. 7.o § 2.o, 8.0 , 13,34 ns. 5.o e 6.o, e 60 g.) 
Manda o decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, recorrer ao direito 

americano como subsidiaria. · · 

E as disposições analogas da Constituição _Americana são as seguintes : 
<< O Congresso terã faculdade para crear e cobrar impostos, direitos, 

contribuições e sizas; pagar as dividas é prover á defesa commum e ao 
bem estar geral, devendo ser as imposições .uniformes em todos os Estados 
Unidos, 

Nenhuma contribuição ou direito serã imposto sobre artigos expol;-
tados de qualquer Estado; nenhuma preferenciá se da rã por nenhum 

' regulamento de commercio ou de renda aos portos de um Estado sobre os 
de outro; nem ficarão obrigados os navios fretados de um para outro 

, Estado a abrir ou encerrar registro, nem a pagar direito algum. 
Nenhum Estado poderá, sem o consentimento do Congresso Nacional, 

impor contribuições· nem direitos sobre a importação ou exportação, 
excepto os que forem absolutamente necessarios para a boa execução das· 
suas leis de inspecção; . o producto liquido de quaesquer impostos de 
importação ou exportação pertencerá aos Estados Unido1;3, ficando todas 
as leis dos Estados a tal respeito sujeitas ao exame e ã revisão do Con-
gresso Federal, sem cujo consentimento nenhum Estado poderá, igual-
mente, impor taxas de tonelagem. 

Compete ao Congresso Federal regular o commercio com as nações 
,estrangeiras, bem como o dos Estados entre si e com as tribus índias. » 

Ora, a leitura dessas quatro clausulas mostra a similitude das mesmas 
com os textos da nossa Constituição. 

Si ha, como de facto ha, alguma differença entre os textos d~ Consti-
tuição Americana e os da Brazileira, esta differença só póde ser consi~erada 
mais favoravel á doutrina expendida. 

A Constituição Americana · foi formulada por um Congresso de repre-
sentantes de Estados Confederados. · 

Lá, a União não preexistiu aos Estados soberanos, apenas; ligados 
pelo Pacto Federal de 1781, e, entretanto, estes fizeram desistencia de 
certos direitos, para reforçar a União, comprehendendo que só assim 
poderiam viver unidos e' prosperos, desapparecencío as causas dos !males 
que já eram apontados como capazes de acarretar a marte da con.fede-
ração. 

No Brazil, as· Províncias, centralizadas e sujeitas ao Governo Geral, 
receberam a sua autonomia da Constituição, que a delimitou, pretendendo 

I 
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apezar disso, gosar de ~ranquias que nenhum dos Estados Americanos 
disputou ao entrar para a Federação. 

Tendo os governos estaduaes, di,z Story, em concurrencia com o 
Governo Federal, o poder de crear impostos, except).lando-se as restricções 
determinadas pela Constituição, differentes questões se levantaram sobre 
a natureza e extensão do poder e!')tadual e do poder federal. 

E foi só a pouco e pouco e no decurso d~ um largo espaço de tempo 
que se firmou a doutrina constitucional, proclamada pela Suprema Côrte, 
em luminosos aresto.s, ~laborados por. juizes da estatura de Marshall, 
Johnston, Bradley, Duns Scott, Miller e outros, em uma série immensa 

' de julgados, de que um dos principáes, pela influencia preponderante 
que teve na formação daquella grandiosa jurisprudencia, foi Q celebre 
caso Brown and olhers versus lhe Stale. of Maryla(l.d. 

Trata-se nelle de uma lei estadual exigindo do importador u~a 
taxa de 50 dollars por uma licença que devia tirar para poder expor á 
venda mercadorias importadas. 

Foi decidido na sentença que o direito de importar incluía o de vender 
em grosso os gen~ros importados, nos mesmos envolucros em que vinham 
do estrangeiro, e que um imposto 'estadual, lançado sobre as mercadorias 
em taes condições, era invalido, por ser um imposto de importação, 
estranho á campetencia dos Estados. 

Expondo o feito, dizia Marshall : « a mercadoria importada não perde 
o seu caracter de importação emquanto permanece nas rpãos do impor- ' 
tador, nos seus envolucros originaes ou primitivos, ou emquanto se conserv~ 
rio mesmo navio ql.le a importou; a faculdade de importar envolve neces-
sariamente o direito de vender em grosso, isto é, 1na fórma (in lhe' forrri. 
and shape) em que se deu a importação; a nenhum Estado é licito lançar 
qualquer imposto, mesmo sob a fórma de licença para a venda, sobre 
a mercadoria importada, achando-se ella ainda nas condições supra-
indicadas; mas, uma vez abertos os envoltorios originaes, e applicada ao 
uso ou posta á venda em retalho, pelo importador ou por outrem, a merca-
doria deixa de ser importação, no sentido da clausula restrictiva consti-
tucional, e torna-se sujeita ás leis do Estado, podendo, conseguintemente, 
ser tributada para os fins do Estad9 e ser a sua venda regulada por lei 
estadual, como qualquer outra propriedade existente no Estado . » 

Esta doutrina é corrente nos Estados Unidos, entre os melhores cons-
titucionalistàs, como Cooléy, Story, Black e outros, que a fundam na 
jurisprudencia uniforme seguida pela Suprema Côrte. 

· A sentença, pois, firmou o principio de que o pagamento do direito 
de importaçã,o implicava o direito de vender a mercadoria nos seus 
envolucros originaes, na mesma fórma em que ella havia sido impor-
tada. 

Mas, e neste ponto chamo a attenção do meu illustre collega, .o 
Sr. Augusto de Freitas, que tão brilhantemente, como verdadeiro mestre 
que sempre se revela, dis9utiu á ~aciedade esta questão ... 

IMPOSTOS INTERESTÀDUAES. 18 

) 
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O Sa!. AuG~.~>sa10 DE. F REI:FAs . .....:.. Bsto1!1J .Oiil'V~ndo a V •. &. c:ooiJn o ma.i:or r , 
prazer. · 

o SR. JESUINO GARDOSO. - · E está me desvanecendo c:&m a sua 
atténçâo•. r 
· ... Ha um momento· em que essa mel!cacforia, tendo pago 0> di•Fetto 

de entrada, tendo tambem · compràdo o direito de· venda, fica, to-davia, 
sujeita ao p9der tri·butador do Estado a cnj,o consumO' se des.t.ina. 

E" a doutrina de MarshaH. . 
, E, f~cto interessante, Sr. Ptesrdente, Botado pelo egregio D:ep'mado 
pel: Bahia : nesse julgad_o se apôia~ O' pare~er do Sr. Anísio e :a suàstr-
tntrvo da bancada pauhsta, pareeendó U!SS1•m que, fundamentalmente, 
é:gera:f; ou quasi geral, o accordo de opi·IOOiões,. dO' qual se afasta, entretànto, 
S. Ex., que se colloca em um ponto de vista de· absoluto rigorismo, exdu-
sivo demais.. ' 

<< ImportaçõeS são os ptoprios objeetos importados de parz estran-
gei~o, obrigados apenas aos impostos aduanerroS', pelo pagament(} doS' 
qj11'àes o i:mpo:rtad&r comprU~ O' dj:reite· de vendei-os, livres de quaesquer 
o1!1!1l"fas·. taxas. » · 

Assim, para S. Ex., parece· que as· meFcadorias imp(')rtadas· nnnca 
pétdem· o seu caracter- de exterioridade, a · sna condição de generos 01'1 
productos estrangeiros, já;mais podend'a recahir so·:Ore as mesmas n(')-vas 
taxas de tributa!1ão internà, uma vez quites · d0s direitos de entrada . 

. Mas essa prohibiÇão inflexiveT na@ e consignada na jurisprudencia 
anieri~ana, que se· desenvolveu sob o infll1Jt@l dos principi@s consàgrados 
pela .autoridade oracular de Marshal'f, l'la sentença a qne alludr ha p(mco. 

O principio dominador quê rege a matería, nos ·Estados Unid'@s, 
ná@ é o constante das clausulas . re~ativas á importação nem á exportação, 
mas é o precei'to do art. 3.0 da secção 8.a, que d'á ao Congresso Fede'fal 
competencia exclusiva para regular o commercro interestaduat e inter-
nacional. 

A regra superior que domina o assumpto, o principio a que se reportam 
e em q:ue se fundam os julgados, é o poder dé Fegufar o commercio. 

Regular é reger, não. é taxar, mas taxar é reg:ular. 
" E' póssivel regular sem taxar, mas não é possível ta~ar sem reg:uJar. 

Só tem competencia para taxar o poder· que tiver attribuição de 
regtllar. · 

E essa doutrina> constitacio:nal foi a~nda igua!hnente proclamada n>a 
mesma sentença de MarshaU, que nega ao& Estados o. poder de gravar . 
a imp0rtação, quando não- p0ssuem 0 poeliel" das· mercadorias, para 'opera-
ções de trafico entre os Estades da. União Americana e: eB!tre esta e as · 
potencias estrangeiras.. , · 

E aqui cessa de todo o desaccordo, manifestando-se as opiniões 
uniiel'mes quan.to ao r.ec<!H:lhecimento elo pui>ncipio, em cuia. applicação, 
entretanto'• diverg.em e se extremam em ca,mpm; oppostos. . . 

E prova inconeussa e irrefragave1 ~l'e que esta1é. a; doutrina da jari.s.- .: 



prucl:enóa americal!l!a ~ temo-la> em uma exposição' magistral~ f:e~ta com 
aquella grandeza genial com que illumina as controversias o Sr .. Ruy 
Barbosa, a cuja soJJnbra agora ·me colloco. c~lh tran.qu~lla. satisfação, 
igual ao·receioso constrangimento com que me p1·oN.unciei aa.tes, e com 
a devida venia, em desaecer.do eom a. liçãG d0 extraordi.nario mestre dos 
mestre·s, que é o supremo pontifice,do co:astitucionali&mo bra.zi.leiro, q:N•à.nt.o 
ao sentido dos termos - importação - e - e~portaçã(}- no texto· consti·' , . 
tucicmal. . . 

« A doutrina de q.ue um imposto uniforme s.ohre a pi'opriedade, a 
renda,, um ramo de industrra ou um genero de. 1productos, um impos:td 
g.era.l,. em. sumrna, póde constitucioaa.lmente envolver na. sua .. generaJ:i:dade 
cõmprehensiva a parte dos productos·t o ramo da industri.a,. os elemen<tos 
de renda ou a porçã@ de propriedade abrangidos no commercio de Í·mpor-
tação ou exportação .inter-estadual, nasceu, nos tribunaes:. americanos, 
dos casos Wodruff v. Parham; Hinson v .. Lott e Machine. v. Gaje, não 
vingando, porém, na jurisprucj.encia americana. 

A Iíberdade do commer.cio interrw períclitaria., l>i l!l.m Estado pudesse, · 
nos confins do seu terrítorío, obstar a importação e, porque taxa no mt,e-
rior os productos similares, lançar tributos sobre. ella. 

Ser-lhe-hia assim íacil estabelecer tarifas físcaes, impondo habil-
mente sobre a producção e õ fabrico de gen:eros escassos na· industria 
e na producção do Estado·, ou crear em seu proveito um regimen. pro-
teetor, gravando,. na vinda, as mercadorias que viessem de outros· Estados 
cancorrer com os seus procfn:ctos. 

Não tardou, muito, porém, que outros arestos viessem resta.I:;etecer 
~"' verdadei;ra doutrina, feehá·ndo a larga flOrta . aberta pçlas- cfecisões 
anteriores ao systema de tarifas internas, e reconhecendo que o principio· 
adoptado ~aqueltas tres sentenças· ameaçava, si! nã@ destruía, a Iibe1•dade 
do c·<1mmercio interestadu'al. >> 

K são pôr S .. Ex. citados os casos Readirtg Railroàd Campany v. 
PemtsyLvania, anmillando uma lei estadual tributa>ría do kete de mer-
cadorias transportadas de fóra ou para dentro do Estad@,. pel~ ineo-m-
petencia deste para regular o· transporte, parte integrante dó cómmercio. 
interestadual; Robbins v. Schelby, decidindo que serviços- auxiilíaves' dn· 
commercio interestadNaJ não podiam ser tributadas pelo ·Esta:dó'; /LelouP'· 
v< .. Port of Mobile, decidindo que nenhum Estado tem o direit~· de~ .l'ançar 
taxas, sob qualquer fórma que seja, quer mediante direitos esta:beleeid'ós' 
sobre o transporte de objectos em que se co:q1mercie, quer por mera d1e 
trihatos sabre a t•eceita proveniente de transporte de mer:ca'dOTÜiS', sobre 
a: profissão ou industria de transparta-las·,, porque, ·gra'Vando todas essaS' 
imposições o commercio, el'lvolvem o arbítrio de reguh{-lo, que é pFi"V·a- · 
tivo> do GongressO'. 

Sustentando que os· bens transportados de um Estada pa'l'& '6utr(); 
não constituem, nos Estados Unidos, importações ou export:acgões; no 
sentido das clausulas restrictivas da Constituição Federal,. os t'ri!hunaes 
americanos não ad'mittem que um Estado· possa cob~ar taxas de impor~ 
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tação ou exportação sobre generos importados ·de outro, ou parlit outro 
exportados. ' · 

' O . que os julgados querem significar é que essas clausulas não . são 
as que vedam essas trihp.tações. . · 

A questão cifra-se apenas em verificar si á imposição de taes direitos 
pt.>r uiú Estado não viola a provisão que confere ao Congresso o poder 
de regular o commercio. 

E são muitas as decisões, .diz S. Ex., que exaram, com uma lucidez 
que não dei~a a menor aberta a equívocos, a doutrina americana, com-
prometida nesta discussão pelo açodamento dos que· imaginaram compor 

., 'a verdade com fragmentos avulsçs colhidos. a esmo, em vez de ir procu-
rar-lhe o veio no corpo luminoso das sentenças, na evolução historica 
dos arestos, na formação successiva da opinião judiciaria, ou de, nos 
proptios digestos e repertorios, examinar o conjuncto dos julgados, com-
pletando-os e rectíficando-os, uns pelos outros. 

No commercio interestadual, como no ·internacional, o elemento mais 
i~portant~ é a sahida e o ing.resso de mercadorias, a importação e a expor-
tação. · .. · 

O dominie dessas relações está fóra da: acção dos Estados. 
<< Quando começa a exportação interes'tadual? 
Quando termina a importação interestadual? >> 

Satisfazendo a estas duas questões, continúa S. Ex., teremos demar-
cado o t erritorio da autoridade · commercial do Congresso, onde não po-
dem penetrar os Estados. 

Ella co~eça ao principiar da exportação e cessa quando a importação 
acaba. ' ' ' 

Ha de haver um ponto de tempo em que as mercadorias deixem de 
ser exclusivamente regidas pela legislação local e comecem a ser prote-
gidas pe,los actos nacionaes ,que regulam o commercio; e esse -momento,, 
quanto a nós, vem a ser aquelle em. que os productos iniciam o seu movi-

1, mento de transporte do Estado de sua origem para o do seu destino. 
Quando se reunem e conduzem das regiões circumvizinhas para a cidade 

•· ou estação que serve de emporio, os productos da cultura ou da floresta 
ainda não constituem exportação nem se acham em curso de exportação. 
Esta ,decorre, ou da entrega dos objectos ao transportador, afim de serem 

· trimsporta·dos além do Estado productor para o déstinatario ou da sua 
partida para este Estado. · · · 

Não basta, pois, a intenção de exportar a mercadoria para a con-
verter em exportação. Ainda que especialmente fabricada com este des· 
tino, ainda que já em aprestos para elle, depositada, por exemplo, á mar-
gem do rio onde tem de embarcar para além da fronteira, a mercadoria 
não constitue exportação ·emquanto effectivamente se não der principio 
ao transporte. 

, QUANTO ,Á IMPORTAÇÃO, ELLA FINDA .C\)M A PRIMEIRA. TRANSACÇÃO 
SOBRE A MERCADORI·A IMPOR'rADA, OU A RUPTURA PELO IMPORTADOR DOS 



-277-

ENVOLTORIOS QUE A ENCERRAVAM, COM A SUA INCORPORAÇÃO Á RIQUEZA 
COMMUM, AO COMMERCIO INTERIOR DO ESTADO. 1 

Em toda a extensão· das relaç.ões mercantis, que se encetam com 
os actos iniciaes do movimento de expedição ou sabida, em 1,1m Estado, 
~ se ultimam com as ' derradeiras operações de ingresso ou assimilação, 
no outro, as mercadorias como o vehiculo, coma o transporte, como o 
passageiro, estão livres da autoridade estadual e sujeitos á da União. 

Esta mesma· doutrina, que é a dos tribunae.s americanos, é ef(:posta 
por Black, em cuja opinião os generos, prod'uctos de. um Estado, desti-
nados á exportação para outro Estado, estão sujeitos á tributação, como 
párte da massa geral da riqueza do Estado de sua origem, até ao mo-
mento de se acharem no curso de effectivo transporte par? o Estado de 
seu destino, ou até ào de serem entregues a um conductor para esse fim . 

. E' sómente quando o transito tem começado que Gs generos. se tor-
nam objectos do commercio interestadual, e, como taes, ficam sujeitos 
ao regulamento nacional; cessando, portanto, de ser tributados pelo 
Estado de SJJa origem. E reciprocamente, os generos vindos de um Estado 
para outro cessam de estar em transito, e podem ser sujeitos á tribulação, no 
momento em que chegam ao lagar do destino e são expostos á venda, com-

' tanto que sejam tributados, como são os demais generos, e não pela •razão 
especial da sua vinda do outro Estado, nem tão pouco com taxas discrimi-
7tativas desfavor·aveis. 

Os :e;stados não podem lançar tributos sobre generos importados do 
estrangeiro emquanto elles permanecem nas mãos do importador origi-
naria, ou, tendo sabido das mãos deste, emquanto se conservem nos en~ 
volucros originaes da importação, · 

Mas, quando .rompidos os envolucros originaes, o importador dispõe 
delles, taes generos se tornam tributaveis, como parte da massa geral da 
propriedade existente no Estado. · 

E das decisões da Suprema Côrte Americana se deprehende, observa 
o Sr. Amaro Cavalcanti, no seu SYSTEMA FEDERATIVO, que os impostos 
esiaduaes são annullaveis · quando cream obstaculo á liberdade e igual-
dade do commercio interestadual, como os impostos de transito e i_ransporte, 
o intercurso das pessoas e causas entre os Estados, os impostos de caracter 
discriminativo, quanto á procedencia, é as imposições reputadas prohibi-
livas, fazendo-se sempre resalva do direito tributaria dos Estados sobre as 
pessoas estabelecidas ou as causas trazidas definitivamente para o ierriforio 
dos mesmos. 

Esta doutrina, está em verdade consagrada em innumeras sentenças, 
bastando, para exemplifica-la, apontar dous factos julgados,os casos 
Coolc v. Pennsylvania e Tiernan v. Rinker. 

No primeiro, tratava-se de um imposto sobre mercadorias vendidas 
em leilão, nos mesmos envolucros em que tinham sido importadas. 

Nos considerandos se alludiu ás decisões anteriores de casos analogos 
e mais uma vez se confirmou a doutrina que o imposto lançado sobre 
generos· vendidos nos pacotes originaes do importador,· antes de se terem 

' • 
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~i'l.oor,pornoo .{r propriedade geral .do pai'Z, é ÍnilROsto Cil.e impti>rtàção, nu~d@, 
portanto;' no segundo foi deci:did!J que o ,priaci;pio da igualdade da lrivu-
tação ,r~q~&~er. {]~e arti.gps pro.duzi:áos .e.m .um Estado não .sejam tributad.os em 
outr.o.s._ s.i a mes~a esp;cie de ,artigos não for a:h/tri:but&da .com igutJJ.l. taxa. 
· S_a0 c.asos Citad(}S por 'fha:y-er, .D.esty .e .SteTy, a .que d.amo.s prefe-

ife.n.cia, {il.IDr -serem inYo,cado.s .eH;t nossa ju:ris.p:nucl.enC'Í;:l, na eru.aJ é corr·en:t.e 
a ~0.ut:iina expendid'3., ·que se firmou nos acc.0rdãos de 24 de novembro 
ide t8!il4, 3íil de ;janeiro, 2 <1íl.e março, 9 .e :25 de .setemhro de l:895., 30 de 
ma<i@ e .9 de dezembro de 18.9.6, 13 .e 1.7 de fe;yereim ete 1897, 13 e 20 de 
jtUtbo de l-898, .e -outms, -.d@ Supremo 'frihun'3.l Feclerai, .sendo repro.i!h1-
zida e -comp.endiada em l:un·clJ(i)s maãs importantes, .b de 7 .de jiú'lho !le lB9!'L 

Este accordão foi .de -tfl.dos (!) mais nota vel, por ·s~r a.quell.e em •que -a 
d.ecis·ãe oom.ou caracter mais soLemne, .àebando-s-e presentes quasi todfls 
0s ministros, e -sendo rdator .(i) .Sr. miNistro.Joã@ Harball'lo, cl!l:ja opinião 

· foi adaptada pelos 'Srs. Aq.uino e Castro, Piza .e Almeida, Macedo Soares, 
Lucio .d-e Men<Honça .e ,outno.s juizes' .de not.av,e~ s,ab.er. O iUastre r.elato1r 
.trl(í}U.X:~ -:á ·elUreid·açã.o. do assnmpto o. etementti> historie@ a espargir luz ·sohr.e 
a initerpreta•ção .eoorderuada -e harmoniea d0s ,textos. 'S, · Ex. fez parte 
da C()mm.<issão dos Viate e Uni; e no seio da· C0nstituinte teve .a: mais 
effi.C'ielíl..te eo1d,aboração na co'ID.fecção do Est.a.tuto :cl,e 24 cl.e fevereiro. Nesse 
LuminnS:o ;a{leor.dão, com()) em todos os .oub'o.s, 0 tribunal declarou inco~t-i~ 
tucionaes as taxas de qualquer natureza que, directa ou indirectamente, 
estab.elecid:as p.elos Estacr0s, incidam so:hre os gelíl.eros estrangeiros, e 
hem aséiro as ,que são applicadas .á importação intercestadual, mesmo 
en~ mercadorias ou generos de producção nacional. 

« No referido accordão, diz o illustrado Sr. João Barbalho, nos seus 
Com.metr~iario.s á Constituição, dtam-se arestos dos tribunaes d.os Estados 
Un]do.s N~:~rte .. Americanos em .abono da dqutrina nelle ,expendi.da; MAs 
CONVEM NOTAR QUE ALLI NÃO SE CONSI'DE:àAM INCONSTITUCIONAES IM~ 
POOT.O.S E:STAPV4.'ES SOBRE MEJlCADOR:IAS .O;R'IUNDAS DE OUTROS ESTADOS, 
~l1AriJ>.O :JÁ !ESTEJAM I~COBP.ORADAS Á MAS:SA GERA'L DOS EFFEITOS MER-
C.A'NT.:IS EM ~YRO .COMMEB·CIAL DENTRO DO ESTADO EM QUE TENHAM ÚDO 
EN!J'RADA. 

Mas en.tão, !< 
1assim incluídas no trafi.co estrictam·ente intl:)rno cios 

Estacl0s, n~o póde nenhum .delles fazer dist·incção para efieitos triburta-
,rios .e fisca.es entre as p~topria:s e as mercadorias vindas dê outro Estado, 
cl·evendi> :fiear, quer umas, qi11er .outras, sujeitas .a taxas igua.es. (Walker. 
Introd. lo Am. Law.) 

Isto,· por.em, não póde ser trazido .eomo argumento contra a exacti-
clão . .da 'doutrina ·acima e:x:peooida e consagrada pelos referidos aceordãos. · 
Elles declaram inconstitucionaes os impostos que, sob as especiosas deno~ 
min~J.ções de ünposios de estatistica, de expediente, de gyro commereial, de 
consumo, Ü+cidem sobre mercadorias qu.e entràm para o Estado e p.elo 
façto dessa .entrada, 6S qua.es as esperam- na alfandega, 011 logo ao sahirém 
de1la p.ara as casas comm-erciaes, e as gravam antes m-esmo de se haverem 
mesclado aos effeitos mer.caJitis, em trafico interno do Estado onde ·são 
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introduzidas, isto é, verdadeiros, comquanto disfarçados, impostos de 
imporf.açiio, que a principio, mas abusivamente, eram cobrados nas pro-
prias alfandegas e depois passaram a sei~o (não menos abusivamente) 
nas recebedorias d<>s Estados, que assim funccionavam, para este eflleito, 
como alfandegas. 

Em um caso, os impostos sã@ inconstitucionaes, pelo simples facto 
de serem de importação; no outro, são permittidos, porque já não gravam 
o ,comme11cio interestadual, desde que versam sobre mercadorias cGnfun-
dida:s na massa dos effeitos mercantis do Estado e a elles incorporadas. )> 

Si era prudente vedar ao COngresso Nacional o gravar os Estados 
com taxas injustas, era-o igualmente impedir os Estados de exercerem o 
poder de faxação, em prejuízo uns dos outros, diz Story, commentando 
a "Constituição Norte-Americana. · 

Por meio desta prohibiçã:o previnem-;;e as querellas e as discussões , 
que teriam lançado a perturbação nos Estados e afrouxado os {aços 
que os unem. 

Sendo exclusivo o poder do Congresso, n'ão póde nenhum Estàdo 
estabelecer lei. impondo dir-eitos de importação sobre generos vindos do 
estrangeiro, ou de outros Estados da União. 

Seria isto uma res'tricção .á liberdade do commercio, que nã@ se 
póde deixar ao arbítrio dos governos dos Estados. , 

O principio que domina soheranam·ente o assumpto no direito ame-
ricano e no direito brazileiro, é o preceito relativo á regulamentação do 
romniercio. 

O eru.dito :Sr. Amaro Cavalcanti, na sua obra Sysiema Federativ.o, ã 
pag. 289, capitulo VI, entende que, ·COnhecidas, como ·são, as condições 
retrospectivas da legislação anterior do Brazil, ·com rela,ção ao ,comm:ercio 
em tod·os ·Os seus ramos, o dispositivo do art. 34, n. '5, da Oonstituiçã@ 
Federal é· simples affirmativa, aüãs d.ispensavel, em vista da unidade 
da 1lei ·commercial, ·de ·que a referida maberia c:ontínuava na Repu.1blica , 
coFno havia sido no Imperio, a ser -da aittribuiçã'O exdusiva do Poder 
Legislativo Nacional. · · 

Com a devida venia, peço licença para -divergir d-e parecer t'ão com-
petente, argumentando contr.a u Sr. Amaro Ga:vakaniti ; na pagina ·ci•tada, 
com 'O 'Sr. Amaro Cavalcanti, na mesma obra alludida, a pag. n. 133. 

'Tratando ahi das difficuldades que mais prejudicam ·a realização d.as 
vantagens das instituições republ•icana~ federativas, S. Ex. refere-se ã 
'Circu.mstancia ·da radical dív>ersidade que resalta do 'confronto do now 
regimen politico oom o re·gimen v-igente até f5 de :ft(i)Venibro de 1:889.' 

E 'S. Ex. ·observa que os def-eitios que se notam no funccionamrent'fl 
da apparelh0 governamehta1 :Se -originam da facto de ·se · haver quebrado 
a tradiç·ão jtlridica e ·p(i)ftitiea do Brazil, transilormando-'se eompletam:ente 
o nosso. direito constitlicienat com I) -estabelecimento d-e fqrmas ;que eram 
radicalmente diversas da's eX!istentes e desconheCidas· do ·pOY<'> e >dos pro-
prios pensadores brazileiros. · 

Pois, si é S. Ex. quem affirrna que o direito constihl'cümai-da Repu-
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hlica é fundamentalmente opposto ao direito constitgcional do Imperio, 
com o qual nada tem de commum, como se admittir a ánalogia e simtlitude 
entre princípios consagrados no Imperio e na Republica? 

A verdade é que o dispositivo em questão foi trasladado, para a 
nossa, da Gonstituiçã<'> dos Estados Unidos da America do ~orle. 

Esta clausula da Constituição Americana, diz Story, foi um:;. das 
que deram causa a questões importantes. 

).\iuito se discutiu sobre qual era o ·1lentido natural dos seus termos, 
até que ponto o poder do Congresso excluía o dos Estados, .e, a que objec-
tos se 'póde appJicar legalmente este poder. 

E a respeito do assumpto, podem hoje ser formulados como acceitos 
os seguintes princípios : 

O commercio não é só a compra e venda, o trafico, mas o 'conjuncto 
qe r~lações mercantis, o intercurso; 1 

Está excluído da ingerencia do Congresso Federal o commercio 
localis.ado no interior de um qualquer dos Estados; 

O poder do Congresso é exclusivo, por ser geral e illimitado; 
Os Estados não podem regular; pura e simplesmente, per meio d~ 

leis., ou por meio de ta:x:as, o seu commercio com as nações estrangeiras ou 
com os ()utros Estados da União; 

Os Est~J,dos podem estabelecer taxas fiscaes ou decretar leis de íns-
pecção, leis de hygiene, regulamentos sobre estradas e . caminhos, em 
virtude de suas faculdades administrativas geraes, mas não por força 
de poderes reguladores do commercio, que elles não pódein ter; 

Os Estados não pódem estabelecer quaesquer impostos, por moderados 
que sejam, sobre a venda das mercadorias importadas ou sobre as pessoas 
que as importarem, porque isso redundaria em attingir a faculdade de 
regular o com.mercio, a qual é privativa da União; 

O poder exclusivo da União de regular o commercio d.os Estados 
entre .sí e com -as nações estrangeiras se exerce por meio de leis ou regula-
mentos relativos á navegação de longo curso ou á navegação costeira,; 

O. poder . exclusivo da União de regular o commercio internacional 
se exerce, nos casos pur:amente comr,nerciae_s, por meio de taxas, com o 
intuito fiscal de obter rendàs, ou tambem como prohibição e represalia, 
ou ainda como auxilío ao desenvolvimento da marinha nacional, ou 
tambem para estabelecer as tarifas differenciaes e çonceder os privilegias 
e;;peci.aes firmados em tratados e convenções; e, nos casos puramente 
políticos, aquelle poder regulador se exerce para repellir aggressão, . 
augmentar a acção da guerra, ou reclamar os direitos de neutralidade; 

O poder da União de regular o commercio externo não comprehende · 
.a faculdade de decretar taxas especiaes e prohibitivas, com o intuito 
directo de proteger as índustrias manufactureiras, porque esse intuito 

, .excede ao .objectivo restr.icto e peculiar á protecção do comrnercio pro~ 
priamente dito. 

Na lição de Ruy Barbosa, a identidade extr!n;;ec
1
a Qas du~s dispo-
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Bições é a face visível da sua identidade intrínseca. O que uma· quer, tra-
duz, ordena, prohibe, é o que a outra intenta, declara, estatue ou veda. 
E como uma, se estabeleceu, se applicou, se definiu .primeiro do que a 
outra, assentando hoje em um corpo de jurisprudencia completa, a intel-
ligencià que ella recebeu, na evolução de um seculo de vida legislativa 
e judicial, naturalmente determina a interpretação da out'ra :logo, si no 
art. }.o, secção 8.a, n. ·3, da Constituição Americana, os arestos dos seus . 
tribunaes e os commentàrios dos constitucionalistas enxergaram sempre, 
desde· os primeiros annos, invariavelmente, a prohibição aos Governos 
estaduaes de taxarem o commercio reciproco entre os Estados, d art. 34, 
n. 5, da Constituição Brazileira veda igualmente aos Estados a tributa-
ção do trafico interestadual. 
· E' na doutrina ·que venho de expender, completando a minha sin-
gela exposição, que tem assento o projecto substitutivo do Sr. Arnolpho 
Azevedo, subscripto pela bancada a que pertenço e da qual sou um dos 
ultimos ... (Não apoiados.) 

VozEs. - Um dos primeiros. 
O SR. JESUINO CARDOso. -O substitutivo cogita apenas da prohi-

bição de taxas no intercurso mercantil, garantindo a intributabilidadc 
das mercadorias no commercio inter-estadual. 

Não visa reger aquillo que está no domínio da!'l leis do Estado, no seu 
territorio; não invade ·a autonomia municipal, naquillo que é do seu 
peculiar interesse. Visa impedir que Estados e Municípios violem a lei · 
fundamental, de que decorrem os seus .Poderes. 

O SR. JosÉ LoBo.- A súa razão de ser ... 
O SR. JESUINO CARDoso. - ... a sua razão de ser como entidades 

jurídicas, diz ·bem .o meu illustre collega e comp~nheiro de bancada. 
O substitutivo não contém no meu parecer disposição alguma 

que possa merecer as increpações que lhe foram feitas. 
E chegado ao ponto em que estou, arrastado pelas circumstancias, 

e'fortalecído pelo amparo da magnanimidade dos meus collegas, uma vez 
que me vi forçado a desdobrar uma só estreia em duas ... 

O SR. JosÉ LoBo.- Para gozarmos duas vezes da sua palavra. 
O SR. ELOY CHAVES. - ... Obtendo dous triumphos! 
·o SR. JESUINO CARDoso. - ... vendo-me na contingencia de fazer 

as minhas primeiras armas parlamentares, a minha primeira jornada de 
peleja, enfrentando duas summidades intellectuaes, uma, de ·consagração 
recen.te, mas na altura dos seus elevados talentos e reconhecidos meritos, 
o Sr. David Campista; outra de consagração inais antiga~ o Sr. Augusto 
de Frllitas, insigne parlamentar, respeitado jurisconsulto, ambos oradores 
acclamados ... (Muito bem.) 

UM SR. DEPUTADO.- A terceira consagração será a de .V. Ex. 
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O SR. JJESU!JN•O Gã.RDoso~ - •.• V®n esfo:rça:r-ru:e Jll6r 
que nã'<il pr.l!>:ceclem :as criticas ·e .c:ensruras .a({) •s'Mibstitwtiw. 

Chamo a attenção do Sr. Da'Vilil ·Gampi:;;:ta. 
VozEs.- Está ausente . . 

. ' ( 
O SR. JESUINO :GARD:@SO.- E do Sr. A.ug!l:lste de Fr.eitas. 

1 

O SR. AuGUST'O DE 'FREITAS._:_ Estou ouvincl·o a V. Ex. ·C'Om o maijor 
praz·e:r. " 

O SR . . JEsurNo GARD.ÜSD . - E eu me .desv.aiJ.eço .com ·a .attençãe 
de V .. Ex . . 

As arguiçõ.es feitas, senhores, em parte implicitamente respondÍdas 
já, se podem reduzir .ás que foram formuladas pelos Srs. David Campista 
e Augusto d.e Freitas, e que. são as seguintes : 

- o substitutivo fere de frente a Constituição, por invadir .a esphera 
dos poderes estaduaes e municipaes, traçando-lhes regras e estabelecendo 
restricções sobre a organização dos seus respectivos orçamentos, .offien-
dendo-lh.es ~..ssim a antonom-ia, assegurada e garantida· pela Lei das .·Leis ; 
- é contradi<Ctorio re 1N~ocu·@, por.que permitte, sob a fórma ou eondição 
de impostos de consumo, ·OS mesmos imp@soos ililegalmente lançados 
sobre a importação, q'llle visa prohihir; 

- S€Iia ainda 'l!lma ~ei .interpretativa da Constituição, e inconsti-
tucional, portanto, por ser votada em Congresso ordinario, por legis-
ladores que não se acham investidos dos poderes para faze-lo; 

- e quando não fosse inconstitucional, o substitutivo seria uma lei 
praticamente inutil, porque não poderia ter mais vigor ou efficacia para 
impedi;r a d,ecretaÇão das taxas que .quer pmhibir .d.() que a propria C::<'lnsti-
tuição, que procurou interpretar. 

O nobre Deputado pela Bahia, manifestou-se possuído de zelG pela 
· Gonstituição, estraphando que o Sr. Arnolpbo Azev.e.do e os signatarios 
do substitutivo viGiassem os princípios da autonomia dos Municipios. 

A autonomia dos Municípios :restringe-se aO'S objeetO's ue seu peculiar 
interesse. 

Ora, o que a lei trata de prohibir é justamente o possível abuso 
por parte do poder estadual e do poder municipal, cuja organização está 
afllecta ao poder estaduai, 'dentro do.s moldes constítu<;ionaes . 

. Esta lei vis:;~ cortar exc.essos e abusos praticados pelo poder estadual 
. l:l pelo poder municipal. . 

Esta lei é de caracter geral e cabe na esphera privativa da União, 
que .se estende a todo o territorio nacional. . . . 

Não vejo em . que possa ser violada a autonomia dos municípios , 
quando só se trata de cohibir abusos; não vejo em que se poss·a oq!ender 
a autonomi.a dos Estados e dos Municípios, quando só se ~ogita de impedir 
que os Estados e· Ml!lnicipios violem preceitos da Constituição. 

A tributação que @ substitutivo prohibe não affecta aos direitos 



' ·' 
-283-

I 

·hributavi@s éonferidos ao Estado e:afl Municipi.o., cujo poder é cir.cumscripto 
aos limites de seus ier:rit@r'Í0s . . 

E acom.panhand0 re egr.eg:io Deputado pela Bahia, passo por um . 
momento do domínio do Direito ·Gol>istibtwiona•l para o dominio da .scieneia 
economica. 

Ella nos ensina .que imp@sto cle exportação é o qu.·e aguarda a m<erca-
doria em sua entrada no paiz pelas aUmadegas. · 

E' urm ·imposto aduanei•ro. 
Imposto de consumo é o que se cobra, após a eatrada e ·dep~is que as 

me;rcado.rias se i1.1ternam., localisando-se em um ponto qualquer, onde são 
distJ:ihuidas -ou rateadas pelos consumidores. 

A característica do :imposto .de c0nsumo é a sua ·generahzaç·ão a um 
certo nu:merG 'de pvodw:etos êspec<ificadamente ·design·ardos a que se ap-
plica, recahindo sobre cada contríhuinte p:roporcionalmente.ã suadespeza . 

. Essa me pa·rece a verdadeÍ!ra distincção :entre esses impostos, á luz 
dos principio.s para os quares aqui se appellou. 1 

Todos os constitucionaEstas e commentadores teem reconhecido 
a necessidade de se decretarem leis cGmplementares, 1ei•s essas que todas 
as Gonstituições do mundo, em todas as épocas da historia, teem deixado 
ao P0der Legislativo ordiaa.rio. · 

Uma Constituição escripta :e rígida: como a amerieána e a brazileira, 
consigna apenas, em theses seccas e breves, princípios geraes, que devem 
d.epeis ·s-dr .desenvolvidos na pratica das instituições. 

Dissertando so:bre esta materia, no seu monumental estudo ·sobre 
a Bepublica Americana, diz Bry-ce que a Gonstituirção se ·desenv@lve po.r 
tres modalidades diversas : pela revisão, por· meio ,de emendas; pela inter-
preta.ção, isto é, pela revelação .d·l'l sentido implicitamente centido nos 
termos n.ecessariamente breves, .ou p.ela exteasão .de suas disp0sições 
a casos .que eUas não visam di recitam ente, mas aos . qllaes se appl•ica seu 
es.pirito; pelos usos, isto é, pel@ estabelecimento de regmJa.ment(')s, que não 
C{mtra.dizem suas· disposições .expressas, mas lhes dão um caracter e um . 
effeito que modificam materialmente ,p .seu ·fu.nccionameE.to, imprimiildo-
lll!eS uma direcção que ellas aão teriam isoladamente consideradas . 

. Estes regulamentos tomam quasi sempre a fórma .de leis v<>tardas 
pelos Congressos, e qu.alquer q:1u,e seja .a su.a fórma, para ·que tenham 
effieacia, é preciso apenas .que aã0 estejam em contra.dicção com a lettra 
.da C:onstituiç.ão. 

To.da a questão levantada em 1nn processo sobre a significação e 
ap.pLinabiJ.idade .da Gonstitui.ç.ão .d:ewe ser dirimida em ultima instancia 
pela Supremà Côrte Federal, que exerce .a importantíssima· fmwção d.e 
ix~erprebe final da -G(')nstituiçãt>. 

E' um erro, entretaarto, :suppor que <> P.oder· Judiciario é o unico 
i!literprete da · Constituição. 

Ha materias de caracter pul'amente político, arcerca das ·qu:aes .as 
suas decisões, que são sempre em espede, -teem sidl!l contràstadas pet(')s 
outros .pederes no exercido de suas funcções. · · ' 

r ) 

' 



/ ' 

- 28-t 

Assim Jefferson atacou a doutrina estabelecida no fa~oso julgado 
do juiz Marshall, no processo Marbury contra Madison, e Jackson sastentou J 
q-ue a Côrt.e Suprema estava em erro, reconhecendo ao Congresso o poder 
de conceder um pri\rilegio ao Banco dos Estados Unidos, .e que elle, melhor 
compenetrado que a Côrte do espírito da Constituição, tinha o direito 

' d,e considerar o banco uma instituição illegál e de oppor seu velo. ao Bill 
tendente á renovação de seu privilegio. 

As maiorias, no Congresso, mais de uma vez teem reclamado para si 
a :rpesma prerogativa. 

·Entretanto, de alguns annos p~ra cá, os poderes Executivo e Legis-
.lativo parecem menos affirmativos em suas reivindicações, e por sua 
vez, o Poder Judiciario, com a sua tendencia habitual para tolerar todo 
o exercício de poder que não seja evidentemente inconstitucional, tem 
d.eixado longa margem a estas autori,dades. 

A Constjtuição se desenvolve interpretativamente por duás maneiras : 
algumas vezes os presidentes, e mais vezes ainda a legislatura, votando 
decretos. ou leis, teem exercido certos poderes·, suscitando-se a questão 
de saber si os poderes assim exercidos eram legaes, isto é, conformes ao 

. espiritQ da Constituição, 
Qua·ndo resolvidas affirmativamente pela Côrte as referidas questões, 

ficam reconhecidos como. partes integrantes da Constituição os poderes 
exercidos.. · , 

Certas disposições da legislação, outras vezes consideradas cómo 
oppostas á Constituição, são pelos tribunaes declaradas nullas e esse 
facto constitue uma interpretação da Constituição, cujas clausulas 
deixam de suscitar duvidas. 

Questões desse genero são, por vezes, levantadas como verdadeiras 
questões de interpretação, no sentido estricto da· palavra, quando a sua 
ambiguidade é tal, que se pód!;l crer, ·com iguaes fundamentos, que ellas se 
referem ou que não se referem ao caso previsto na Constituição. Essas 
questões se r!:Jsolvem por meio de verdadeiras interpretações, que definem 
(;) sentido da clausula constitucional. 

Questões congeneres existem outras vezes,_ ainda mais complicadas 
e difficeis, quaes as chamadas questões de conslrucção, nos casos não pre..: 
vistos de todo, ou apenas omiss.os, brevilal.is causa. 

Estas questões se resolvem pelo desenvolvimento da Constituição, 
na qual se tem de procurar um elemento referente ao ponto em discussão 

, e que permitta o estabelecimento de um principio de bastante solidez e 
consistencia, para abranger e englobar os casos não previstos ou omissos · 
que constituem essas questões. 

São princípios capitaes desta doutrina decorrentes que um poder 
só pertence ao Governo Nacional . ou a um dos seus orgãos,_ quando lhe 
foi realmente outorgado,• não havendo presumpção alguma em favor da 
existencia de um poder; mas, uma vez conferido um poder, este''deverá 
ser . interpretado largamep.te. . 

Esta maneira de ver tem por :?Í o bom senso·e é tambem confirmada 
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pelos proprios termos da Constituição, que autoriza o Congresso a votar 
todas as leis necessarias e uteis para exercer os poderes delegados. 

A interpretação da Constituição adquiriu em certas épocas uma tal 
irn!portancia, que ,serviu de base á formação de partidos políticos. Pouco 
tempo depois da formação do governo nacional, em 1789, dous partidos se 
qônstituiram, um em favor do fortalecimento da autoridade central, outro 
para a ·defesa dos direitos dos Estados. · 
- Destes dous partidos, um tinha tendencia_ para dar aos termos da 

Constituição uma 'interpretação liberal, expansiva, larga; o outro se 
arvorava em protector ao mesmo tempo dos Estados e dos cidadãos 
contra o poder central, limitando por uma interpretação estricta os poderes 
conferidos. pela Constituição. 

Esta distincção vem dos primeiros dias da Republica Americana 
e não desappareceu jámais, subsistindo até hoje. 

O costume, que, em todos os departamentos é uma força productora 
de leis, manifesta particularmente a sua actividade no que concerne á 
condu c ta pratica .do governo, imprimindo ao funccionamento ·da lei um 
caracter e úma direcção que não podem deixar de ser considerados 
quando se estuda e se discute a ·constituição. Um exemplo recente é o 
Acto sobre o ·commercio entre os Estados, que passou a reger tambem 
todas as grandes linhas ferreas da União. Este Acto é uma affirmação 
da autoridade federal sobre companhias numerosas e poderosas, legal-
mente autorizadas p~los diversos Estados que ellas servem, e dá um 
novo aspecto e uma significação nova á clausula constitu·cional que con-
fere ao Congresso plenos poderes de l~gislar em materia de commercio. 

A largos traços explanada, ahi tendes, senhores, a doutrina americana, 
derivada da applicação dos mesmos princípios cuja adaptação fizemos, 
indo buscar nos Estados Unidos o modelo e o molde, o typo e o feitio 
das instituições que hoje nos regem. 

E quando isso não bastasse, no aspecto da questão que propriament~ . 
nos occupa, no caso vertente, ahi estão os dispositivos expressos consignados 
nos arts. 34, ns. 33 e 34 e 35, n. 1, ex-vi. dos quaes ao Congresso Federal 

. compete privativamente, (( decretar as leis e resoluções necessarias ao 
·exercício dos poderes que .pertencem á União, decretar as leis organicas 
para execução completa da Constituição e velar na guarda da Consti-
tuição e das leis, providenciando sobre as necessidades de caracter 
federal ,,, 

E quanto ao ponto de vista especial que nos interessa - a regula-
mentação do commercio internacional e interestadual - respondendo 
aos que extranham a nossa intervenção, julgando-a intempestiva fazemos 
nossas as judiciosas ponderações do Sr. Amaro Cavalcanti, no seu cc Sys-
tema Federativo >l. 

cc Nada ha de mais ·estranhavel que a carencia de leis necessarias ao 
bom exercício dos poderes publicos e de leis organicas para a execução 
completa da Constituição; 

UMA DAS ·PRINCIPAES DIFFICULDADES APPARECIDAS'' NA PRATICA 



DO NOVO REGl.MENhVE.M D.& OMISSÃO< :00' LEGl'SLADOlt FEDERAL em desen- · 
volver O THEOR DE C:EJitTAS DIS'PtJSIÇ0ES CC!).NSTI1:UCI0NAES P'AFIA QUE 
ELLAS P'OSSAM CORRESPONJJ,EH AO· SEU OB:J:ECTU E FINS ... O QUE MUITO 
IMPGoR/fA> É QUE SOBRE ES31E, ASSIM COMIJJ' SOBRE'. MUI'l'OS AS·SUM'I'TOS:,. 
O CONGRESSO NACI'O·NAL LEGISLE, .AFIM D~E Q·U:E A AUSENClíA. DE.Í'..EfFEDERAL-
NÃO. VÁ DAND'O ENS·EJlO AO PODER EST:&-:OUAL DE INTE-RFERIR A RES-PEIT'<!i 
DA MA TERIA; PROV_IDENCIANDO . SEGtJNDO BEM tHE PAREÇA NAS ' CIR-
CUMS/fANC!AS'. n . 

E' exactamen.te o que vem fa·zer a lei, J1rela qua'l pr0pugn:a:mos, lei 
ant es reguladora do commerdo· que interpretativa. 

E agora, ao conduir, peço permiss::ão para notar o movimento ((_fl!Hl 
nos ultimos tempos se opera em todo o paiz. entre· as classes mais direc-
tamente interess·adas neste assumpto·, as classes i>ndustriaes e· commer-
ciaes, contra estes impostos . 

O SR. PAULA RAMos. - Dá lícença- para um aparte? 
O SR. JEsUINO CARDoso . - . Pois não-, com todo o prazer. 
O SR. PAULA RAMÕ~. --'- Santa Catharina nunca teve . impostos 

interestadua~sr c acaba de supprímír (i)S interínunicipaes. 
O SR. ELoY CHAVEs. - Acceite então osAneus- parahens . 

. o·sn. ERICO CoELHO.- o Estado do· Ri·G tambem ain·da não abusnsu< 
desse recurs-o . 

O SR. JEstriNo CARDoso . - Mas, em todos os Estados da Republica, 
com excepção de um ou outro, existem estes impostos. E si não existem 
em Santa Catharina, Rio de Janeiro e S. Paulo, por honra desses Estados, 
existem em outros que não desejo citar, por-que, já o dísse uma vez e 
torna affirma-lo agora, - dev()mos resolver este assumpto, não ·sob o 
ponto de vista· de Pernambuco, da Bahia, de Minas, de S. Patrfo ou Pi'auhy, 
mas sob o ponto de vista dó Brazil, sob o ponto çie vista nacionaL (Apoiados 
gerae-s. ) · 

Já se tem dito e escri'pto e está na conscierrcia de todos-, Sr. Presidente, 
que impostos í.flegaesáe taxas abm;iva:s puUulam por toda a parte, contra-
riando a des·envolvimento das nascentes· irrdustrias, estancando- as fontes 
de producç·ão, obstruindo o commercio, onerado de tributos pela União, 
pelo Estado e pelo Municipio, cuja táplice competencra: tributaria esmaga, 
suffoca e opprime o contribuinte, que, as mais das vezes, não enxerga a 
democracia e a liberdade republicanas, as autonomias estaduaes, as fran-
quias municipaes, sinão através do jugo tyrannico do despotismo fiscal, 
que torna a vída quasi impossíve-L . . · 

O SR. Emco CoELHO. - E a Republica ant!pathica; 
o SR. JESUINO CARDOSO. - ... e a Republica antipathica, recahirrdo 

em deploravel confusão de a<ttribuiç0es sobre o mesmo objecto, pesando 
qual manopla de ferro sahre qualquer m•anifestaçã:o da actividade indr-
vidual ou collectiva, trancando os mercados na,cionaes aos. pro'ductoS' do 
paiz, cintando de mesquü;thas muralh as chil'lezas . as. fronteiras. dos Muni-
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eipios de Ullill ntesmo· Estado·, e as fronteiras d0S Estados de. uma s:cb> e 
unica Rejmblica. (Muita bem:.) 

E, Selil;h:ores:,, com sj.JJJeeridade. ·o penso · ~ com fran(lj;ueza o cliige,. repe-
tinda o que. por ahi< ~e .anda a lêr e a. mivw· todos os. dias: - eu es~res 
impostos desapparecem, ou essa desharmonia e anormalidade-r que· 11evre,.. 
lam ausencia de co0:rdenaçã<T- naéi@nal entre os Estados. F!edelladl!ls e o 
Estado l?ederal se apagam e se extinguem. oru essa balbl:Fl'àia tlli.btlta•úa 
reinante: tem. um paradeiro e cessa a g,uerra d:e tarif\as entre: os Elstad:<ils, ou, 
nrr.ais cedo- ou mais tarde, rôto o laço: federativo, ~uebradC!ll ~ vim;cwlo dia• 
Únida:de, fatalmente se desmtegrará!·a União,. pelo desmembramento- dos 
Estados. 

, E então·,. senhores, veremos s:urgi1",. s-obre· os destroços .di.~ que ti~ü 
outr.'e;ra o lar immenso de um grande· povo, insi~ifi:cantes repuhliquet~s', 
inglorios fragmentos de uma nacio:mrlidade: abatida e de:c;:adente:,. enbegues 
ao poderio do· estrangeiro, dei:xando, de· existill' a PatEia Braz.íle:iiFaJ, que, 
unida e amada, poderá vir ainda a ser grande e forte no Continente 
Americano e no Mundo Civi•1isado L {.Mu:ift:j bem; muita bem. Pwlm:tz;s, prolon- . 
gadas; na recinto e nas galerias. O oradar é· a.braçadto e: l!nvamente cr:zm-
primeniado.) 

O Sr. João. Luiz Alves. ~ S1·. Presi·dente:, consid;ero. 6' assmnpt.o 
em debate esgotado em todas as .sl!l'as fac:es pelos: notavers: Grado:ues: f}Ue 
me precederam na tribuna, exhaurido com magna co.mpetemcia pelo 
luminoso parecer do Sr. Anizio de Abreu- . 

Porque, poli"tan.te>,. ent:rO' el:ll no de·hacte, Sr. Presidente:, si,, como 
é certo· e estou convencido·, nenhtml:a idéa: no.va• posso trazell',, Jllenhum 
pllineipio novo posso formular, em torno das: q;u:.estões q:ue se pt:endem 
á interpretaçã0 da :nossa Gonstituição neste po:nto.? 

Entro no debate, Sr. Presidente, porque tl\ln:ho nec·essi:dad!e.de: manter 
c9.herencia, de· fazer de minha vida publica uma se:riaçãOllogi•ere em todas 
as questões nas quaes me tenho visto empenhado. , 

Deputado- ao Congresso Mineiro, tive necessidade,. mais de &ma vez 
de defender a autonomia de meu Estado nesta questão. Jonralista,. o:Osm!l<r(/ 
embora (não apoiados geraes), apezar do posto importante: q;ue: 0ccupe:F, 
como director político do o·rgão official do pa•rtido republicano· mi:neiro, 
tive necessidade. de escrever diversas séries de. artigos, clienionstral'ld@ a 
constitucionalidade dos impostos ·que· o meu Estado cobrava. Depnfiado 
federa~, sinte-me. no dever de, mais uma. vez, em scenario mais amplo, 
onde todO' O' paiz me · póde ouvir,. mais: uma vez, assum~ndo a· responsa-
bilidade das rriinhas opi-niões, sust.entar, com o S:v; Anizio tiMe Abreu, a 
cónstitueionalidade. dessesf impostos·. 

A proposito, peço licença para ler á Çamara o que esm-ev~ em 
2(}, !fe maio de J902, definind<>l a• posição em ~ue estm!F C?..oJlCJ~cado. 
(Lendo:) 

<< .Nos primeiros tempos. da Republica· pres:enciám@s o exagg,erq com 
que se ·defendia a . independ~€ia ,dos• Estad6s-, não. f·altan€lo quem sus-
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tentasse, com viso de sinceridade, que com o novo regimen, as antigas 
províncias tinham adquirido os attributos da soberania. 

A reacção se fez e não são 'raras hoje as oppostas tentalivas de sup-
pressão da independencia e autonomia que a Constituição Federal outorgou 
aos Estados. ! 

Os extremos são viciosos, a verdade está no meio termo que o pacto 
fundamental da Republica sabiamente estabeleceu. . 

Nem ·soberanos, porque a soberania é una e indivisível, nem depbn-
dentes da União, além dos limites expr_essos na Constituição Federal, 
porque essa dependencia os reduziria á condição das antigas províncias 
(e para isso ... vaudraif pas la peine de changér de gouvernemenf}, os Estados 
não devem, por amor á Federação1 exceder da sua competencia política 
e administrativa, mas igualmente não p·odem, por amor â Republica, 
deixar de reinvindi·car os direitos de sua independencia. . 1 

Hoje, já não são de temer os exaggeros favoraveis á autonomia dos 
Estados. · ' ' 

O perigo está d'o lado opposto e tanto maior é esse perigo quanto é 
certo que o principal fundamento Clo tegimen está na sua organização 
federativa. >> 

Depoi~ de apontar diversas tentativas de absorpção da autonomia 
dos Estados, accresceritava eu : (( Em materia de impostos maior é a 
·confusão e maior é a tentativa de absorpção. n 

E assim, incidentemente, respondo á bellissima peroração do meu 
nobre amigo Sr. Jesuíno Cardoso: 

.((Quando os impostos pesam de certo modo sobre o pevo, o que aliás 
se explica por uma necessidade passageira, que o patriotismo de todos 
deve comprehender, supportando os encargos com a certeza de melhores 
tempos, não se procura indagar nos Estados de onde provém o maior 
gravame, necessario ou não. 
, · Todos os sacrificios tributarios são attributdos não á União, mas aos 
Estados. , 

Ninguem se lembra de dizer qu·e a União invade a esphera financeira 
dos Estados. Ao contra~io, a inversa · é apregoada como supremo evan-
gelho constitucional. · 

O phe:Q.omeno obedece a uma lei de psychologia política : attribue 
o pov~, naturalmente, ao poder ·com· o qual se acha em mais proximo 
contacto os encargos geraes que sobre si recll.hem . 
. ~ E' necessari'o, por bem da autonomia dos Estados, que é á mais 
solida base do regirnen republicano, que se combatam esses exaggeros, 
essa injusta critica ao systema financeiro estadual. H 

E' essa, portanto, Sr. Presidente, a razão de ser da minha presença 
na tribuna. 

' A verdade das palavras que então escrevi é ainda mais demonstravel 
no momento actual. ,, •' 

Pois, porventura, os impostos·de consumo que a União cobra não são 
mais onerosos d'o que os impostos que os Estados estão cobrando? ' 

{ 
y: 
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Como affirmar que o gravame da vida economica do paiz vem da 
tributação estadual? E'. 

Não é uma verdade que a União está invadindo muitas vezes a com-
petencia tributaria dos. Estados? E'. 

/ Eu poderia citar, por exemplo, o imposto de transmissão de proprie-
dade, que ·ella cobra sobre apolices e embarcações, de encontro a texto 
expresso da Constituição, que estabelece que é de exclusiva competencia 
dos Estados esse imposto de transmissão de propriedade. 

Porventura, não está ella invadindo a competenci1:1 tributaria dos 
Estados em materia de impostos de industrias e 'profissões, a pretexto 
de cobrar imposto sobre dividendos? ' 

E' preciso, portanto, que ao mesmo tempo que sé censura os Estados 
p lo excesso em materia tributaria, não se faça pesar sobre elles unica.,. 

, mente o odioso desse excesso; é preciso que se reconheça que o excesso 
existe na União e nos Estados. 

Quanto á questão em debate, firmo desde logo a minha opinião, 
dizendo que considero , de grande inconveniencia, contrario a uma boa 
política economica os impostos i nter-estaduaes. 1 

Entendo que elles devem ser-supprimidos, mas penso que o devem 
ser péla autoridade dos proprios Estados, porque não são inconstitucionaes, 
não podem ser prohibidos por lei federal. 

Penso que os impostos de importação inter-estadual não são inconsti-
tucionaes, e que os impostos de consumo, de generos nàcionaes ou estran-
geiros, cobrados pelo Estado, não são inconstitucionaes; e que o imposto 
de importação estrangeira só é inconstitucional, si não tiver .a clausula 
de reversão para a União. 

A questão gyra em torno de tres systemas de impostos : os impostos 
de importação estrangeira, os impostos de importação nacional e os 
impostos de consumo. 

Em torno destas tres modalidades tributarias, já se formaram nesta 
Camara, no momento actual, quatro escolas oppostas; e isto vem desde 
lógo demonstrar que nao é tão claro, como pretendem os sustentadores 
do principio da interdicção aos Estados, da prohibição deste imposto, 
não é tão claro o preceito constitucional a respeito. 

De facto, já temos a primeira escola q-qe chamarei- a do Sr. Anizio de 
Abreu e que eu tambem defendo, que é aquella que sustenta que o imposto 
de importação inter-estadual, e de consumo de mercadorias nacionaes e 
estrangeiras, é legitimamente· cobravel · pelos Estados. 

Temos a escola da bancada paulista, brilhantemente defendida pelos 
Srs. Arnolpho Azevedo e Jesuíno Cardoso, que sustentam· que o imposto 
de importação inter-estadua~ é prohibido, e que ó de consumo é permit-
tido, com a. condição, porém, de ser igualmente lançado para· as merc9-do-
rias do Estado e de fóra delle; e com a condição de, si no Estado houver 
producção similar, só · poder .recahir o .imposto .de consumo em generos 
estrangeiros vendidos a retalho. 

Temos -a escola d9 Sr. Felisbello Freire, tambem · brilha~t~mente 
IMPOSTOS INTERESTADU.\Eiil, 19 

I. 
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deiendida por S. Ex., quando apresentou o seu substitutivo; S. Ex. acceita 
o imposto de consumo cobrado pelo Estado, mas exclusivall1ente sobre 
mercadqrias nacionaes, e nega ao Estado. ú direito de tributar (} constíi:no 
de mercadorias estrangeiras, salvo revertend·o o imposto para os. cofres. \ 
da· União, ~ . 

Temos, finalmente, l1 escola do Sr. Augusto de Freitas 1 que sustenta 
em absoluto a inconstitucionalidade destes impostos, quer elles tenham 
o nome de importação, quer de consumo, porque não é o momento da 
incideticia que muda a sua natureza e inconveniência, natureza e inconve-
niencia previstas na Constituição. · 

Creio que é essa doutrina de S. Ex. 1 

Por conseguinte, ao entrar no debate, o meu caminho está traçado -
é demonstrar, d,ar as razões por que não acceito nenhuma das tres primeiras 
escolas e terminar dando as razões por que sustento, com o Sr. Anizio 
de Ahreu, a inconstitucionalidade- de todos as ;proj.ectos apresentados. 

Começo, porém, Sr, Presidente, pelos argumentos apresentados 
dybaixo do ponto de vista constitucional_ contra os impostos denominados 
inter-estaduaes. li 

O pritnfi)iro argumento é deduzido, e vou pela o.rdem das disposições 
constitucionaes, do lirt. 7.o, § 2.o (< Direitq de entrada, sabidas e estadi.ll 
de navios, sendo livre o commercio·de cab'Otagem ás mercadoril:ls nacio-
naes ...... ·>> 

Dizem os imp:ugnadores dos impostos inter:"estaduaes que essa liber-
dade de commercio. de cabotagem . é a prohibição para · os Estados . de 
crearem impostos inter-estaduaes ou sobre o commercio inter-estaduaL 

Mas confesso, Sr. Presidente, não obstante o brilhantismo da fórma 
e do fundo da argumentação em contrario á opinião do illustrado 
St. Anizio de Abreu, não obstante o brilhantismo da fórma e do fundo 
dos argumentos apresentados, parece que a opinião· por S. Ex . firmada 
ainda continúa de pé, tendo como. 'primeiro argumento contra a inter-
pretação que se quer dar ao art. 70, § 2.0 ' o seguinte (Lendo): 

« ... Pretende~se que o dispositivo de uma proposição subordinada, 
qual se contém no n. 2.0 do. art. 7. 0 , ,e onde se trata exclusivamente dà 
competencia. da União, deve ter interpretação extensiva, de maneira 
que pelo mesmo sejam os Estados igualmente cercados no direito que já 
gosavam as antigas províncias de tributar as mercadorias no seu gyro 
inter-provincial ou usando da faculdade cumulativa (art. 12), que lhes 
dá a ~onstituição de .<< crear novas fontes de renda. !> • 

Por . este originalíssimo processo de interpretação converte~se em 
restricção tambem anhullatoria de direitos privativos dos Estados uma 
clausula puramente limitativa de direitos certos e determinados da União, 
clausula inserta em disposição só a .esta referente e applicavel. 

No emtanto, da simples ' leitura desprevenida da disposição consti~ 
tucional resalta . com a maior evidel).cia o pensãmento nitido e insophis-

, mavel que nella se contém. 
O co;mmercio de cabotagem,. a que se· refere a sub·clausula do art. 7.0 , 

l' 
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para declarai-o livre,. depois de haver dado' á Un~ão a faculdade exclusiva 
·de cobrar« impostos de-entrada, sahidae estadia de: navios>> outra cousa 
não é, nem póde ser, sinão « o trafico ou naveg,ação pela co~ta do paiz, 
o t:cansporte de mercado-rias de porto a porto~ ou, precisando melhor - a 
entrada ou a sahída destas de um porto para outro, ou, finahnente, como 
define o art. 144 da Nova Consoli-dação das Leis das Aljandegas, o trans-
porte d_e generos e mercadorias: de qualquer origem de uns para outros 
pontos da Republica. · ~ 

Como tal elle abrange mercadorias nacionaes e estrangeiras - estas 
livres inteiramente á incidencia de qualquer imposto estadual· - quer 
na entrada, quer na sahida. Na entrada, porque só a União póde tributar 
a importação -de procedencia estrangeira (a,rt. 7.0); na sabida, porque 
aos Estados é exclusivo o direito de tr~butar a exportação de mercado~ 
rias - quando estas forem da sua propria producção ~art. 9.0 ). Com as 
mercadori_as nacionaes dá.,se justamente o inverso : o direito do Estado 
de taxal-as é incontestavel, quer na entrada, quer na sahida. 

Portanto, o que é livre não é a mercadoria tributada é-o commercia 
de transporte dessa mercadoria. >> 

Essa é a these do Sr. Anizio de Abreu, que não foi destruída. 
Mas (e não pareça de mínima importancia o argumento) ha na opi-

nião do.s que se fundam na liberdade do commercio de cabotagem para 
sustentar a inconstitucionalidade dos impostos inter-estaduaes um vicio 
de logica e é que se esquecem que ha Estados que não teelh commerciQ 
de cahotagem, como Minas e Goyaz, pelo que deveriam concluir que para 
esses Estados não ha prohibição de impostos inter-estaduaes. · 

Mas a Constituição da Repuhlica estabelec·e tal des'iguaildade, lf!~l 
absmd-o? Não, sem duvida; portanto, o argumento deduziÍ'úlo da liherda-d:e 
de cabotagem nã-o prova contra os impostos inter-es;tad-uá'es -~ porqn·e , 
não é extensivo a todos os Estados da União e não é a-cceitav:el q:Ue a 
Constituição Federal pretendesse estabelecer desigualdade d -e 'Compe-
tencia entre os Estados. 

Ainda mais. Si a liberdade do commercio de cab@tag.em s·ignHica a 
isenção_ de impostos para as mercadorias t~;ansportadas, como permittiu 
a Constituição que os Estados tributem a sua exportação? 

,Porque permittem os nobres ·Deputados da bancada paulista que 
os Estados tributem os generos, depois de entrados em consumo no s·eu 
territorio? O imposto gravando o genero póde diminuir a sua entrada e, 
portanto, ferir a liberdade do commercio de cabotagem. 

O segundo argumento é deduzido do artigo 11, n. 1. (Lendo :) 
<< Crear imposto de transito pelo territorio de um Estado, ou na 

passagem de um para outro, sobre productos de outro Estado da Repu-
blica ou estrangeiros, e bem assim sobre vehiculos· ... » · 

Os no-bres Deputados, para inferir deste artigo a prohibição do i:rn-
posto de importação estadual, distinguem transito de p~ssagem _e pre-
tendem que na clausula na passagem de um para outro éstá prohibida 
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de modo expresso, segundo' a opinião do Sr. Felisbello Freire e impHcito; 
s·egundo a opinião de outros; a importação inter-estadual. 

Penso que n~o; eÍn primeiro Iogar; porque o ma,is rigoroso dos com-
mentador€8 da matería, aquelle cuja áutoridade tem sido' continua-
mente ·invocada pelos sustentadores· das doutrinas oppostas' á que d€-
fendo; o Sr. João Barbalho;l nos seus Commentarios, defendendo, aliás, 
a dôutrina dos nobres Deputados de s·: Paulo, não faz semelhante dis-· 
tincção; e não se póde negar que S. Ex. é um dos mais competentes com-' 
meiltadores da Constituição da Republíca. (Apoiados.) 

_Demais, o imposto de importação, definiu o Sr. Deputado Jesuíno 
C:ardoso, significa entrada; importar é levar para dentro. Pa:s'sagem é 
entrada, é levar para dentro, na significação etymologica desta palavra, 
e nós não devemos, como affirmou S: Ex., tomar as palavras na signi-' 
ficaçãci. etymologica? . 

Mas, não é só. Dizem, e é o argumentó do Sr. Ruy Barbosa, tran-
sito suppõe Estado ae onde sahe, Estado por onde passa e Estado à que 
se destina ó producto. . .. 

Tres termos : Estado que exporta, Estado por onde1 passa· e Estado 
a que se destina. Transito, portanto, é passagem. 

· Dizem mais : passagem de um para outro Estado não suppõe estes 
, tres termos. 

Mas, não é assim para quem leüi attentamente, com todas às suas 
pàlavras, o .dispositivo constitucional. . . . 

Os nobres Deputados, quando argumentam a respeito des~e artigo. 
limitam-s.e a citar as palavras seguintes : '(( crear imposto de transito pelo 
territorio de uin Estado; ou na passagem de tiín para outro. :. i> e param 
ahi para interpretar; esquecem-se de que à Constituição accrescenta : 
sobre produclós de outros Estados da Republica ou estrangeiros ... » 

Temos~. pois, o Estado por onde passa e o Estado . onde entra o pro-
dueto de outro Estado ou estrangeiro, isto é, os tres· territorios julgados 

..... necessarios para a caracterização do imposto de transito. 
Quanto a productos ·estrangeiros, não se póde negar ,que a ·passagem 

suppõe tres termos, o Estado a que se destina, o paiz que exporta e o 
Estado por onde passa o producto. 

Como não admittir a mesma causa, quando a Constituição se refere 
a produ'ctos de outros Estados na mesma clausula em que se refere aos 
eslr:angeiros? . 

Passag,em de um Estado para 'outro do producto' de outro Estado ... 
E' o mesmo• imposto de transito e rião d'e importa~ão., · 
O SR. EL<)Y CHAVES.- Entende V. Ex_. que esta segunda parte ... 

, O SR. JoÃo Luxz ALVÉS.- E' explicativa da primeira, determinada 
pela necessidade de tornar clara a prohibição das taxas itinerarias, cujos 
males veem proclamados desde o Imperio, como V. Ex. sabe·. 

O fim, portanto·; da disposição constitucional foi torp.ar claro o que 



., 

-293-
I 

o legislador entendia por tran~ito; transito pelo territorio de um Estado, 
ou passagem de um para outro, de productos de outros Estados. 

Invoca-se depois o disposto no art. 34, n. 5, da Constituição, que dá 
á União a competencia exclusiva de regular o commercio inter-estadual 
e internacional, e tira-se desta faculdade da União a prohibição aos 
Estados de taxar, porque, disse o nobre ' Deputado por S. Paulo, si re-
gular não é taxar, taxar é sempre regular . . Pois bem, si taxar é sempr~ 
regular, a Constituição contém disposições antinomicas e contradicto-
rias. Vou provai-o. 

· E' verdade; ella estabelece que é da competencia exclusiva da 
União regular. Si taxar é sempre regular, taxar é sempre da competencia 
exclusiva da União. ' 

Mas não é, não é para o nobre Deputado, não é para a propria Consti-
tuição, que estabele.ceu o imposto de exportação que afiecta o commercio 
inter-estadual, que estabeleceu o de industrias e profissões e diversos ou-
trOf:l que ella permitte aos Estados e que directa ou indirectamente re-
cahem sobre o commeréio inter-estadual. Portanto, taxar não é regular 
porque, si é, não é faculdade exclusiva da União, apezar da Constituição 
dizer que é. (Apartes.) · 

. O SR. TEIXEIRA DE SÁ.- Dirão que são excepções ... 
O SR.' JoÃo LUiz. ALvEs. - Pois então atraz dessas, veem outras 

implícitas, -e, portanto, esse principio não póde prevalecer. (Trocam-se 
·varios ·apartes.) E não é só. ' 

ó SR. ELOY CHAVES.- Eu n'ão interrompo v. Ex. com apartes, porque 
entendo que esta é uma inateria que deve ser tratada com càlm'a e sere-
nidade ... 

O SR. JoÃo LUiz ALvEs. - Como eu estou tratando. 
' Si taxar é regular o commercio, Sr. Presidente, os Estados regulam 

o <;,Ommercio internacional porque podem tributar a importação de mer-
cadorias estrangeiras, ainda que o tributo seja destinado á União. Ora, a 
compettmcia de regular o commercio internacionaf é da União; logo ta~a.r 
não é regular. . 

O Sr. Anizio de~breu ainda neste ponto não foi, ao que me parece, 
sufficientemente combatido. (Lê.) · 

<< O poder de regulamentar o commercio é assim definido : 
« E' o poder de prescrever as regras pelas qqaes o commercio deve 

ser governado. n' (Calv. Dicisiones Constitucionales, 152.) . . 
O commercio sendo o intercurso e o trafico entre os povos, regulai-o 

quer dizer : fixar as regras applicaveis Ms . differentes actos que interes-
sam esse intercurso .e esse tra·fico - escreveu Marschall. (Pomeroy's Con-
slilucional Law pag. 272, cit. Araujo Milton. Constituição do Brazil, 
pag. 127, 2.a edic.) , 

· A differença entre os dous direitos , de regulamentar o commerci~ 
e de' lançar impostos é assim magistralmente estabelecida por Pascball 1 
~ . . ' 

, I 
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O poder de regulamentar o commercio .não é, como se poderia crér,, 
a mesma Mus·a que o poderde· ~stahelecer impostos. Este ultimo admitte 
o concurso do Gongvesso e dos Estados, mesmo quando é exclusivo, como 
acabamos de dizer. A difierença resulta da natureza mesma desses 
poderes. O poder de taxação, concedido ao Congresso, não é necessaria-
~ente .. incompatível com · o que pertence aos . Estados. Gada um delles 
póde estabelecer um imposto sobre as mesmas cousas sem invadir o· direito 
do outro, porque i!Jlpor contribuiçÕes é tomar pequenas porções da massa 
das riquezas que são sv.sceptiveis de uma divisão infinita. Estabelecendo 
.um imposto no interesse de um Estado, esse Estado não. faz o que o Gon-
gresso teria o direito de :fazer, porque o poder d<;> Gong,resso não se estende 
aos objectos particulares dos Estados. 

Assim, pois, o exercer cada governo direito que lhe é proprio para 
crear impostos, não inv.ade a esphera .do direito alheio. Porém ( eifl .O ,que 
os Estados não podem. fazer), si, ao contrariQ, um Estado quer regula,.. 
mentar o seu commercio com as nações estrangeiras.· ou com a União·, 
ex-erce então um poder que não foi .concedido sinão ao Gongresso. 

Não ha, pois, nenhuma analogia entre a faculdade de crear impostos 
e a de regulamentar o commercio. (Paschall. Constituição dos Estados 
Unidos, pag. 131,, art. 77. Trad. E. Queiroga, 1888.) J) 

Razão tinha, _portanto, de sobra o Sr. Augusto de Freitas, cujo nome 
peço licença para declinar, quando affirmava que na jurisprudencia norte 
americana se podia encontrar opinião .para todos os paladares e doutrinas 
que aqui quizessemos sustentar. · 

Mas, Sr. Presidente, si taxar é regulamentar, como é que 'os nobres 
Deputados admittem que os Estados possam crear impostos de consumo 

·sobre os generos nacionaes e sobre os generos estrangeiros? Porventura, 
estes impostos não podem diminuir o consumo dentro 1do Estado e, por 
c.orisequencia, a sua importação? Evidente.mente, ·O consumo diminue 
quanto niaiór for o imposto. · · 

. Ora,, si . os nQJ?res Deputados permittem a creação dos impostos 
pela doutrina de .nacionalização ou da incorporação, tonc.edem aos Estados 
a faculdad_e de regular o commercio internacional e inter-estadual, istoé, 
aquillo que a Constituição diz que é da ~xclv.siv.a competencia da União. 

E foram estes, Sr. Presidente, os unicos artigos invocado~ para a 
sustentação da doutrina da prohibição dos impostos inter-estaduaes; 
nenhum delles, porém, suffraga, a meu ver, a prohibição desses impostos. 

A doutrina dominante na. Qamara, pelos oradores que já se fizeram 
ouvir, pelos projectos que estão apresentados, que é a . .doutJ.,ina do Sr. Ani-
zio de Abreu, quando acceita o principio da nacionalização ou da incorpo-
ração, nã@ é por mim r.epellida; todos nós á excepção D.o Sr, Augusto de 
Fveitas - em absoluto e do Sr. Felisbello - em .relação .ás mercadorias 
n~ç.ionaes , todos nós estamos de accordo :p..este ponto - o .Sr. An:izio de. 
Abreu, o Sr. Campista, o Sr. Arnolpho de Azevedo, o Sr. J .esuino Gardoso, ,, 
e o Sr; Serzedello Gorrêa que~ em carta que; .escreveu a O ,Paiz, e em dis-
curso que pronunciou na Associação Gommercial, julgou inconstitucional 
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-o seu proj;ecto ora ein debate, suhmettendo-se, graças á sua boa ·fé e á 
compreh~nsão nítida dos seus deveres de homem puli>lico, {i -opinião dos 
nobres Deputados da bancada paulista . 

Portanto-, estamos todos de accordo quanto á doutrina da. naciona-
lização d.())s pro duetos estrangeiros e á da incorporação á massa · geral -da 
riqueza do Estado dos pr(:)ductos de outros .Estados. 

Só diverge em absol;11to desta doutr.ina o Sr. Augusto de Freitas. 
Devo declarar que reputo logica a sua doutrina, como logica reputo 

a nossa, porque nesta materia não comprehendo u meio terin(} : ou a 
Constituição F~deral prohihiu, por um principio economico, a taxação 
da importação inter-estadual, e dar-lhe a forma de imposto .de consumo 
é sophismal-a. (é a doutrina do nobre Deputado pela Bahia) ou não pro-
hibiu tal taxação e não pode a lei ord.inaria prohibil-a. (E' a . dputrina 
do nobre Deputado pelo Piauhy e que eu defendo.) 

A doutrina intermedia, porém, muda a denominação do imposto, 
mudando o tempo de incidencia. 
. . Mas, pergunto : o que se quer evitar com a prohibição dos impqstos . · 
inter-estaduaes? 

O que se quer evitar não é o onus pesando sobre a producção na- · 
ci(:)nal difficultando sua circulação· pelo. paiz? E os impostos de consumo 
não pesam sobre a producção nacional, não impedem sua circulação pela 
mesma fórma:? 

UM SR. DEPUTADo. ·.:__ Desde que não haja distincção ... 

. . O SR. JoÃo Lmz ALvEs: _:_ A' distincção eu hei de ch~gar; a ,~inha . 
arg.umentação é logica ; eu supponho que a distincção é inconstitucional, 
COlflO aliás)Írilhantemente demonstrou o Sr. Augusto de Freitas. · . 

Senhores, a faculdade de taxar é illimitada; ou os Estados teem 
·o direito de tributar o consumo · e podem fazel-o eomo entenderem, ou 
não teem. A Constituição não distingue, não delimita a faculdade. (Ha 
varias apartes:) 

De accordo com o que quérem os nobres Deputados, o genero que 
não tem producção similar no Estado não póde ser trib~tado porque, neste 
caso, a tributação já não é sobre ~ consumo, é sobre a importação. 

O SR. EwY CHAVES. - Não pude apprehender bem o argumento 
do nobre Deputado\ v. Ex. acha que a nossa theoria pão -serve? (Ha 
outros apartes.) 

O SR. JoÃo 'Lmz ALVES.- Acho que a theoria não vae a· todos os 
extremos logicos a que devia ir. Ou se sustenta o imposto de importação 
interestadual;· acceitando-se o ·de consumo, ou se negam os dous, como 
faz o Sr. Dr. Augusto de Freitas. O meio termo é qúe não posso admittir, 
e isto porque a questão, para _mim, é uma questão economica, sub(:)rdi·-' 
nada a princípios constit'!JÓOnaes; e, si a questão é : economica, não im-
porta o. momento da incidencia do imposto, o que importa é a existenciá 
do ·mesmo imp!)sto. (Muito bem.) . · 
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· Preciso,. porém, em ligeiras ·considerações demonstrar porque, 'de 
accordo com alguns textos constitucionaes, reputo permittida .a tribu~ 
taça o inter-estadual. _ · 

Já demonstrei, · tanto . quanto permittiam as fracas luzes do meu 
espi'rito (não apoiaiios geraes) já demonstrei que os argumentos tirados 
dos textos constitucionaes contra nossa doutrina, são improcedentes. 

Vou agora tirar dQs textos constitucionaes argumentos _favoraveis 
a IT\inha ·doutrina . 

. E facto notavel! esses textos são os mesmos dispositivos constitu-
ci(:)naes invocados ,pelas quatro escolas para sustentarem quatro opiniões 
differentes. Cada uma dellas traz a mais, em seu apoio, um julgado de 
Marshall t · · ' · 

Eis ~ clareza do texto con~titucional 'em virtude do qual se quer 
sufjocar a autonomia dos Estados! 

O primeiro argumento, em que peze ás explicações dadas á restricção 
imposta pela Constituição no art. 7.0 , n. 2, o primeiro argumento deduzo 
jqstamente desta vestricção. · · 

I 
Na notavel oracão que proferiu ha dous dias nesta Camara o djs-

tincto Deputado por" S. Paulo; d.r. Jesuíno Cardoso, cuja estréa não foi 
' para .mim uma revelação parque já conhecia de ha muito o talento e a 

compete'ncia do nosso digno çollega, S. Ex., fazendo o historico dos im-
postos em questão, affirmou o seguinte, que citarei textualmente : 

« Eis ', St. Presidente, em largos traços, o que se passou no Imperio, 
desde a su:a fundação até ao advento da Republica, que encontrou ainda 
pendente a ,questão entre o centro e as províncias, deparando c'om um 
preten<iido direito consuetudinario, fundado em precedentes que se sup-
punham parállelamente contrapostos ao domínio da lei; escripta. » 

· .t;>ois, si a Republica encontrou pendente a questão entre o imperio 
e as p.rovincias, sobre o imposto de importação, que intuito poder-ia ter 
a Constituição, ao estabeleceF a competencia da União quanto á impor~ 
tação de procedencia estrangeira? ' 
' Nós não creamos uma disposiçãa n~va; no nosso diryito, quer con-

suetudinario, quer fiscal, nós' encontramos esta situação : o imperio 
entendendo que as províncias não podiam tributar a importação; as 
províncias entendendo que podiam tribijtar a importação. 

E o que fez a Constituição? Distinguiu duas importações, j,ficontes,. 
' tavelmente : a. importqção de, productos de proceden,cia estrangeira e 

importação de productos de procedencia nacional. . 
'Si ,ha uma importação estrangeira., definida na Constituiçãa, é porque 

a Constituição, reconhece outra importaÇão que não é de procedencia 
estrangeira . · 

' I 
()ra si a Constituição reservou . para a União a importação de ,pro-

duetos estrangeiros e nada dispoz sobre importação de productos nado~ 
aes, o que se deve concluir dah i? · 
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1 Dizem os nobres Deputados ; gue prohibe aos Estados a tributação 
da i'mportação nacional. ' · 

'~ão; não diz isso a Constituição. 
Dizia o nobre Deputado o Sr. Dr. Jesuíno Cardoso, referindo-se a 

esta disposição : .' 
( . 

cc Pretender tirar de um texto, que restringe um poder privativo 
da União, inferencia favoravel á outorga implícita de uma faculdade 
tributaria para os Estados, é derruir pela base todo o 'plano financeiro 
consagrado pelo legislador constituinte. )) 

Eu inverterei as proposições de S. Ex. e contraponho áquella affir-
mação esta outra : 

- Pretender tirar de uin texto, que restringe um poder privativo 
da União, inferencia contrária á outorga implícita de uma faculdade tri-
butaria para os Estados, é concluir contra o art. 65, n. 2. 

Demais, não se tira do texto simplesmente essa affirmação; tambem 
se :lffirma o seguinte : si a Constituição não tem disposição alguma rela-
tiva ~ irp.portação de prodqcto.s nacionaes, inter-estadoal e só reconheceu, 
para dar á União o direito de a tributar, a import~ção estrangeira, é 
porque não cogit_ou da importação de productos nacionaes. . 

· Mas, si não cogitou, não o fez porque ignorasse que as províncias 
vinham lutando com o Imperio sobre esta questão, e não o ignorava 
porque a Constituinte teve em seu seio homens eminentes do Imperio, 
que tinham tomado parte na contenda, em rélação ao assumpto, e po-
der~i citar o Sr. copselheiro Saraiv·a. A questão, portanto, não foi aban-
donada pela Constituinte, po~que desconhecesse esse facto; foi porque 
não quiz prohihir aos Estados a tributação inter-estadoa]. Reservando 
para a União, e prohibindo aos Estados a tributação da importação de 
productos estrangeiros, deixou livre a estes tributarem oú não a impor-
taÇão inter-estadual. O pensamento da Constituinte fqi este, a menos 
que não se demonstre que ha um texto expre§SO da Constituição prohi-
bindo os impostos inter-estadoaes. 

Ainda o nobre Deputado por S. Paulo, disse: cc Como quer que seja, 
permittindo aos Estp.dos tributar a importação estrangeira, sob a con-
dição est.ipulp.da na clausula 3."" do art. 9.0 , póde-se inferir que a Consti-
tuição recusou aos mesmos Estados, por exclusão, o direito de tributar 
a iipportação nacional. » 
· Não; esta logica não me parece· correcta. 

Pois, da disposição que permitte ao Estado .tributar a importação 
estrangeira, infere-se que prohibe tributa,r a importação inter-estadual? 

Por que? qual o prinCípio de hermeneutica jurídica que permitte 
esta illação? . 

Eu infiro o contrario ; 'infiro que, com ~sta disposição, a Constituiçã(;} 
não o permitti1;1 ~em o prohibiu absolutamente, deixando facultado aos 
Estados, pelo art. 65 n. 2, o direito que lhes não é negado .por clausula 
expressa ou implícita de seu texto. 

c 
I 
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. Mas, chega-se ainda a essa affirmação porque no art. 11, ·n. 1, diz 
a Constituição : · 

« E' vedado aos Estados como á União crear impostos de transito 
ou passagem ... » ·. · · · · \ 

Já dei a interpretação que, segundo a minha opinião é verdadeira-
c;lo que se deve entender por transito ou passagem: 

· Si. a Constituição tivesse em vista prohibir a importação inter-esta-
dual, não era esta a @ccasião propicia para o fazer? . 

Bastaria preceituar: « E' vedado aos Estados, como á União, crear 
impostos de transito e de importação inter-:estadual. >> 

Porque não fez? Si não fez, admittiu que o Estado tributasse a im-
portação inter-estadual, e só prohibiu o imposto sobre o producto em tran-
sito. (Apoiados.) / · 

Da d'isposição em virtude da qual os nobres Deputados ·inferem a 
prohibição da importação interestadual, delle mesmo tiro eu um . argu-
mento de irreductivellogica. 

Si a Constituição só prohibe o transito, isto é, a passagem pelo ter-
ritorio, segue-s~ que não' prohibiu a importação, isto é ;a permanencia 
no territorio. (Apoiados .) · · 

Mas, não é só; ·ainda no § 2.o do art. 9.o, diz a Constituição : 
« E' isenta de impostos, no Estado por onde se exportar, a producção 

dos outros Estados. >> Deduzem os nobres Deputados dessa disposiç'ão 
a prohibiçã() do imposto ' inter-estadual; SS. E Ex, ' argumentam : si a 
Gonstituibão impede que os Estados gravem o inter-curso, a passagem, 
o transito, o faz para não embaraçar a liberdade do commercio e pro-
hibir.. a tributação inter-estadual. . 

Eu deduzo o contrario e argumento : si a Gonstituição só prohibiu 
aos ;Estados tributar a exportação de prpductos de outros Estados é 
porque, implicitamente, permitte tax.ar 1a sua importação. (.Apoiados.) 

Ninguem comprehende que ella tivess.e em vista pro~ibir a tri-
butação da importação· nacional, porque si tivesse o teria expresso. 

Eu já disse que o legislador não podia ignorar o estado da questão. 

Mais um argumento a meu favor. Disse o illustrado· constituciona-
lista brazileiro, o Sr. Feli'sbello FreÍre : · 

<< Quando o legislador constituinte additou --, de procedencia estran-
g.eira, - quiz,. como j~ acabei de dizer, primeiro, investir na União só 
a tributação da importação ·estrange~ra; segundo, quiz prohibir á União 
a tributação da importação inter-:provincial. 

Si o legislador cohstituinte dissesse só - tributar a importação, -
a União estava no direito de tribut,ar a importação inter-estadual, como 
está fazendo no producto. - sal. >> 

Logo, é ainda o Sr. Felisbello Freire quem me fornec.e argument0 
contrario ás suas proprias doutrinas .. 

/ 
/ 
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- A Constituição, dando á União o poder exclusivo de tributar . a 
importação estrangeira, di~ S. Ex. teve dous intuitos : 

J.o, dar á União só o poder de tributar essa importação; 
·2.o, prohibir que ella ·tributasse à importação inter-provincial. 
Portanto, não teve a Constituição em vista prohibir, no art. 7, n. 1, 

a tributação pelos Estados da impo'rtação inter-estadual. O texto é res-
tricto á União e teve os fins apontados pelo nobre Deputado por Sergipe. 

Eis ahi, Sr. Presidente, em rapida synthese, os argumentos que eu 
deduzi, contrarios ás doutrinas dos illustres collegas e a favor das minhas, 
dos textos constitucionaes. 

Não lhes dei e não darei ~aior desenvolvimento porque é bem pos-
sível que as minhas idéas sejam combatidas c.om maior lustre .e nessa 
occasião voltarei a sustentai-as com.)1laior ardor. 

Preciso, porém, dizer que si a Constituição não prohibiu nem per-
mittiu aos Estados, expressamente, a tributaçãó da importação inter-
estadual, infere-')e que esse poder lhes ficou facultado pelo art. 65 n. 2, 
porque elle dispõe : << 'E' em geral facultado aos Estados todo e qualquer 
poder, ou direito que lhes não f-ôr negado por clausula expressa ou impli-
citamente contida nas clausulas expressas da Constituição, ll 

· Não vi clausula expressa na Constituição, em que essa prohibição 
exista; logo, pelo art. 65, n. 2, é facultada · aos Estados a tributação dos 
productos nac.ionaes. 

- ' ) 
Dizem, porém, si os Estados podem, a União tambem póde tributar 

a importação inter-estadual; porque diz ó art. 12 da Constituição : 
«Alem das fontes de receita discriminadas nos ar~s. 7.0 e 9.0 ; é licito 

á União como aos Estados, cumulativamente ou não, crear outras quaes-
.quer, não colitravindo o disposto rios arts. 7.0 , 9.o e 11, n. 1. )) 

O nobre Deputado por S. Paulo, Sr. Arnolpho Azevedo, apresento~ 
esse argumento que, á primeira vista, me feriu o éspirito e me pareceu 
de grande procedencia. ' · · 

Com meditação e leiturâ mais demorada do texto constitucional, 
verifiquei, porém, que esse argumento nao passava, não direi de um so~ 
phisma, mas de um parallogismo, que é um argumento errado de boa fé. 

Disse S. Ex. que si o art. 12 permitte ao Estado a tributação inter:. 
estadual permitte tambem á União, porque a faculdade ahi é dada cumu-
lativamente ao Estado e á União. Mas si nesse artigo se perm.itte crear 
fontes ,de receita, cumulativa ou não cumulativamente á União· e aos 
Estados, só se o p~rmitte « não contravindo essas creações ás disposições' 
dos arts. 7.0 , 9.0 e 11, n. I. )) ' 

No art. 7.0 , prohibe-se á Uniãó implicitamente a tributaÇão da 
importação de mercadorias nacionaes, porque só se lhe deixa a tributação 
da importação de mercadorias estrangeiras. ~ 

Portanto, a União não póde crear cumulativamente imposto para 
importação de mercadorias nacionaes, porque essa cre?-ção contravem 
ás disposições do art. 7.0 Mas os Estados podem crear, porque essa dis-
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posi.ção não .é contraventora do art. 7.0 , 9.0 e ll, como creio ter demons-
trado. '· · r 
· A faculdade do art. 12 é cumulativa ou não, conforme póde s'er exer-
cida pela União e pelos Estaâos ou só por aquella ou por estes. Na hypo-, 
these a faculdade não é cumulativa, porque o art. '7.0 , n. 1, nega-a á 
U:nião ;e nenhum .artigo, prohibe-a jlOS Estados. 

Portanto, o proprio art. 12 permitte a creação dos impostos de im-
portação inter-estadual. 

Farei, para terminar, uma rapida analyse dos . projectos em debate. 
Deixo de parte o projecto do Sr. Serzedéllo, que está sendo causa da 
discussão, poJ;~que esse foi repudiado pelo seu proprio autor, que o con-
.siderou inconstitucional. 

Passo, portanto, a a11alysar os outros e começo por dizer qufi, apezar 
do brilhantismo com que justificou o seu substitutivo, o Sr. Arnolpho Aze-
,vedo, não obstante a s'ua competencia demonstrada na materia, cahiu, 
em duas palpaveis contradicções, que, por .gua vez, desnaturam o seu 
projecto e o eivam do vicio de inconstitucionalidade, como demonstrarei. 

Disse o . Sr. Arnolpho Ázevei:lo : << Sim'; os Estados não podem in-
tervir, directa ou indirectamente, na ' regulamentação do commercio 
int'ernacíonal, como não podem intervir, diret:ta ou indirectamente, na 

· regulamentação do commercio dos Estados entr.e si, porque essa attri-
buição de regulamentar foi dada privativamente ao Congresso NacionaL 
Si ·fosse uma attribuição cumulativa da autoridade estadual .e da auto- · 
ridade federal, ella não estaria inclui da . no art. 34, passaria para o 
art. 35. 

Portanto, todas as vezes que de qualquer fórma os Estados possam 
embaraçar essa funcção privativa da União de regular o commercio 
dos Estados entre si, elles estão offendendo a Constituiç.ão, porque estão 
perturbando a União no legitimo exercício de seu direito privativo. » 

Ora, os impostos de consum~ sobre generos de procedencia estran-
geira e sobre os de procedencia nacional não cahcm indirectamente sobre 
o commercio inter-estadual e internacional? 

~ ' 

S. Ex. affirma que o Estado não póde, nem directa, nem indirecta~ 
mente, regu'lar o commercio internacional e dos Estados .entre si; logo, 
S. Ex. affirma 'que o imposto do cohsumo não recahe indirectamente-
sobre o commercio. · 

Pirei que tambem o outro imposto 'só recahe directamente sobre o 
consumidor, que é quem, paga o pato, e nessas . condições o argument,o. 
não seria procedente. r' , . 

Mas as contradicções que ,quero apontar são relativas ao seu pro-
jecto. · ' ' . 

S. Ex~ diz que só é licito aos Estados taxarem as mercadorias es·tran-
Keiras, as nacionaes de Ot1tros Estados ~ quando concorrem as seguintes. 
condições,: 

«·1.·, <JUe umas ou outras mercadorias j·á .constituam objecto do com-
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iQ.ercio interno do Estado e se achem, assim, incorporadas ao a,cervo de 
, suas proprias . riquezas ; 

2.a, que as taxas ou tributos estabelecidos incidam tamberri, com a 
mais completa igualdade, s~bre as mercadorias. similares de producÇão 
do Estado. » ' ·' / 

S. Ex. procurou resolver a questão do momento da incorporação, 
deixando de pé esta pergunta : quando as mercadorias' se acham incor-
poradas ao commercio interno de um Estado? · 

No momento em que ella é adquirida pelo ·commercian~e, para tra-
zel-á para a revenda nesse Estado; no' momento em que ella transpõe 
a- linha imaginaria divisoria dos dous t erritorios nãó está incorporada á 
riqueza do ~stado? Sem duvida. 

Adquirida a mercadoria, transposta á linha divisoria do Estado; 
ella está · incorporada á riqueza ,daquelle de cujo commercio va,e fazer 
parte e póde ser tributada desde esse momento. 

E;' ou não uma tributação inter-estadual? 
'E', e, portanto, é uma questão de palavras .-
Estabelece S. Ex. que as taxas ou tributos incidam com igualdade 

sob~e as mercadorias similares de producção dos ,Estados. 
Eu; Sr. Presidente, nesta materia, prefiro fazer minhas as brilhant~s 

palavras do Sr. Augusto de Freitas, quando disse : 
« Confessa que não chega a apprehender, deante dos princípios de 

direito, o que dispõe o nobr~ Deputado neste n. 2 do art. 10. Si o Estado 
tem o direito de taxar a mercadoria de procedencia estrangeira, uma vez 
incorporada á riqueza nacional, pensa que esse direito é absoluto, amplo, 
e o Estado exercerá como entender. Por que esta restricção de igualdade 
cóm a producção .nacional? 

O nobre Deputado começou a sua oração dizendo que queria resolver 
o 'problema deante do regimen federativo; que queria o respeito á tole-
rancia da União e á sóherania dos Estados : que queria dar ao Estado a 
faculdade absoluta de taxar tudo que interessa a sua riqueza territorial. 
Pois bem : em nome destes princípios S. Ex. se julgou autorizado a gon-
ferir ao Congresso Nacional o direito de penetrar na vida dos Estados e 
dizér- esse tribhto ha. de ser igual a esse outro... · 
/ Por que esta restricção? Onde se firma o nobre Deputado? Nos 
princípios de direito publico? Quaes sejam, o orador desconhece. Na 
Constituição? Não yê lá semelhante cousa. Nos julgados dos tribunaes? 
E' possível. Os tribunaes americanos são uma fonte jnexgottavel para 
t udo que se quer defender ... » 

De facto, Sr. F>res.idente, não vejo dispositivo algum constitucional 
que autorize ·o Congresso Nacional a limitar a faculdade tributaria dos 
Estados. Ou os. Estados podem tributar os generos de consumo incorpo-
rados á sua riqueza, e podem fazel-o como quizerem, coin as taxàs ·que 

/ 
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quiterem, distinguir o genero A do genero B, ou os Estados não J?Odem 
tributar. 

Os nobres Deputados concedem aos Estados esta faculdade . tribu~ 
taria. Onde se apegam,. pois, para decretar a igualdade? ~ . 

. Não vejo disposição constitucional que autorize a limitação decor~ 
rent'e, da igualdade. . · . 

Mas o nobre Deputado por S. Paulo foi além : distinguiu mercadorias 
que teem producção similar e mercadorias que não teem producção 
similar. · -

Quanto ás de producção similar, Sr. Presidente, estabelece que podem 
' r ser taxadas, desde que se incorporem, ainda que vendidas por atacado i 
· quanto ás outras, S. Ex. estabelece que1 só podem ser taxadas depois 

que se incorporem, mas vendidas . a retalho. Por que? 
Para difficultar aos Estados a arrecadação do imposto? Parece que 

esse é o unico intuito do projecto. 
Note~se que S. Ex., estabelecendo esta disposição, foi contradictorio 

com os princípios que estabeleceu. 
E, si não, vejamos : . 
«Foi exactamente definindo a situação de cada uma da:s competencias, 

~ dos Estados e a da União em materia tributaria, que estabeleço que é 
da competencia dos Estados crear impostos sobre mercadorias nacionaes 
ou estrangeiras que entram para o commercio interno seu, que são. de seu 
peculiar interesse, que se misturam e se confundem com as mercadorias 
de sua propria producção . '· 
.- E por que? Porque ahi o direito dos Estados é illimitado, porque 
ahi elles teern o .de taxar ampla, mas igualmente. » 

Portanto, para o Sr. Arnolpho Azevedo as mercadorias se nacionalizam 
ou se incorporam á fortuna de um Estado depois da primeira venda, 
feita pelo importador. . 

Por que, pois, S. Ex. estabelece .no 'seu projecto essa distincção _:_ 
mercadorias que teem similar, e. mercadorias que não teem similar? 

Porventura as que não teem similar não se incorporam desde a 
primeira venda? · 

· S. Ex. n.ãf? poderá dizer qutl não. E, si se incorporam, como quer · 
estabelecer regras para que o Estado as tribute~ 

A mercadoria, depois da primeira venda ao :Q.egociante do Estadp, 
fica incÇ>rporada á riqueza do Estado. 

" O SR. GALDINO LoRETo. - Este vae vender a retalho. 
O SR. JoÃo Lurz ALVES.- Póde venâ.er por atacado. 
A questão é que o Sr. Arnolpho Azevedo affirmou uma these e se 

contradisse com ella. (Ha varios apartes.) · 
Estou lendo o que diz o Sr. Arncil.pho Azevedo. __ 
<< Eu quero definir assim a nacionalização, que é para não impedir 

os Estados de taxar,em em . mão dos atacadistas, mas que não são impor~ 
tadores. 

) 
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Si ·eu disser só ....,..... o oommercio retalhista,. os atacadistas; que são 
intermediarios entre retalhistas e importadores, ficam isentos. 

Eu' estabeleci assim o commerció interno, por isso que abrange 
tambem os atacadistas, que são do commercio interno do Estado, uma vez 
que . as m·ercadorias se nacionalizam depois da primeira venda, feita pelo 
importador; dá-se, portanto, ahi a incorporação, e os Estados taxam . 
igualmente, que é a segunda condição estabelecida. » 

Si depois da primeira venda, feita pelo importador ao negociante 
do Estado, a' mercadoria est~ incorporada e o Estado póde tributal-a; 
por que razão dizer que, quando tenha similar, poderá' ella ser tributada 
pelo Estado, embora vendida ·por atacado, e, quando 'não o tenha, só 
poderá ser tributada si vendida a varejo? 

Pois ella já não se nacionalizou, já não se incorporou á riqueza do 
Estado? Como se limitar, por uma lei federal, a competencia tributaria, 
si a faculdade é illimitada para o Estado, depois da incorporação, da nacio-

\ nalização da mercadoria? · 
Por isso é que digo que o projecto d() Sr. Arnolpho Azevedo, além 

de nãO resolver o problema debaixo do ponto de vista economico, é contra-
dicto.rio com os princípios por S. Ex. estaselecidos e é tambem manifes-
tamente inconstitucional quando limita a faculdade tributaria dos Estados 
em relação aos generos incorporados á sua riqueza. (Muitos apoiados.) 
. Não Ínenos inconstitucional, senhores, é o projecto apresentado 

pelo nobre Deputado por Sergipe, Sr. Felisbello _Freire. 

S. Ex., preoccupado com a parte economica do problema, o que aliás 
annunciou, promettendo-nos urna analyse, que espero será proveit~sa, . 
dos orçamentos dos Estados, estabeleceu no seu projecto e. seguinte : 

<< Art. Lo São isentas, por parte dos Estados, do imposto de impor-
tação ou qe quaesquer outros de identica natureza, ainda que sob deno-
minação difierente, as mercadorias nacionaes, bem como as estrangeiras 
que já tenham pago o imposto de importação, importadas por cabotagem 
ou via terrestre. · 

Art. 2.0 São isentas, por parte dos Estados, do imposto de exportação 
ou de. quaesquer outros de identica natureza, ainda que sob denominação 
difierente, as mercadorias de producção. de outros E stados ·por onde 
forem ellas exportadas. ' 

Art. 3.o As mercadorias nacionaes ou estrangeiras podem transitar 
livremente pelo territorio de qualquer Estado e são isentas de imposto 
'de transito, quando passarem de um para outro Estado, quer em seu s 
portos ; quer em suas fronteira~;\. 

Art. 4.0 Os Estados só podem decretar impostos de exportação. e 
importação ; 

a) quando a exportação é de sua propria producção, quer para o 
estrangeiro, quer para outro Estado; 
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b) quarido a importação é destinada ao consumo de seu territorio, 
revertendo o producto para o Thesouro Federal. ->> . , 

Está S. Ex. reconhecendo que o imposto de passagem de um para 
oulr() Estado é imposto de transito, comprehendido na primeira clausulà 
do art. 1},-n. t.o da Cdnstituição. · 

Accrescenta o projecto de S. Ex. : 
. « Art_. 5.0 Sómenle sob a fórma de imposlos de consumo podem os 
Estados tributar as mercadorias estrangeiras importadas de que trata o 
art. 4.o, lettra b, deste projecto de lei. _ ' 

§ t.o Sob a mesma fórma de imposto de consumo podem os Estados 
tributar as mercadorias nacionaes produzidas em outros Estados e impor-
tadas para seu consumo e de sua propria producção para o seu proprio 
consumo. >> 

De duas uma : ou o imposto de consumo é imposto de importação, 
porque se póde tributar-a importação sob a fórma de imposto de consumo, 
e então estamos fazendo um verdadeiro jogo de palavras sem resultado 
pratico; ou ha differença radical - e -ella existe - e S. Ex. não póde 
limitar a faculdade que a Constituição dá aos Estados. -

A Constituição estabelece no art. 9.o, § 3.o, que é lícito ao:> Estados 
tributarem a importação de mercadorias estrangeiras destinadas a seu 
consumo. _ 

Portanto, o projecto do Sr. Felisbello Freire, dispondo que o Estado 
só póde tributar a Importação, sob a fórma de imposto de consumo, 
viola um preceito constitucional, restringe uma faculdade do Estado. 

S. Ex. nega em seu projecto - e nesse ponto está de accôrdo com o 
ill11stre Deputado pela Bahia e em desaccordo comnosco e com os nobres 
Deputados por S. Paulo - coinpetencia ao Estado para tributar o con-
sumo de mercadorias estrangeiras já incorporadas ou nacionalizadas; e 
nega, procurando ·interpretar o dispositivo do art. 9.o, § 3.o, combinado 
com o art. 7.o, § }.o , · -

Eu tive occasião de dar um aparte a S. Ex., aparte que, aliás, não 
consta do seu discurso. 

Q'uando S. Ex. estabeleceu a sua doutrina, eu disse: V. E~. permitte 
que um Estado tribute a producção de outro Estado com o imposto de 
consumo e nega ao Estado a faculdade dessa tributação sobre a merca-
doria estrangeira? 

Não ha nissó uma contradicção, suppondo que a Constituição procura 
:o melhor tratamento para a producção estrangeira contra ' a producção 

..-nacional? 
S. Ex. não deixou de reconhecer uma certa incongruencia na solução, 

·e'procurou responder do seguinte modo: 
<< Parece desequilibrio que o direito constitucional negasse ao Estado 

competencia de tributar o consumo de mercadorias estrangeiras e _.con-
sentisse que elle tributasse o consumo ·de merçadorias nacionaes. 
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· Parece um contrasenso, não ha duvida; mas tant_o quanto posso 
comprehender o pensamento do legislador constituinte através das 
emendas, através dos discursos e através dos votos, quero crer que elle 
quiz firmar o seguinte principio : em relação ás mercadorias nacionaes, 
não ha de facto nenhum artigo da Constituição que prohiba que o Estado 
tribute; a Constituição prohibe o imposto de transito, o imposto de pas-
sagem de um Estado para outro, mas não prohibe o imposto de consumo 
da mercadoria nacional; prohibe o da mercadoria estrangeira. 

E eu sou obrigado a, desse silencio, concluir que o Estado tem compe-
tencia para tributar o consumo da mercadoria nacional. E é a doutrina do 
meu honrado amigo no seu parecer.» 

Mas., como se vê, S. Ex. não ~esolveu, a questão, porque o ponto 
justamente em duvida é o~de estava essa prohibição. Nós não podemos 
deixar de distinguir impostos de importação e impostos de con-
sumo. 

Ora : permittir, como faz S. Ex.; que o Estado tribute o consumo 
da mercadoria nacional _e negar-lhe esse direito quanto a ~strangeira; 
é collocar esta em melhor posição- o que não é c~ivel que fosse o intuito 
do legislador constituinte. 

Portanto, tambem não pôde ser acceito o projecto do Sr. Felisbello 
p,a parte que incide na mesma censura do projecto do Sr. -Arnolpho, e 
na ultima parte, porque limita uma faculdade do Estado, contra texto 
expresso da Constituição; isto é, o proj ecto de S. Ex. é tambem incons-
titucional. , . ' 

Si, portanto, Sr. Presidente, algum outro substitutivo, que tenha 
a rara e imprevista fortuna de resolver esta questão, sem uma revisão 
constitucional, si algum outro substitutivo apparecer, é possível que eu 
ainda possa dar-lhe o meu voto. Por emquanto, não. ' 

Estou, porém, de accôrdo com o nobre Deputado pela Bahia, em uma 
parte do nota'vel discurso que proferiu e em que foi coherente e logico em 
suas affirmações sustentando a escola da prohibição absoluta. 

Estou de accôrdo com o meu collega e amigo, companheiro de ban-
cada, o Sr. David Campista: ou existe, conforme afijrmam os nobres 
Deputados impugnadores do imposto inter-estadual, a prohibição em 
clausula expressa da Constituição, e não ha necessidade de uma lei que 
venha definir esse principio (apoiados), e tanto não ha necessidade, 
que o Supremo Tribunal já tem applicado esse principio interpretando 
e desenvolvendo a Constituição, o que é de sua competencia,, e não do 
Poder Legislativo; ou não existe essa prohibição. (Apoiados .) · 

Si existe a prohibição na Gonstituição_, a lei será dispensavel por 
inutil; si não existe, a lei será inconstitucional. , 

Qual será a solução, pergunto aos nobres Deputados por S. Paulo 
e por Sergipe ~ si os Estados recusarem cumprir a lei em debate? 

Qual será a solução, pergunto, como os nobres Deputados pela Bahia 
e por Minas, si os Estados recusarem cumprir esta lei? 

O recurso ao Poder Judiciario ou ao Poder Executivo. Aq~elle j~ 
IMPOSTOS INTERESTADUAES. 20 

l 
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existe, o t ribunal tem-se pronunciado por vezes, e este seri.a a intervenção ·. 
nos Estados. 

O SR. ENÉAS ,MARTINS . - E era o caso. 
O SR. JoÃo Lurz ALvEs.~ E é isto que eu temo porque, a pretexto 

de julgar inconstitucionaes os impostos, ess~ interyenção po·dia estender-se 
até á vida autonomica dos Estados. 

O SR.. ENÉAs MARTINS. - Isso é preferível, porque ·o Supremo 
Tribunal Federal julga inconstitucionaes os impostos, e os Estados con-
tinuam a cobrai-os. 

o SR. JoÃ,o Linz ALVES.___: Mas não ha penalidade, sancção, p~rdas 
e damnos para os cidadãos? 

, V. Ex. permitte que o Presidente da Republica, por intermedio de 
um seu representante, exactor, collector, vá declarar inconstitucional 
uma lei decretada pelo Estado? -

UM SR. DEPUTADO.- Vá declarar que a lei é'1impraticavel no caso. 
(Trocam-se apartes.) 

O SR. JoÃb Lurz ALvEs. - Eu declaro que á int~rvenção do Poder 
· , Executivo prefiro a calamidade dos impostos inter-estaduaes. 

O SR. ANIZIO. DE ABREU.- Dá um ap,arte. 
O SR .. JoÃo Luiz ALVEs.- Mas que adeanta a lei? ' 
O SR. ENÉAS MARTINS.- Fixa os princípios. 

· O SR. JoÃo Luiz ALVES. - Que o Supremo Tribunal Federal vàe 
applicar. 

O SR. ENÉAS MARTINS. - E' uma lei regulamentadora da Gonsti-
tuíção. · · 

O SR. JoÃo Lurz ALvEs. - Si o Estado a desrespeitar, quem vae 
executai-a? 

O SR. ENÉAS MARTINS. '-- O Poder Executivo. 
O SR. JoÃo Ltnz ALvEs. - Intervindo, antes de se regulamentar 

O art. 6.0 ! 
Esta intervenção será o garrote mais tremendo que se p6de pregar 

á vida autonomica dos Estados. 
I 

O SR. GALDINO LoRETo. - O art. 6.0 não precisa de regulamen-
tação. (Trocam-se apartes.) 

, Ó SR. JoÃo Lurz ALVES. - O àrt. 6.0 não precisa de regulamen-
t .ação, foi o aparte que ouvi do nobre 'Deputado pelo Espírito Santo. 

Por que razão? Pois si o artigo que diz respeito á propria essencia 
do regimen federativo não precisa de regulamentação, para que vamos 
regulamentar os outros? (Trocam-se apartes.) · 

Dizia eu : ou a ~ei teria de ser executàda, recorrendo cada cidadão , 
em especie, ao Poder Judiciario,, e por isso essa lei é desnecessaria, porque 
a prohibição existe na Gonstituição, ou a lei vae ser executada por inter-
venção do Poder Execut ivo. · 

-. 
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Mas, si estão em desaecôrdo os nobres Deputados quando definem 
impostos de consumo e de importação, não vêem o perigo da intervenção 
do Poder Executiv<;> para interpretações de leis a seu talante? 

A calamidade será maior. Mas eu não acho inocua e inoftiensiva a 
lei em debate; acho-a eminentemente perigosa e fatal. 

Os nobres deputados affirmam que a maioria dos Estados, na actua-
lidade, não podem dispensar os impostos inter-estaduaes; reconhecem 
SS. EEx~ que alguns Estados não poderri dispensar esses impostos, porque 
delles auferem a maior parte das ·suas rendas. 

O facto existe portanto. Os Estados precisam desses impostos para 
viverem. Que faz o projecto do Sr. Arnolpho Azevedo? 

Gomo S. Ex. acredita que a theoria da igualdáde tributaria possa 
passar, substitue o momento da incidencia - admitte que a mercadoria 
seja tributp.da no territorio estadual sob a fórma de imposto de con-
sumo. 

'E' sabido que a tributação do imposto de consumo é de arrecadação 
muitíssimo dispendiosa, já por sua fórma, já por sua fiscalização, já por 
seu processo. 

Acontecerá que os . Estados, não podendo dispensar essa fonte de 
renda e estando prohibidos de taxar de outro1 modo, precisando por 
outro lado equiparar sua renda áquillo que actualmente arrecadam, 
serão forçados, desde que os impostos de consumo exijam maior des-
peza de arrecadação, a augmentar a táxa do imposto que actualmente 
cobram, augmentando o mal-estar economico, mas augmentando com 
a sancção do Congresso, em nome de uma lei que autoriza essa extorsão. 

Demais, colloquemo-nos no ponto de vista economico. 
A lei resolve o problema dos impostos inter-estaduaes? ·Faz desap-

parecer os males de que nos queixamos? Não; a lei não faz mais do que 
mudar, em certos casos, o momento e a fórÍna da incidencia do imposto, 
permittindo por lei ordinaria aquillo mesmo que se faz actualmente, se-
gundo minha opinião, muito constitucionalmente. ' 

A grita feita em torno dos impostos inter-estaduaes é determinada, 
não pela inconstitucionalidade delles, mas pelas necessidades do povo. 
Si a lei não resolve o problema economica e praticamente, é inutil, não 
deve ser votada. 

Ah! O perigo p ara mim não está no imposto inter-estadual. Não é 
elle que ha de fazer, como prophetizou, com o ardor de sua palavra elo-
quente, o nobre Deputado de São Paulo, a esphacelação desta grande 
patrla brazileira em. republiquetas . O que poderá determinar esse espha-
celamento e fazer com que ella desappareça como nacionalidade inte-
gralizada do mappa das naÇões é o cerceamento da autonomia estadual, 
já conquistada; porque esse é o solido fundamento da Republica. 

A Republica periclitará quando forem cerceadas a autonomia e a 
i'nd,ependencia dos Estados e municípios. ' 

Gomo disse, lendo um artigo que publiquei o anno passado, ,si é para 
o cerceàmento da autonomia estadual e municipal que estamos conver~ 
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gindo, declaro que para isso não. valia a pena. ter mudado de Governo. 
(Apoiados.) · 

Não é, portanto, nos impostos inter-estaduaes que está o perigo do 
esphacelamento. O perigo está, primeiramente em não se fazer a nossa 
emancipação economica, e em segundo logar, está no desrespeito á liber-
dade e á autonomia conferida pela Constituição aos Estados. (Apoiados.) 

• As tentativas absorventes vão (>e fazendo sentir. Hontem era a uni-
dade da magistratura que se reclamava, em nome não sei de que prin-
cípios. 

\ 
O SR. GERMANO HASSLOCHER. - Isto é um absurdo. 
O SR. JoÃo Lurz ALVEs. - Estou alludindo ás tentativas. 
Amanhã será a interpretação metaphysica e sophistica da facul-

dade que teem os Estados de legislarem sobre as leis processvaes; depois 
será a interpretação do art. 6.0 (apartes); como hoje é uma questão tri-
butaria que se levanta, contra disposição expressa da Constituição. 
(Apartes.) , . 

O perigo, portanto, não está nos impostos inter-estaduaes, mas no 
cerceamento da autonomia política dos Estados, que sem ella não podem 
subsistir (apoiados); o perigo está na falta da emancipação economica. 

Golonia de todos os povos, como disse, ha dias, o illustre Deputado, 
Sr. G~stão da Cunha, meros consumidores, devemos enxergar atraz das 
reclamações contra este imposto, não a grita do patriotismo, não o 
reclamo dos Estados ·contra as necessidades e soffrimentos economicos 
,que experimentam; a grita maior, a grita de todo momep.to, não é dos 
nacionaes, é do proprio commercio estrangeiro (apoiados) que !quer o 
monopolio economico no nosso paiz . (Apoiados e apartes.) 

Estou convencido disto, e hei de provai-o opportunamente, porque 
hei de voltar á tribuna sobre este assumpto, e a minha these será esta: as 
grandes reclamações são do commercio estrangeiro, contrariado pelo 
augménto da producção ·nacional. O estrangeiro não quer, .não póde 
admittir a nossa emancipação economíca, unica que nos resta fazer depois 
da emancipação dos escravos e da emancipação republicana!! 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem. Palmas no recinto cobrem 
as ultimas palavras do orador, que é abraçado e cumprimentado por muitos 

· dos Deputados presentes.) 
Fica a d'iscussão adiada pela hora. 
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-SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO 

O Sr. Eloy Chaves. -Sr. Presidente, é sempre ,com temor que 
eu venho occupar esta tribuna, e, na hora presente, a esse temor~se vem 
tambem juntar o acanhamento de tomar parte em um debate, que foi 
muito justamente denominado pelo meu illustre amigo e collega de ban-
càda, o Sr. Jesuíno Cardoso, alevantado e solemne. Acanhamento, porque 
bem sinto a inferioridade de minha palavra diante dos notaveis discursos 
aqui pronunciados pro e contra o projecto que visa a suppressão dos 
impostos ,inter-estadoaes. , 

Entretanto, à minha presença na tribuna attende á obrigação que 
me era imposta de sustentar mais desenvolvidamente as idéas que, 
em apartes, havia manifestado seguir, e, tambem á vontade de satis-
fazer ao desejo de meus nobres amigos, os Srs. ~assiano do Nascimento 
e Felisbello Freire, que insistiram para que me envolvesse nesta memo-
ravel pugna. 

Perdoe-me, pois, a ~amara os mom~ntos que lhe vou tomar e digne-se 
de ouvir-me com benevolencia. 

O SR. JESUINO ~ARDoso. - V. Ex. está no caso de illustrar ainda " 
mais o debate. (Apoiados.) 

O SR. ELoY ~HAVES. - Bondade de V. Ex. 
O SR. JEsurNo C.:ARnoso. -Justiça. 
O SR . . ELOY CHAVES. - Ditas estas palavras, que julgo indispen-· 

saveis para justificação de minha ousadia, procurarei responder succin-
tamente aos discursos que foram pronunciados aqui pelos Srs. David C.:am-
pista, Augusto de Freitas e finalmente pelo Sr. João Luiz Alves, que 
hontem se fez ouvir. · · 

Sr. Presidente, os dignos collegas, que são contrarias ao projecto apre-
sentado pelo Sr. Arnolpho Azevedo, entendem que o Congresso Federal 
não póde legislar sobre materia de impostos inter-estadoaes, por isso 
que, · dizem SS. E Ex., estes impostos são perfeitamente constitucionaes.· 
E assim, todos os argumentos levantados a favor da abolição delles são 
falsos, puros sophismas, innocentes divagações. 

Quaes são os argumentos assim tão cruelmente julgados? 
Primeiramente, o art. 7.o estabelece a prohibição dos Estados de-

cretarem impostos inter-estadoaes, por isso que o n. 2 desse mesmo artigo 
diz clara e positivamente qae é livre o commercio de cabotagem ás· mer-
cadorias nacionaes, bem como ás estrangeiras que já tenham pago im-
posto de importação. . 

Outro argumento é o que se deduz do art. 11 da Constituição, pelo 
qual é .vedado aos Estados crearem impostos de transito pelo terrjtorio 

I ' 
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de um Estado, ou · na pa_ssagem de um pàra outro, sobre productos de 
outros Estados da Repu.blica, ou estrangeiros, e bem assim sobre os 
vehiculos, de te~ra e agua, que os transportarem. · 

Finalm.ente, ha o argumento que se deduz do art. 12 e é que, havendo 
uma esphera commum de tributação para a União e para os Estados, não 
sendo perinittida á União a tributação intá-estadual ipso jure, ipso façto, 
não póde ser concedida aos Estados essa faculdade. 

· Os impugnadores do primeiro argumento aven:tado pelos meus 
illustres collegas que se batem pela abolição dos impostos inter-estadoaes 
sustentam que a pro~ibição, que deflue do art. 7.o,· nãh é procedente, 
por isso que · apenas consigna uma restricção ao regimen tributaria da 
União e não ao dos Estados. 

Que tanto é assim, que a mesma prohibição está subordinada a um 
artigo, onde só, se cuida de tributos da União, e que pois não póde ser \ 
extensiva ao direito dos Estados. ' · 

Mas, para infirmar esta parte da argumentação de SS. EEx., basta 
dizer que ahi está bem collocada essa restricção, visto que, sendo a cabo-
tagem de interesse nacional, sujeita á União, só quando se tratou do re-
gimen tributaria desta é que se podia e devia consignar a liberdade do 
commercio feito de cabQ a cabo. 

Alem de que, : a apparente má collocação desse principio liberal no 
texto de nossa Carta não poderia servir de pretexto para não ser .elle 
respeitado. 

Exemplifiquemos : na secção 3.•; subordinada ao titulo Poder 
Judiciario, art. 60, § 1.0 , ha a prohibição ao Congresso de comriletter 

· jurisdicção federal ás justiças dos Estados . 
Apparentemente tal prohibição está mal collocada, mas isso porven-

tura obsta a que ella seja observada e respeitad~ pelo Gongresso? Não. 
E assim outrGs 'casos poderíamos citar. 

_ Acc'resce que, quando se estuda a Gonstituição Federal, não se póde 
destacar u.ma unica disposição e abandonar as demais; e, si sahinnos 
·do art. 7.0 , n. 2, e formos ao art. 11, veremos que a Constituição ahi 
completou inteiramente seu pensamento sobre a intributabilidade do 
commercio' inter-estadoal. 

De sorte que não se ·póde em 'boa fé tomar a disposição do · art. 7. 0 , 

n. 2, destacada do art. 11, ou vice-versa, mas os dous artigos como com-
plemento um. do outro; · 

Q art. 11 parece-me de uma transparencia de crystal. 
Evidentemente nelle se cogita de dõus impostos diflerentes : um, 

o de transito; outro, o de passagem de um producto de um Estado para 
outro --'- ou de importação inter-estadoal. . 

A segunda phrase ou na passagem ,de um para outro absolutamente 
não póde ser tomada como uma .complemerttar ou explicativa da ante-
~edente. 1 

Varias ·são as ra-zões. 
Primeiramente as idéas que conteem são diversíssimas. De facto, o 
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transito preRuppõe tres pontos : um, de onde sabe a mercadoria, outro 
por onde passa e, finalmente, o terceiro, para onde segue. . 

Ora, a passagem de um produclo de um Estado para outro presuppõe 
apenas dous pontos : um de onde elle sahe e outro para onde vae. 

Grammaticalmente tambem tal interpretação é insustentavel. 
Com eff:eito, o art. 11 diz: E' vedado aos Estados como á União: 
Crear impostes de transito, ou NA passagem de um para outro, etc ... 

_Vê-se com o simples enunciado que .as duas phrases prevêm casos 
diversos. 

A preposição em empregada em vez de de na segunda phrase de-
monstra o nosso asserto. 

Si quizesse o constituinte que a phrase ou na passagem fosse expli-
cativa da antecedente, deveria dizer : ou de passagem. 

O artigo definido junto á preposição em ainda mais combate essa 
interpretação. 

Sr. Presidente, os meus nobres collegas que se collocam em campo 
contrario áquelle em que estou, dizem que o elemento historico lhes é 
favoravel. Nada eu devia accrescentar ao que já foi dito pelo Sr. Je~ 
suíno C::ardoso; mas cumpre-me lembrar a SS. E Ex. que, quando veio, 
a Republica encontrou a questão regulada por lei expressa. Esta era de 

.absoluta prohibição desses impostos. (Muito bem.) 
Assim é que, em 1882, o meu venerando amigo Sr. Marquez de Para-

naguá, _ que tantos serviços prestou ao nosso paiz no antigo regimen, 
quando Presidente do Conselho, ao ter de defender um acto seu suspen-
dendo a execução de uma lei da Assembléa Provincial de Pernambuco, , 
sustentou em varios discursos proferidos na Camara e no Senado a 
inconstitucionalidade dos impostos sobre a importação inter-provincial. 

Para de uma vez por todas fazer com que cessassem numerosos 
abusos de outras Assembléas, requisitou dos Presidentes de Província~;~ 
a lista completa dessas leis inconstítucionaes e levou-as ao Parlamento 
que então tinha o poder de as annullar. 

Todas foram, de facto, fulminadas de inconstitucionaes pela Camara. 
Seguiram para ' O Senado e si este tambem não se pronunciou a res-

peito, não foi porque pensasse de modo ! diverso da Camara, mas porque 
'já então se cogitava de uma completa alteração do systema tributaria 
do Brazil. . ' - · 

A demora dessa reforma, outros assumptos de intereslle palpitante 
e mais urgente foram demorando a final solução para esses casos ·de arbí-
trio tributario das Províncias, que aliás eram forçadas a lançar mão 
desses expedientes em vista dos poucos recursos que lhes eram dados. 

Era, como se vê, uma situação anormal e condemnada, incapaz de 
crear direitos. 

Eis o elemento historico que, longe de ser contrario á nossa' causa, 
é um solido 33-licerce para ella. · 
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Além d~sto, Sr. Presidente, ainda SS. EEx. procuram argumentar · 
com o art. 12, combinado com o art. 65 da Gonstituição. 

Dizem SS. EEx. : si não ha uma disposição que prohiba essa tribu-
tação dos Estados, si pelo nosso regimen a Constituiçã<? permitte a estes 
usarem de todos os direitos não reservados á União, é claro que lhes é 
permíttído o lançamento do imposto sobre a importação inter-estadoal. 

Mas, além de se não poder argumentar com a disposição do art. 65, 
n. 2, visto que na Constituição ha disposições expressas que regulam a 
materia, conforme já o demonstr~mos quando fizemos as considerações e 
commentarios aos arts. 7 e 11, ha ainda a considerar que, tratando-se 

/ de espheras de tributação federal ou estadoal , esta não tem o ,elasterío 
que, invocando o uso dos poderes implícitos, lhe querem dar os defensores 
dos impostos inter-estadoaes. 

De facto, ao ser elaborada a Constituição, não vingou o systema pelo 
qual se pretendia que tivesse esphera de tributação limitada e discrimi-
nada apenas a União, cabendo aos Estados illimitadamente todo o rema-
nescente dos tributos. · 

Antes concretisou-se em lei a doutrina que deu á União e aos Estados 
competencia exClusiva para tributarem determinadas fontes de receita 
e cumulativa para tributarem outras. Veja-se em apoio do que dizemos 
Barbalho - Commenlarios á Constituição. . 

Ora, assim sendo, o art. 65, n . 2, combinado com o art. 12, não vem 
'em grande auxilio dos nobres impugnadores do projecto Arnolpho. 

Como muito bem o demonstrou este meu illustre amigo, a fonte tri-
butaria contida no art. 12 é commum á União e aos Estados. 

O que se veda áquella se veda a estes. 
Não colhe o argumento do brilhante orador Sr: João Luiz Alves, 

de que esse direito não é sempre cumulativo, mas sim póde pertencer só 
aos Estados, com exclusão da União. 

En:gana-se, S. Ex. O direito, a faculdade de tributar é sempre cumu-
lativa. O exercício dessa faculdade é que póde deixar de o ser. 

' Mas, admíttamos que sej.am mudos os textos da Constituição com 
referencia á importação inter-estadoal, e admittamos ainda que pudessem 
os. Estados invocar, para a legalização dos abusos que até hoje teem sido 
commettidos, a disposição do art. 65, n. 2. 

Estaria a União balda de recursos para se oppor ás funestas conse-
quencias dessa doutrina, originada, nesta hypothese, de um esquecimento 
dos constituintes? 

Não, felizmente. 
A União tem tambem a faculdade de usar de alguns poderes implí-

citos . 
E que ella tenha em casos especiaes esses' poderes, bem o deixa ver 

a construcção do n. 2 do art. 75, quando diz : Em geral, etc. 
Si em geral todo e ' qualquer poder ímplicito pertence aos Estados, 

em casos excepcionaes alguns poderes dessa natureza pertencem á União. 
Que occasíão mais excepcional, que momento mais proprio do que 
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este que atravessa a federação, , falseada no. seu espírito,. golpeada na sua 
estructura intima pelo principio da fragmentação dos varios Estados, que 
se querem arvorar em outras tantas nações, para a União vir dizer-lhes : 
alto lá, esse direito que suppondes vos pertencer, na mudez da Consti-
tuição, não o tendes; o exercício delle vae de encontro ao regimen fede-:-. 
rativo. . 

E' bem de ver que de todos os poderes que tem a União, nenhum é 
mais immanente a ella do que o de velar para que seja bem comprehen-
dido e bem executado o systema federativo, regulado pela Constituição 
de 24 de fevereiro. 

Portanto, Sr. Presidente, parece-me que razão não tem aquelles que 
dizem que se póde lançar mão de um póder implícito para explicar a 
tributação inter-estadoal. 

O SR. JuLIO SANTos.- Com este argumento V. Ex. acaba com todos 
os poderes implícitos que podem passar aos Estados. (Apartes .) 

O SR. ELoY CHAVES. - Mas, po:r que?. 
A argumentação de V. Ex. é que é forçada. 
Então, V. Ex. quer negar que a União em casos excepcionaes possa 

se utilizar de poderes implícitos? 
O SR. JuLIO SANTOS. - Não, mas deduzidos de artigos expressos .... 
O SR. ELOY CHAVES.- E' expresso ou é implícito? A União tem ou 

não poderes implícitos? 
O SR. JuLio SANTOS.- Tem. 
O SR. ELOY EHAVES . - Si tem, que melhor occasião, mais solemne 

do que esta para, por um principio superior, qual o proprio principio 
federativo, ella dizer aos Estados :não podeis tributar o commercio inter-
estadoal, pois que isso constitue um perigo para a propria vida da fede-
ração! 

Nestas condições V. Ex. ha de concordar (dirigindo-se ao Sr. Julio 
, Santos) que a nossa argumentação é uma argumentação de boa fé. 

O SR. JuLIO SANTOS. - O que eu digo é· que o que prevalece é o 
espírito do art. 65... · 

O SR. ELoY CHAVES. - Acceito o argumento de V. Ex. e vou dis-
cutil-o. 

O SR. JuLIO SANTOS.- O espírito da Constituição é que os Estados 
se devem suppor com o criterio bastante para saber ... 

O SR. ELoY CHAVES. - Os Estados são suspeitos, estão abusando e 
é preciso que a União lhes diga : periga a federação! (Trocam-se mui los 
apartes.) Não podeis aproveitar, em vosso interesse egoístico, uma 
restricção que me foi imposta por uma razão superior, qual a ' facilidade 
e o incremento do commercio inter-estadoal. 

Nós, somos logicos. l.Vi:ostrámos que a disposição, sobre cabotagem 
está muito bem collocada no art. 7.0 ; q11e estando ella sujeita á União, 
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só em .Paragraphos de artigo que trat'e dos direitos dessa mes'ma -União ' 
é que ella póde ser tratada. 

Mostrámos que não é . possível haver tributação por via terrestre 
ou fluvial, que o art. 11 da Constituição a prohibe; mostrámos que os 
dous artigos se irmana).Il, se completam ... 

O SR.. JuLIO SANTos.- Este imposto de transito é o mesmo de pas-
sagem. 

O SR. ELoY CHAVES.- Mas, pelo amor de Deus! VV. EEx. não são ~ 
consequentes. ' 

Diz o art. 11 : << é vedado aos Estados, como á União : crear impostos 
de transito pelo territorio de um ~stado ou na' passagem: .. » 

O SR. Juuo SANTos. __:_ Na passagem - quer dizer nas fronteiras. 
O SR. ELoY CHAVES. - Na passagem de um para outro Estado ... 
Pois, V. Ex. passando da sua bancada para a minha, entra ou não 

entra na minha bancada? 
O SR. JuLIO SANTOS - . Mas torno a sahir. 
O SR. JEsurNo CARDOso.- VV. EEx. admittem um aparte em res-

posta ao nobre Deputado pelo· Rio de Janeiro, interrompendo a bella 
oração que o meu joven e talentoso collega está produzindo? A merca-
doria exportada qe S. Paulo, em Minas, Estado contíguo, se diz importada. 

O SR. ELoY C.IJAVES. - Já .chameí a attenção do nobre Deputado 
para um exemplo. S. Ex. sahe da sua bancada e passa para a minha : 
entra o li não nesta ultima? 

I o SR. JuLIO SANTOS.- Mas, saio ou não da minha? 
O SR. ELOY CHAVES. - Mas o caso a que o nobre Deputado quer 

chegar está previsto na Gonstituição : quando a producção for do proprio 
Estado está sujeita ao imposto de exportação, materia regulada no art. 9.0 

Assim, a disposição do art. 11 só se refere á importação inter-estadoal, 
feita por via terrestre ou fluvial, que, absolutamente é isenta de imposto. 

' Eu teria um pedido a fazer. < 

Os nobres Deputados viram que não tenho duvida em responder 
aos apartes. Mercê de Deus, os discursos que aqui profiro são discursos 
que teem a fórma desataviada e desalinhada... · 

UM SR. DEPUTADO. - Não apoiado; são brilhantissimos. (Muitos 
, apoiados.) 

O SR. EtoY CHAVES. - . .. do improviso, e, por isso, . não receio 
absolutamente as interrupçõe.s. Tenho, entretanto, de pedir um favor : 
os argumentos são argumentos que se concatenam, o estudo é difficil, 
o assumpto é elevado; os discursos ficam, pódem ser consultados a todo 
o tempo, pódem ser criticad0s; o~ argumentos pódem ser annullados; 
peço, pois ,. cóm todo o respeito, que me poupem ter; a eada passo, de sahi,r 
do meu plano de argumentação, mesmo porque quem mais soffre com 
isto são os meus nobrf;s amigos, que me dão a immerecida honra de ouvir, 
em hora tão adeantada, .esta pallid~ oração. (Não apóiados; apartes.) 

l 
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Os nobres Deputados, aliás, hão de reconhecer que com o maior 
prazer respondi a SS. EEx. 

Continúo, Sr. Presidente. Si a União tem, mesmo no caso de fazermos 
tabula rasa de todas 11s disposições expressas que vêm confirmar o nosso 
asserto, o poder de prohibír aos Estados tributarem o commercio inter-
estadoal, e isso em vista de am poder implícito oti tacito, como lhe chama-
riam os norte-americanos, que lhe é immanente, de defender e por todos 
os meios fazer cumprir o regimen federativo, que resta da argumentação 
contraria, apenas estribada nos poderes implícitos, que, todos, attribue 
aos Estados? 

Isto dito, passo a outra ordem de considerações, relativas ao ponto 
em que se analysa o projecto, e em que se diz que elle excede de muito 
os moldes constítucionaes, e que mesmo quando não ferisse a Gonsti-
tuição, seria inteiramente innocuo, inteiramente innocente, i'mpraticavel 
e inefficaz. 

Antes de rebater esta ultima censura, me parece ter mais impressio-
nado,- a innocuidade da lei, direi desde logo que o projecto, que tambem 
subscrevi, é rigorosamente constitucional. 

Elle se alicercea no art. 34, n. 5, da Gonstituição. 
Esta, muito sabiamente, deu o poder de regular o commercio inter-

estadoal á União. 
E bem andou, pois assim póde, evitar o perigo dos Estados legalmente 

crearem muralhas chinezas ao commercio de toda a nação, commercio 
que na vida dos povos desempenha a funcção que cabe ao sangue na vida 
animal. ' 

Essa disposição da nossa Carta é aliás reproducção litteral de uma da 
Constituição norte-americana. Ora, o projecto Arnolpho .Azevedo nada 
mais · faz do q_ue usar dessa faculdade conferida pelo art. 34, n. 5, da 
Constituição Federal. 

De maneira nenhuma no projecto se procura tolher o direito dos 
Estados de tributarem suas mercadorias quando estiverem dentro de 
seus limites, quando estiverem já mescladas ao acervo de suas riquezas, 
quando se acharem em movimento no interior de suas lindes. . 

O que não devemos querer, o que a União não póde permittir é este 
alluvião de impostos, que esperam nas barreiras de cada Estado as merca-
dorias que vêm dos outros Estados difficultando, tornando quasi impos~ 
sivel a circulação dos productos nacionaes. 

Sr. Presidente, alguns dos nobres impugnadores do projecto disseram 
que elle nada-vinha resolver visto que se permitte aos Estados o direito 
de tributarem a mercadoria quando esta já estiver no gyro do commercio 
estadoal. 

Si isso é permittido, dizem SS. EEx., nada vem résolver o projecto, 
porquanto o Est'ado, si não cobra na entrada da mercadoria, vem cobrar 
sobre esta o mesmo impost.o com noyP.e diverso, e, assim, apenas se 
protrahe o mÓmento da cobrança do tributo. · 
· Mas, Sr. Presidente, é preciso desde logo dizer que imposto de i'mpor-
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tação e impostos de consumo, são, pa accepção economica, o mesmo 
imposto; são impostos sobre a circulação das riquezas; são impostos indi-
rectos. O imposto aduaneiro ou de alfandega é uma especie do genero 
imposto .de consumo. O circulo de sua taxação é limitado no tempo .e 
no espaço, isto é, no momento de sua entrada no p/!iz e sua cobrança na 
alfandega. O Sr. Anizio de Abreu escreveu sobre isso algumas bellas 
linhas. 
, Ora, si assim é, nós não pretendemos cercear os direitos dos Estados. 
Queremos, sim, ev_itar os obices, os obstaculos que estes possam pôr 
nas suas fronteiras ao commercio inter-estadoal, _tendo em vista um não 
permittid9 proteccionismo ou a maior commodidade na percepção dos 
impostos. . 

Queremos tambem evitar o tratamento desigual dado aos seus 
productos em detrimentq dos productos doEi outros Estados. 

O perigo está na cobrança dos tributos feita no momento da entrada. 
Desde que os generos importados 'já S'e confundiram com .as riquezas do 
Estado, nãQ ha mais do que temer, pois, este não quererá, nem poderá 
carregar de mais a mão, pois vem pesar sobre si mesmo. 

Eis o intuito do projecto. 
Ainda alguns dos nobres impugnadores do m~smo disseram que o 

art. 34, n. 5, não autorida uma lei como a que defendemos, pois que · as 
palavras regular o commercio inter-estadual não comportam uma ingerencia 
da União na vida int.erna dos Estados. 

Mas, reflictamos. Esta disposição do art. 34, n. 5, da Constituição 
é reproducção textual, como já dissemos, de uma disposição da Carta 
norte-americana. · 

A tradição dq Imperio quebrou-se, pois, sobre a materia. Com o 
a_rt. 34, n. 5, apparece e se impõe para se o interpretar u!fia outra fonte 
subsidiaria. 

, Nós passamos litteralmente um;:t disposição da Constituição ameri-
Gana para a nossa; portanto, temos de receber essa disposição com todo o 
acervo 1de julgados que a prestigiaram na sua interpretação (apoiados 
e não apoiados); e assim temos de acceitar tambem que a regulamentação 
do commercio como passou para a nossa Co!lstituição ha de ter a accepção 
que tem na America do Norte, cuja Constituição por força de lei é subsi-
diaria 'da nossa. 

' 
O SR. Juuo SANTOS. - Systema tributario completamente diverso; 

) lá não existe direito ~e importação, nem de exportação. 
O SR. ELOY CHAVES .. - Isto não i:rnporta ao caso . Si o systema 

tributario é outro quanto á exportação, não o é quanto á importação 
que lá como aqui cabe á União. : 

O que affirmo e V. Ex. não póde n egar é que o art .. 34, n. 5, é repro-
ducção, ipsis verbis, ipsis virgulis, de uma disposição da Constituição 
daquelle grande povo. 

JY!as, Sr .. Presidente, passemos adeante e .continuemos,, sempre. para 
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argumentar, a fazer concessões aos valentes defensores dos impostos 
inter-estadoaes. 

E, assim, admittamos que a disposição do art. 34, n. 5, não t.olera o 
projecto Ar~olpho. Será elle inviavel então? 

Absolutamente não. 
Ahi estão os ns. 33 e 34 desse mesmo art. 34, que o justificariam 

amplamente. 
De facto a Gonsti_tuição é a synthetica enunciação de princípios 

capitaes. As leis organicas e ordinarias são o desenvolvimento, o desdo-
bramento desses princípios. 

Mas, .ainda ha o art. 35, n. 1, que claramente diz: « Incumbe ao 
Congresso : Velar na guarda da Gonstituição e das leis e providenciar 
sobre as necessidades de caracter federal. » 

I E com este artigo chegamos ao ponto de demonstrar que contra os 
poderes implícitos, a que se apegam na questão os Estados, a União não 
tem apenas a lhes oppor um outro poder implícito ou tacito a que já 
me referi, quando quiz acompanhar com as maiores concessões os nobres 
adversariós. 

Tem um poder expresso - 9 de ser guarda da Constituição. K ao 
Congresso, uin dos ramos do poder federal, incumbe muito especialmente, 
pelo art. 35, n. 1, essa nobre missão. 

Ora, como, verificada a inconstitucionalidade e a inconveniencia 
dos impostes inter-estadoaes,. providenciar o Congresso para a sua ces-
sação? ' 

Está claro que legislando, unica maneira pela qual faz . conhecer seu 
pensamento e sua vontade. . 

E assim, ainda como uma providencia do Congresso no desempenho 
da funcção que lhe é commettida pelo art. 35, o projecto Arnolpho seria 
muito constitucional. 

Mas, vamos adeante, façamos outras concessões : o projecto não é 
nada disso. Poderá ser uma lei interpretativa? 

Temos nós o direito de interpretar a Constituição? 
Evidentemente sim. 
Na obra admiravel de Bryce ha paginas brilhantes a esse respeito,· 

paginas que sinto não ter tempo de ler neste momento. 

Não me posso furtar; porém, ao prazer de citar · o seguinte trecho : 
« A Constituição americana se desenvolveu e mudou por tres ma-

neiras: 
1.", pela revisão; 
2.a, pela interpretação, isto é, pela revelação do sentido implicitamente 

contido em seus lermos concisos, ou pela extensão de suas disposições a 
casos que elles não v.isam.directamente, mas aos quaes se applica -o seu 
espírito; 

3.a, pelos usos e costumes. » 

j 
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Não preciso dizer 'mais. 

~ Que cousa a accrescentar a esta lição do grande commentador? 
·Sr. Presidente, antes de entrar na ultima parte do meu discurso 

devo, de passagem, responder ás allegações aqui feitas pelos illustres e 
talentosos oradores adversarios do projecto em discussão, que affirmaram 
partirem apenas -dq commercio estrangeiro a grita e os instantes reclamos 
contra os impostos inter-estadoaes. ~ 

Es~a apreciação não é justa nem exacta. 
Antes de tudo não acho razão para prevenções contra os commer~ 

ciantes estr~ngeiros que com seus capitaes e sua laboriosidade vêm con-
correr para o· :Q,esso pr@gresso. 

Além de que, na · ma teria, não são só elle's os reclamantes, mas toda 
a nação. / 

Esta se tem feito • ouv~r por todas as ·suas mais autorizadas vozes, 
notadamente pela imprensa, que, quasi unanirne, é contra esses insus-
tentaveís 'impostos. 

E para não ir l'onge, o representante directo da nação, o nobre Sr. Pre-
sidente da Repub,lica, em sua notavel mensagem apresentada na aber- ' 
tura da presente sessão legislativa, assim se pronunciou sobre o assumpto : 

« Si ás providencias consideradas opportunas para regular essa 
importante materia, entender o 'Congresso conveniente, como me parece, 
additar outras insistentemente lembradas para cohibir os impostos inter-
estadoiles de importação, condemnados já pelo Poder Judiciario - lerá 
eliminado um grande embaraço para o desenvolvimenlo economico do pai; , 
afastando· do regimen um seria perigo para a boa harmonia que deve e:âsiir 
inalteravel entre os Estados. '' 

Estas palavras do illustre e circumspecto Sr. Presidente da Repu-
' ; , blica, ·que, além do mais, é ·reputado financeiro e economista, dispensam 

tambem commentarios 'nossos. · 
. O SR. J:EsuiNo CARDOSo. - Apoi.ado~ V. Ex. está discutindo com 
muito brilhantismo. · 

' ' O SR. ELOY CHAVES.- Bondade de V. Ex. 
Mas, Sr. Presidente, vou chegar á ultim~ parte de minhas conside-

rações. 
" Serão .referentes á affirmação dos nobres e digno::; Deputados impu-

gnadores do projecto de que este é inefficaz, e que mesmo que fosse con · 
vertido em lei .os Estados tinham o direito de o não cumprir, por ser 
inconstitucional e... · 

O SR. FELISBELLo FREIRE. - Propaganda perigosa, aliás. 
• O SR. ELoY GHA vEs -· ... porque invade os limites da competencia 

estadoaL . ' . 
Para melhor definir a posição que os Estados podem assumir perante 

a União, SS. EEx. formulam o seguinte dilemma : ou esta lei é contra a 
Constituição ou é uma simples. declaração e affirmação de um principio 
nella contido. 
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No primeiro caso é impraticavel; os Estados podem desde logo, de 
aodo peremptorio, se oppor á sua execução. 

No segundo caso é uma inutilidade, pois que, desde que à Consti-
tuição, a lei das leis, não foi cumprida, menos o será .uma lei ordinaria. 

As pontas desse dilemma não são perigosas. 
O projecto não é inconstitucional. Já q, demonstrámos largamente. 
Além de se fundar em muitos textos de nossa Carta tem ainda a 

prestigiai-o a jurisprudencia do mais alto interprete da lei em nosso paiz 
-- o Supremo Tribunal Federal. 

Mas cumpre-rios aqui fazer uma pergunta : podem os Estados do 
alto de sua pseudo-soberania e ex propria auclorilate se 9ppor á execução 
de uma lei da União sob o fundamento de ser inconstitucional? 

A ConstituiÇão no seu art. 1.0 diz ; 
<<A Nação Brazileira adopta como fórma de governo, sob o regimen 

representativo, a Republica .Federativa proclamada a 15 de novembro· 
de 1889, e constitue-se, por união perpetua e' indissoluvel das suas antigas 
províncias, em Estados Unidos do Brazil. » 

O enunciado deste artigo é a resposta mais cabal á pergunta que 
formulámos. 

No Estado Federal, . como é o Brazil, os Est~dos Federados não 
teem soberania, mas, sim autonomia. 

Assim, não teem o poder de contrariar nem desrespeitar as leis regu-
larmente promulgadas pela União. , 

O contrario seria dar aos Estados Federados esse poder perigoso 
chamado na Grande Republica do Norte o poder da nullificação, theoria 
nascida em 1801 nas resoluções do Kentucky e da Virgínia e mais tarde 
proclamada e propagada tão retúmbantemente por Calhoun. 

Theoria germinadora de males sem conta e que já deu prova de si 
na grande gue:r:ra da Seccessão de 1861. 

Para infirmal-a e victoriosamente combatel-a bastaria transcrever 
a famosa proclamação do Presidente Jackson em resposta ao decreto 
de nullificação de uma lei federal feita pela Carolina do Sul, em que elle 
cl§lramente assentou o principio da superioridade das leis da União sobre 
as leis dos Estados. 

Louis Le Fur, na sua obra notabilíssima O Estado Federal, tradu-
zindo uma phrase allemã que consubstancia a verdadeira doutrina diz : 

Direito federal revoga direito particular, isto é, 'dos Estados. 
Como faz ver o mesmo eminente autór, residindo a soberania no 

Estado Federal, isto é, na União, uma das consequencias desse facto é 
que a lei federal, desde o momento de sua promulgação, ·extingue as 
leis dos Estados, que lhe sejam contrarias. 

E nem podia deix'ar de assim ser. 
Seria impossível a vida hármonica da federação ·qpe ficaria desgo-

vernada e sujeita aos embates diJ,s caprichosas vontades dos Estados. 
Si as leis da União ferirem o direito dos Estados, est~s cumprindo-as 
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respeitosament~, podem, no emtanto, appellar ·para o Supre.:mo 'Tr.;... ·· 
hunal Feder~} baseados no art. 59, n. I, Iettra c. ., 

'1, Este é que póde dirimir as 'duvidas oppostas á constitucionalidade ' · 
dessas leis. , ~. ~J 

Nunca os Estados. ,/ 

UM SR. DEPUTADO. -----:Não ha acção contra os poderes federaes. Os 
Estados não podem appellar. · 

O SR. ELOY GRAVES. - Já deixei dito que podem e citei o artigo 
da lei em que baseio o meu asserto. Passemos adeante. 

Até o presente de nada teem valido os julgados do Poder Judiciario. 
Com a evasiva de que este apenas resolve em especie os Estados teem 
continuado a tributar o commercio. inter-estadoal. 

Os contribuintes pelo cansaço e pelas despezas que teem de fazer 
estão aõ desamparo. Que cousa resolver pois deante desse continuo des-
respeito á Constituição? Promulgar uma .medida que se .applique a todos, 
erga omnes. 

' Eis a razão do projecto . 
E fica assim ,quebrada a primeira ponta do dilemma . 
Chego á ultima bateria adversa. 
Si o projecto é uma reaffirmação de princípios da Gonstituição, 

dizem os ·nobres adversarios e si esta não te!fi sido cumprida, como fazer 
com que aquelle o seja? 

E nesse ponto, SS. EEx., com ar de mofa, figuram a triste posição 
a que ficará reduzida a União deante desse descaso, para SS. EEx. pos-
sível e quiçá justificado, da parte dos Estados. 

Não posso partilhar dessas theorias, que reputo perigosas á vida 
nacional. 

E si b~m que estremeça o meu Estado, com um immenso amor, pro-
clamo sem vacillação a supremacia das leis da União, desde que estas 
sejam elaboradas pelos poderes competentes. · . 

A União não está desarmada deante dos Estados que criminosa-
mente lhe queiram desobedecer. 

" A Constituição prev'iu o caso no art. 6.o, ns. 2 e 4. 
Eu rião creio; apezar de SS. EEx. julgarem possível, e até provavel, 

que Estado algum da Federação Brazileira se arrogue o direito de des-
respeitar uma lei federal. 

Mas, si a fatalidade das cousas, si o desvario dos homens creassem 
essa estranha situação, eu ni'ío tremo em apontar o derradeiro remedio, 
que aliás é previsto em o nosso pacto fundamental. 

O nosso glorioso exercito ahi está, a nossa marinha ainda conserva 
vivas as svas brilhantes tradições. 

Daquelle, um dos seus mais legendarios cabos de guerra, ó grande 
Caxias, cujo centenario ha poúcC? ,se celebrou entre festas pomposas, 
teve como mais refulgente corôa de triumpho, não a que conseguiu nos 
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campos do Pa,raguay, ou em outras guerras com o. estrangeiro, mas a 
que obteve nas asperas e heroicas campanhas da Unificação da Patria. 

O Brazil perpetuamente imlissoluvél - deve ser · o nosso lemma. 
E si ficassemos um dja, o que Deus não permittirá por certo, nós os 

da geração actual, na dura contingencia de ·nos pronunciarmos, ou pela 
·união desrespeitada e vilipendiada, ou pelos Estados sublevados, eu 
tenho a firme convicção de que havíamos de affirmar deante do mundo 
e do Brazil a nossá vontade inabalavel e decisiva, de transmittir p.os 
nossos filhos, á pleiade brilhante dos homens do futuro, o patrimonio pre-
cioso que recebemos dos nossos antepassados e que vem a ser o Bra'zil 
uno, indiviso e indivisível. (Muito bem.) . 

Portanto, entendo que o projecto é constitucional, efficaz, exequiveh 
(Palmas; muito bem; muito bem. O orador é muito cumprimentado e abra-
çado.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto conjunctamente em discussão 
o seguinte substitutivo : 

Ao art. 2.0 Substitua-se por este: 
Art: 2.0 - Salvo o disposto no § 3.o do art. 9.o da Constituição 

Federal, só é licito aos Estados estabelecer taxas ou tributos que sob 
qualquer denominação incidam sobre as mercado-

Substitutivo rias estrangeiras que não tenham similares de pro-
Galdino Loreto. ducção do Estado, quando concorrerem as se-

guintes condições .: 
La, que essas mercadorias já constituam objecto do commercio 

interno do Estado e se achem incorporadas ao acervo de suas . proprias 
riquezas; · 

2.a, que as taxas ou tributo's incidam com a mais completa igualdade 
sobre as mercadorias similares de producção nacional, si as houver. 

Sala das sessões, 22 de setembro de 1903.- Galdino Loreto. 

SESSÃO, DE 23 DE SETEMBRO 

O Sr. Calogeras. - Máu grado a difficuldade do assumpto e o 
fundado receio de trazer âo concerto de orações, por diyersos títulos 
notaveis, que, no· debate, se tem feito ouvir, uma nota menos harmoniosa 
e arída, já era intuito meu, Sr. Presidente, intervir na discussão do pro-
jecto que visa abolir a tributação in~erestadual. 

O SR. ELoY CHAVES.- V. Ex. sempre illumina o debate. 
O SR. CALOGERAS. - Cpube-me, pelo acaso da inscripção, usar da 

palav\a, depois do discurso, que hontem proferiu o meu particular' amigo, 
IMPOSTOS INTERESTADUAES. 21 
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o nobre Deputado per São Paulo, Sr. Eloy Chav:es.; e, si a minha inter-
venção, antes de ouvir a S. Ex. era, até certo ponte>, vo~untaria, si bem 
que jus•tificavel, pelos· meus anteC'edentes políticos, já agora, depois de 
externados os conceitos de S. EJI'., a intervenção voluntaria se trans-
formou em dever iniHudivel, e, deixar ,de v·ir á tribuna affirmar a minha 
opinião sobre o assumpto seria desertar do posto de combate, ante o 
adversario. 

Ainda echoam lugtibremente em meus ouvides as a,meaoças aos 
Estados brazileiros de levai-os de vencida, a poder de canhão e a pon-
ta§OS de lança... ' , · 

\ 

O SR. ELOY CHAVES. - Não foi ·assim que eu disse; não é - todos 
os Estados; são os Estados que se sublevass·em contra uma lei da União. 

O SR. CALOGERAS - ... para fazel-os voltar ao cumprimento e 
observancia fiel de preceitos que S. Ex. reputa constitucionaes. 

E, não o nego, :ainda se não dissipou em meu espírito a impressão, 
mixto de assombro e tristeza profunda, causada pela th.erapeutica especial 
que S. Ex. aconselha . para consolidar os laços de fraternidade interes-
tadual, verdadeira evocaçãe á guerra civil. ' 

O SR. ELOY CHAVES. - V. Ex. não comprehendeu o meu pensa-
mento. O remedio' vida si os Estados se quizessem sublevar. Era para 
esse caso especial. 

O SR. CALOGERAS. ~ Não qu_ero, entretanto, abusar da vantagem 
q.ue essa situação especial me daria sobre S. Ex., ao procurar rebater 
os conceitos aqui emittidos. Enunciai-os é fazer-lhes a critica. 

Acredito, porém, que, orador fogoso como S. Ex. é, suas palavras 
foram além do seu pensamento ... 

O SR. ELoY CHAVES. --'- Não apoiado; reiterava a cada momento. 
O. SR. GERMANO HASSLO~HER. - O pensamento foi admiravehhente 

exposto. 
o SR. ANIZIO DE ABREU.- o pensameÍlto é este mesmo. A autono-

mia dos Estados é uma burla, e a -União é tudo. (Trocam-se vehementes 
apartes entre os Srs. Eloy Chaves, Anizio de Abreu e outros Sr~. Deputados. 
Soam os iympanos.) 

O SR. PRESIDENTE.- Attenção! Quem tem a palavra é o Sr. Calo-
geras. · · ' 

O SR. CALOGERAS. __:_ O nobre Deputado por S. Paulo é moço, 
Sr. Presidente. Quando o tempo lhe tiver feito cahir neve sobre a fronte, 
quando o conhecimento maís profundo do mundo e dos homens, adq)li-
rido pela pratica diuturna dos negocios publicos, lhe tiver feito sentir 
mais de perto a relatividade das opinWes humanas, e lhe tiver demons~ 
trado praticamente o que a historia inteira prova, isto é, que nenhuma 
doutrina vinga duradouramente pela violeneja, estou certo de que 
então S. Ex., cuja earreiTa política, ainda em inieio, desperta nos seus 
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amigos· tãe fundas espe11anças,, e me alisto no numero destes, entre·, os 
mais sinceros ... 

O SR. ELoY CHAVES.- Agradecid!l). 
o SR. CALO GERAS - .. . . estou certo de que então S. Ex. se arre-

penderá do calor com que levantou esta these, e de sua biographia dese-
jará arrancar esta pagina triste, menos piedosa. 

O SR. ELoY ÇHAVES. - Não apeiado. 
O SR. CALOGERAS.- S. Ex., entretanto, foi além. Prégou a fallencia 

moral dos Estados : accusou-os de terem lançado mão de processos menos 
dignos, para se furtarem ao cumprimento das doutrinas ~onstitucienaes 
e ferreteou-os por alimentarem intuitos de desunião nacional. 

Não, Sr. Presidente; é necessaria uma contradicta immediata, e as 
vozes dos Estados devem se fazer ouvir para mostrar quanto de injus-
tifiéado ha nestas increpações. 

Pela seriação regimental do.s 0radores que faliam a favor e contra 
os projectos em discussão, recahe-m.e sobre os hornbros a missão alta e 
nobilitante, alentadora em cada um de nós da energia de nossos y sen-

. timentes unionaes, de dar irnmedia,ta resposta a S. Ex. 
Procurarei fazel-o. Possa a justiça da causa dar á defesa o que por 

comJ!Ileto :fiaUece ao defensor. (Não apoiados .) 
O SR. ELoY CHAVES. :_Aliás era desnecessaria a defesa. Previ l!lm 

caso que se poderia dar. · 
O SR. CALOGERAS. -- Não alimento o intuito de renovar a discussão 

que houve nesta Camara •sobre impostos interestaduaes considerados 
sob o aspecto constitucionaL Tudo foi dito sobre este assumpto. 

Nãe quero, entretanto, · que esta escusa ·commoda pareça querer 
encobrir a minha opinião pessoal sobre o caso : acho os impostos inconsti-
tucionaes, altamente inconvenientes, e, máu ··grado a brilhante argumen-
tação que aqui foi adduzida para justificar a permanencia dessa especie 
tributaria, o quadro orçamentario dos Estados, quer me parecer que aão 
puderam ser invalidados os argumentos em que se fundam aquelles que 
affirmam incidir na censura constitucional este genero tributaria. Não 
só pela formação historica da nossa Constituição, não só pelo estudo da 
sua lettra expressa, cemo, principalmente, . pelo como que ambiente 
economico em que esse Estatuto foi votado, o que de modo claro e ini-
lludivel a discussão do assumpto provou é que dominou o intuito de 
fazer-se do Brazil um mercado interior intributavel á União e. aos Estados. 
(Muito bem.) 

Esse ponto de vista, Sr. Presidente, até certo pÕnto poderia faz;er 
crer que SOlJ. favoravel á interpretação dada pelos nobres Deputados 
por S. Paulo ou pelo nobre Deputado por Sergipe, nos projectos substi-
tutivos que aqui foram apresentados. Nãe; vote contra ambos e .é a 
explicação do meu voto que venho trazer á Camara. 

Quer se considere este imposto constitucional, quer se o considere 
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inconstitucional,_ o resultado pratico é o 'mesmo : a inutilidade •OU a 
inconstitucionalidade ~as medidas apresentadas .. 

Não ha muito tempo, um jornal desta cidade, alludindo á discussão 
que ia travar-se sobre o assumpto, não sei por que motivo fez-me a honra 
de citar a minha opinião; citou-a, porém, de modo inexacto. 

Acudindo immediatamente ao appeUo assim feito, procurei em uma 
communicação de pou~as linhas, com toda a modestia e com o maior 
receio . da minha incompetencia, sujeitando-me á critica dos dgutos, 
restabelecer o meu pensamento exacto. . ' 

Com profundo jubilo, porém, Sr. Presidente, vi que até agora, na 
discussão empenhada sobre este assurnpto, os illustres oradores que o 
discutiram, quer o meu particular amigo, o Sr. David Campista, quer o 
eminente jurisconsulto, o Sr. Augusto de Freitas, quer o meu digno e 
ilhistre collega, o St. João Luiz Alves, todos · elles ácceitaram inteira-
mente o ponto de vistà em que eu me havia collocado : inutilidade, si 
as .taxas são · inconstitucionaes·; perigo e inconstitucionalidade, s~ os 
impostos não incidem na censura da Carta de 21 de fevereiro. 

Já agora, pois, não é a opinião humílima do Deputado -que ora se 
dirige á Garoara ·que está em questão, e, com mais vigor, posso entrar no 
debate, amparadõ em autoridades tão elevadas. 

Em toda a discussão travada, um dos pontos que sempre me pareceu 
importantis~;imo foi o jv.stificado da intervenção do Congresso. 

Não basta qu!l um texto da lei seja rigorosamente constituciona·l; é 
indisp.ensavel que esta intervenção estabeleça normas praticas de acção. 

Ora, é exactamente o que eu nego aos projectos que foram apresen-_ 
taqos nesta Casa. · 

O meu nobre amigo, o Sr. Eloy Chaves, cujo nome peço licença 
para ·declinar', alludiu a este pçmto e decl,arou que a cõmpetencia, inillu-
divelmente, era do Congresso. 

Admittamos ~ão· .haja pu vida; mas basta isto para justifipar ~ nossa 
intervenção? Si da regra adoptada não decorre norma alguma de acção 
para solver a q~estão? 

Foi exactamente o que não me pareceu deccorrer da argumentação 
de S. Ex.1 naturalmente ' pox: falta de meu espírito, que não alcançou , 
lobrigar na exposição de motivos feita o principio exacto .... 

O SR. ~LOY CH;\VES. -Foi falta minha; não ha duvida. 
O SR. CALOGERAS. - Do que affirmei; Sr. Presidente, temos varias 

provas : no caso especial da lei eleitoral, são repetidos artigos constitu-
cionaes - não que elles venham explanar a materia, mas unicamente 

1 para que no mesmo texto legal figurem todos os elementos que possam 
concorrer para a coniprehensão exacta do assumpto; mas, nos artigos 
subsequentes, veem deduzidas as regras que representam o desenvolvi-

' ' 

mento do pensamento constitucional. , 
Não se trata qo mesm@ facto em relação aos proj'eçtos que aqui teem 

I 



I ' 

/• 

-325-
{ 

sido apresentados, substituindo· o do · Sr. Serzedello Corrêa_, quer pela 
illustrada bancada paulista, quer pelo nobre Deputado por Sergipe. 

E, para1proval-o, acceitarei em primeiro logar a premissa de que são 
inconstitucionaes os impostos, o que, aliás, é o meu ponto de vista. 

Foi dito pelo Sr. David Campista, e com toda a razão, que, desde 
que os Estados tributam a importação interestadual, considerando este 
poder como cabendo no texto constitucional, não seria uma lei votada pelo 
Gongresso que puzesse peias a esta faculdade. ' 

O pensamento do Sr. David Campista não foi, talvez, bem comyr~
hendido pelo nob-re Deputado por S. Paulo, quando S. Ex. alludiu á 
propaganda que isto representava. O que o nobre Deputado affirmou 
foi que, como expressão de direito · constitucional, ha a Constituição,· em 
primeiro logar, ·e em segundo logar, em plano inferior, portanto, a lei 
que della deflue, na opinião dos dignos Deputados por S. Paulo. 

Os Estados, portanto, continuando a tributar, fal-o-hiam baseados 
na interpretação por elles dada, dos proprios textos constitucionaes, e 
á lei que porventura passasse no Gongresso Federal negariam o caracte-
rístico de respeitadora do esta<tuto fundamental, isto não só por convicção, 
como por necessidade. 

A situação, pois, seria a mesma actual. 
Qual será a sancção pratica para um caso destes? 
A lucta contra o imposto partirá, evidentemente, do contribuinte, 

e, em ultima analyse, em ultima instancia ao Supremo Tribunal caberá 
proferir uma decisão em especie. Na lide que então se estabe\eça, é claro 

. q1,1e a opinião defendida pelos Estados se baseará, não na lei, porém no 
fact(\ de não ser ella conforme aos1 preceitos constitucionaes .. . 

Assim, no ·caso de passar a lei, e na hypothese que figurei de ser 
inconstitucional este imposto, tudo vae gyrar em torno do texto preciso 
da Constituição da Republica, isto é, a situação será a actual, sem tirar 
nem pôr. 

Pensam que esta lei permitte uma como que. federação dos interess,es 
dos contribuintes, uma alliança ou liga dos contribuintes destinada a pro-
testar contra o imposto. 

Não me parece opinião inteiramente acertada esta, porque na propria 
Constituição o facto está previsto e na situação actual é permittida essa 
federação de interesses, de modo que a decisão especifica dada pelo. 
Supremo Tribunal abranja, não sómente a este ou áquelle contribuinte, 
mas a uma classe inteira delles. 

Assim, ainda sob este ponto de vista, · nenhum auxilio vem trazer 
·O projecto que se quer votar. · 

Portanto, quer em um caso, quer em outro, o que se verifi'ca é que 
tudo ha de gydr em torno de textos precisos da Constituição Fede-
'ral. 

Tenho ouvido dizer que a votação de uma lei dessa natureza vem. 
pérmittir uma acção como que officiosa entre o ()-overno Federal, e o 
Poder Executivo nos Estados, . para, dentro em. um ce.rto prazo, poder-se. 
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chegar a uma -eliminação progressi;va e graduai dos impostos interes-
taduaes. 

Pergunto :· admittindo a situação actual, .sem auxüio nenhum, 
não teem, tanto o Poder Federal como o Poder EstadoaJ, competencia 
para tanto, devidamente autorizados QS poderes do Estado pelas legis-
laturas locaes? 

Evidentemente. Portanto, nem siquer sob este ponto de v:ista a· lei 
vem trazer auxilio. 

Além do que, adm:ittida sempre a premissa de que são ' inconstitu-
cionaes os impostos interestaduaes, não me parece curial (é o ad~ectiv,o _ 
que se deve empregar~ que o poder incl!l.mbido de fazer a lei v·enha, até 
certo ponto, auxiliar a manter-se uma situação de facto fóra da Ccmsti-
tuição, qual seja a tolerancia de taxas acoimadas de francamente infrin-
gentes desse texto. 

Comprehende-se que o Poder Executivo, que, tem de applicar normas 
juDidicas a situações d'e facto, que, portanto, tein duas cousas a considerar 
- a norma jurídica e a situação de facto - possa, fóra dos termos pre-
cisos da Constituição, admittir essa tolerancia e o ~stabelecimento desta 
solução compromissoria, preparatoria do estabelecimento integral da 
lei, sem q.ue tal facto venhà, por assim dizer, ferir @ melind-re consti-
tucional de cada um de nós. Que, porém, o pod~r incumbido de fazer 
a lei, como nós, ou que o Poder Judiciario, interprete da lei, possam dar 
guarida a situações' dessa natureza, é o que me não parece ·curial. 

Acceitemos agora, Sr. Presidente, a outra premissa - são consti-
tucionaes os impostos. 

Já declarei, não é esse meu ponto de vista, mas, que é a doutrina 
sustentada, e com vigor, · basta, para provai-o, a discussão travada nesta 
Casa. 

Si os impostos são constitucionaes, não será a lei, que VaiiJ.OS votar, 
uma oft'ensa flagrante á autonomia financeira do Estado, á autonomia 
:financeira, que é a base de suà autonomia administrativa e JilOlitica? 

E é preciso notar que essa invasão na esphera tributaria dos Estados, 
admittido que os impostos sejam constituciona·es, essa invasão só se 
poderia justificar pela disposição do artigo que dá ao Congresso Federal 
a faculdade exclusiva de regular o commercio interestadual. ' 

Sr., Presidente, quando orava sobre este ponto o 1.wbre Deputado 
·por S .. Paulo, Sr. Jesuíno Cardoso, tive occasião de, em aparte, dizer que a 
theoria por S. Ex. defendida - regular nem sempre é taxar, mas taxar 
importa sempre regular- é esta : que uma é a especie, e outra é o genero. 

Autorizar essa ívasão na esphera tributaria dos Estados baseando-se 
no poder que tem. o· Cóngresso Feçleral de regular o commercio interesta-
dual, quer me parecer uma exorbitancia legislativa . 

Para mim, portanto, o genero é regular, taxar é simplesmente a . 
especie. I · 

Mas, essas duas funcções, que na discussão se tem querido ligar de 
modo absoluto, não o são de facto. E para justificar esse ponto &e -;v;ista, 

., 
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não invoco sómente a nossa Constituição, blarlssima ,para o. caso . Fundo-me 
tambem, comparando, no texto menos claro, que é o dos Estados Unid@s; 
e como a minha interpretação seria de nenhum valor, eu me apadrinho 
na autoridade incontrastáda de Marshall para o dizer : << W e think it vety 
clear that it is considered as a branch of the taxing power.n 

E mais longe affiTma sobre a inconfundibilidade das duas funcções 
o seguinte: 

In a separa/e clause of lhe enumeration lhe power to regulale commerce is 
given, as being entirely distinct from lhe righl to levy iaa;es and imposts, 
and as being a new power nol before conferred. The cons!Hulion, then, 
considers these p~wers as subslaniive, and dislinct from each oiher; and 
so places them in the enumeration i:t contains . ( On lhe federal Constilulion. 
pag. 298.) 

E' nesses trechos, citados no parecerlavrado em 18,9.6 pela Commís;;ão 
Especial incumbida de estudar os impostos de exportação dos Estados 
e que de'fine quaes as condições em que é livre o commercio de cabotagem; 
é no parecer então lavrado pelo meu eminente collega Sr. Fr·ancisco 
Veiga que eu encontro na citação de Marshall, a que me refiro, os funda-
mentos da opinião que defendo. . 

Ora, o poder de regular, como foi dito brilhantemente pelos oradores 
que me antecederam na tribuna, não se confunde absolutamente com o 
de taxar e vem a ser dar o conjuncto de garantias que presidem ao com-
mercio interestadual, prescrevendo as r~gras que o governam, nunca, 
porém, descendo á taxação. E si VV .. EEx. me retrucarem que a abolição 
desses impostos não é taxação, pedirei licença para lembrar qu,e a abolição 
é o limite da tributação interestadual quando o valor d~s taxas diminue e 
tende para zero. E', pois, o caso -limite da taxação. 

Mas nã_o quero demorar-me sobre este ponto. · , 
No emtanto, lembrarei o seguinte : qual a sancç'ão pratica para o 

caso? São constitucionaes os impostos interestaduaes; não- o é, pois, a 
lei e ella vem simplesmente perturbar a economia financeira dos Estados . 
Qual a sanção pratica? Desde que a discussão versa sobre a constitucio-
nalid.'ade e será fatalmente o Suprêmo Tri~unal Federal que teiá de vir 
pronunciar-sé em ultima ·instancia, não terá lbgar essa intervenção 
ármada de que fallou S. Ex. 

O SR. ELoY CHAVES. - V. 'Ex. está abusando dessa intervenção 
armada; está fazendo della um ponto que não 'estava nos meus calculos 
e que não consta do resumo do meu discurso do Jornal âo Commercio, 
aliás muito bem apanhado, ·e do discurso que publicarei na integra depois 
de amanhã. · 

Referia-me só ao ca'so do Governo querer desobedecer á lei da União. 
b ?R· FRANCisco SÁ. - E' o quos e,go da União. 
O SR. CALOGERAS . ...!.... V. Ex. foi tão longe que até alluàiu a Caxias, 

dizendo que elle foi maior em stiffocar as -revoltas do que defendendo nos 
éampos de batalha estrangeiros .a honra naci-onaL 
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O SR. FRANCisco SÃ. - Não póde existir a União sem a autonomia 
dos 'Estr-dos. · 

O SR. ·CALO GERAS. - V. Ex. deve agradeéer-ine o ter-lhe propor-
cionado ensejo de restringir o alcance p·erigosissímo da doutrina expen-
dida' por V. Ex. · 

O SR. ELOy ' CHAVES·. - Os meus apartes são ·· ~eras rectific,ações; 
não os leve a mal, porq.ue sabe quanto admiro o seu talento. 

O SR. CALO.GERAS. - E V. Ex. sabe quanto me considero honrado 
com a sua collaboração. 

Portanto, Sr. Presidente, acceita uma ou outra premissa, o resultado 
, pratico dos ptojectos em discussão é nullo, e a classificação a fazer-se é 

que ou são inuteis ou são inconstitucionaes. 
Por que, portanto, provocar estas luctas irritantes que veem sim-

plesmente perturbar a vida dos Estados, e isto principalmente quando 
existe uma base normal tão facil pãra o accordo, e que é o consenso una-
nime, de que fazem parte · os proprios Estados, de que si taes impostos 

• . não são inconstitucionaes são pelo menos altamente inconvenientes? 
Por que, portanto, lançar mão desf)a arma de guerra, que fatalmente 

será confiada ao Poder Executivo, antes de empregar os meios sliasorios, 
as'palavras de paz, todas as soluções conciliatorias entre o Governo Federal 
e os Estados? 

Por que antes de acenar com o ramo de oliveira ir immediatamente 
brandindo uma espada de. dous gumes, como esta? 

Mais ainda, Sr. Presidente : evidentemente ninguem taxa por gosto; 
são as necessidades dos Estados que os teem levado a desenvolver a sua 
tributação, e nunca intuitos de fomentar a d'esintegração de nossa Patria. 

A questão não data de hoje; vem de setenta annos atrás·. 
! O SR. FRANCISCO S,\.. ___: E nunca prejudicou a integridade da 

patria. 
O ·SR. GALO GERAs. -- Exactamente. Não tenho remedio, agora. 

sii).ão desenvolver uma observação, que fiz em aparte ao nobre Deputado 
de $. Paulo,' Sr. Jesuin.o Cardoso. Perguntei a S. Ex. porque não alludia 
ao. nome dos Estados onde abusos desse genero teem apparecido e S. Ex. 
respondeu que não era isto conveniente, para não irritar a questão. 

Peço licença para discordar da opinião do nobre Deputado. Não 
estamos aqui para discutir casos theoricos e sim casos concretos sujeitos 
á nossa deliberação.. , 

curioso seiia . si, no estudo de um problema qualquer, não fossem 
estudados os seus factores; e um dos factores capitaes, na questão em 
debate, é seguramente o estudo da tributação interna dos Estados. 

Para isso procurei recorrer., não a simples phrases vagas, sobre o que 
produz o imposto, sobre os inconvenientes da taxação, mas, nos orça-
mentos estaduaes, ao valor .preciso dos redditos que ,elles representam, 
e nas mensagens dos presidentes e governadores dos Estados, ao funda-

. I 

mento do estabelecimento dessas especies fiscaes. 

. \ 
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No quadro tributario do Pará encontram-se como incidin:do ' na 
censura da taxação interestadual os chamados direitos de desembarque. 
Esses direitos . representam, reduzidos a papel, visto que, como sabem 
os. nobres Deputados, o orçamento do Pará é feito sobre a base ouro, 
representam no orçamento de quasi 13.000:000$ uma fracção de 337:000$, 
isto é, menos de 2,6 % do total orçamentario. 

Mesmo alli, como se vê ·da Mensagem apres~ntada ao Congresso 
Legislativo pelo actual governador, nosso illushe ex-collega, o Sr. Dr. Au-
gusto Montenegro, não se encontra reluctancia na substituiçã0 dessas 
taxas. 

Mais eloquente do que no Pará é o que se nota no Ceará. Existindo 
sob o nome de impostos de estatística, essas taxas foram supprimidas 
em 1900 pelo ex-governador Sr. Senador Accioly. O digno successor, 
porém, daquelle eminente chefe político, o illustre Sr. Dr. Pedro Borges, 
viu-se na obrigação de restabelecer em 1901 esse_s mesmos ·impostos, sob 
a denominação - de impostos de ctmsumo .. 

Dous motivos determinaram o restabelecimento: 1.0 , é que, deante 
da luta que ia travada em outros Estados, não era licito ao Ceará deixar 
de se aperceber dos meios de defesa; 2. 0 , o valor com que essas taxas 
contribuíam para o equilíbrio do orçamento estadual. 

Lá tambem não se encontram vestígios em nenhum dos documentos 
emanados das autoridades; nunca se encontram vislumbres de hostilidade. 
á substituição desta especie tributaria. 

Pernambuco, a que se . fez allusão, salvo erro, quando se referiram 
alguns oradores á tributação do sabão e á taxa especial de 6 % sobre 
generos importados, tendo similares na producção do Estado - . Pernam-
buco tambein não constitue excepção .. 
/ Nesse Estado cumpre ter em vista que o poder legislativo estadual 
estabel~ceu regra que torna a incidencia do imposto absoluta,, exclusiva 
sobre a- importação nacional e nunca sobre transito. 

No orçamento votado para o exercício de 1.0 de julho de 1903 a 1904, 
isto é, para o orçamento vigente, figura no quadro tributario, no § 5.0 do 

· 'art. 1.0 , o seguinte: 8 % sobre a valor official dos productos nacionaes 
entrados por terra ' ou por mar para o consumo, que tenham similares fabri-
cados no Estado, com excepção dos · seguintes, etc. 

Portanto, recahe sobre importação nacionaL 

No art. S.o foi estabelecido, o que para mim é ~ma espec1e fiscal 
inconveniente, mas que muitos autores defendem, o drawback para 
separar os generos de procedencia estrangeira dos de procedencia nacional 
e nesse art. 8.0, relativo ao porto de Recife, se declarou o seguinte : 

<< ·Quando os generos ou mercadorias sujeitas ao imposto a que se 
refere o art. 1.0 , § 5.0 desta lei tiverem de ser exportados por mar para 
outros Estados, o dono ou consignatario depositará. na. Recebedoria a 
importancia dos respectivos direitos,. etc. 

« § 1.° Conferida a c'ertidão com o despacho de reexportação, veri-. 
. / 

( 



ficando-se que não esteja viciada, etc., etc., será dada baixa de t>espon-
sabjlidade e irnmed-iatamente .restituída pela repartição a importancia 
em dep'osito. )) 

No art. 9_.0 vem providencia apaloga para oatros portos de Pemam-
buco. · -

Uma vez verificada, portanto, a reexportação d_o producto, sobre elle 
versa a restituição do imposto. 

Mesmo alli estas ta:(Cas tãó malsinadas produzem, e!ll um orçament(1) 
de 9. 000:000$, quantica inferior a 350:000$; e pelos homens p.ublicos mais 
eminentes daquelle Estado tem sido feita a declaração de que esses 
impostos representam uma arma de defesa climtra a taxação dos productos 

' do Estàdo pelos outros e nunca uma figura permanente no quadro fiscaL 
O SR. ELOY CHAVES.- Dando ao Estado armas de represalia, o 

q.ue é expressamente prohibido pelai Constituição. (Ha outros apàrtes,. ) 

O SR. CALOGERAS. - Chegarei ··Iá. Estou estudando Estado por 
Estado; dos que teem essa especie tributaria . . 

Passo agora a Alagoas. _ 
Quando alli foi governador, o i Ilustre Sr. Gabino . Besouro instituiu, 

para acudir ás necessidades orçamentarias, o impesto sobre o gy;ro 
· cdmmercial dentro do territorio do Estado;-vecahia indirectamente sobre 
as operações commerciaes que ahi se · realizassem, imposto este absolu-
tamente constitucional; sobre o qual censura nenhuma podia ser feita. 

Este imposto, porém, como acontece com outro que ha em Pernam-
buco, era uma• taxa de repartição. Provocou grande reclamação, creou 
difficuldades que sempre existem na cobrança das taxas directas e., 
devido ás solicitações do commercio local, foi transformado em outro 
que sob o nome de paten:te commercial veiu gravar a importação, quer . 
nacional, quer estrangeira. · ' 

Mais de uma vez tem acontecido que os contribuintes, julgando-se 
lesàdos, indevidamente tributados por esta fór.ma, teem recorrido ao 
Poder Judíciarío, que lhes tem dado raz~o em varias occasiões. O resul-
tado é que nesse Estado, em o•bediencia á doutrina das sentenças, se tem 
substituído immediatamente a patente commercial pelo antigo impost o, 
voltando depois, porém, a Jnstancias do' proprio commercio local, a •ser 
cobrado outra vez o impostG sob a denominação de patente commer-
cial. , 

Ainda naquelle Estado, que figura no quadro que terei oceasião 
de publicar, annexo "á o meu discurso, com o orçamento de 1. 955:000$, 
o valor deste imposto de patentes representa apenas 341:000$ no exer-
cício que findou em 1902. 

Passo agora a estudar os Estados ·q.u.e mais de perto conhecemos, 
S. Paulo e :Minas . 

Em S . Paulo, ha setenta annos ... (os dous Estados se parecem tanto 
que o que figura no codigo tributario de um. quasi que se p.óde repetir 
pará o outrG) : em S. Paulo e Minas h a setenta annos que, •com o nome, que 
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tem mudadO,. de taxas itine·rarias,.taxas de barreir:as, quotas ,de utilização 
de entradas e impostos de consumo, se teem cobrado impostos sobre a 
importação. · 

E' -exacto que em S. Paulo no orçamento vigente ha uma disposição 
que procura eliminar de modo completo•este imposto. Não foi, entretanto, 
possivel supprimil-o, tanto assim que em lei ultimamente votada, a de 
7 de abril de 1903, não se aboliu este imposto : especialisou-se a receita 
delle. 

O SR. ELoY CHAVES. - Portanto, a nossa posição é insuspeita. 
O SR. CALoGERAS.-.-- Não ha 1duvida. 
E' o Hlustre ex-secretario dos negocios da Fazenda daquelle Estado 

quem, sustentando em seu magnífico relatorio, ultimamente publicado, 
a necessidade de se eliminarem essas taxas, dedlara o seguinte : 

« E' preciso que fique bem claro que não foi uma innovação intro-
duzida com o novo regimen governamental, pois elle existe desde 1835. » 

O SR. ELoY CHAVES.- E' preciso notar que este imposto é,cobrado 
sobre o café que sabe. -

. O SR. CALOGERAS. - Em paàe, mas não exclusivaménte. 
Devo lembrar que em S. Paulo, cuja renda em 1902 foi de quasi 

38 mil con:tos, este imposto produziu 2.109 contos, isto é, cerca ·de 51/2% 
do valor global da arrecadação. 

Alludo a este algarismo, porque tem impottancia para minha con-
clusão. I 

Em Minas, do mesmo modo, devido aos mesmos princípios, o quadro 
tributaria do Estado sempre considerou esta especie. Levado por difficul-' 
dacles financeiras de uma premencia inilludivel, o Estado viu-se obrigado 
a desenvolver a taxação que recahia sobre os generos de importação no 
seu territorio, o que alli é chamado actualmente - .imposto de consumo : 
·chegou-se mesmo a um excesso, com o decreto n. 1 .490, de 11 de dezem-
bro de 1901, o qual, eu confesso, e sou insuspeito pois fallo do meu -proprio 
Estado, era uma verdadeira pauta aduaneira, com 301 artig@s. 

Em ~elação a esta questão, porém, devo lembrar que, de então para 
cá, muito se tem voltado para trás e, desde o advento do actual presidente 
do Estado, pela organização das novas pautas, o que é attribuiçã0 exclu-
siva do Poder Executivo· do Estado, e multiplicando-se as isenções, se 
tem corrigido este defeito e se tem diminuído, e em grande escala, o valor 
dos tributos que pes·am sobre estes generos. · 

Para provar, Sr. Presidente, até que ponto é minima a aggr.avação 
que provém da arrecadação deste imposto, basta dizer, e já foi dito desta 
tribuna por meu honrad0 c.ompanheiro de bancada, .Sr. David Campista ,-

, que o valor total dos impostos arrecadados em Minas, -que vae a 2.100 .con-
tos, mais ou menos, não representa sinão um· e pouco por cento do valor 
total da importação. 

' Em S. Paulo ainda é menor a porcentagem . 

. \ 
r 
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No Estado do Paraná tambem existem estes imp9stos, e é exacta-
mente o Estado onde. mais avulta a porcentagem com que elles entram 
no quadro dos recursos orçamentarios : em um orçamento de quasi 
tres mil contos representam estes impostos 700 contos, isto é, 25 %·' 

Mesmo alli, porém - e o tenho ouvido a homens 'publico·s daquelle 
Estadoc- n{i.o ~ são infensos á possibilidade d.e se substituir essa especie 
tributaria. 1 

Não ha muito tempo, em mensagem apresentada á Assembléa 
Legislativa do Estado de Santa Catharina, foi divulgado um telegramma· · 
do illustre govetnador do Estado do"Rio Grande do Sul, lembrando que 
os impostos que alli tinham sido ultimamente lançados sobre importação 
representava,m apenas a represalia em relação ás taxas lançadas sobre a 
producção rio-grandense nos Estados para onde era .exportada. 

Infelizmente, por maiores esforços que tenho desenvolvido, não me 
foi possível obter dados financeiros precisos sobre os Estados do Rio 

, Grande do Sul, de Matto Grosso, do Maranhão e da Parahyba. Nos outros, 
. que estud,ei, não encontFei vestígios dessas taxas, sinão em oito ~sta:dos . . 

UM SI}. DEPUTA'no. ~Na Parahyba, creiq, cada pacote ou volume 
que entra paga fixamente uma taxa de 1$500 ou 2$000. 

O SR. CAL~GERAS. --,- Não me' fpi possível obter informações, de 
maneira que, na conclusão a que chego, sou obrigado a eliminar aquellas 
quatro ci-rcumscripções. 

Pelo que acabo de lembrar, Sr. Presidente, se verifica que os clamores 
levantados contra as taxas interestaduaes não sã'o levantad.:Ís pelo com-
mercio local dos Estados • principalmente. 

~ ~ E é facil comprehender a razão de ser de similhante phenomeno .. 
E' que pela feição especial do no.sso mercado', já não é sobre o com- · 

me:r;cio local que incidem .definitivamente as taxas; a sua repercussão se 
faz sobre. os grandes mercados do littoral, Recife, Bahia, Rio de Janeiro, 
Santos, S. Paulo, Porto-Alegre e outros, onde se àcham as casas fornece-

• dor,as. · . 
E' sabido que essas taxas em geral são cobradas, ou por meio de 

talões, que acompanham os despachos de mercadorias nas estradas de 
ferro, ou com guias 'annexas aos despachos alfandegarios , ou por outros 
meios equivalentes. 

Esse onus acompanha,. portanto, o despacho .. 
Assim, a questão é saber sobre quem se dá a repercussão do imposto :. 

No caso das encommendas directas do retalhista ao mercado fornecedor 
no littoral, é questão muito ·controvertida saber em quem recahe final-
mente o imposto. r 

Antigamente, qqando eram mais folgadas nossas condições econo~ 
mic,as, não se ligava grande. importancia ao rigor dessas taxas, taxas, 
que effectivamente muito pouco, como valor pecuniario affectam o valor 
da mercadqria; e era sobre o retalhista que incidiam, sém repercussão. 

Porém, com o increment? da concurrencia, com os nossos sertões 
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invadidos, como estão, pelos representantes das casas do littoral, o que se 
nota é que o manter-se um terreno já commercialmente conquistado é a 
lucta de todos os dias, a questão _de vida e de morte, para não obrigar as 
casas fornecedoras a fecharem as suas portas .. 

Dahi se origina que na concessão de favores feitos a retalhistas, muitas 
vezes acontece que, si não no todo, ao menos em parte, o imposto recahe 
sobre o fornecedor; quero dizer que a repercussão se faz, parte sobre 
o retalhista, parte sobre o fornecedor. 

E muito mais intenso se torna este phenomeno, quando, em vez de 
se tratar da venda directa, se trata do caso de existencia de centros secun-
dados de distribuição de mercadorias no interior dos Estados. Nestas 
condições, como o volume das vendas se torna muito maior, é natural, 
e effectivamente se dá o facto de serem feitas concessões muitíssimo 
mais latas. Por vezes, além da diminuiÇãó directa dos preços, oriunoa da 
concurrencia assim feita, estabelece-se a condição, por exemplo, da prohi-
bição de vender aos retalhistas locaes; é assim que em muitos pontos, no 
meu Estado, por exemplo, em Uberaba, em Bello Horizonte, em Curvello, 
em Ouro Preto, em Juiz de Fóra, centros secundarios de distribuição se 
formam que influem para que a repercussão do imposto não mais se dê 
no interior do mesmo Estado, porém fóra delle. 

E' por isso que mais intensos do que a grita local, que em geral, 
seja dito sem offensa, é muito exaggerada pelos jornaes, muito mais 
intensos que ella são os protestos do commercio do littoral, onde estão as 
casas fornecedoras. 

Não ha nesta minha apreciação nenhum elemento na ti vista; não 
distingo casas nacionaes ou estrangeiras. 

O caso é que o merc.ado primario do littoral é o que mais sente a 
repercussão dessa tributação local. 

Mais ainda do que o valor destes impostos, incommoda o seu caracter 
vexatorio . 

Mas sem que desappareça do quadro tributario dos Estados os 
redditos dos impostos interestaduaes e na situação actual, portanto, qual 
o total do seu producto? 

Tive occasião, Sr. Presidente, de organizar um quadro orçamentario 
calcado sobre as ultimas arrecadações conhecidas e liquidadas nos Estados 
do Brazil, á excepção . de quatro : Rio Grande do Sul, do qual não pude 
obter dados, Matto Grosso, cujos documentos por mim compulsados 
não continham os redditos, Maranhão e Parahyba. 

Dos orçamentos se verifica que a arrecadação total se elevou á quantia 
de 41.000:000$. O total dos impostos interestaduaes ·alcança a somma 
de 6. 334:000$, apenas, isto é, 4 % da receita total. E esta arrecadação 
corre por conta de oito Estados sómente, que são Minas, Alagoas, Paraná, 
Pará, Sergipe (que concorre apenas com o contingente de 75:000$) 
S. Paulo, Ceará e Pernambuco. · 

Note a Camara que desse algarismo 6.334:000$, 4.300:000$ são 
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rep11esentados pelos impostos em s: Paulo e Minas Geraes, onde se está 
pracedendo, espontaneameNte, á reforma das taxas. , 

· O que é justo e razeavel dizer-se em relação a esses tributos é que sã@J 
pouco productivos, ,de cobrança difficil, ·' vexatorios, e qlie apresentam 
o grave inconveniente de exigir uma movimentação de numerario mui-

. tissimo maior do que o necessario para o pagamento das taxas. 
E' assim que se pó.de calcular em 60 %, e talvez mais, o supplemento. 

a maior exigido dos contribuintes para o jogo normal desta especie tri-
butaria. . · 

Ainda são perturbadores de uma boa organização economica, qu,e 
.se coRcrAtize na livre circulação de productos no nosso vastíssimo mercado 
interior. · 

Tanto basta para que trabalhemo;; por sua eliminação. 
Ora, si é o Poder Executivo a quem cumpre dar execução á lei que 

se quer votar, e que será uma arma de guerra, na propria phrase <;lo 
illustre Deputado por S. Paulo, não será muito mais natural que o go-
verno em vez de procurar lançar mão della, oriente a acção no sentido 
de celebrar um. modus vivendi com os Estados, de fo.rma a que, dentro 
em prazo breve, possamos cons·eguir a eliminaç,ão dos impostos inter-
estaduaes do seu quadro tributaria? 

Evjdentemente, Sr. Presidente, é isto o que ae.onselham a logica e 
.a prudencia . . ' 

Pois apezar de sabermos que se . éncon~ra, por p~rte dos Estados, 
toda a boa vontade, que está patenteada por actos pu:Q_licados todos os 
dias, por declarações... ' 

O SR. ELOY CHAVES. -Declarações platonicas . 
. o SR. CALOGERAS. - Permitta-me o nobre deputado: platonicas, 

não. Nós temos a prova irrecusavel da boa vontade dos E~tados. Não . 
-ha simplesmente declarações theoricas; existem actos positiv~s. E para 
provai-o vou mostrar um documento irrecusavel, que é o orçaVlento de . 1 
Minas, votado ultimamente, e sanccionado no dia 19 do mez ~orrente, 
onde, se acha claramente consignada a declaração sobre esta espeçie, qJ.Je 
vem a ser os impostos interestaduaes, que nós chamamos alli de col'\sumo. 

. Tendo de estudar fl.S varias faces do problema encerrado na ta4ação 
interestadual, em publicações na imprensa política de Minas, e em tra-
balh0s offerecidos á col)sideração de seu governo, propuz uma taxa de 
Sl,lbstituiç~o desses impostos. E, desejando ver estabelecerem-se alli os 
tributos compensadores compendiados na celebre income-tax, procurei 
fazer com que este n~vo imposto de substituição pudesse recahir sobre os 
lucros commerciaes. Esta opinião vi, com grande desvanecimento para 
mim, acceita no relatoz:io que ultimamente foi apresentado ao Congresso 
Legislativo do Estado peJo eminente secretario das finanç-~.s, o Sr. An-
tonio Carlos. . 

O Congresso foi além e como taxa substituidora estabeleceu o que 
const a dos seguintes artigos de lei n. 374, de 19 de setembro corrente: 

' 
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« Art. 12. - ,Na vigencia desta lei poderá o Governo rever os regu~ 
lamentos dos serviços e repartições fiscaes do Estado, assim como os que 
vigoram sobre a arrecadação do imposto do sello .. 

§ 1.° Fica igualmente aut0rizado o Governo a rever e- modificar a 
tabella do imposto de consumo, para· elevar até 50 % - no maximo -
as taxas que recaiam sobre artigos de que haja producção no -Estado, po~ 
€lendo, quando julgar conveniente e opportuno, applic'ar parté do pro-
dueto dessa receita especial á diminuição proporcional do imposto sobre 
0 s.al, continuando em vigor o § 1.0 do art. 9.0 da lei n . 323, de 25 de se-
tembr@ d'e 1901, e a tornar extensivo aos estabelecimentos industriaes 
e commerciaes, ainda que não pertençam a sociedades, o imposto do 
art. 8 .0 , ultima parte; lei n. 323 supra-citada, não excedendo á taxa de 
1 % (um por cento). · 

§ 2.o Poderá o Governo, si julgar opportuno e conveniente, reformar' 
o systema e o processo de arrecadação do alludido imposto, 1e modo qu_e 
elle recaia sobre todos os generos entregues ao consu:(Ilo no Estado, qual~ 
qper que seja a 'sua procedencia. » 

Não é, porta-nto, uma lopinião, um dizer platonico, corrio affirmou 
o nobre Deput~do por S. Paulo; é um acto. 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - E' o reconhecimento da nossa idéa. 
O SR.. FRANCISCO SÁ. - Do direito do Estado. 
O Sr. CALO GERAS. - E' o ~econhecimento da inconveniencia desse 

imposto, e· da c@mpetencia do Estado autonomo para organizar ·seu qua-
dro tributario. · 

A este · respeito, eu não desejaria alonga_r-me muito porque vejo 
quanto estou cançando a attenção dos meus honrados collegas. (Não 
apoiados.) Mas não posso furtar-me ao desejo de ler o que diz no seu rela-
torio o illustre secretario das Finanças de Minas condemnaudo esses 
impostos . 

Diz S. Ex. : << Parece-me idéa conquistada aos mais resistentes espí-
ritos a da necessidade de ser ·eliminado esse imposto de · nosso quadro 
tributario. Economicamente, é reputado tão ou mais perigoso do que o 'de 
,exportação. » 

Quer isto dizer que em Minas se reconhece a inconveniencia do im-
posto, mas reconhece-se tambem a competencia do Estado em substi-
tuir este systema. tributario por uma .outra taxa qualquei;. 

Tenho advogado sempre e contin úo a defender a idé'a de que a eli-
minação des·sas taxas sobre a importação interestadual deve ser obtida 
por uma· acção conjuncta da União e dos Governos estaduaes sob o in-
fluxo da ascendencia natural que tem o Governo Federal. 

Chegado a esse resultado, obtida a desapparição em todos os Estados 
dessa especie :fiscal, acho que seria indispensavel modificar nossa Consti-
tuição no sentido de t()rnar a redacção dos artigos que se referem ao 
caso tão clara que nunca podessem voltar a figurar no quadro tributario 
dos Estados similhantes taxas. 

I 
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Nessa .occasião, portanto, uma vez . obtida a situação de fact o, que 
é aquella ·que todos nós desejamos - a abolição desses impostos - a 
Constituição deverá soffrer uma reforma no sentido de tornar absoluta-

.. mente impossível a volta desses tributos, cousa sempre de temer-se em 
vista da controversia sempre aberta sobre o valor preciso do texto actual 
da Constituição. · 

Creio; Sr . . Presidente, que não ha grande differença, em essencia, 
entre as opiniões dos nobres Deputados de S. Paulo e à que sustento. 

Todos nós considéramos inconstitucionaes esses impostos, divergindo, 
entretanto, quanto ao proces.so para eliminai-os dos orçamentos estaduaes . 

'·ÜS nobres Deputados preferem o processo violento que, a meu ver, 
virá perturbar de modo inutil e irritante, a economia tributaria e finan-
ceira dos Estados. E' um verdadeiro grito de guerra contra os liames fe-
derativos. 

Em contraposição. a essa doutrina, a que advogo é uma política de ~ 
paz. Ella visa substituir os ·impostos interestaduaes pela cooperação cons-
ciente das vontades já expressas, de m~do inilludivel, em actos dos Esta-
dos e da União, .sob .a presidencia desta, fazendo com que, pelo , esforço 

· harmonico do)3 poderes loçaes e federaes, seja eliminada por completo 
essa infeliz especie de tributação. 

Creio firmemente ser indiscutível que esta política é render ao prin-
cipio supremo - o Bràzil uno, forte e solidario em suas vinte e uma cir-
cumscripções políticas , um preito de amor e de fé. 

E' o que tinha a dizer. (Muito bem,· muito bem. O orador é vivamente 
felicitado e cumprimentado por seus collegas.) 

QUADRO ANNEXO 

Estado> 

Minas (1902) . . .•.• . . . 
Alagoas (1902) . . . . . . . . . . . . 
Santa Catharina (1902) . . . . . . . 
Goyaz (1902) .... . ....... . 
Piauhy (1902). ~ . • .... . · . .. . 
Paraná (orçamento para ( 1903). . . 
Rio Grande do Norte (1902) ... . 
Rio dll Janeiro (1902) .. . ... . . 
Bahia (1902) .. .. .... . . . : . . 
Capital Federal (1902) . ... . · .. . 
·Espírito Santo (1901) ..... . . . 
P ará (1901-1902) . .. . .. .. . . . 
Sergipe (1902) . . . . . . . . . . . . . 
S. P aulo (1902) . . . . . ... ... . 
Ceará (1902) . . . . .. ... . . .. . 

· Amazonas (1902) : .... · ..... . 
Pernambuco (orçamento para 1903) 
R io Grande do Sul. . . . . ...•• 
Matto Grosso (1902) . . . . . ... . 
Maranhão ... . . . 
P arahyba . . ... ... : . . . 

Orçamento 

I 16,623:000$000 
1.955:000$000 
1.209:000$000 

846:000$000 
858:000$000 

2.823:000$000 
1.176:060$000 
6. 728:000$000 

10.'!17:000$000 
18.091:000$000 
2.469:000$000 

12.872:000$000 
1.664:000$000 

37.648:000$000 
3.000·000$000 

13.3158:000$000 
9.000:000$000 

? 
J ? 

? 
'l 

Impostos intcrestaduaes 

. 2 168:000$000 
. 341 :000$000 

701:000$000 

337:000$000 
75 :000$000 

2 t09:000$000 
. 600:000$000 

. s5õ:"ooo$ooo 
? 
? 
? 
1 

.J 

"I• 
13 % 

. ,17 % 

25,0 % 

2,6 9b 
4,7 ~'-6 
5,6- % 
~o- 96 

4,0 % 
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SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO 

O Sr. Bernardo Horta. - 'Sr. Presidente, ao assomar á tribuna · 
na discussão importantíssima dos impostos de competencia da Un\ão e 
dos Estados, sobre productos estrangeiros ou nacionaes, tenho a declarar 
que não seguirei as praxes regimentaes da Casa; isto· é, não discutirei os 
argumentos do orador que me precedeu, nem de qualquer outro. 

Não me julgo competente ... (não apoiados.) 
O SR. JESUINO CARDoso. - V. Ex. é muito competente. 

\ 

O SR. BERNARDO HoRTA - ... para travar discussão com meus 
illustres. collegas; venho simplesmente, com muita franqueza, porém, 
mostrar o meu modo de entender sobre esta magna questão. 

Procurarei, para fundamentar a minha argumentação, explanar em 
primeiro logar como a pollemos encarar. 

' No me~ modo de pensar, existem tres modos : 
t.o, de accordo com 'as disposições constitucionaes dos Estados Uni-

dos do Norte; . 1 ' , 

2.0 ; pelo lado historico, ligando os precedentes, os exemplos da mo-
narchi,a á sua seq:uencia na Republica; 

3.0 , encarai-a ante a nudez dos textos da Constituiç.ão Brazileira. 
Deixo de lado, talvez me referindo incidentemente, uma ou outra 

vez, á Constituição norte'-americana e pelo seguinte : Já está d.ito e vou 
rep.etil-o : Ós Estados Unidos nasceram, surgiram da união de Estados 
autonomos e independentes, completamente separados na sua vida intima 
pela influencia ou pela especulação da metropole, como se queira entender, 
e a Republica Brazileira constituiu-se de Províncias dependentes, ceri-
tralizadoramente submettidas ao mando e fiscalização de agentes ou 
funccionarios do Imperio. 

Não posso absolutamente pretender submetter a nossa questão de 
rendas ao que dispõe sobre o assumpto a Constituição dos Estados Uni-
Cios da America do Norte. 

Lá, procúrou-se fortalecer a União; aqui, ao contrario, procurou-se · 
com empenho, com a~an, fortalecer os Estados. 

Apezar da grande mésse de impostos cedida aos Estados, alguns dos 
· ma.is cultos espíritos da Constítuint~ temiam, talvez com razão, que em 
breve futuro os Estados tornar-se-hiam impotentes para manterem o 
equilíbrio da receita com a despeza. 

Basear, port;mto, a solução da questão de impostos de importação ou, 
melhor, dos impostos interestaduaes, pela Constituição Norte Ameri-
cana, não me· parece logico. 

I 
IMPOSTOS INTERESTADUAES. 22 

\ 
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Resolvei-os. pelos precedentes, pelos exemplos qÚe nos legou a mo-
narchia, julgo mais acceitavel. Impostos de. importação de procedencia 
estrangeira existiram na níonarchia até a sua queda; impostos de expor-
tação inter-estadual, is~o é, de um Estado para 9utro, existiram sempre 
na monarchia; impostos • inter-municipaes, .nas proprias Províncias, hoje 
Estados, existiram sempre na monarchia. 

Portanto, si buscarmos na historia nacümal os Jund:am:entos de de-
fesa. dos impostos inter-estaduaes, iremos beber nessa fonte, tão .beBa-
mente resumida pelo meu illustrado .collega Sr. Jesuíno Cardoso, que é a 
importante obra do Visconde de Uruguay, intitulada- Estudos pratico.s. 

Deixare,i ·de parte esses dous modos de encarar a· .questão para fa-
zel-o em face dos textos da nossa Constituição. 

Os artigos da Constituição referentes a est e assumpto são os 7.o, 
9.o, 11, 12, 34, 65 e 83. · 

O ·7.0 estipula a receita da União, o 9. 0 a dos Estados; [0 e l'l, o que 
é' ve,dado, quer á União, quer aos EstaiJos; o 12 crea os impostos cumu-
lativos; o 34, parte 5.•, attribae ao Congresso a regulamentação do com-

. ínercio; o 65, parte 2, outorga aos Estados o que não lhe seja negado em 
clausula expressa e o 83 manda vigorar toda a antiga legislação não •con-
traria ao actual regimen de governo oú á Constituição. 

Antes de examinar os textos, Sr. Presidente, apezar do perfeito e 
admiravel estudo historico feito pelo distincto collega Sr. Jesuíno ·Car-
doso ... 

O SR. JESUINO CARDoso . - E' muita bondade. 
O SR. BERNARDO HoRTA- .. . eu vou tentar resumir éssa questão de 

discriminação de rendas na Constituinte. 
Diz-se que houve pouca discussão, que não foi bem explanada, • 

quando o mais ·respeitavel, pelo menos o mais citado commenta<flor, e 
Sr. João Barbalho', diz o contrario. 

Foi o assumpto sobre o quàl a discussão foi mais duradoura 'e tenaz. 
O SR. JESUINO CARDoso.- A affirmatíva não foi minha. (Tro'Cam-se 

outros apartes.) 
O SR. BERNARDO HoRTA, - Diz o Sr. João Barbalho; 

« Em toda a discussão, que b~m longa foi, havida no Con-
gresso Co:nstituindo aç,erca desta materia., nenhuma vez ;veiu 
á baila a· cha'mada importação interestaduàl para ser objecto' 

. de tributação .federal ou local , 
Não entrou, ,portanto., no plano financeiro da Constitúição. o 

A discussão foi importantíssima, mas, apezar .della, a indecisão 
~xistiu no mod,o de resolver a discriminação @.e r.endas. Tres m0.do.s ·di-
•;versos foram propostos : v;otação immediata, embora tudo· se ignore; 
aguardar informações do Governo sobre as arrecadações Fed.eral ,e ·cesta.,. · 
,(;iuaes; votar toda ,a Constituição, com excepção .dessa parte priRcipal e 
em seguida ·o Congresso, sem sep,arar-se., ,continuando com . as attribui- · 
ções constituintes, em Acto Addicional discriminar as rendas. r. 
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Impoz-se o primeiro modo -depois de deficientes iJiformações e bem 
justificados receios. · 

Na discussão J!_a Constituinte, em meu modo . de entender, quem 
previu perfeitamente o mal que hoje se procura evitar, os excessos que 
se. teem dado em toda a ,Republica por parte de todos os orgãos delibe-
rativos e executivos, desde o Federal até o Municipal, foi o Sr. Julio de 
Castilhos, que em uma simples emenda perfeitamente concretizava, de-
finia, separava, não dando logar mais a fals51-s interpretações na organi-
zação financeira, sí · assim posso dizer, do programma constitucional. 
Era esta a emenda de S. Ex. : 

« E' da competencia exclusiva dos Estados decretar qual.: 
quer imposto que não esteja comprehendido no art. 6.0 (7.o 
da -Constituição) e que não seja contrario ás disposições da 
Constituição . » · 

Fundamentando, determinou existirem tres meios de ser mantida 
a Federação : os Estados concorrerem com as ·des'pezas da União; a , 
União e os Estados haurirem recursos nas mesmas fontes; a União re-
'servar umas, deixando todas as demais para os Estados. 

Mas, é isto o que está na Constituição? Não. 
Disse mais S. Ex. : 

« A Constituição faz uma fusão · inconveniente das duas 
ultimas soluções. >> 

- E adeante: 
« O q1,1e a Constituição dispõe s.qbre esse magno assumpto 

é anarchico, é a11ti-federativo. >> 

E' terminante. Disse mais S. Ex. : 

J 

<< Accrescendo ainda que na mais remota localidade, Q.o 
interior o Governo da União póde estabelecer uma repartição 
arrecadadora, o que é absurdo. » 

O systema constitucional que aqui está (mostrando um exemplar da 
Constituição) quanto á discriminação das rendas é que pó de trazer a 
separação dos Estados. 

Quem o diz é mais ·que respeitavel. 
Vozes.- Quem? 
O 'SR. BERNARDO HoRTA. - O Sr. Julio de Castilhos. 
O SR. JAMES DARCY. - Que póde trazer a separação dos Estados? . 
O SR. BERNARDO HoRTA. - « O que a Constituição dispõe sobre 

. esse .magno assumpto é anarchico, é anti-fed.erativo >> disse-o muit0 bem 
S. Ex. . . 

O SR. JEsUINO CARDoso.- Peço licença ao nobre Deputado, inter-
rompendo a sua brilhante exposição, para lembrar que esse notavel dis• 
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'· curso do Dr. Julio de Gastilhos, que provócóu grande arruido na Assem-. 
bléa Constituinte, teve resposta condigna dada pelo Dr. Ubaldino do 
Amaral. 

0 SR. BlmNARDO HoRTA. '- Talvez chegue a essa resposta. 
O systema continuou o mesmo, apezar da exposição franca e leal 

do Dr. Julio de · Castilhos acompanhado por toda a bancada riogran-
dense. · 

Passo agora ao exame dos textos da Constituição : 
<<Art. 7.0 - E' da competencia da União decr"etar ·: 
1.0 lll).,post@s sobre importação de procedencia estrangeira. >> 

E' mais que claro .. A importação de procedencia ' estrangeira per~ 
tence uni c a e exclusiyamente á União taxar; mas a de origem ·estrangeira? 
Supponho que não. . 

Ha muita differença entre importação de procedencia estrangeira, 
importação de origem estrangeira, 1isto é, entre generos e productos de 
procedencia estrangeira, e generos e productos de origem estrangeira. 

Tanto isso é verdade q~e o Sr. Serzedello Corrêa, não achando meio 
algum de transformar o texto constitücioh.al ao sabór dos seus desejos, 
alterou-o dizendo no art. 1.0 do projecto em discussão : 

« Compete privativamente á União decretar impostos sobre 
os generos de origem estrangeira'. ». 

, Mas não é isso o que está na Constituição. 
O Sr. ERICO CoELHO.- Elle emprega como synonymo. 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Mas não ha tal. No meu modo de en-

ténder. é de procedencia estrangeira todo o. producto que venha directa-
ment~ de um porto estran_geiro para . uma alfandega e nesse caso ao Go'-
verno Federal cabe impor o direito, porque só a União pôde manter f' 
alfandegas. · 

O SR. JESUINO CARDoso.- Ha até quem pense que basta a circums-
tancia de ser privativa da União a creação de alfandegas paJ;"a que não 
possa o governo estadual taxar importação alguma, estrangeira ou na'-
ciónal. (Apoiados.) · · · 

.O SR. BERNA~Do HoRTA.- Desde, porém, que esse producto tenha 
sahido da alfandega e negociado no proprio logar de importação ou em 
qualquer outro do Brazil , deixa de ter a prerogativa cl.e procedencia estran-
geira, porque não procede mais do exterior e sim de outro ponto qualquer 
do territor-io nacional. · ' 

A factura que remette esse producto para o interior não é mais a 
estrangei'ra, é a factura nacional, que, além de ,mencionar o producto, 
estipula o preço de venda. 

' Ora, si no texto constitucional estivesse 'dito - de or.ige"! estran-
geira ~ nãi> seria possível ·a duvida. · 

I > 

l 
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E' esse o meu mod'o 'de entender, os collegas terão o seu. Aliás , poss~ 
estar em .erro, não o nego absolutamente. 

O que é facto, porém, é que no artigo do projecto ·de lei que citei 
houve alteração do texto constitucional. (Trocam-se apartes.) 

E' ainda do art. 7.0 a seguinte disposição : 
<< 2.0 Dir.eitos de entrada, sahida e estadia ·de navios .. . n 

Diz respeito, repito-o, ·unicamente á União, corno todo o art . 7.0 , e 
« ••• sendo livre o commercio de cabotagem ás mercadorias 

nacionaes, bem como ás estrangeiras, que já tenham pago im-
posto de importação. » . 

Nessa disposição referente ao direito de taxar, vem expressa isenção 
de qualquer onus ao « commercio de cabotagem n por parte da União. 

Entendem muitos que commt)rcio de cabotagem é a mesma cousa 
que navegação de cabotagem. E' outra distincção que faço: commercio 
de cabotagem não é navegação de cabotagem. (Apoiados.) 

Tenho para citar a proposito o seguinte commentario do Sr. João 
Barbalho: 

«Conforme a lei n . 123, de 11 de novembro de 1892, art. 2.0 , 

« entende-se por navegação de cabotagem a que tem por fim 
a communicação e o commercio directo entre os portos da 
Republica, dentro das ag]las destes e dos rios que percorram 
seus territorios ». E' este commercio costeiro que o § 2.o do 
art. 7.o declara livré, . is~o é, isento de impostos. )) · 

A lei n.- 123 é uma consequencia do paragrapho unico do art. 13. 
O SR . JEsurNo CARDosq.- A navegação é um elemento constitutivo 

comniercio. 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Não ha duvida, mas não é a mesma 

co usa. 
O SR. JEsurNo CARDoso. - De .certo. 
O SR. BERNARDo HoRTA. - O commercio de cabotagem está, por-

tanto, completamente livre de imposto; mas por quem? pelos Estados? 
Não. · · 

Nós estamos, por emquanto, no art. 7. 0 ,que se refere unicamente á 
União. Essa ultima parte da disposição segunda do art. 7.0 foi uma regalia 
de que se premuniram os Estados, justamente para evitarem quaesquer 
impo,stos federaes ao commercio de cabotagem. 

Do art. 7.0 ainda: 
« 3'.o Taxas de sello ... )) 

~rest~-se não só pflr~ argumento, como par~ discussão, mas não é 
propria a occasião. · 

( 
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O Sa. JESUINO CARDoso. - A .respeito dessas taxas houve taes 
irregularidades que se tornou necessaria uma lei especial regulamentando 
a ma teria ,do sello dos Estados. · · 

O SR. BERNARDO HoRTA. - Exactamente. 
O SR. JESUINO CARDOSo.- V. Ex.' ha •de desculpar~me as interrup-

ções, não vendo nos meus apartes senão o pàrticular apreço com que o 
estou acompanhando. ' . 

O SR. BERNARDo HoRTA. --:- Muito agradecido. 
O art. 8.o da Constituição diz : 

« E' vedado ao Governo Federal crear, de qualquer modo, 
distincções e pr~ferencias em favor dos portos de uns contra 

· os de outros Estádos. >> 

Nada· tem muito directamente com a questão de impostos; entre-
tanto, aproveitarei a occasião de ter-me referido a elle para firmar um 
principie. Diz-se geralmente : o unico competen~e para melhorar portos 
é a União. 

Não ha tal; na Constituição isso não existe em clausula expressa .. 
E tanto assim que, si bem me le~bro, a primeira questão na Repu-

·blica foi l-evantada em 1891 so·bre o porto de Santa Catharina, concessão 
estadual, e o Ministro da Fazenda de então não teve uma disposição 
constitucional para firmar o seu acto contrario ao direito do Estado e 
utilizou-se de duas leis do antigo regimen, que não teem a:pplicação 
á Federação e ainda mais sendo a citação errada. Em logar da lei n. 1.745, 
de 13 de outubro de 1889, que cita, é o decreto n. 1. 746, de 13 dé ou-
tubro de 1869. 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVEs. - Então hou:ve má fé. 
O SR. BERNARDO HoRTA.- A outra é a-lei n. 3.314, de 16 de outu~ 

bro de 1886, que trata de obras de melhoramentos da barra do Rio 
Grande. . 

E' outra questão constitucional á qual me refiro de passagem; não 
ha na Constituição disposição alguma outorgando esse direito exclusivo 
á União. 
· E, mesmo que existisse, deveria ser melhorar os portos << sem dis-

tincções nem preferencias ''· ' 
E no emtanto existem essas distincções e preferencias. 
Como são melhorados uns portos de Estados e outros não? 

,Na lei de o'rçamento de recei.ta deste exercício encontro : 

« Fundo destinado ás obras de melhoramentos de portos, 
executadas á custa da União : 

Maranhão, 150 contos; Fortaleza, 200; Natal, 130; Para-' 
hyba, 100; Paranaguá, 100·; Recife, 800; Maceió, 100; Floriano-
polis, 150, e Rio Grande do Sul, 800. · 

I 
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Então isto não incide no art. 8.0 ? 
Não são distincções e preferencias? 
O SR. FRANcisco BERNA-RDINO . - Não. 
o SR. BERNARDO HoRT~. - Entao não sei o que seja. 
O SR. FRANCisco BERNARDINO. - E' quanto ao modo de taxar o 

commercio. 
o SR. BERNARDO HORTA.- Ah I Então as preferencias e distincções 

existem, mas em sentid·o contrario, porque si estes portos preferidos ou 
favorecidos teem de soffrer um gravame de impostos de 1 1 /2 % ou 
equivalentes, é muito natural que o commercio estrangeiro, especulando, 
pois g)lll·e o commercio especula, mande os seus· generos, não por inter-
medio· de qualquer um desses portos, e sim por oútr.o que não esteja em 
via de mtillhoramento, , evitando assim o gravame. 

E' a preferencia, mas de modo diverso, taxando-se mais o genero 
em um porto; o geHero 'O evita, mas tem entrarda por outro mais proximo. 

Passemos ao art . 9.o: 
<<E' da competencia exclusiva dos E'stados decretar im-

postos : . 
1 :o Sobre exportação de mercadori.as de sua propria pro-

ducção. » 

E' tambem claro, mas não tem restricgão alguma. 
Não ha a mínima limitação sobre o direito dos Estados de taxarem 

·COm. o imposto de exportação << as mercadorias de sua propria producção. 
Como deprehender-se de tal clareza que os Estados só pódem taxar 

a exportaçij.o para o exterior? 
Aqui diz << exportação », o art. 7. 0 diz << importação estrangeira », 

o que salva a nacional. 
UM: SJ;J.. DEPUTaDo. - E' questão mUito divers'a. 
O SR. JESUINO CARDoso. - Nesse ponto não ha duvida, o Estado 

sempre póde taxar. · 
O SR: BERNARDO HoRTA. - Bem, então nesse texto nã,o ha dis-

cussão; mas eu terei necessidade de lembrar á Casa a unanimidade que 
se manifesta, quanto ao direito do Estado de taxar o genero da propria 
producção, quer para o estrangeiro, quer para o interior. 

O SR. JEsUINO CARDoso. -Lei de 21 de novembro de 1896. 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Ainda o art. 9.o: 

<< § 2.0 E' isenta de impostos, no Estado por onde se expor-
tar, a producção dos outros Estados. » 

E' uma rest:r:icção e muito util. 
<< § 3.o ·s·ó é ·lióto a um Estado trib-uta-r a importação de 

mercadorias estrangeiras, quando· destinadas ao consumo no 

- .) 
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seu territorio; revertendo, porém, o productp ~o imposto para 
Q Thesouro Fe~eraL » 

9 SR. FRANCisco BERNARDINO.- Já não diz de.procedencia estran-
geira. 

\ 
' O SR. BERNARDO HoRTA. -Está implícito. Eu não separo um artigo 

constitucional dos outros, este está ligado á parte primeira do art. 7.0 

Diz o § 3.0 << destinadas ao cqnstlmo n. · 
Como tributa o Estado essa importação? Dizem: sob a taxa de 

consumo, porque o Estado não tem o direito de ir á Alfandega cobrar 
o imposto. 

Supponhamos que o Estado A, assim figurado para evitar questões, 
tem adeantada industria de tecidos e ha grande importação de tecidos 
de Manchester e outros pontqs para o consumo em seu territorio; esse 

. Estado tributa todo o tecido de procedencia estrangeira que entrar na 
Alfandega, devendo além dos direitos geraes pagar mais tantos por cento 
ad vaiarem. Quem cobra? A União. 

O SR. FELIS~ELLO .FREIRE . . - O Estado não pód~ faz,er isto. 
O SR. BERN~RDO HóRTA.- Agora é que não entendo. 
Figuro uma hypothese e dou solução de acéordo com meu modo de 

pensar. 
O SR. JESUINO CARDoso. ---, E com muito talento. Com tanto maior 

·· talento quanto me.nor razão. 
O SR. BERNARDO HoRTA.- Oh I Senhor I (Risos.) 
Sob a fórma de imposto de consumo é que e Estado jamais poderá 

cobrar esse impo,sto. Nem é esse o intuito, nem a traducção do texto 
. constitUcion,aL 

Q SR. FELISBELLO FREIRE. - E' uma excepçãq. 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Mas o imposto de consumo é do Estado. 

_ UM.A voz. - E por que não é da União? • 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Para o que pretendo demonstrar, é 

.indifferente e modo de cobrar esse imposto addicional. Na Alfandega ou 
fóra . della, ~ob a fórma de imposto de consumo ... 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - O Estado não póde cobrar. 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Para o fim que tenho em vista... ·, 
O SR. FELISBELLO FREIRE.- Mas V. Ex. deve encarar a questão de 

accordo com a lei. 
0 SR .. BERNARDO HoRTA. - Então, na Alfandega. Nesse caso ainda 

poderia fazer uma objecção : o Estado A importa directamente, mas o 
Estado B é central, não tem Álfandega, recebe o producto em transito 
pelo primeiro. Gomo efiectuar o novo tributo? 

.O SR. Emco CoELHO. - Tem suas mesas ,fiscaes . 
. O SR. BERNARDO HoRTA. - J .á póde ahi? 
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O SR. -RRico CoELHO. - Acho que póde. 
OSR. BARBOSA LIMA. - Mas quem é que cobra? Não é a União? 

Rois então o poder local que decretar o tributo não tem nada mais que 
declarar 1á União que o fez e o quanium. · 

O SR. JESUINO CARDoso: - Revertendo o producto para a União. 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Mas o Estado B vae pagar o producto 

estrangeiro na, praça do Estado A, ou em factura nacional, entrando-lhe 
esse producto pelo territorio a dentro, vindo concorrer com o similar de sua 
producção, sem que tenha mais o direito do § 3. 0 do art. 9. 0 , porque já 

_é um producto nacionálizado. 
O SR. BARBOSA LIMA.- Já pagou o imposto. 
O SR. BERNARDO HoRTA. - O que pouco [importa ao Estado B, 

que soffrerá a concurrencia, prejudicando-se. 
Diz o art. 10: _ 

' 
« E' prohibido aos Estados tributar bens e rendas federaes, 

ou serviços a cargo da União e reciprocamente. » 

E se o está fazendo diariamente. 
Como o Estado ha de saber o que é bem de outro, ou não infringir 

o § 2. 0 do art. 9.o? Quando for apresentado o conhecimento do pagamento 
do imposto de exportação! 

Nem sempre. Ha Estados para os quaes esse conhecimento, sem o 
visto do seu fiscal de barreira, rnãf) é acceito e d~ novo cobra q imposto. 

Eis um caso : o Estado B não taxa a exportação sobre tal genero ou 
producto, para proteger uma lavouFa, uma industria ;· mas o Estado A, 
pelo qual esse producto passa, cobra o imposto que existe · em-seu orça-
mento. 

O .SR. BARBOSA LIMA. -Não póde. 
O SR. BERNARDO HoRTA. -Como provar que veiu de outro Estado? 
O SR. BARBOSA LIMA. - Pela guia · '" 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Não ha, porque não paga imposto. 
O SR. BARBOSA LIMÁ. - E' questão de mecanismo administrativo; 

en.tão, o genero de importação que está isento do imposto não é sujeito 
a expediente .de especie alguma, na propria alfandega? Como não? 

Então dormieniibus non succurrii ejus. · 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Apresento a V. Ex. um outro facto : 

um ... volume qualquer despachado do Estado B traz bem á vista, na 
.ca.pa, a nota de despachado como encommenda, bagagem ou carga d'a 
estação tal, ou porto tal, o que é o corpo de delicto do logar de prove-
niencia, passa esse volume pelo Estado A e ao sahir do limite fiscal desse . 
Estado o- agente estadual intercepta-o e exige pagamento de imp9sto. 

O SR. BARBOSA LIMA.- E' o caso: pro ralione volunlas. 
O SR. ARNOLPHÜ AzEvEpo. - E' mais um abuso 
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O SR. B~RNARDO HoRTA.- Bem; outra questão no art. 10. AtUnião 
não póde taxar 1nn servig,a estadual e estabelec.e imposto de transporte 

. I em uma estrada de ferm estaçlua1, em uma navegação pm:a.mente estadual, 
·exigindo do passageiro o imposto addicional de passagem, desde que ordena 
as suas agencias arrecadai-o . 
. ·. O SR. BARBOSA LIMA. - A esse respeito a União não póde atirar 

pedras, ella tem feito maravilhas, haja vista o reg.ulamento 1lo sello. 
O SR. BERNARDO HoRTA .. - Diz o art. 11 : 

(('E' vedado aos Estados, como á União~ : 

1.° Crear impostos de transito pelo territorio de um Estado 
ou na passagem de um para outro, sobre productos de outros 
Estados da Republica, ou estrangeiros; e hem assim sobre os 
Y-.ehiculos de terra e agua que 0s tr.ansportarem. >> 

Ahi, a questão resolve-se facilmente : transito significa o p'ercurso 
de ·um Estado para outro, passagem de um ponto para outro. Nessas 
condições é vedado- constitueionalmente qualquer imposto. Os Estados 
não pódem taxar porque o pro~ucto não fica em seu territorio, vae além; 
mas, qp.ando o producto entra na c~rc1,1lação; ficando em seu ter:iitorio, 
podem taxal-o. 

Chegamos ao art. 12 : 
«Além das fontes de receita, discriminadas nos arts : 7.0 e 9.0 ' 

é licito á União, como aos Estados, cumulativamente ou não, 
crear outros quaesquer, não contravindo o disposto nos arts. 7.0 , 

9.o e 11, n. 1. » 

. Por que o artigo, depois de citar os arts. 7.0 ' e 9.0 , se refere ainda áos 
arts. 7.o, 9.o e 11, e não o faz quanto ao art. 10? Ha deficiencia .... 

O SR. FRANCisco BERNARDINO. - E' porque a rnateria do artigo 
não é tributavel. E' o que o distingue dos outros. 

' . O SR. BERNARDO HoRTA. - Acabei de provar que são tribl!ltados 
serviços dos Estados, isentos pelo art. ,10. 

O art. 34 foi formulado sem a palavra - privativamente - a qual é 
devida a uma emenda nelle englobando attribuições e poderes diffe-

. rentes : Legislativo e Executivo. 

Diz esse artigo sobre a questão de ·que me occupo : 
«.Compete privativamente ao Congresso Nacional : 
5.o Regular o commercio internacional, bem como o dos 

Estados ·entre si e com o Districto Federal, alfandegar rmrtos, 
crear e supprimir entrepostos. » · 

Diz-se : regular é taxa•r, taxar é regular. 
O SR. FRANCISCO BERNARDINO. - Regular póde não ser taxar. 

/ 
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O SR. BERNARDO -HORTÀ.- Entendo que taxar é regular, mas regular 
nem sempre dá o direito de taxar. · 

UM SR. DEPUTADO. - Muito bem. Regular é prescrever regras, 
independente de taxação. (H a outros apartes.) . 

o SR. BERNARDO HoRTA. - Utilizo-me, para corroborar essa minha 
opinÍlã<i> e para firmar o espírito da nossa Constituição, do· extense e com-
plet<i> parecer das Commissões do Senado e da Garoara em 1896, assignado 
pelos Srs. Belfort Vieira, Francisco Veiga, Leopoldo de Bulhões e Eduardo 
Ramos: · 

(( ,Pensa a Commissão que, perante a Constituição'Brazileira, 
é '-~ais exa9to que no . direito de tributar está de algum modo 
incluído o de regular do que o inverso. » . 

E '' claro, portanto. 
O SR. JESUINO GARDOSd. - Quer ,dizer que só tributa quem póde 

regular, mas quem regula póde fazel-o ·sem taxar. 
O SR. BERNARDO HoRTA. :__ Irei ahi, ficando desde já acceitos os 

pt+ncipios geraes. · 
Agora attendarri-me os collegas : Si · compete unica e privativamente 

ao 0ongresso Nacional regular o commercio internacional, como figura na 
Constituição o § 3.0 do art. 9.o? 

UM SR. DEPUTADO.- Como ·excepção expressa. . 
· O SR. Bm.;tNARDo HoRTA.- Ah! Então o Estado regnla ó commercio 

internacional, porque não tem limites para tx:ibutar, póde f a zel-o a~é 
prohibitivamente. 

O SR. FRANCisco BERNARDINO. - Regula nos termos constitu-
ciona.es. 

O SR. JESUINO CARDoso. --... Lard Bacon já dizia que a excepção 
augmentava a força da lei, nos casos não exceptl.J.ados, assim como a 

··enumeração a enfraquecia, nos casos não enumerados. (Ha outros apartes.} 
O SR. BERNARDO HoRTA. - O illustre collega Sr. Augusto de Freitas, 

autoridade no assumpto, disse que nos arestos do Supremo Tribunal dos 
Estados Unidos se encontram fôrmas para todos os calçados, mais ou 
menos. 

·O SR. BARBOSA LIMA. - Quem disse? 
O SR. BERNARDO HoRTA.- O Sr. Augusto de Freitas. 
()) ,SR. BARBOSA LIMA. - Faço outro juizo da soiehcia jurídica dos 

americanos. 
(Trocam-se varias apartes entre osBrs. Jesuino Cardoso, Barbosa Lima, 

Franeisco Bernardino, Euge'nio Tourinho .e outros Srs. Deputados;) 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Parece-me inconvenient~ esse direito 

dos; Estados regularem o CC')mrnercio internacional· mui.to directamente 
pelo § 3.o do art. 9.0 , com tributos que muito bem entenderem. 
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O SR. FELISBELLO FREfRE. - J;>ara onde vae _essa renda? 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Para a União. 
6 SR. FELISBELLO FREIRE.- Logo ... (Ha oulros apartes.) 
O SR. BERNARDO ,HoRTA. -O inconveniente persiste, a perturbação 

será inevitavel no cómmercio internacional. . · 
P11ssemos a um exemplo :. um Estado qualquer tem, um producto 

e soffre a concurrencia de outro estrangeiro. O Estado quer protegei: o 
seu. Que faz? Crea, de accordo com o § 3.0 do art. 9. 0 ; um tributo prohi-
bitivo de entrada no territorio para o producto estrangeiro. 

O SR. FELISBELLo FREIRE.- Não póde. 
O 'SR. BERNARDO HoRTA. - Por que não? I-la limite para .~ Estado 

·taxar? 
O SR. FELISBELLo FREIRE.- Não póde lançar imposto prohibitivo. 
O SR. BERNARDo HOR'fA. - O impost.o de entrada é prohibitivo 

desde que o producto não endontre consumidor pelo alto preço. E nessas 
condições temos muitos. · 

M~s o Estado ainda tem um recurso : al~m do tributo addic'ional 
d@ § 3.0 do art. 9.0 , tem o imposto de consumo, que gravará indiflleren-
temente, quer o producto nacional, quer o estrangeiro, quer mesmo o 
local. ' · 

Para este, porém, que é o que se deseja protege}', recorre o Estado 
á creação de prêmios. (Apartes.) · 

Sei que o Estado da Bahia vae crear o premio de 100 réis por litro 
de alcool desnaturado, produzido no Estado. Elle poderá elevar esse 
premio a 1$, e taxar o consumo 'na Bahia de ·litro de alcool desnaturado 
a 1$ tambem. 

Pergunto : qual fica gravado? Naturalmente o .Producto estrangeiro 
.qu mesmo nacional, pois que o local, que é o uniço consumido, relui.verá 
pela producção como premio o que tenha pago de imposto de consumo, , 

. (Apartes.) · ' ' 
O art. 65 diz : 

l ' 
<< E' facultado aos Estados : . 
2.0 Em geral, todo e qualquer poder, ou direito, que lhes 

não for negado p@r clausula expressa, ou implicitamente contida 
nas clausulas expressas da Constituição. >> · · 

Portanto, sem que esteja expressamente definida a prohibição ·ao 
Estado de um direito ou poder, a elles póde· recorrer, maxime quando os · 
adquiriu na monarchia :como prohibil-os na Republica? 

O SR. GALDINO !JoRETO. - Não tem applicação nenhuma. Appellar 
no caso para• o art. 65, n. 2, é confessar a derrota , 

O SR. BER,NARDO HoRTA. -Pois si na monarchia os i.mpostos ili:ter- , 
estaduaes eram perrpittidos .. : · 

\ 

v 
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O SR. FRANCisco BERNARDINO. - A questão dos impostos está 
regulada em outros artigos. 

O SR. BERNARDO HoRTA. - Em nenhum delles; esses impostos são 
negados aos Estados em clausula expressa. 

O Sfl.. JESUINO CARDoso. - Na monarchia a questão ficou inteira~ 
mente liquicj.ada depois de 1882. , 

O SR. BERNARDO HoRTA.- Pois bem, Sr. Presidente, vou reproduzir 
as palavras de um distincto e respeitabilíssimo chefe político e estadista 
na Republica, o Sr. Senador Rosa, e Silva. 

Na constituinte, a 17 de dezembro de 1890, depois de enumerar as 
rendas distribuídas aos Estados, disse S. Ex. e vou citai-o para provar 
que esta questão de impostos inter-estaduaes não ficou liquidada no tempo 
da monarchia ... 

O SR. FRA_Ncisco BERNARDINO. - Mas foi liquidada pela Consti-
tuição. 

O SR. BERNARDO HoRTA. - Vamos vel-o; são estas a:s palavrà 
de S. Ex.: 

« E' preciso que atteridam a que os Estados do norte não 
podem ficar com a receita diminuída e sobrecarregados de maiores 
encargos. 

Isto é muito serio. 
O Estado de Pernambuco tem recursos para viver e não se 

sujeitará a ficar reduzido a IflÍSeria. 
O conflicto financeiro será inevitavel; cumpre dizel-o 

exactamente para prevenil-o. 1 
Quando o ministerio Paranaguá, considerando illegal o 

imposto de consumo, suspendeu-o em Pernambuco, nós não 
tivemos como substituil-o. Recorremos em dous ou tres exercícios 
successivos ao credito, e afinal elle foi restabelecido, apezar 
da prohibição. 

O mesmo poderá acontecer agora. >> 

Agora, quando? Agora! (Riso.) 
O SR. BARBOSA LIMA. - Lá, éra contra um aviso do Minis'tro, que 

mal interpretara o acto addicional; aqui, é contra a Constituição, não 
póde prevàlecer. 

O SR: BERNARDO HoRTA. - E' um constituinte quem está fallando. 
O SR. BARROSA LI-MA. - Era um appello que e.lle fazia para melhor 

discriminação de rendas, tanto que quiz o imposto addiciorral de 10 % 
.sobre a import<'.lção. , 

O SR. BERNARDO HoRTA.~ Naturalmente, como muitos o queriam, 
julgando insufficiente o de exportação. 

UM SR. DEPUTADO. - Isto era direito consliluendo, elle pugnara 
pelo seu modo de ver. 
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O SR. GALDINO LoRETO. - Queria ·evitar o imposto de importação '-., 
interestadual. · 

O SR. BERNARDO HoRTA. - Justamente. 
Sr. Presidente, sobre os 10 %tenho aqui a opinião do Sr. Serzedello 

Corrêa, autor do projecto em disc1,1ssão, em uma declaração de voto na 
Constituinte. · 

Disse S. Ex. : 

<< Declaro que votei não sobre a quota de 10 % deduzidos 
da importação,. por entender que este recurso é insufficiente e 
que os Estados do norte precisam de .um . recurso mais · amplo 
que . attenda· ás suas necessidades e resolva a sua organização 
financeira de um modo conveniente para poder manter-se a 
federação. n 

O SR. BARBOSA LIMA. - Existe uma declaração do Sr .. Prudre:a:te 
de Moraes : :votou contra, porque S. Paulo não precisava. (Ris~J. Ba 
ouiros apartes.) 

O SR. BERNARDO HoRTA .. -'- O Sr. Ruy Barbosa, .convidado pela 
Commissão dos Vinte e Um, não comparece1.1 para ser elucidada essa 
intricada questão da distribuição de impostos; ma·s, no Congresso Consti-
tuinte, em substancioso discurso, a 16 de dezembro de 1890, esforçando-se 
a favor da. União e para convencer que os Estad.os ficaram bem dotados 
de receitas, dizia : 

<< Não podemos, n.ão podem os Estados tambem recorrer 
ao imposto sobre o alcool, aci imposto sobre o fumo! 

o imposto sobre o alcool, senhores, esse por si só ren9-e 
annualmente, em França, 248 milhões de francos; na Inglat erra, 
336 milhões e nos Estados Únidos, 351 milhões. ' 

Que obstaculos nos inhibem de romper caminho por 
esses ramos inexplorados? >> 

Pouco depois a União absorvia todos os impostos de consUipo e 
entre elles esses. 

O Sr. FRANCisco BERNARDINO. - Culpa dos Estados, que não·. se 
adeantaram em taxar. A Constituição deu aos Estados meios de manu-
tenção; não qulzeram usar delles. . 

O SR. BERNARDO HoRTA. - Ou a União não lhes permittiu. Temos 
ainda o imposto sobre as rendas que a União quer avassallar. 

Questão de palavras, mas questão importante : imposto . sobre a 
renda e imposto sobre as rendas. ' 

O SR. FELISBELL.O FREIRE. - Que são cousas muito difierentes. 
O SR. BERNARDO HoRTA. - De accordo. 
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Ainda o Sr. Ruy Barbos,a, .resm:nindo a sua longa expos1çao sobre 
impostos inlerestaduaes em pol'emica pelas columnas do Jornal do Com-
mercio, em. 1896, disse : 

« Estudando a acção estadúal em materia de commercio, 
a Suprema Côrte ·norte-americana divide-a em tres ramos, 
assignando ao primeiro as materias em que o poder dos Estados 
é exclusivo, ao segundo as em que lhes é l'icito operar á mingua 
de legislação federal, ao terceiro as em que o domínio do Con-
gresso é privativo, e nenhuma ingerencia po.dem ter os Estados. 

Diz respeito o primeiro ao commercio eslriclamente interior 
do Estado; e ahi ri~nhuma faculdade se reconhece de intervir 
a 1egislação nacional. 

No segundo, que representa, digamos 'assim, a esphera 
<< de jurisdicção concurrente », se compreh.ende certo numero 
de medidas sobre policia e hygiene dos portos, melhoramento 
de canaes, regimen de molhes, cáes e ·docas, construcção de re-
presas e pontes em aguas estaduaes; estabelecimento de barcas. 
Nesses assumptos é natural o poder dos Estados, ainda que li-
mitado pelo do Congresso. « Salvo as excepções correspondentes 

·a essas duas classes », continúa o Tribunal, «·nenhum direito 
cabe aos Estados de diciar restricções, mediante impostos, discri-
minações ou regulamentos ao commercio entre es Estados. 

Quanto ás duas primeiras classes de objectos, «a autoridad~ 
reguladora, que elles possuem, se circumscreve a materias de 
natureza rigorosamente local, não se estendendo á fixação d~ 
tarifas sobre passageiros e mercadorias conduzidas de um 
para outro Estado. >> 

E, si alguma vez a justiça federal deslizou desses princi-:-
pios, foi momentanea-mente, para volver depois a elles, refor-
mando 'as decisões anomalas. 9> 

Tudo isso é muito exacto, mas lá na America do Norte. 
Agora, o Sr. Amaro Cavalcanti, respondendo e tambem resumindo 

as .suas opiniões, disse : 

« Começarei por fazer tres outras .affirmações, que pretendo 
demonstrar : 

I.a, que a jurisprudencia americana em relação á clausula 
constitucional - « regular o commercio », tem sido vária e 
incerta, segundo os diversos julgados, - havendo mesrtlO con-
tradicções ou incongruencias manifestas a respeito, em vez 
de constituir um cargo de doutrina uniformemente assentada, 
como par.eceu affrrmar-nos o illustrado contendor; 

" 2.a, que as sentenças em qu.est.ão teem tido, em geral, ' por 
fundamentos : ' · · 
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a) ser o imposto estadual de caracter discriminativo, ou 
capãz de prohibir a entrada de pessoas ou cousas no Estado, ou 
no exercicio da profissão ou negocio commerclal; 

b) operar o \imposto como um obstaculo ao livre transito, 
transporte ou inlercurso das pessoas e cousas no commercio in-
terestadual; mas nunca se decidiu que -pela clausula consti-
tucional conferindo ao Congresso o direito de (< regular o com-
mercio » - os Estados ficassem inhibidos. de tributar as mer-
cadorias entradas para o seu commercio e consumo, e, bem assim 
as destinadas mesmo á exportação, emquanto não se acharem 
em effectivo (aclual) transporte. Este é que é o ponto da nossa 
questão, e sobre elle as decisões são emfavor, sempre e sempre, 
do direito dos Estados. 

3.0 , que a latitude de interpretação judicial, que na Ame-
rica se tem dado á clausula constitucional dita, não tem, não 
pó de ter a mesma razão de ser, entre nós, por serem inteiramente 
diversas as circumstancias e motivos de ordem historica e legis-
lativa sobre esse tão importante as?Ílmpto. » 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Em todo o trabalho delle, não alcan-
çou demonstrar isso. 

O SR. BARBOSA LIMA. - Dá um aparte. 
o SR. BERNARDO HoRTA. - Procurei acompanhar os accordãos 

e arestos da Norte America, mas além de ser muito fraco em direito 
'(não apoiados) encontrei o seguinte : a mesma autoridade de quem •o 
Sr. Ruy Barbosa se utilizara para fundamentar o seu modo de entender 
a questão, essa mesma autoridade era utilizada pelo Sr. Amaro Caval-
canti tambem para. fundamentar a sua opinião; de onde conclui que o que 

. lá existe, além de não ter applicação a nós, nem a elles terá. 
Mas o que resta de irrefutavel é o direito dos Estados em decretar 

impostos de exportação mesmo interestadual e de tudo quanto exista 
em gyro commercial no seu territorio. ,. 

·O SR. JESUINO CARDoso. - De taxar o commercio il).terno. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Sem o direito de distinguir entre a mer-

cadoria do proprio Estado e mercadorias que entrem de outras proce-
dencias. 

O SR. BERNARDO HoRTA (dirigindo-se ao Sr. Felisbe.llo Freire).- O 
nosso illust;re amigo, que me honra com a sua att~mção .... 

VozEs . ...:.._ Porque V. Ex. a merece. 
O SR. BERNARDO HoRTA- ... o competente mestre Sr. Felisbello 

Freire, na Constituinte, em seu discurso pronunciado a 16 de fevereiro 
de)891, referindo-se ás disposições 'tributarias do projecto constitucional 
e demonstrando differença do nosso paiz do dos Estados Unidos, disse : 
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« Lá, o patriotismo inspirava nos homens o dever de con-
solidar a União; cá, o patriotismo manda que consolidemos 
os Estados, 

Eis porque não se póde tomar como termo de comparação 
as attribuições tributarias da Constituição dos Estados Unidos. » 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - O nosso advento constitucional, neste 
ponto, tem alguma cousa de divergente. · 

O SR. BARBOSA LIMA. - Basta lembrar o imposto de exportação 
permittido e deferido aos E'stados e que lá não é permittido nem defe-
rido a ninguem. 

O SR. BERNARDO HoRTA. - O Sr. Cassiano do Nascimento, lead'er 
da Camara, tambem na Constituinte, a 29 de janeiro de 1891, sobre a 
questão de rendas, disse : 

cc Depois de discriminar nos arts. 6.o e 7. 0 quaes os impostos 
que cabe á União o direito de taxar, depois de firmar no art. 8.0 

quaes os da competencia dos Estados, no art. 12 baralha tudo 
e declara competentes a União e os Estados cumulativamente 
para taxar sobre tudo mais que não esteja comprehendido nos 
referidos arts. 6.o a 8.o · 

Isto é que mata a federação . >> 

Na ?,Pinião dos Srs. Julio de Castilhos, Cassiano do Nascimento e 
compànheiros de bancada essa permissão do art. 12 é cc antifederativa >> 

e cc mata a federação ». 

O SR. BARBOSA LIMA. - A guerra de tarifas está mostrando que, 
si não tomarem providencias, morrerá a federação. (Ha outros apartes.) 

O SR. BERNARDO HoRTA .. - Estou relembrando a attitude.brilhante 
na Constftuinte da bancada rio-grandense ... 

O SR. BARBOSA LI.MA. - Presentimos isso que se está vendo. 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Mencionou-se aqui o Sr. Presidente da 

Republica. Li ~ mensagem do Sr. Marechal Floriano Peixoto ao Con-
gresso em 1893, que provocou o parecer da Commissão do Senado, da 
qual fez parte S. Ex. o Sr. Dr. Rodrigues Alves, digno Presidente da 
Republica. 

S. Ex. entendia que essa questão de impostos interestaduaes de-
veria ser resolvida pelo Poder Judiciario. 

Do mesmo modo que o nosso distincto collega o Sr. Augusto de 
. Freitas. ' · 

A essa mensagem farei uma nota. Diz que os impostos de importação 
para consumo no Estado pertencem a este. 

O SR. FELISBELLO FREIRE. -A mensagem diz isto? 
O SR. JESUINO CARDoso. -Referindo-se ao art. 9. 0 , § 3.o 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Sim, e com estas palavras : 

IMPOSTOS INTERESTADUAES. 23 
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« Fóra deste ultimo caso, os impostos p(}r elles cobrados 
rev-erter-ão á reililda -geral. ~J 

E' o contraóo. Está feita a nota. 
O 'SR. BARBOSA LIMA. - E' o uni·co caso em quB reveFiLeria, o do 

§ 3.o do art. 9.o 
O SR. BERNARDO HoRTA. - A mensagem equivocou-se, natural-

mente. ' · · · 
·o Sr. FELISBELLO FREIRE. - Desejava conhecer a mensagem do 

marechal, na qual veiu o conceito a que acaba de referír-se. 
VozEs.- E' de 1893. 
O ,SR. BERNARDO HoRTA. - Foi. a que motivou o parecer do Senado 

em 1893, no q~al o dign~ 'Presidente da Republica, Sr. Úr. Rodrigues 
Alves, declarou que essa questão devia ser resolvida pelo Poâer Judi-
-eiari@. · / 

O ~R. FELISBELLO FREIRE.. - Era Ministro . 
O SR. BERNARDo HoinA. - Era Senador:. 
,o SR. ,JESUI_~o CA~D.OSO.- 'Temo~ opinião mais rec~nte do Sr. Pre-

sidente da Republica, na sua mensagem. . . 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - Na qual pede ao Congresso provi-

dencias. · 
O SR. BERNAJ,mo HoRTA. -Já disse o que pretendia nesse ponto. 
Vou consignar a opinião do Sr. Vice-President'e da Republic::t, ó 

Exm. Sr. Dr. Affonso Penna. 

Disse S. Ex., em parecer, não do Senado Nacional, mas do Senado 
Mineiro, a 13 de a~osto de 1900 : · · 

(( Não se deve perder de vista que a corrente de opinião 
centralizadora, que se . accentua de dia para dia, no sentido 
de garantir á . União novas fontes de receita, impõe aos poderes 
do Estado a maxima vigilancia e círcumspecção no estudo e 
regularizaçãp do, orçamento, afim de se evitm:em surpresas que 
possam comprometter as finanças estaduaes . . 

Imposto de sello, imposto de consumo, imposto de expor-
tação interestadual, imposto de consumo sobre produetos esta~ 
duaes, imposto sobre o fumo, sobre o alcool, etc., segundo a 
corrente· que se nota no c ·ongresso r-.l'aciona-1, parece dever cons-
tituir domínio trihutavel da exclusiva competencía federal, 
dando ao texto constitucional, q_ue dividiu as rendas en~re a 
'União e os Estados, amplitude mais ou menos admissivel em 
alguns pont?s e discutível em outros. n 

O SR. BAR<B@&A LIMA. - De (iJ~e data? 
O S:R. BE·EIINARD0 HoRTA-. - De' 1 1))00. 



O SH. BA:RBâsA Lr~A. '- Quando a União acabava de fazer o in-
;constituciohal 'Hêgl:ilà::tn'éftto do seno. 

ô SR. ARN OLPHO AzEv'E:D'b. '"---A có'rrênte â cJ:u'e ·se re'fere o Sr. Vice-
Presícleti'té cÍa Re1J'ulWi'éa h'ã'o ê à rro·~sà . 

Nos não tratamos ele dar esse·s d'irêft-us a úniãô. 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Passo agora a dar algumas das opiniões 

~e ·alguns ~onsbituintes, c<nneçanclb ·pela do illustré Sr. ür. Lauro Sodré, 
•q ue sui:lsct.evo., .prot s·er a rnin-ha1 c@'m maestria expendid'a. 

<< Os impostos de importação e exportação interestacÍua1 são 
perreitamen:te é'olis'fillieión'des, ainda, que ·os cons:i'él-ere errádos e 
impoliticos . >> 

lfbão N eiva. --'-'- « Âôti' Estádàs assiste o .inc(;)rttestavel direito 
de tti'bt:{t&r á Hnportàgão que n'ão seja file jn'oêedência estran-
gelM': ·e a 'éxpotta\}ão., s•ej'à p'at'à fórà do paiz; !i•éjâ para outros 
Estados. >> 

Oliveira Valladão, quando Governador de Sergipe, pro-
intilgóü ê exe'cu'taú Ieís orçame:htariá's, nas ·éfllae's o imposto de 
expórlaÇãó intlf"esfadudl foi limá das inêlhores fdrttes de renda. 

Virgílio Daniâzio . - « A J?alavra éxpofoiação abrange igual-
mente a sahida de gérieí·os de Estado para Estado na mente da 
Constituição. >> 

(J.it Gól:llart. - « Aos Estados :ficou reservado o direito de 
tributarem os pràductos de seu solo ou da sfta industria; quando 
exportados , qualquer que fosse o seu destino. i> 

LaúNJ Mü.ZZêr.- « Não votei nem )Dodia votar uma Consti-
tuição de animo deliberado a exti:ngüir de chOfre a rend'à prin-
cipal dos m:ars pobres Estados, insubstituive'1 de moTnento, 
quando exactamen.te tantas e tão autorizadas duvidas pa.):raràm 
de que muibs de~1as, mesmo· sem as· restrie·ções· que ag"bra se 
pretende encontrar em textos constitucionaes, pudesse)il viver 
com os recursos que a Federação· lhes confiava, recurso· entre os · 
€[Uaes ninguem, que me conste, deixou jámais de computar a · 
renda da exportação inter-estadual. 

E tanto assim pensavamos, membros da Gommissão · dos 
Vinte e Um, como do Congresso Constituinte, que, voltando aos 
nossos Estados, governadores uns, Senadores e 'Deputados/ 
estaduaes, secretarias e magistrados outros, cooper'ando todos 
hàs o-rganiza'ções ou reorgánizações que os Êsta:Clos· tiveram, 
em nenhum delles, ou fosse na votação de suas Gonstituiçõ·es e 
leis , ou na regulamentaç'ao• e execuçãd destas, unia' só duvida se 
levantou no espírito dos que tinham acabado de dis·cuti t e 
votar a Consti.tuiç'âó Hép'!Tblic·~na. Ao• co'rl>trario, quantos 
collabora:ram pór qualq,i'ler fórrria na vida dos Esta-dos, o fi,zeram 
acceitando ou desenvolvendo as leis anteriores que estabeleoi·à'til 
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a tributação que hoje se pretende acoimar de inconstitucionaL 
Supponho que me basta assignalar essa unanime applicação nos 1 
Estados da doutrina constitucional por aquelles eJUe votavam 
a Constituição da Republica, acto continuo á sua votação, para 
destacar, por mais uma face, os intuitos do legislador consti-
tucional. .,, 

O SR. BARBOSA LIMA. - Em relação a Pernambuco durante o meu 
governo, não é verdade, nunca collaborei na decretação de impostos 
inter-estaduaes . 

O SR. BERNARDO HóRTÀ . . - O Sr. Leopoldo de Bulhões, actual 
Ministro da Fazenda : 

<< Os Estados podem tributar os seus productos que sahem 
para outro Estado da União; e as leis orçamentarfas, do Estado 
de Goyaz teem sido votadas e executada~ nesta conformidade. ·,, 

O Sr. Bernardino de Campos, act~al presidente do Estado de S. Paulo : 
« ~ Entendo que é erro applicar a faculdade que teem os 

Estados de , tributar á exportação o preceito resiriciivo contido 
na 2." parte do n. 2 de> art. 7. 0 , evidentemente ligado ás dispo-
siçoes deste artigo limilálivo da faculdade tributaria da União, 
como se deprehende do seu espírito e da sua lettra. '' · 

O SR. JESUINO CARDoso. - Perfeitamente. E' a opinião que todos 
sustentamos aqui. Es~amos de accordo com V. Ex. quanto á exportação. 
(Ha outros apartes.) 

' O SR. BERNARDO HoRTA. - Não disponho de mais ·tempo. 
Vou chegar á conclusão do modo pelo qua.l procurei firmar, na opinião 

unanime dos nobres collegas, que os impostos de importação inter-estadual 
são constitucionaes e que os Estados assim os consideram. 

Qual o meio que temos hoje para saber que esses impostos são incons-
titucionaes? · 

· O recurso ao Supremo Tribunal. 
UM SR. DEPUTA.DO.' - A lettra clara da Constituição. (Ha outros 

apartes.) 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Não tão clara quanto a primeira parte 

do art. 9. 0 Si nos referirmos ao consumo, desde que o producto entre na 
circulação, está a elle sujeito. 

O SR. FRANCisco BERNARDINO. - O consumo é perm~ttido. (Ha 
outros apartes.) 

O SR. BERNARDO HoRTA. - Bem; servir-q~.e-hei da phrase expres-
siva do Dr. Rosa e Silva : voltaremos ao antigo systema taxaremos de 
novo a importação. (T;rocam-se varias apartes.) 

Os Estados não interpretam a· Constituição como se o pretende 
(a2ler. 
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UM SR. DEPUTADO. - Por isso temos necessidade de votar uma lei 
interpretando. · 

O SR._ BERNARDO 'I-:t;oRTA. - Existe, portanto, o unico recurso elo 
Poder Judiciario. 

Mas O& Estados não teem respeitado suas decisões .. 
UM SR. DEPUTADO. - O Governo intervem. 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Int ervem? Afinal, chegue,i ao que 

queria. Ouçam e respondam os nobres collegas : 

« Recurso éxtraordinario - Commercio de cabotagem-
Imposto de exportação . 

N. 82- Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso 
extraordinario, interposto por D. Fernandes Moreno da decisão 
do tribunal de conflictos da Bahia, fls. 39 v., que, confirmando 
as resoluções do tribunal administrativo, de fls: 23 e 32, indeferiu 
a reclamação em que pedia a restituição da quantia de 4:625$506, 
paga pelo despacho de 26.905 kilogrammas de café embarcado 
no porto da Bahiq para o Estado do Pará, allegando a inconsti-
tucionalidade das leis estaduaes que estabelecem o imposto , 
cobrado, vencida unanimemente a preliminar ele se tomar 
conhecimento elo recurso, autorizada pelo art. 59, n. III, § 1.0 , 

lettra b; da Constituição, pois contesta-se a validade de leis de 
um Estado em face da Constituição, e as decisões dos tribunaes 
do Estado consideram válidas as leis impugnadas ~ e considerando 
que, sendo livre, isto é, isento de direitos o commercio de cabo-
tagem ás mercadorias nacionaes (art. 7.0 , n. 2, da Constituição) 
não póde ser tributada por um Estado a sahida de taes merca-
dorias àe um porto seu para o de qualquer outro Estado da 
União, e inconstitucionaes, são, pois, as leis orçamentarias do 
Estado da Bahia que violam este preceito : Accordam ell) dar 
provimento ao recurso para, julgando o recorrente desobngado 
do impo9to que lhe foi cobrado, mandar que seja restituída a 
quantia de 4:625$506, que indevidamente pagou, condemnada 
nas custas a fazenda estadual da Bahia . - Supremo Tribunal 
Federal, 23 de maio de 1896. - Aquino e Castro, presiden,te. 
- Lucia de Mendonça. - Macedo Soares. - Piza e A lmeida. • 
- Pereira Franco. - Bernardino Ferre ira. - José Hygino. -
Figueiredo Junior, vencido. ~> 

O SR. GALDINO LoRETO.- Aliás esse accordão refere-se até á impor-
tação inter-estadual. 

O SR. BERNARDO HoRTA. -E á exportação inter-estadual. 
, E;ntão, si o Estado da Bahia não cumprisse esse accordão, o Governo 
Federal autorizado pela parte 4.a do art. 6.o teria de intervir ... 

O SR. ARNOLPHO AZEVEDO. - Si o Tribunal· o reclamasse. 
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Q SR. RERNARD.O HoR':.FA. :,..,...., Mas isso e que s~cia ilíl.COnst~tmoi.o,nal 
(Trocam-se apartes.) 
Oq q Gq-w.er-110 Feder.ql. é o);uig;ad,o a fa,;z;er QlJ.IIfPrir a s~nten,ça, ou. 

não tem neste caso por gqia o criterlo e a responsabilidad~ de .rodei- à,u~~h
nomo. 

Obrigado a sempre fM~f C\!IpBfiX tgpa sentença, teriamps a lamep.tar 
a invasão que sofire:çia q Estado da B.ahia no exe.rcicio de suas attribuições-
constitucionaes (apartes) desde que a exportação inter-estàdual· é cons-
titucional, de accordo corri a 1ei de 1896. 

Ç}J?;W,q ~ att.enç_ão d~ il_lustre bancada de S. Paulo, por ter notado 
que, além dos dous distinctos constitucio:na)istas Srs. FelisbeHo Freire 
e Augusto de Freitas, o d,ebate se tem empenhado entr~ as bancadas de 
Minas Ç-er?-es e S . · Paulo, cha,mo a sua aj;tenção para o seguinte : com os 
pronuncia;mentos co11tr:J.rios. aos hrn>Ostos lnter-esta_duaes 'já o Conselho 
MuniciJPal 9,esta Ca,:pital quer consiqerqr i'll~gaes alguns impostos taes 
como.·: $-,OQre cercadas, sobr'e\ gadQ vaccu.Tf!, twú'gero e suíno em transill)-
(e dá-se tal attentado aqui corÍl, a r.<~spon)labílidade dq Governo Federal); 
de afer~Ç,ão de embar;cações e dtÇ ~a;pedienle mwiic,Í(H'4· 

Quantos! 
M~s note a illus:tre bancdda que para equilibrar o orç-arp.ento pretende-

o Cpn,selho ~Tava.r os ii:Q.pOst,os sol:l;re (( commissarios e exportadores de 
café». 

O SR. AJitN.OLJ,'HO A,~EVEDQ . - W impqsvo de industJ;i.a e profissão. 
O SR. Rm;\NAJ;\·PO HoRTA. - Não O· nego, mas. si c;p.Hiremos. proteger--

a l ~:v.o,li(J;él, de. café., como ta.xa.li ainda mais \IJ;t;l;i;rectawente esse woducto? 
O SR. FRANCisco BERNARDINO. ~ Os exportadores não preéisam 

de pro.tecção; a la.voura é que precisa de protecç-ão contra eUes: (Apoiados.) 
O. SR. B-ERNARDO HoRTA. - De accordo, mas no interior. 
S•erá .rrohi:Dido ao Estado . taxar qualquer cas-a iruportadora? 
VA~IOS, SRS. DEPUTADOS.- E'. 
o SR-.. B,EB.NARDO, HoRTA,, - Na opini~o. çlos de.fensores da interpre--

tG~,ção, não. · 
O, S':R. ARNOLPI-W- AzEVEDo .. - So~~·e. q. pro.fissão d,e co.rmnerciante,_ 

e isto Hcoli expressame:rate d-eclarado na mip.ha, exposi.çãcO·· 
6) SR. BERNARDO HoRTA. - 'Fambem os Cfli>e< querem• a interpretação -

não a.dreaittem impostos inteF-estaduaes., ruas o cornm.issario e o e:xportador, 
o importador, pagando impostos e sendo illfWOS intermedia11i0.sl terão que 
gravar a exportação e importação; logo, o imposto cobmdo transforma-se. 
nos i~,ter- est'a'd,l!lae's !' J 

O SR. ARNOLPHO AzEvEDO. - Uma casa importador-a ou exporba---
dora paga pelo.exerciúo .de profissão .. 

O SR. BERNA'Rl'lo N''oR'l'-A.- Justamente é esse o caso, no qual nã-<'> nos . 
utilizamos da jurisprudencía norte-americana, porque lá nem 0 leilão--
de mercador-ias estrangeitas. paga imposto. 
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AqiiDi, j,á os que querem interp-rretar estão. p,r@curamdo u.ma. tangeDte~ 
uma sahida airosa da questão . (Riw.) 

Si os Estados Unidos devem serv~r de exemplo. em 9'l!Jltros· casos, 
e.0mo nesse ficm·em abandon.ados-? 

O SR. FRANcrs·C0 BERNAR-DINO. - Não, legem halJ'emus . 
O SR. JESUINO CARDOso.- Os Estad'os Unidos se regulam por uma 

juri>sprucfencia que foi firmada a pouco . e pouco; á qui, temos lei expressa, 
categorica. 

O SR. BERNARDO HoRTA. - Sr. Presidente, é tarde·, e. não :posso 
apreciar o Orçamen.to Federal, afim de estud.a:r estas verbas de : trans-
port~,. 4 % sobre loterias estaduaes, sobre subsídios,, 'sobre dividend.as, 
sobre receita de venda de proprios nacionaes, sobre areias monazíticas, etc .. ' 

O SR. ARN.OLPHO AzEvEDO•. - Não. pretendemos defender a Ulmião 
110s sel!ls abusos- tributarios; o que queremos é tão sómente eorrigir os-
abusos dos Esta@os na materia inter-estadual. 

O SR. BER,NARDO HoRTl\.. - O exemplo vem de cima. 
Para termi·nar, Sr-. Presidente, devo, decl-ararr que pracurei> defender 

a persistente e cexliltinna invasão da União- ás· prerogativa-s· es-taduaes. 

Consid.ero tambem os Estados soberanos pelo que diz o decreto n. 1, 
de 15 de novembro de 1889, em seu art. 3.0 , e concluo com o seguinte 

·pensamento de Thiers : · 
« Une CoiD.stitutian, que1le qu'ell.e soit, donne toujours des resultats 

confo-rmes à l'état présen.t des es,prits ».(_Muito bem; mlflito bem. o: orador. 
é mu-ito cum.pri:menla.do.) . ' 

Fica a discussão adiada pela, hora . 

SESSÃ.O DE 25- DE SETEMBRO 

O. Sr. Tc:!sta. - Na presente legislatl!lra, nenhuma. questão mais 
ünpontarnt.e e transcend:e:atal, do- <'J:Ue a d.os' i!llnpostos in..ter-estaduaes, 
poderá ser estudada e· ventilada na.Cãmara, sob o tripli'ce asJilecto.- cansti'-
tucionaJ., eeonomiGo e político. 

Uma decisã0, <'l!o Suprem0 Tribunal Federal, so!hrre i:mpG>stos d!e expor--
tação 1mterr-estadual nG Estado da Bahia, motivou-, na imp[1ensa destro 
Ga<l\)ita1, um.. luminoso debate· entre os illustradr0s const itucionali&tas. 
Drs . AmarQ Cavalcan.ti e Ruy Barbosa. 

Dir-se-hia· que os espíritos de J e.fr.f.ers:an e- Hamilton, os illustres 
antagonistas defiens.o-Ees das_ franq,ui-as d·os :ij:stados e dos direitos- cla 



- 360- I 

União, haviam sido "enviados, personificando-se nos dous athletas do 
constitucionalismo parª deritnir o pleito constitucional. 

Nas Commissões da Camara, Anizio de Abreu e Serzedello Corr.êa 
foram os dous campeões insignes : o primeiro bateu-se pelas prerogativas 
dos Estados; o segundo defendeu galhardament~ a União . 

· Aqui, na Camara, os mais distinctos e eloquentes oradores parÍamen-
tares succederam-se, nesta tribuna, cada qual com mais brilho e erudição, · 
elucidando o debate constitucional, que o orador considera esgo-
tado. ' , 
, Vae . estudar a questão sob o aspecto econ9mico e político demons-
trando as seguintes proposições : prim.eira a opinião nacional, representada 

· pelb commercio, pela lavoura, pela imprensà e pelos mais nota v eis 
políticos dirigentes é manifestamente contraria, aos impostos· inter-
estadoaes; 2.a a prutecção ás industrias locaes, que algúns· Estados allegam 
como 'fundamento para a taxação dos. productos dos outros Estados, é 
contraria á essencia do regimen federativo e é tão absurda que, si fosse 
generalizada, arruinaria os proprios Estados e "a União; 3.a o déficit 
orçamentario que os Estados receiam como consequencia da eliminação 
dos impostos inter-estaduaes não se dará com a approvação do projecto 
Arnolpho. · 

Antes de entrar na ,demonstração ·das ti:es proposições indicadas vae 
tomar em consideràção o dilemma que impressionou a alguns espíritos 
da Camara - ou os impostos são permittidos pela Constituição e a lei é 

·inconstitucional, ou são prohibidos e a lei é inutil. A primeira proposição 
é' insubsistente : 1.0 , porque o · Poder Judicíario - o uni co competente 
para declarar o imposto inconstitucional'- já o declarou tal, em accordãos 

. successivos; 2.0 , porque si a autoridade do Poder Judiciario accrescer á 
interpretação legislativa, nenhum outro poder terá a attribuição de consi-
derar o imposto constitucional.. 

Resta a segunda proposição - a lei é inutil, desde que a Consti-
. tuição prohi.be. Si o argumento provasse alguma cousa, provaria de mais 
porque. impediria a regulamentação dos textos constitucionaes e violaria 
o § 34 do art. 34 da Constituição, que dá ao Congresso o poder de decretar 
a·s leis organicas para a execução completa da Constituição . 

A competencia da Camara para regulamentar, desdobrar os textos 
constitudonaes está firmada pelo Congresso Nacional. · 

· A Constituição - art. 7. 0 , § 1.0 , art. 34, n. 8 - dá exclusivamente á 
União o direito de crear ·bancos de emissão e legislar sobre ella. E' claro, 
claríssimo. Alguns Estados e municípios emittiram: vales com curso quasi 

, · óbrigatorio, . abusivamente. Houve protestos; o mal tendia a alastrar-se; 
os echos chegaram ao Congresso. Houve um J?eputado, notavel pelo 
taiento,· pelo civismo e pelo profumdo estudo do direito constitucional 
americano e brasileiro, que tomou a -iniciativa ·de cohibir o abuso por 
uma medida legislativa : foi o Sr. Amphilophio de Carvalho . 

Um projecto .foi apresentado á Camara pr'bfundamente fundamen-
tado e converteu-se na lei n. 561, de 31 de dezembro de 1898. 
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Ninguem arguiu a incompetencia da Camara e do Senado. O pro-
jecto foi sanccionado e a lei produziu praticamente todos os seu efl!eitos. 

· O abuso cessou, os vales desa_ppareceram e si, em alguma localidade 
do interior, ainda existem é porque as autoridades não cumprem os 
seus deveres. 

A Constituição, no. art . 9. 0 , § 1.0 , n. 1, dá exclusivamente aos Estados 
o poder de decretar taxa de sello quanto aos actos emanados de seus 
respectivos governos e negocios de sua economia . Os termos são tambem 
muito claros. Os Estados, ou alguns Estados, começaram a invadir a 
esphera da União; estabeleceu-se a confusão das competencias; a balburdia 
foi enorme; os contribuintes, onerados pela duplicidade dos sellos, protes-
taram. Houve tambem um Deputado operoso que clamou pela inter-
venção legislativa e o Congresso votou a lei n. 585, de 31 de julho de 1899, 
estabelecendo regras precisas para a discriminação das compe.tencias. A 
lei foi sanccionada e está produzindo seus efl!eitos sem protestos dos 
Estados e sem a pécha da incompetencia legislativa. 

Ainda um exemplo bem frisante e significativo : o art. 72, § 3.0 da 
Constituição estabelece clara e terminantemente a liberdade de associação 
religiosa, dizendo que todos os indivíduos e confissões religiosas podem 
exercer livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo 
bens, observadas as disposições do direito commum. 

H~verá preceito constitucional mais inconcusso, evidente, isento 
de obscJ,lridade?\ Entretanto, a lei n. 173 de 10 de setembro de 1893, 
·estabeleceu as reg:ras que as associações religiosas que se fundarem deverão 
observar, para adquirir -a personalidade jurídica e garantir-se em relação 
á posse e a transmissão de seus bens. 

O orador vae demons1trar a primeira proposição, que enunciou no 
principio ele seu discurso : a1 abolição dos impostos inter-estaduaes e inter-
municipaes é uma necessidade imperiosamente reclamada pela opinião 
publica no paiz, isto é, pelas classes procluctoras e co:qservadoras - o 
commercio e a lavoura - e pelos directores intellectuaes e políticos dos 
Estados, inclusive os que ainda manteem tão perniciosos impostos . 

. Cumpre, porém, ao orador, antes ele fazer a sua demonstração, 
fixar precisamente os termos ela questão para evitar equívocos escusados. 

O que são impostos inter-estaduaes e inter-municipaes? 
São os impostos que os Estados e os municípios cobram uns dos 

outros, quer na sahicla de ·seus productos, quer na entrada dos productos 
que veem elos outros; são os impostós com que tributam a exportação 
de seus productos e os impostos que lançam sobre os productos dos 
outros Estados ou municípios, na entrada ou dentro do territorio, não 
comprehendendo, na mesma tributação, os procluctos similares pro-
prios . Vê-se, pois, que os impos~os inter-estaduaes e inter-municipaés 
são de duas categorias :de exportação e de importação. 

Quanto aos da primeira categoria, de exportação, embora arguidos· 
, de inconstitucionaes por constitucionalistas de alto valimento, como o 

Senador Ruy Barbosa, é opinião corrente, dentro e fÓra do parlamento, · 

. I 
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€J:Ue. os· Est·ad0s pódern deoretal~os Ji>Orque não affee'ilam. a ilil.:tegnidade 
da Fecl•ercação RepNblicana. 

Os pmtestos, as reclamações, as i-mpa(úeneias, a·s àppvehensões, 
os receios de desaggregação da noosa nacionalidade teemr como obje.ctiv.& 
os impostos inter-estaduaes e inter-municipaes de importação. 

O ovador - posta a questãe> nos devidos termos - vae adlduzir 
as provas ae. ql!le a na\'1ão hrazileira reclama a abo.Hção cte t&es, im}il(i}Stos, 
começand:0 pelo O(l)mmeve·io·. 

O coiiJl.iffieFcio em nosso palz é representado pelas associações eoin-. 
meroia.es:, e nes.ta Capita.I, atém da Associação C0mmercial, exiiste a Asso~ 
ciaçã.o d0s Empvegados no ([;ommercio., maravili.lnosa ~treaç·ão da c.o.0pe-
raçã.o ml!l:t~<ia. , q:lJle ultimamente se vae assigmaland([), na ingente ·e caloro.sa 
defesa ®os interesses· do commercio. . 

Pois '.hem : em Uili.l!a c-ampan1ra tenaz,, inimte:vrupta, de alguns: ail\l.lil.OS 
a esta parte, as asso.ciações comrne.r~ti•aes veem clamando, na imprensa 
e por meio de representa§ões, contra a ineonven.ieneia e a perni.€iosidad.e 
dos impostos inter-estaduaes. 

A opinião das classes commerci'aes e industriaes, nemine discrepante, 
está manifestada substanciosamente nesta representação ultinv.amente 
apresentada da tribuna da Camara p.elo honrado Deputado Sr. FelisbeHo 
Freire: 

(( .Exms. Srs. Deputados ;:J:O Congresso Naci.onal. - A Associação 
dos Empregados no Çommerç~o do Rio de Janeiro, applaudindo o patrio-
tico empenho em que .se acha o Congresso dê converter em lei o projecto 
n. 329, de 1901, julga trazer subsidio sobre a questão dos impostos, repro-
duzindo a representação dirigida ao Chefe do Estado, em dezembro 
de 1901, em nome d'o commercio e da industria, por uma commissão 
eleita e que ficou composta da Associação Con;unercial do Rio de Janeiro, 
Associação dos Empregados no. Commercio do Rio de Janeiro, Companhia 
Brazil lndustria,l, Companhia de Fiação e Tecidos Alli.alí).ça, Co:rnpanhia 
Magéense e Centro Commercial do Rio de Janeiro. 

E' do .. teor seguimte.: 
(( 0s abaixo assignados, como· representantes, por. expressa dele-

gação das classes industri·&l e commerc·ial• da praça desta Gapi<tal e das 
do Rio, Grande do Sul, S. -Paulo, 1\.ftinas Geraes, Bahia e Pernambuco, 
destas ultimas, por ínstantes te1egrammas que os jornaes teem publiGad'o., 
veem :rn~essurosos á venerand1a presença. de V. Ex., na qualidade d'e pri-
meiro mag·istrado d'a Nação e mais conspícuo defensor dos legitiinos inte-
FesS'es della, invocar 0 pÍ'estigioso· inflHxo de V. Ex. para que medidas 
ad·equadas e promptas façam cessar os vexames e prejuízos occasio-
nad<0s a0 commercio in·ter-estadual por iniquos impostos, com que, em 
detrimento da prosperida.cJ:e publica, o estão tl!ibutando diversos Estados 
da Flederaçã:0. 

No ÜJ:t1Jl<Íu0 de· crearem fontes de Peceiba, tanto quan~o ·no enoneo 
proposi•to de pmtegerem a propria industx:ia, os a.Iludid0s Estados não 

/ 
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c.essam çle, em assustador crescendo, tributar merc'adorias que, levadas 
de outros. Estados, vão procurar no tenitorio daq).lelles o natural con-
sumo. 

E .como encontram elles nos dispositivos da Constituição Federal 
(arts. ?.o, n . 2 e§ 2.o ~ 9.o, §2.o- 11, n. 1 e 34, n . 5) insuperavel obsta~ 
culo aos !?eus desígnios, proeuram illudil-a, presbndo assim inconsciente 
homenagem aos verdadeiros princípios do nosso pacto fundamental, com 
alterq_r a genuína denominação de taes impostos ~ imposto de impor-
tação - para outras designações, oom,o sejam imp.ost~ de estatística, ou 
de gyro, ou de patente, ou de pedagio . e outros - todos, entretanto, 
reca.hindo sobre o valor da mercadoria intPoduzida nos respectivos ter-
ritorios. 

O Supremo Tribunal Federal não se tem deixado embair po.r seme-
lhantes subterfugios. Pelo contrario, em repetidos accordãos e sempre 
que sua autoridade judiciaria tem sido invocada, ha condem,nado, máu 
grado a denominação, esses impostos, como inconstitucionaes por inci .. 
direm na prohibição feita aos Estados de tributarem a importação e 
regulamentarem o commercio inter-estadual. 

Ç)ccorre aos abaixo assignados lembrar neste sentido os accordã,os 
de 24 de novembro de 1894, de 30 de janeiro, de 13 e 23 de fevereiro, 
de 2 de março, de 26 de agosto, de 9 e 25 de setembro de 1895, de 23 de 
maio e 9 de dezembro de 1895, de 13 de julho de 1898 e de 7 de junho 
de 1899, todos insertos nas collecções annuaes dos « Accordãos do Egre-
gio Tribunal >> . · 

Firmada por esta fórma a jurisprudencia do Poder Judiciario, ao 
qual a Constituição Federal confiou, com grande sabedoria, a guarda 
de seus preceitos, pareceria que os Estados promptamente se renderiam 
á autoridade dos julgados. e eliminariam de sua legislação os impostos 
condemnados. 

Não é o que tem <;~.contecido, como immediatarnente acontec.eria aos 
Estados da · União Norte-Americana, pela qual aliás procm;-am,os moldar 
r:J.Ossas instituições. · · 

Sob pretexto de que o Poder Judiciario :;~pena~~ decide em especie e 
que suas 'sentenças sómente aproveitam ÇJ.OS casos çle que se occupam 
os processos, o:p.de ellas são proferidas, continuam a ser mantidos os im-
postos inquinados do vicio da inconstitucionalidade, d_ando em resu.ltado 
a m,ai13 inqualificavel desigualdade na applicação do tributo, pois que 
delle escapam os que tiveram recursos e energia sufficien,tes para se abri-
garem á 9ombra p.totectora elo meqcionado poder. 

E o mais lÇJ.r:p.entavel é que, com esse q.eploravel systema. tributaria, 
os Estados da Federação estab.elecem entre si u,ma V\'lrdacl:eira guerra _çl.e 
tarifas., cujÇJ. fatal consequencia hç_ de se,r em tempo p1;oximo o amüqui-
lamento da indus.tr.ja e do com.me~·cio nacionaes, em exclusivo pr9,veito 
do estríln,geinl . 

Ser;n duvida, não se pod:erão ma;r;rber a industria e o· commercio 

\ ' 
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nacionaes, desde que tenham de restringir o campo de sua exploração 
aos limites do Estado, de onde procedem. " 

E' uma these que dispensa demonstração. . 
O exímio patriota e not aV:el estadista Sr. Deputado Serzedello Corrêa 

offereceu ao estudo da Camara dos Deputados um projecto sobre o 
.assumpto, que removerá, si for convertido em lei, todos os perigos a que 
se estão referindo os abaixo assignados. 

A escassez de tempo não permittirá, certamente, que rnedida alguma 
seja adaptada na actual sessão legislativa pelo Congresso Federal. 

Entretanto, o mal vae lavrando com desanimador incremep.to; 
não-hão de ser sómente o commercio' e a industria os prejudicados. Com 
elles soffrerão igualmente as finanças e o progresso da patria. 

Naç,ão sem agricultura, sem industria e sem commercio prosperos é 
um paiz em decadencia. · 

Ao alto patriotismo e á sagacidade de V. Ex. não escapam os perigos 
ele tão aspera situ.ação. 

·, E', pois, ao entranhado sentimento de V. E;x. pelo bem da patria 
que as classes ind u,st_rial e lcorhmercial da Republica dos Estados. Unidos 
do Brazil fazem instante e reverente appello, certas de que do ,esclare-= 
ciclo espirit0 de V. Ex. hão de partir medidas protecto'ras que as salvem 
do esgotamento - EE. R. MCê. 

Pela Associação Commercial do Rio ele Janeiro, A . Chaves Faria, 
Presidente interino. - Pela Associação elos Empregados no Commercio 
elo Rio de Janeiro, Emílio do Amaral Ribeiro, vice-presidente . - Ar- , 
mando de Figueiredo, 1.0 secretario. - Dr. Plínio Soares, director da 
Companhia Brazil Industrial. - Joaquim O. de Olivei;·a e Silva, da 
Companhia de Fiação e Tecidos Alliança. - Jacques Muller, da Com-
panhia Magéense. - SoUo Maior & Comp. -.Pelo Centro Commercial 
do Rio de Janeiro, Joaquim Bernardino Pihto Machado, presidente, 
João Carlos Rodarte, vice-presidente.- Alex. Hénault, 1.0 secretario.-
Joaquim BorgeS Cclldeira, 2. 0 dito. - José Gonçalves da Motta, thesou-
reiro.- I·LQ. Robisson, vogal.» . . 

A situação exposta no documento acima transcripto, longe de ser 
hoje mais animadora, tem se aggravado, e disso dão testemunhos as 
constantes queixas que a Associação dos Empregados no Commercio do 
Rio de Janeiro recebe d.e todos os pontos do paiz, que constituem clamor 
bem digno de consideração. 

Apoiam esta represent ação as seguintes Associações : dos Empre-
gados no Commercio ele Minas, dos Empregados . no 1Commercio de São 
João d'El-Rey, dos Empregados no Commercio de Campos, dos Empre-
gados no Commercio de Taub até, dos Empregados no Commercio em . 
Pernambuco, dos Empregados no Commercio de Juiz de Fóra, dos Em-
pregados no Commeroio de Porto Alegre, dos Empregados no Commercio 
do Rio Grande do Sul, Commercial de Nictheroy, Commercial do Rio 
Grande, Commercial do Ceará, Commercial da Bahia, Commercial de 
Paranaguá, Commercial do Estado de Minas, Sociedade Humanitaria 
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dos E:rnpregados no Commercio de Santos e Fraternidade e Instrucção 
Commercial ele S. Felix, Associaç.ão Commercial Beneficente de Rernam-
buco e Centro Commercial e Industrial de Santos. 

A' sabedoria do Congresso não escaparão os perigos a que o actual 
systerri'a ele tributação expõe o paiz. 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1903. -Albino Sá, presidente inte-
rino.- Jacinfho Magalhães, secretario. - B c_aulio Martins , thesoureiro. >> 

· Gomo pensa a agricultura nacional? Os primeiros effeitos dos nocivos 
impostos se fizeram sentir clirectamente nas transacções commerciaes e 
quando o cambio baixo e os altos preços elos productos agrícolas manti-
nham ainda na doce illusão de um bem estar passageiro os agricultores 
brazileiros. Mas, logo que os symptomàs da crise economica se manifes-
t aram sem rebuço, os preços baixaram e os entraves á livre c.irculação 
:elos productos nacionaes se desenharam ciaramente aos olhos dos agri-
cultores, os seus clamores, isolados e surdos a principio, foram se collec-
tivando e elevando até chegarem ás associações agrícolas de propaganda 
e especialmente á Sociedade Nacional de Agricultura. 

As duas manifestaçõ~s solemnissimas dos protestos dos agricultores 
brazileíros ,'contra os vexatorios, iníquos, insusteritaveis impostos inter-
estaduaes e inter-municipaes, foram feitas nas memoraveis reuniões agrí-
colas que se realizaram ne$ta Capital, em 1901, e na capital do Estado 
da Ba):lia, no anno passado, · reuniões ou congressos conhecidos no paiz . 
pelas denominações - Congresso Nacional de Agricultura e Conferencia 
Assucareira ela Bahia. ' 
. No Gong,resso de Agricultura foi muito apreciada uma Memoria 

sobre os impostos inter-estaduaes apresentada pelo Dr. Jeronymo de 
Castro Alves Magalhães, engenheiro e antigo lavrador do Rio de Janeiro. 

Essa memoria, que foi tomada na .maior consideração e motivou a 
conclusão contra semelhantes impostos, consagra duras verdades, que 
merecem ser meditadas pelos que desejam a Republica Brazileira amada 
e não amaldiçoada pelos lavradores que mourejam no campo tirando do 
,sólo a riqueza com o trabalho quotidiano. 

Eis um dos topicos pungentes ~e triste verdade. 
« O Brazil, que era uma nação forte e respeitada, comquanto joven, 

transformou-se em vinte nações que se dizem irmãs, mas que se degla-
diam e 'se annullam pelas difficuldades que umas oppõem ás outras e a si 
proprias com .os impostos que difficultam a circulação da riqueza. 

O Brazil, cuja riqueza principal consiste na uberclade de seu solo, 
alliada á benignidade do seu clima, pelo menos em um futuro proximo, 
acha~se impossibilitado de desenvolver as culturas actuaes e ensaiar 
novas e mesmo a polycultura pelo methodo intensivo, porque não tem 
mercados int ernos, e, ninguem trabalha para obter resultado negativo 
dos seus esforços, onerados como estão pela~ tarifas de transportes 
muito excessivas e pelos impostos inter-estaduaes. 

As tarifas de trans'portes, quando disparatadas podem se neutra-



. i 

Iizar, fazendo uso dos meios primitivos de qile dispunhamos, e aincl.a 
di'SjJómos antés dÓ éstahelécíment~ da Vía-ção ferrea. 

Os impostos inter~estaduà'es' é intet ... munÍêipaes sâa tima ameaça 
constante, atrophiando toda a iniciativa. 

Em geral estes impostos attingem a mais de dez por <tento do valor 
venal do producto. · 

Emquanto este estado de causas· persistir é inutil ~~amar que não 
produzimos. n , 

Um espírito superiór, fulgurante e béín ptepanidó para as Jtitâ:s d:o 
pensamento na imprensa e na: tribuna, jórnalis'ta e orador, c(tie illutr'l.Ínó'u 
a Constituinte da Bahia, elucidou o's ciebátes do Senad6 e attin'gi'u á cul-
minância da Vice-Pr'esidenciá dá Repui'Jitca, ém úotav'el artigo pubHcacl'o 
nà: imprensa desta Capital, cominentandó a monographia do br. Castro, 
concluiu, com estas pálavras cheias de boín senso, a ~uá ctitica ac:erba : 

' 
11 Nã(') é possível, sem grave wrej.uizo para a.s instituições e sobretudo 

para. os interesses FJ:acibn~es; qüe se mantenha essa anarchia ve~mtoria, 
inconstitu..cional, de cgntribui.ções e que o trabalho e a producção agrícolas, 
já excessivamente asso·berbados por uma crise eco:qomica tão grave,. 
co:ratinuem a s0ffrer os eflleitos à:e praticas políticas evidentemenb~ abu-
sivas e injustificaveis. 

Si a situação dos governos 1ocaes é apertada, elles que restrínjam 
suas d-espezas ou creem novas fontes regul~res e uteis de renda'. 

Éstas é que o não são. 
Na Conferencia Assucareira da Bah.ia, a que compareceram os Estados 

de Sergipe, Alagoas, Parahyba, Pernambuco, Rio Grande do· Norte, 
Maranhão, S. Paulo e Rio de Janeiro, representados não s6 por delegados 
officiaes dos governos estaduaes, cómo por associações agrícolas e ahàs-
tádos agricultores, a questão dos impóstds irl.tet-estàddad a:ssurriiu pro-
porções de um verdadeiro acoiitechnento. . 

Ém sessão plena, presentes, além dós conferenciónistàs, tíilfis de 
60b pessoas gradas das classes i:ií.tellectuaes e dirigentes, f'oí acciamada, 
por entre estrondosas ovações , a proposta do St. Dr. Jósé Máttellino de 
Souza, agricultor, delegado offiCial do governador da Bahià, Exm. Sr. Dr. 
Severino Vieira, e ao mesmo témpú pn~sidetlte dó d:i'rectorio dó partido 
republicano federal, a que tem a hon.ra de pertencer o orador, para que 
fosse proclamada z.trha Tiecessidáde impreséindivel a condemnaçã6 dos im-
postos .infer"esladuaes e inier~rhunicipaes em totld a União. 

O orador deseja que fique consignado nos annaes da Camara o 
modo c.omo o Diario da Bahia reproduziu a sessão da Conferencia : 

<I Entra em discussão o parecer da 1." C:omnrissãó apprdvando a pro-
posta do Sr. José Marcellino, que ta:mbem j:{l' publicamos, relati:vã á sup-
pressão dos impostos inter~estaduaes. 
· Depois de uma questão de ordem; a dis·cussão tomou caracter do 
mais elevado alcance. . 
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Tratava,..se dos impostos inter~estaduaes, que vá dito, niRgúem os 
defende na Conferencia. 

O Sr. Raposo Camara refere a sitwação da lavow1'a de canna no 
Rio Grande do Nol'te esmagada P'G't' impostos excessivos que dis·c·timina. 

O Sr; Silva Marilz, r·ept·esentante da Parahyba, discu.te o pt'obléma 
destes impostos cuja solução diffidl preoccl:l·pa a Gamat:a Fed·era-l desde 
muito tempo. 

A discussão neste terreno esteve ~calot'ada; subiu, porém, a agitação 
quando o Dr. Estacio Coimbra, chamado á tribuna como representante 
de Pernambuco, declarou que seu Estàdo não duvidaria eliminar os 
impostos inter-estaduaés, si os outros não persistissem na guel:"ra de ta-
ri'fas e procedessem 'da mesma fór:rna. 

0 ' Dr. Euzebio de Andrade., representaate das· Alagoas, manifesta 
á incerteza ou receio de que os Estados abrindo mão desses impostos não 
ficassêm expostos á invàs-ãb de um:a cómpetencia arruinadora. 

'Fetn a palavra o Sr. Emrnanuel Ctlurete e diz que os rete'Í'OS, temote.s 
ou prevenções não podiam s'é estender ao Estado do Rio, que representa, 
porque não cobra imposto algum inter-estadual. 

Não -embaraça, portanto; a aspiração. 
O :Or. Augusto Ramos faz a mesma declaração pelo Estado de 

S. Paulo, de' que é representante, salientando trecho do telato:rio do 
IDr. presidente em que isto vem e:xpl:'esso com toda a clareza e c·omo um 
protesto contra os Estados que cobram taes impostos. 

Applau~;o-1\ geraes. Uma voz : (( O Estado da Bahia já se manifestou 
·CO)n toda a solemnidade pela palavra do seu illustre Governador. >> 

Applausos. Vozes pediam que, s.endo unanime a disposição, se vin_-
·culasse um compromisso de qualquer natureza emmanente de resoluÇão 
geralmente pedida. -

O Sr. Ignacio Tosta propõe então que a Conferencia vote por accla-
ma.ção a resoluçã·o d,e serem eliminados os impostós interestaduaes e 
intermunicipaes. 

Ass.im foi acclamado com o voto solidario de todos os representantes 
-officiaes dos Estados, presente,s á Conferencia, cuj,os nomes deixamos 
declinaçlos-, em homenagem aos respectivos governos. 

Levanta-se a sessão, mal'cando-se para hoje trabalho das commis-
·sões, ao meio d-ia, e sessão plena ás 7 horas da rioute. » ~ 

O ·0raGl:or, proseguindo na adducção ' das provas em que se basea, 
para affirmar que a na•ção condemna os impostos interestaduaes, 11ão 
•póde deiocaw d:e se referir a dous Estados cujos governadores teem traços 
d:e semelhança -e sympathia pela •energia patriotica com qu.e respeitam o 
pm:blema ·ecoaomico e agrícola : o Estado da Bahia e o de Minas. 

A Bahia e Minas condemnam peremptoriamente os impostos inter-
·estad.H·aes·. 

A. ·ass·emtMéa geral da Balli'a eliminou compl~tame:nte d0 seu Qrça-
ménto 0s impostos interes-tarl-uaes, e pela reforma da lei · org.anica @os 
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mumCiplOs obstou a abusiva tributação que elles creavam, suj~itando 
os seus orçamentos ao tribunàl contencioso administrativo. 

E o seu eminente governador, Sr. Dr. Seve\ino Vieira, na mensagem 
.com que abriu a sessão legislativa deste anno, traçou .com largueza de 
vistas o caminho ou o ru.mo que os políticos patriotas devem seguir nesté 
topico vibrante de patriotismo e cheio de bom sen~o : (Lê.) 1 

1 Fói questão vencida por consenso unanime na cemferencia, aliás . de 
ac;cordo com a opinião dos nossos .mais abalisados publicistas, .a abo-
lição dos impostos interestadu,aes e int~rmunicipaes que se acham, por 
completo, b.(lnidos de nosso Estado, assim como de .outros, podendo 
citar os do Rio de -.Janeiro, S. Paulo, Rio Grande do Sul e Goyaz. 

E', porém, de .lamentar que contra a lettra e o espírito da Consti-
tuição Federal e corp. gravíssimo perigo de comp.rometter a9 condições 
de integridade da nossa nacionálidade, ainda sejam taes imp1ostos man-
tidos pela mór parte dos Estados da União brazileira ás vezes com os 
característicos de prohibição, podendo fomentar uma verdadeira gu\)rra 
de tarifas, de que só se enco~tram exemplos entre povos que vivem em 
franca hostilidade. · 
. Desfraldar amplamente a bandeira de combate, nos domínios da 
propaganda, da acção legislativa, ou da Greação jurídica, contra tão 
damninha instituição - é dever patriotico de todos os que se preoccu-
pam com o futuro da nacionalidade brazileira e com a consolidação do 
regimen federativo. 

Emquanto uma medida legislativa não for adoptada pelo Congresso 
'Nacional, penso que os Estalfos prejudicados podem achar na compe-
tencia da Justiça Federal os meios de defesa da sua producção na en-
trada em territorio dos Estados, onde são cobrados esses impostos, fun-
damentalmente. inconstitucionaes e subversivos das bases da federação. 

Affirmou e continua a affirmar que o glorioso Estado de Minàs .con-
demna forma~mente como nocivos os impostos interestaduaes. Parecê 
um paradoxo ao presenciarmos, meus senhores, (!) afan e o calor com 

. que os mais notaveis paladinos da bancada mineira succedem-se nesta 
tribuna para combater o projecto contrario á permanenci.a dos impo·stos! 
Mas .é a realidade ~ue em breve , s~m demora, v.ae ~urgir fulgurante e( 
consoladora para nos outros que apowmos o substitutivo Arnolpho. · 

Em maio deste anno, reuniu-se em Bello Horisonte, sob a presidencia 
do Sr. Dr. João Pinheiro, o Congresso Agrict?la, Commercial e industrial 

, de Minas-Geraes, convocado por iníciativa e sob os auspícios officiaes do 
honrado Presidente do Estado, o Sr. Dr. Francisco Salles. 

· O orador acompanho~ de longe, mas com maxima attenção e pa-
triotico empe~1ho, as discussões ·e resoluções daquelle memoravel Con-
gresso, ao q.ual, na mais estreita solidariedade e confraternidade, com-
pareceu .a flor da gente mineir.a : o presidente do Estado, Senadores, 
Deputados, agricultores das varias regiões estaduaes, commerciantes, 
industriaes , todas as classes que pensam, dirigem e produzem. Houve 
completa suspensão da ~politicagem. no decurso das sessões; nenhum poli~· 
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tico da localidade dirigiu o mais simple.s pedido político, obse'rvou um 
jornalista da terra. Os mais vitaes interesses economicos do Estado e do· 

· Brazil preoccuparam os espíritos. Póde-se di'zer que alli a alma peniten-
ciou-se de todas as culpas da politicagem no altar .da patria. As resolu-
ções do Congresso ex;primem, portanto, em sua maior pureza e alevan-
tado patriotismo o pensamento e o sentimento dos mineiros. 

Pois bem, meus senhores, quereis saber qual foi a resolução do Con-· 
gresso em relação aos impostos interestaduaes ? Foi a mais formal con-
demnação, corr.io na Conferencia Assucareira da Bahia. 

Eis a conclusão n. 34 do Congresso : « E' neC'essaria a abolição dos 
impostos interestaduaes, devendo ser feita gradativamente. 

Para a consecução deste desideralum convem que o Governo estadual 
realize economias, reorganizando as repartições publicas, afim de redu-
zir o numero de seus funccionarios e promover desde já a reforma judi-
ciaria, supprimindo grande numero de comarcas, cujas rendas nas res-

1 pectivas collectorias não sejam sufficientes para manutenção de seus 
magistrados. ,,, 

A segunda proposição enunciada pelo orador no começo do seu dis-
curso é esta : 

« A protecção dos productos agrícolas e industriaes do Estado por 
meio de impostos de entrada contra os ·similares dos outros Estados é 
um attentado contra . a essencia do regimen federativo e generalizada 
traz a ruína do Brazil. 

E' facil a demonstração da improcedencia dessa allegação, que na 
Conferencia Assucareira ' foi feita pelos governadores da Parahyba e 
do Espírito Santo : - a necessidade de prdteger a industria local contra 
a concurrencia. dos productos similares dos outros Estados. 

A unica protecção aduaneira ou fiscal que os Estados podem decretar ,/ 
em seus orçamentos é a do art. 9.0 , § 3 .0 , da carta constitucional e con.-
tra os simil9res de procedencia estrangeira destinados a ser consumidos 
no seu territorio e revertendo o imposto para os cofres da União . 

.A protecção fiscal · contra a concurrencia dos prodtlctos similares 
dos outros Estados, essa não é, não póde ser permittida; e o legislador 

· constituinte que o fizesse revelaria supina ignorancia do regimen federa-
tivp. Não somos uma Confederação de Estados soberanos ligados apenas' 
por certos laços, mas financeiramente independentes, somos um Estado 
Federal, de que os Estados particulares, assim chamados impropriamente, 
são partes componentes, constitutivas. Permittir que um Estado pro-· 
teja a sua producção guerreando a similar dos outros Estados é per-
turbar a vida intima do Estado Federal; seria o mesmo que injectar o 
veneno corrosivo no braço, nutrindo a convicção ingenua de que o ve-
neno não percorresse as veias até as arterias, e 'das arterias não chegasse 
ao 'coração produzindo a morte. 

A verdadeira concepção do regimen federativo é esta : O dese'nvol-
vimento material, intellectual e moral, a .riqueza, o progresso, o bem 
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estar; a grandeza· economica do Pará devem inter~ssar igualmente ao RiQ>· 
Grande do Sul e vice-versa, assim como o progresso. da Bahia deve sei" 
acoroçoado e .desejado por Minas Geraes, se.ndo o de. Minas reciproca-
mente applaudido e animado pela Bahia. 

Quando a secca, a fome, a mise.ría, o infortunio e a calamidade pu-
blica assolam o Ceará. e o Rio Grande. do Norte, é á União que os affiictos. 
e flagellados, representados pelos políticos dirigentes, · recorrem para 
minorar os males, matar a fome e mitigar a sêde l 

Quando circumstancias imprevistas, imperiosas, fàtaes, fazem peri-· 
clitar o credito, a palavra, a honra de um Estado como o Espírito Santo, 
'empenhado em uma operação financeira, realizada aliás. com o mais acen-
drado patriotismo, não é ás suas industrias protegidas p.elo imposto hostil . 
e odioso que o Estado vae solicitar a salvação de sua honra empenhada :: 
é á União que o Estado ameaçado recorre. Mas a União não é uma 
abstracção, é o Estado Federal, é a união de todos os Estados, inclusive 

, aquelles contra cujos productos se move a guerra, contra cujos productos 
se levantou uma muralha chineza dizendo : Soffre, geme, empobrece, mas 
ieus produçios aqui não peneirarão. 

Si o regimen de protecçào ás industrias locaes contra a concurrencia 
prevalecesse e se generalizasse no paiz, a núna da nossa patria seria com-
pleta e os proprios Estados protectores se precipitariam no, abysmo. 

A protecção p.esenvolveria a producção acima do consumo interno,. 
além das necessidades do mercado, os preços ' baixariam arruinando os 
productores, porque quando quizessem atravessar as suas fronteiras em 
busca dos mercados visinhos, encontraria lá inexoravel, como a figura 
de Shilock, o fisco esta,doal oppondo-se : V alta egoisia, morre impenitente· 
de pl0thora! 

O illustrado Dr. Americo Werneck, que foi ministro da agricultura 
em Minas, cuja penna, aquecida ao fogo do patriotismo, feriu no coração. 
os impostos interestadoaes, resumiu assim o argumento : Supponhamos 
que 0 alvo do legislador tenha sido attingido .. Graças á protecção da 
tarifa a região. desenvolveu-se rapidamente, satisfez suas necessidades, 
attingiru o limite maximo do consumo e grita ufana : Sinto-me feliz, eu 
me bas~o a mim mesmo, não preciso de mais ninguem. 

ERgano. E' agora que ella está desgraçada, é agora que ella precisa 
de todos, e não se hasta a si mesma. A plethora do mercado gerou uma 
c11ise tremenda, os -preços baixaram, o capital não é remunerado,, o tra-
halhado.r emigra, a miseria ameaça todos os. lares . Cogita-se então de 

·novos mercados para vasar o excesso da p:roducção. Onde estão estes. 
mercados? A quem v ender? Eis o problema. 

Em cada fronteira o productor esba:rra com a legenda da represalia, 
a taxa prohibitiva alli está a repellil-o vi.o,ltental.Jlente para o. interio.r de. 
seus- domínios ter6toriaes. . 

Volta, dirá o município visinho : estamos a braços 1com o me~mo fl'a-
gello e tu virias augmental-o. - Para traz, dirá um Estado a outro : 
temeste a minha concurrencia leal, sacrificaste ao egoísmo frio os nossos 

I 



r 

-371-

interesses ·recíprocos 'e agora, no momento da ruína, queres te salvar á 
custa da tua victima. Não. 'Morre como o avarento ~obre a riqueza que 
sonhaste. 

A terceira proposição, que o orador vae demonstrar para concluir 
o seu discurso, é a Beguinte : Não colhe o argumento de que a eliminação 
dos impostos interestaduaes desfalcará a receita dos Estados e impossi-
bilitará a sua vida financeira. l 

Certamente, meus senhores. O substitutivo Arnolpho, cuja appro-
vação o orador pleitea, não impede que os Estados continuem a taxar 
o consumo dos productos dos outros Estados, desde que o tributo decre-
tado onere igualmente os productos internos, não estabelecendo in-
constitucionalmente uma protecção egoística hostílizadora, que o. regi-
men federativo não permítte, em favor da producção estadual. 

O aspecto político da questão dos impostos ínterestaduaes é um dos 
mais graves e serios para a integridade da nossa patria e o substitutivo 
Arnolpho impede patrioticamente a desaggregação de nossa nacionali-
dade, obstando a guerra de· tarífas entre Estados irmãos, que são partes 
constitutivas de um só e mesmo todo - o Estado Federal. 

Si o Congresso Nacional não obstar a continuação da violação da 
Carta Constitucional desde já, a luta se travará no terreno das repre-
salías · e a Republica brazileira sé despedaçará em republiquetas des-
protegidas. 

Os primeiros signaes da tormenta começam a: annunciar-se no hori-
sonte. 

O valoroso Estado do Rio Grande do Sul, que não tributava os pro-
duetos dos outros Estados, cançado de protestar em vão contra a' guerra 
de tarifa á sua producção, quer pela imprensa, quer pelo -orgão do go-
verno local, quer pela associação commercial, quer pela palavra impe-
tuosa de seus eloquentes oradores nesta tribuna, já iniciou o regimen 
franco das represalias. 

A pedra desprendeu-se do alto da montanha e irá rolando até ao 
f-nndo do abismo separatista si o Congresso, qual portentoso Antheu, não 
desviai-a com o hombro. 

Houve nos ultimas dias do imperio um estadista de estatura cyclo-
pica, arguto e vidente, que nas grandes batalhas políticas de seu tempo 
sabia prever e prover. Era o Barão de Cotegipe. 

Quando, na renhida campanha da abolição da escravatura, foi accla-
mada a extincção do elemento servil, por entre flores e ovações ruidosas, 
sem a observancia das garantias constitucionaes para os proprietarios, 
o Barão .de Cotegipe, que foi um vencido, prophetizou a queda do im-
perio e a proclamação da Republica, accrescentando que, no correr 
de alguns annos, o Brazil, desaggregando-se, se transformaria em peque-
nas republicas fracas, sem prestigio entre as nações poderos~s. 

A primeira prophecia realizou-se :· a Republica seguiu-se á abplição 
da escravatura. Os signaes do- tempo annunciam a approximação da 
segunda prophecia. Unamo-nos todos, em fervoroso accesso de patrio-
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;.tisrno, ·e l'lreclamenio's· .indestruçtivel a Patriç. una,_ grande, forte., inven.: . 
'. civeLe ,respeitada" (Muito bem; muito bem. O pràdor é -felicitado .e· abra.; · 
çado pelos collegai. pres~nfe$.) ' · , 

.::, :··Fica a discussão adiada P.flla' hora. 

'•' 

': 

SESS-ÃO DE 2? . DE SETEMBRO . 

O Sr. EuzebiÇ> de Al;ldrade ,(l).- Sr. Presidente, na sul\stanci<:lsa 
9na•Ção produzida nesta Ca~a pelo illustre censtitl:Iciqnalista, D;()SSO dign.o 

.;coll~ga pelo Estado,.de $ergipe, o Sr. Felisbello Freire, S. Ex. '' accentuou 
que 0'> di.scursos '• produzido;J até entãe pesta Cas.a sobre a ma teria vinham 
,trazer ·difficuldades 11aos. oradores que .. se : seguissem nà tribuna, pOL' ter 

'i'_s.ido· o assurnptb estudado em seus pontos capitaes. • ' 
. . Avu.ltam certamente para mim. essas Ç.iffic.uldades, porque depois de 
' S,. Ex. nada menos de seis ou oito .oradores occuparam-se do debate. com 
>o 'maior b:r.ilhal').tismo .e apesar da complexidade e da ·difficuldade mesmo 
da questão, pode-se dizer, como se tem dito e repetido nesta Casa, quç 

'· a materia está quasi toda esgotada. . · . 
·' . ' Não venho trazer ao debàte sinão ligeiras observações e justificativas 

' Q.o me4 voto, dispensando-me da preoccupação de fazer um discurs0 .. 
Pelo pronunciamento desta Casa, pela voz. autorizada , de diversos 

, de seus •orado,res, pçlo voto d,o Supremo Tribunal .Federal e ainda por 
",' ' lurnjrrosos pareceres de emeritos constitucio~alistas pátrios, não ha negar, 

é fóra de duyida que a constitucionalidade da tributação interestadual 
é, centrov•er.ti~a e, si · ha realmente affirmaçã~ de .q1,1e esta tri·Butação 
in.cide na prohíbição, do te.xto constitucional, ha tambem valiosos e lumi-
nosissimos, pareceres em contr.ario, de modo ' que a questão por esta face 
J0i, , na minha ~esautorízadà opipião, posta' em seus devidos termos 
pelo' ~osso distincto collega da bancl').da mineira, o 'Sr. David Campista, . 
no dile~ma que até' agora tem desa,fiado toda e qualquer contestação. 

O SR. , ELoY CHAVES. '- Tem sido quebradas as pontas desse di-. , I 
lcmma. · 

0 SR. EuzEBIO DE ANDRADE. - S. Ex. collocou a questão petfei-
. tamente no ponto constitucional, quando disse : << Existe na .constituição 

a' prohibição da decretação interes,tadual ou rião? Si existe essa prohi-
\ l{ição, ·a lei qúe vamos v0tar é inutíl; si não ·existe, é inc0nstituciona~. » 

, Apezar do medo por que o meu dist.incto amigo, digno representante 
) , 

0 
I j < 1 • 

,, 
(1)' .Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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-da Bahia, br, Ignacio ·Tosta procurou combater este dilemma, p.enso ., 
que elle continua a desafiar toda e qualquer contestação.. , 
. . Mas, acceita,ndo por hypothese, para argumentar, a constitu,cionà- , 
!idade da prohibição da taxação interestadual, seja-me licito perg~:~ntar : 
qual o intuito, o movei, a razão de ter sido elle consubstanciado no pve..-
ceito constitucional? E' bem de ver que se encontra no nosso pactor fmh . 
-damental, como mera figura de ornamento, mas por motivo superior, r". 

Qual, pois, o .intuito do legislador cónstituint~, : estabelê'cendo no 
nosso codigo político essa prohibição? · · '.) 

. , Evidentemente claro, quanto póde .ser para mim, esse intu~ta não ', 
fo\ si não abrir mais vasto 'consúmo á produçção nacional, ferindo assim · 
de morte ou pelo menos procurando sánar as difficuldades, os embaraços 
e as inconvenien,cias de ~oda a sorte creados pel'as antigas 'províncias ' 
c'om ' .essa decretação sobre os efieitos, mercadorias e generos cornmer-
ciaes, agrícolas e inçlustriaes,, 'quando entrados no ·commercio ' de uns ou 
oútr,os Estados da Republica. 1 • 

E 'si foi esse - e não podia ter sido outro,.- o intuito do legislador 
constituinte, . a minha intelligencia não pó de ainda a,lcançar, n.este pro-
longado debate, corno os honrados autores · cio projecto e dos substitu-
tivos procural;Ú collimar' esse o·bjectivo, attingir esse alvo. ' ' 

E não póde akançar, . porque em qualquer dos substitU-tivos· e n(;) 
'.projecto não vejo Claramente dis·positivos contendo providencias darás 

"e ir:\illuqiveis para abrir á produ~ção nacional mais largo consumo. 
Ao contrario, vejo, por. exemplQ, ·no substitutivo tão br-ilhantemente ' 

apresentado · nesta Ca,sa, pela ·bancada paulista, pela vo·z autorizada do 
Sr. Arilo.lpho Azevedo, o seguinte. (Lê.) ~ . 
· . Ha, portanto ahi a fac~ldade ):le sere~ taxadas as merca<forias de 
producção nacion;J.l ou estrangeiras já nacionalizadas. · 

,Tambem a emenda do illustre representante do Espírito Santo~' 
Sr. Galdino Loreto, esta.belece quasi o mesmo principio por outras pa-
lavras . · · · 

Finalmente, o projecto do Sr. Felisbello Freire diz. (Lê.) . 
. Em todos, portanto, se 'encontra a faculdade de tributação por 

parte dos Estados, isto é, em todos os projectos se dá aos Estados o 
direíto de impor ás mercadorias procedentes de outros Estados ou estran-
geiras , já I;J.acionalizadas, urria nova taxação. · 

Pouco importa, a meu ver, para os efieitos que o legislador c@nsti-· 
tuinte tevl'í em vista, o momento em que o Estado venha gravar essq 
mercadoria. ' 

Não é a fórma, não é o nome e o momento o que caracteriza a inci-
dencia do imposto, é o proprio imposto em si. CobrÇJ.dO es.se imposto, na, 
entrada ou depois, pouco importa, não collitna o fim qu.e teve a Cons-
tituição, est\lbelecendo livre' isenção para a producção naC'ional ou estran-
geira .nacionalizada. · 

E nãa alcança o fim constitucional, porque toda e <l{ualquer impo-
sição de tributo cbnçorre para . difficultar o commercio interno,' porque· . 
/ 
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encarece o custo do producto c, fatalmente, entorpec~ esse desenvolvi-
mento que o legislador constituinte quiz dar a toda a producção nacionaL 
E era muito razoavel que o legislador constituinte assim o quizesse, ao 
estabelecer esse principio, porque assim, repito, v:inha matar a antiga 
questão, trazida a debate, agora como na Constituinte, dos identicos 
impostos entre as províncias. . _ 

Resolvendo a questão, o legislador constitvinte resolvia o pro-
blema economico, per que facilitava o abastecimento, o súpprimento, 
dos proprios mercados nacionaes por productos nacionaes. 

Posta a questão nestes termos, seja-me· licito perguntar si os · pro-
jectos, quando convertidos em lei, resolvem o problema, isto é, si tem 
força de extinguir de facto os impostos inter-estaduaes? 

O SR. ARROXELLAS GALVÃO . -Absolutamente não. 
O SR. EuzEBIO DE ANDRADE. - Não, porque, ~mbora , sob fórma 

diversa e em momento diverso, todos os prójectos permittem gravar do 
mesmo modo amanhã como se faz hoje a producção nacional, e isto é 
resolver o mal pelo proprio mal. · 

Por esta lei interpretativa ou reguladora do contravertido texto 
constitucional, os Estados ficarão melhor amparados par~ continuar 
a manter a tri):lutação inter-estadual. 

Mas é esta a preoccupação geral, consubstanciada em reclamos d'e 
imprensa, em representaÇões de associações commerciaes e outras .. con-
generes? Não; porque a aspiração é a completa abolição dos impostos. 

Logo, os projectos não realizam o fim constitucional, porque não 
resolvem a questão, isto é, não favorecem o abastecimento dos mercados 
internos pela producção nacional. , . 

Uma outra face da questão é tambem ver o momento opportuno 
para a sua execução; mas, antes de entrar nesse ponto, desejo dar uma 
pequena explicação com relação an I;egimen tributaria do Estado que 
represento· e cujo nome tem sido por varias 'vezes invecado. . 

Gonforme a doutrina exposta por varios collegas e consubstanciada ' 
em seus respectivos projectos, nós podemos dizer que Alagoas não tem 
impostos interestaduaes, porque as taxas que cobramos só incidem 
sobre generos destinados a revenda. Peço licença para ler, como expli-
cação, aparte do relatorio do secretario da Fazenda de 1902. 

Diz elle: << Industrias e profissões. A lei orçamentaria estabelece tres 
modos para ·cobrança deste imposto, a saber: 

1. a Contribuição directa lançada sobre todos que individualmente 
~ ou sociedades anonymas ou commerciaes·, exercem,. no Estado, industria 

ou profissão, arte ou officio. 
2." Contribuição em . porcentagem sobre mercadorias entradas no 

gyro commercial. 
3." Trinta por cento addicionaes aos direitos de exportação. 
Em todos os tres casos, a arrecadação é classificada como impos~o 

' J 
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.de industriás e profissões e muito bem procedeu o Congresso contem~ 
piando-os em um só paragraphp. >> 

Chamo a attenção do meu collega por Minas Geraes, o Sr. Calogeras, 
para o seguinte, que 'di:z; o relatorio sobre patente commercial: _ 

« Tem o nome de patente commercial a taxa prop.oroiolil.al do imposto 
·de industrias e profissões, tomando~se por base o gyro em relação á com· 
:pra d:e mercadorias para revender. n 

Accrescenta ainda o rel.atorio : (( Este imposto · é um verdadeiro im-
posto de industrias e profissõc:$ e por esta razão a lei do orçamento já 
-o classificou por esta fórma. n (Apartes.) , 

Conseguintemente, pel?- theoria que tenho visto sustentada com 
tanto calor nesta Casa ~ de que é licito aos Estados tributar os prt:>-
.ductos dos outros Est~dos., quando incorporados á sua riqueza - eu 
•concluo que todos os Estadós que tiverem a sua tributaçã.o de accordo 
.com este regimen não teem excedido a attribuição constitucional. 
<(Apoiados.) 

A outra face da questão a que quero referir-me é a do r:domento 
opportuno para a execução desta lei. 

Admittindo que o Congresso approve qualquer dos projectos apre-
sentados, que elle seja simccionado e entre em nossa legislação, eu diviso 
bem claro o clamor geral que se vae levantar em todos os Estados, uma 
vez que nenhum dos projectos cogitou de marcar um prazo sufficie:ate-
mente longo para que os Estados poss?m se apparelh_ar para fazer uma 
tal substituição. 

Elles teem a difficuldade material de enwntrar immediatamente, 
,([e chofre, um succedaneo que se enquadre dentro dos textos constitu-
-cionaes. E a Camara ouviu ha dias a declaração do nosso illustrado e 
talentoso collega, o Sr. Dr. Calogeras, de que o Governo do Estado de 
Minas·, ha muito preoccupado oom a solução deste caso, ainda não tinha 
:encontrado um substitutivo cap-az para esses impostos. 

O SR. CALOGERA~. - O que dechi..rei foi que havia na lei de orça-
mento autorização do Poder Executivo para modificar as bases ... 

O SR. EuzEBIO DE ANDRADE. - Isto V. Ex. declarou posterior-
mente e eu ouvi. Pateceu,.rrie ouvir que V. Ex. tinha sido incumbido de 
-estudar o caso ... 

O SR. CALO GERAS.- N_ão fui incumbido, fil-o expontaneafneíl.te. 
O SR. EuzEBIO DE ANDRADE .J._ ... ou estudou-o expontaneamente, 

.e encontrou difficuld.ades para succedaneo p~ompto, dentro dos _moldes 
constituciemaes. 

Essas difficuldades, senhores, não avultam só em Minas; a Camara 
·ouviu tambem a declaração do digno Deputado bahiano Ignacio Tosta1 

-com relação a9 succedido na Conferencia Assucareira. 
Tive a honra de ser, -por immerecida distincção de meu presadq 

.amigo e distincto chefe, Dr. Euclides Malta,. então governador do Esta do. 
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de Alagôas, de ser escolhido representa·nte do .governo daquelle Estado 
perante a referida conferencia. 

Ahi, foi levantada a idéa, da abolição dos impostos in.terestaduaes, 
da sua completa e absoluta extíncção. Era uma asse'mbléa numerosíssima, 
composta de agricultores, de negociantes , . e onde havia apenas oito re-
pre5entantes officiaes de governos dos Estados / , 1 

A idéa nastou ser aprese:q.tada par.a. ser, não votada pelos meiof:i ordi,. 
natios por que decidíamos sobre as varias. oonclusões, mas :'l:cceita por. 
acclamação, sob palmas e sob manifestações festivas. 

Já approvada a pro.posta da extincção de taes im.postos, na qua~ 
lidade de representante official de um governo, tive de fazer algumas 
obs.ervações sobre a complexidad~ do caso, mesmo porque varlos Estados 
tinham já orçamentos votados para os exercícios futuros e não era facil 
modificar assim por. completo o regimen tributario, sem um pra.zo suffi~ 
cientemente longo pa·ra começo da execução dq convenio. 

Essa mesqJ.a difficuldadê se ha: de apresentar agora; <;:aso seja 'appro- . 
yado o projecto, porque, posso ga-rantir, e corno eu todos os outros repre-
sentantes, que não é tão facil como parece fazer-se · a substituição . 

Por consequencia·, mesmo dada a hypothese de que estes projectos 
possam ser appr€>vados, ha B.ma necessidade de que não cogitaram os 
se:us autores : Jialtam OS meios de se COnseguir "SUa execução pratica sem 
tra:zer . grandes e profB.ndas perturbaçõês ás finanças dos Estados. 

Temos, é certo, o prazo da obrigatoriedade das leis; mas esta que 
ora se discute é ,uma lei especial; pela delicadeza 

1 
de seu objectivo, nã.o 

póde obedecer ao · prazo 1 oràinario e commum impos~o l'Jelo decreto 
n.o 572. 

UM SR. DEPUTADO. - Dizem que é caso do art. 6.o 
O SR. EuzEBIO DE ANDRADE. - Ah I Interv;enção armada?! E' 

IJílui.to bonito ... porém de duvidosa realÍza~ão. . 
'como annunciei, senhores, não vim produzir um discurso; :ç.ão é 

E)Sta a, minha preoccupação, mesm~ porque O assumpt@ tem sido estu-
(õ}ado 'sob to'dos os àspectos. '1' · 

1 Vim apenas a.presentar estas ligeiras considerações, !)Onsiderações 
sem importancia alguma (não apoiado$ gerad); mas que julguei do meu 
dever fazer. · 

Em aparte, quando orava o Sr. David Campista, affirmei que na 
propria Conferencia Assucareira da Bahia foi aventada a idéa de um 
convenio entre todos os Estados, sob a presidencia do Chefe da Ndçãp. 
Fi€4mos todos nós, que daquella conferencia fazíamos pç.rte, convenciQ.o~ 
de que. sómente por este meio seria proficuo o convenio. 

A,bstrahindo de theorias, estudemos o caso, de conformidade com a 
sicuação ger.al do paiz, e condições pecu'Iiares de cada Estado. ' 

Os Estados não poderão executar a lei que ora se !discute, nem neste 
momento, nem para o anno vindouro, porque a maioria .delles está com 
~eus o~çfmentos j.á votados. 
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Ao meu ver, sómente pelo accordo geral dos Estados, sob convite 
do .Presidente da Republica, resolveremos a questão, dando-se soluç~? 
verdadeiramente efficaz e benefica; porque, segundo demonstrei, todos 
os proj·ectos .em debate continuam a permittir a tributação interestadual, 
embora mascarando-a com denomi:aações theoricas. Habilitemos o Poder 
Executivo tambem com · meios praticos e com prazo sufficientement!l 
longo para poder realizar o cc:mvenio geral. 

Estudemos um modo efficaz de isentar de quaesquer impostos, sejam 
de que natureza. forem, as mercadorias nacionaes entre os Estados, e 
quancl.o o Chefe da Naçãq tiver de convocar os governos dos Estados, 
estará .preparado para offerecer-lhes a solução pratica desta difficilima 

· ·qu.estão, com a vantagem de isentar, de facto. e de direito, as merca-
dorias :B.acion.aes, de uns para outros Estados -do paiz. ~, 

Nós vemos, nem só a rer>resentação da Associação Commercial do· 
Estad!o de Pernambuco, rrias a representação de outras associações com-
merciaes de varios Estados, como _a da Bahia, tocl.as ellas reclamarem, 
~ão pela substituição de norpe, mas péla eliminação absoluta de toda 
e qualquer tributação que grave a mercadoria de um Estado, quando 
entra· n@ commercio de outro, encarecendo o seu custo e, por conseguinte, 
enfraquecendo e limitando o consumo interno, én.torpecendo, paraly-
sando, por assim dizer, a riq1:1eza naeional. 

Mas, senhe>res; eu noto . uma incongruencia cl.a parte dos illustres 
auto~es do projecto : como disse, a preoccupação de todos os autores 
do projecto é, attendendo ás reclama,ções que se teem levantado no paiz; 
extinguir· estes impostos, ou porque sejam inconstitu.cionaes, para uns, 
ou ineon.venientes paFa outros, o que é facto é que é aspiração geral 
abolil-os, exterminai-os. ' 

. Mas, em vez disto, os proje"ctos dão attribui·ções cumulativas, e que 
são constitucionaes, é . verdade, aos Estados e á União para cpbrarem 
impostos interestadu.aes, embora sob a fórma de consumo, e pensam 
resolver a questão, cujo· lado economico fiea ao desamparo, porque a 
tributação continuará a gravar a producção nacional. 

A.ssim, vamos ter na pratica duas taxas sobre consumo, uma f~deral, 
outra es·~adual, correndo ambas parallelamente, com a aggravante de 
ficar· a taxa estadual sem Iir:nitação, de sorte que póde o Estado fazer 
pesar o impo[?to de consumo dez vezes mais do que ora faz a União, que 
já aufere deste imposto, segundo ·o ultimo relatorio do Ministro da F;a-
zenda, nada menos de 35.000 contos annuaes. 
· Por conseguinte, é .este ainda um inconveniente que apresentam 

os Jilrojectos; ~ assim mascarando com a .denominação propriamente 
theorica o imposto interestadual. Não posso, portanto, e não devo 
prestar o concurso do meu voto a nenhum dos projectos, arecendo-me 
J?refetivel manter o statu quo do . q11e permittir por assim dizer que os 
'Estados se associem na percepção da actual taxa de consumei federàl. 

E deste modo, Sr. Presidente, justifico o m~u voto com estas ligeiras 
considerações, que faço em d,esobriga dos deveres de representante do 
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Estado de Alagôas, a quem devo a \ honra de uma cadeira nesta ·casal 
Estado que quer tambem a cohesão forte· de tod.os os Estados, por 'essa 
salutarissima e benefica política da paz. 

O Sr. Passos de Miranda (movimento de aÚenção). -.Sr. Presi-
dente, na falta dos tres distinctos oradores antes de mim inscriptos, hei 
de usar da palavra, hoje, o que estava completamente fóra de minhas 
previsões, e, assim, venho ao d~bate sem os apontamentos que cuida-
dosamente colhera e ordenara para quando tivesse de fa1lar sobre o ma-
·gno assumpto que se discute, ao qual não trago luzes e sim. convicções. 
E tão arraigadas são e1las que me impe1lem á tribuna, não obstante o 
natural temor com que me sinto, ao vel-a já abrilhantada nesta discussão 
pelo que ha, na Cai:nara, de mais peregrino e saliente em talentos e com-
petencias. 

Que amparem ou justifiquem o meu arrojo as palavras admiraveis 
de_ civismo proferidas p~lo ponderado orgão do Deputado mineiro, Sr. 
Francisco Bernardino, quando, ao discutir a reforma eleitoral, êlisse e 
muito bem: « Nada de hahsacções quanto a mãterias de ordem funda~ 
mental; é preciso que cada um assuma a responsabilidade de .seus votos 
e . de suas opiniões . >J'1 

Fundamental eu considero a questão que se ventila, uma vez que 
ella importa nos necessarios poderes de tributagão conferidos aos Estados, 
quiçá mesmo, na propria condição existencial de muitos de1les; e em con-
sequencia, entendo ser de meu dever, no debate que se faz, externar a 
respeito as minhas convicções, que, fructo de estudo e meditação re-
flectidos, se avigoraram gradual e irresistivelmente em favor dos im-
postos interestaduaes, e, portanto, em formal desaccordo com as púas 
atrophiantes contidas no projecto que se discute e nos substitutivos 
que lhe foram apresentados. 

Esteja commigo a Camara, que vou expendel~as. 
Ainda bem para e1la e para mim que o assumpto éstá esgotado, em 

face do q'ue ··;;obre elle até aqui bastamente se ha discutido e escripto 
·e em vista do que compendiou o parecer exhaustivo, como perfeita-
mente lhe chamaram, do talentoso Deputado pelo Piauhy o Sr. Anizio 
.de Abreu, restando-me /:\penas, feita .a sua enunciação, analysal-o, simples 
e claramente, nos motivos de certeza . e com os elementos de . interpre-
tação que militam em seu favor, ·confrontai-o depois, refutando, quanto 
em mim está e é possível, as respeitaveis opiniões que teem surgido em 
seu. desabono, discutil-o ainda pelo lado da converJ.Íencia e utilidade, 
apresentai-o sob algumas fórmas, mas sem visas de autoridade, que não 
me arrogo, e sem multidão de accessorios, que, muitas vezes na tribuna 
parlamentar, longe de esclarecerem os assumptos, p'elo contrario os ba-
ralham e confundem. 

Sou dos que sustentam, - indo logo de frente ao meu escopo -::--que 
o nosso Pacto Fundamental de 2_4 de fevereiro de 1891, estabelependo 
o regimen tributaria, discriminou entre a União e os Estados a respectiva, 
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competencia, reservando á primeira o direito de crear impostos sobre 
a importação de procedencia estrangeira e aos segundos o poder de tri- · 
butar a exportação das mercadorias de sua propria producção e ainda á 
importaçã.o que não f_osse de procedencia estrangeira. 

E' isso o que resulta para o meu intellecto do .exame comparativo 
de diversos textos da Constjtuição Brasileira. 

Ensina Story, cuido que no § 423 dos seus commentarios sobre a \ 
Constituição Americana, que as constituições não se destinam á conve-
niencia de critica, á trabalhados matizes de significação ou a exercício 
de argucia philosophica ou de investigações jurídicas. São instrumentos, 
accrescenta elle, de nç.tureza pratica, baseados nos negocios commun;; , 
destinados ao senso commum _e accommodados á commum intelligencia. 

Ora, a Constituição·, art. 7. 0 , n. 1, reza: cc Impostos sobre a importação 
de procedencia estrangeira. » 

Para mim basta a leitura do texto para eomprehender que se trata do 
actó de trazer mercadorias de paizes estrangeiros para o nosso e assim 
i'inposto de importação quer dizer direito de enlrada na Republica . Isto é 
simples, claro, e, sobretudo, restrictivo em face da locução que vejo 
seguir-se no texto de - procede17-cia estrangeira - e ainda da excepção 
consignada no n. 3 do art .' 9 .o, onde se falla de- mercadoriàs estrangeiras. 
~ Deixa de o ser, entretanto, quando se pretende concluir que, pago o 
i:r;nposto de importação na Alfandega, esse facto torna generos e productos, 
sobre os quaes recahiu aquelle pagamento, de direito de entrada. no paiz, 
totalmente immunes de qualquer o'utro gravame dentro delle. Is:;;o é já 
enveredar pela confusão internacional, pela amplidão exaggerada de que 
fallava Tavares Bastos no seu excellente livro a Província, reforçando a 
pleiade dos espíritos liberaes e descentralizadores que, no regimen monar-
chico, propugnavam pela justeza e adequação da importação interpro-
vincial. · · 

O appello ao passado parece-me de capital importancia ao estudo 
deste assumpto, porquanto, no meu entender, varre sobre elle clarão 
de luz e de evidencia. · 

Ainda ao acatado Story, si não me engano, no § 451 dos estimaveis 
commentarios citados, pertencem os seguintes preciosos conceitos : cc as 
palavras technicas devem ser interpretadas de accordo com a significação 
technica; entretanto a mesma palavra pó de ter frequentemente; como 
é sabido, um sentido technico e um sentido commum; na interpretação 
este ultimo deve ser preferido, q menos que alguma . circumstancia que 
acompanha a palavra claramente indique o primeiro. )) 

Ora, todos nós sabemos que a palavra importação tem em sciencia 
fiscal, na accepção technica, o significado de introducção de mercadorias 
estrangeiras no territorio de um paiz. Mas ta;mbem a nenhum de nó.s é 
dado ignorar que o ~so commum da linguagem, desviando-a daquella 
accepção, estendeu o seu sentido á entrada de qu~lquer m~rcadoria. em 
qualquer paiz ou região, qualquer que seja a sua proceden·cia . Os lex1co-
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graphos mencionam os dous sentidos, autorizam ambas a-s accepções; 
haja vista Guicherat, Moraes, Littré, Webster e outros. 

Posto isto, attendamos á circumstancia anterior, que representa 
meio seculo de incerteza e relutancias em nossa hístoria político-admi-
nistrativa, e ver-se-ha que o poder constituinte republicano, si teve em 
consid~ração as queixas e as reclamações das antigas províncias e si quiz 
estatuir uma descentralização não fementida, não pocj.ia nem' devia 
emprestar á palavra importação o sentido techníco ou fiscal, mas sim 
o uswal ou commum, ao qual, aliás, já se referiam es pareceres do Consel"ho 
de Estado, os· avisos do Governo e até a legislação fiscal do Imperio. 

Não se torna mister que eu relemli>re, porque é da sciencia de todos 
vós, senhores, o longo período que vem de, 1835 a 1890, em cujo' percurs o 
as antigas províncias se obstinaram em legislar sempre sobre a importação 
de outras províncias, e de um município para outro dentro da mesma 
província, em que pesasse á interpretação que o Centro dava ao disposi-
-tivo do art. 12· do Acto Addicional, interpretação que ellas affirmavarp 
cerceadora d·e suas prerogativas e de seus direitos e existencia. Relevà 
notar que as províncias eram presididas por delegados do governo, 
de nomeação delle e, portanto, ávidos de bem cumprirem as instrucções 
e obedecerem ao pensamento do Centro. Entretanto,' a relutancia inve-
terava-se e crescia . 

. Tal relutancia consubstanciava uma idéa e, como germen, esta idéa, 
impellida pela necessidade, trabalhada pelo tempo, desenvolveu-se, 
lastrou e veiu fecundar os proprios espíritos conservadores, entre outros, 
Rio ,Branco em 1873, Francisco Belisario em 1887 e até o proprio reducto 
centralista, o Conselho de Estado, que já por fim reconhecia a plausi-
bilidade da disputa, uma vez que a materia não era-liquida nem o assumpto 
sufficientemente claro e que eram exíguas e escassas as fentes de rendas 
provinciaes. E dir-se-ha que os primeiros · legisladores da Republica, 
que ' isso conheciam e não podiam ignorar e que, para logo, assentaram 
na federação com ·franquias estaduaes, não tivess~m em consideração, 
nã'o trouxessem em conta a pertinaz disputa, a continuada relutancia 
e as congenitas solicitudes que vinham de tanto tempo atrás da ·nossa 
historia ·? · . . · 

O sentido usual dado á palavra imp,ortação, como unico que ·devera 
sel-o pela Constituinte, e a. contribuição historica perfunctoriamente 
evocada constítu'em para mim, senhores, o fanal em derredor do qual ha 
de gyrar todo o esclarecimento sobre este fundamental assumpto, a 
respeito do qual eu v:ejo opiniões encontradas e convicções divergentes. 

· Firmemos o que ninguem ousará contestar e é que sabia o Congresso 
Constituinte que, não obstante as ,respostas do Conselho de Estado e 
avisos do Governo, a proposito do entendimento e applicação do art. 12 
do Acto Addicional, as antigas províncias se attribuiram sempre ~ poder 
de tributar á entrada dos seus tm:;rito.rios O? productos dos outros; e dahi 
concluamos que, si o referido Cori.gresso quizesse tirar aos Estados seme-
lhante po.der, devia usar de linguagem diversa da que empregou, não se 

( ' 
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servindo da locução, - de origem ou procedencia estrangeira - que não 
estava no citado art. 12. do Acto Addicional, o que const~tuia um dos 
elementos das duvidas ná. vigencia daquella1 l'ei. · 

VozEs. - Perfeitamente. 
O SR. PAssos DE MIRANDA. - E não se digi que hou~e mero lapso 

no emprego de tal locução, porquanto sobre ella foi-a Constituinte avisada 
·pela emenda do Deputado Ftancisco Veiga, ainda hoj'e respeitavel membro 
. do Parlamento, pedindo a suppressão, por desnecessarias, das palavras-
de procedenâa estrangeira. A Constituinte, por duas ,vezes, recusou a 
emenda suppressiva. E' o que se vê dos Annaes, que podem ser consultados 
a respeito. . · 

O SR. CALO GERAS.- Isso é hoje do conhecimento de todos. 
O SR. PAssos DE MIRANDA.- Com tal re,velação, para mim decisiva, 

não ha para onde fugir-se á& pontas deste dilema : a locução empregada ou 
é uma redundancia ou é uma restricção. Mas Fedundancia n.ão se póde 
admittir que o seja, em face do reparo feito pelo honrado Deputado mineiro . 
É dizer que, não obstante ·av.isada, a Constituinte, insistiu em consignar 
tal locução, sem outro intuito, sem outro pensamento que a justificasse, 
referindo-se a outra ' importação que não a de procedencia estrangeira, 

·equivale, senhores, a proclamar que a mesma Constitu-inte, sobre desco-
nhecer as condições especiaes, economicas e geographicas do paiz, para o q~al legislava, teimou aind-a em esquecer as reg·ras da língua em que 
escreveu. ' 

Demonstrarei por partes este meu enunciado. Condições economicas, 
porque, no relatorio de 1886-1887, era Francisco Belisario·;-typo acabado 
de homem publico, que, constatando a exiguidade dos recursos provin-
ciaes e os vícios-e as deficiencias de discriminação de rendas feita pela lei 
de 1835, opinava francamente pelo lançamento de impostos addicio:naes, 
em beneficio não só das pmvincias, mas até dos municípios. Condições 
geographicas, porque, no Brazil, Estados ha que não teem portos e outros 
apenas uma limitadissima zona de suas fronteiras teem servida por vias 
fluviae.s, nem . todas navegaveis. Regras da . língua em que escreveu, 
porque, não podendo a Republica importar sinão do estrangeiro no sen~ido 
rigoroso da palavra, o emprego redundante da locução - de procedencia 
estrangeira- implica perissologia, condemnada como vicio de linguagem. 

Não nos ficam bem tamanha accusação e tanta injustiça contra o 
poder constituinte republicano, que, não reputando desnecessario o 
emprego qa locução de procedencia estrangeira, manifestou, para honra 
ftelle, de modo claro e incontestavel o seu pensamento, inteiramente 
accorde com as nossas tradições descentralizadoras, que entre nós mais 
e mais terreno ganhavam á proporção que nos approximavamos da 
Republica. (Muito bem.) 

Trata-se, pois, de uma restricção et quidem, de uma restricção inten-
cional. (Apoiado~.) E _deante della eu não sei, nem posso acabar commigo 
de crer, como se conteste aos Estados o direito de tributar , os generos 

r 
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e mercadorias introduzidas dos outrOS1 e destinadas ao con~Um()) em seus 
territorios. 

Não será demasiado repetir. As antigas províncias exerciam· essa 
faculdade da tributação. O proprio Visconde de Uruguay;, espírito eminen-
temente conservador e centralista, escrevia, em seu tem:r-o., nos " Estudos 
praticas », § 224, si não me faiha a memoria : << Si são productos de outras 
pr0\"íncias ou de outros municípios, não se dá a mesma razão política, em 
que se funda ·o art. 12 do Acto Addicional. >> O Conselho de Estado, onde \ 
se aninhava a asphyxiante interpretação do artigo citado, remettia 
as suas consultas á assembléa geral para que esta, na fórma dos pareceres, 
decretasse a inconstitucionalidade das leis provincíaes que impunham 
sobre semelhante interpretação; a assembléa geral legislativa, chamada, 
assim, a dirimir o conflicto, sempre vacillou em annuir, apezar das soli-
citações reiteradamente feitas, e, nas poucas vezes que annuiu, o fez na 
certeza de que tinha deante. de si habitos inveterados, oriundos da propria 
condição existencial das províncias, contra os quaes não havia nem lei, 
nem remedio possíveis. · 

A tudo isto aprouve chamar corruptela da palavra importação ao 
honrado Deputado por Sergipe, Sr. Felisbello Freire; Venturosa corruptela, 
direi eu, que, pouco a pouco, se foi tornando a tendencia ela opinião 
esclarecida do paiz! Outro collega, o ,illustre Deputado por S. Paulo, 
Sr. Jesuíno Cardoso, com um herculeo trabalho de memoria, o mais bri-
lhante a que tenho assistido, bateu palmas, apezar de se dizer republicano 
historico, ás interpretações centralistas contra as aspirações descentrali-
zadoras das províncias. Por estas sou ·eu eDthusíasta e não entendo 
que ellas repr~sentassem abusos ou excessos, como era uso appelidarem-se 
nas regiões officiaes do Imperio. ·Tal denominação não mereciam justas 
exigencias e reclamações imperiosas, em nome do proprio direito de vida 
e da mesma condição de existencia; exigencias e reclamações dessà 
orcfem, á proporção que despontam, avolumam-se, fazem-se impor e 
firmam co&tumes, os quaes não só provocam, mas até derogam leis. E 
entre estas, quer se trate da magna, 'que descreve a orbita dentr(') da qual 
tem de desenvolver-se o organismo nacional, quer se trate das ordínarías 
que attendem e cuidam de funcções especíaes e accideDtes intercor-
rentes, as melhores são justamente aquellas que · se apresentam como. 
natural e espontanea vegetação dos costumes. (Apoiados.) 

O honrado collega Deputado por S. Paulo, de accordo. com os recursos 
que seus talentos, permittíam, enveredou por estrada larga, rebuscando 
'e pesquizando tudo e trazendo-nos mínudencías e curiosidades; eu, de 
conformidade com -as minhas parcas forças (não apoiados), tomei por um 
atalho mais estreito e essencialmente opposto, mas aqui, no momento 
dado e Jogar oppoftuno, estou ao lado delle . S. Ex . . disse e eu confirmo : 
"com a Republíca a controversia estava de pé >>. Sim, era a mesma, franca, 
patente, éonhecidissima, a situação em que o Congresso Constituinte, 
quando se reuniu em 1890, encontrou, com relação ao Centro, as províncias. 
que iam ser erguidas á categoria d,e Estados. 
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Que fez o Congresso Constituinte? 
A resposta ahi temos no. art. 7.o da Co-nstituição, restringindo: a 

comp.!ttelílieia tributaria ,da União, a respeito de importação, sómente á 
que pr0ced:esse do estrangeiro; solução peremptoria do problema que 
havia agitado todo o período constitucional da monarchia sem ter solução. 
(Apoiados.) 

Cuido que venho dizendo, si bem que pela rama (não apoiados), 
ma.s. quanto sufficiente torna-se mister, em manifestação do irrespondivel 
argumento, tradiCional e historico, uma das solidas bases em que se 
firmam as nossas.· convicções em favor dos impostos interestaduaes. 

E é curioso e notavel ver como os noss.os antagonistas invertem o 
que devera ser na Republica. Elles collocam os Estados, em um regimen 
federativo republicano, de plena descentralização e quasi soberania, em 
condições muito mais precarias e subalternas que as antigas províncias 
no regimenmonarchico, de pesada' e as.phyxiante centrahzação. (Apoiados.) 

Por fórma que, quando se fez a primeira dis.cussão deste projecto_, 
a .·um aparte dessa distincta figura parlamentar que se chama Barbosa 
Lima: ((nós somos a União ·,,, pôde, em seu disc;utso, o Sr. Anizio de Abreu, 
um dos. festejados arautos das idéas que propugnamos, replicar, com 
justeza e propriedade : (( nós, os Estados! >> 

r 
E S. Ex. já dissera magnificamente, no douto parecer que tenho 

· em' mãos, tecunda mina de onde venh0 t irando., si bem que em bruto, o 
ouro-de bl}m quilate que tanto realce dá á convicção em que nós outriDs 
estamos: \ 

(( Si as províncias jámais abdicaram do direito de gravar as merca-
dorias destinadas ao seu consumo e em uma resistencia continua e ininter-
rupta acharam sempre meios de romper as malhas compressoras da sua 
actividade e expansão, petrificando a cabeça de Medüsa do P,oder Central, 
tornando inefficazes as suas leis, convertendo-as em verdadeiros textos 
inertes, quebrando o leito procusteano e.m que se as pretendia jungir 
e immobílizar, não ·é crivei que, como Estados autonomos e lndependentes, 
aüquirida. a sua carta de alforria, tornados arbitros dos seus destinos 
políticos e administrativos, procedam de rp.odo diverso, curvem-se' 
submissos, deixem-se. despojar ·do direito tributario que tanto souberam 
zelar e defender . n 

E não seria ttJ.do, senhores. Até aqm expuz apenas, e fugazmente, 
a cemtrihuição histo!!ica no Brazil-Imperio. A qu·em qHizesse saber o que se 
eRtendia p0r importação e expor~ação no tempo• do. Brazil-Colonia, el!l 
aconse-lharia a lei-tu:ra da cl!l!id.>acl!a reseNha que vem no s·l!l!bstancioso pal:e-
cer n. 114, de-1896, Ctijo relator tioi o Deputadlo a que já uma vez tive a 
honra de me referir, o Sr. Francisco Vei-ga, o, que Iitlo:ata dizer pravada 
competemcia, realçada pela graade mo.desba que o. distingue. Ver-se-hia 
.com tal lei:t"Ura a cltemonstração cabal desta · pro·funda verdade, assi'm · 
en.l!lnci-ada : 
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(( Mesmo antes de proclamadâ a sua ' independeJ.).Cia, o povo hrazi-
leirq já tinha a sua Constituição, no sentido generíco que a esta palavra 
dá SrsMONDE ( Const. dos povos livres) n isto é, já tinha -a sua maneira de 
ser, de existir, e este modo de ser, no tocante ao assumpto de que se trata, 
foi no Brazil-Colonia e no Brazil-Imperio o mesmo que é no Bra:tíl-Repu-
blica. n · · 

Neste parecer, que me foi pos~ivel obter na · Casa, .antes de subir 
ã tribuna, parecer assígnado sem restrícção alguma pelo Sr. Leopoldo de 
Bulhões, actual Ministro da Fazenda, dentre as consíderaçõe·s que funda-
mentaram o projecto de lei com que elle terminou, sendo depois appro~ 
vado pelo Congresso 'e sanccionado pelo Presidente da Republíca, des~ 
taco as seguintes, formaes e categorícas : 

<< A disposição do art. 7.0 , n. 1, tal qual está redigida, tem por si: 
·-a opinião do Governo Provisorio, que redigiu e publicou o projecto 
da Constituição, - a da Commissão dos Vinte é Um, que o estudou 
minuciosamente, acceitando:a tal qual está e,- finalmente, à da Cons-
tituinte, que . duas, vezes a approvou, sem embargo ·de lhe haverem cha-
màdo a attenção para o apparente pleonasmo. Portanto, si ha na Cons-
titu'íção de 24 de fevereiro artigo redigido de inteiro accordo com a in-
tenção do legislador, ~ o citado art. 7.0 , n. 1. · 

Diz justa e precisamente o que o legislador quiz que elle dissesse 
para que seu pensamento fosse exactamente comprehendído, e, conse-
quentemente, cumpre-nos concluir que elle cogitava das duas especíes 
de importação- a federal e a estadu.al. ·>> . 

Não olvidemos que assim opina e assevera o membro da Consti-
tuinte, que propoz á mesma, e por duas vezes, a emenda suppressiva das 
palavras - de procedencia estrangeira - círcumstancia, por sem duvida, 
significativa e eloquent e. , · · · 

·E. para terminar, senhores,, estas minhas considerações em analyse 
r dó art. 7·.0 , n. 1.0 da Constituição ~ eu quero citar o mesmo autor com 

que as iniciei, Story no § 404 dos. Conimentaríos, transcrípto no parecer 
a que acabo de alhidír. - r 

« Onde as ' palavras admittem dous sentid0s, ambos accordes com 
o. uso commum, deve ser adoptado o sentido que, .sem desviar da signi-
ficação litteral das· palavras, melhor se harmoniza com a natureza e 
fins, objecto e desígnio do instrumento ... Ao ser examinada a Consti-
tuição, a situaÇão anterior do paiz e das suas instituições, a vida e a pra-
tica dos · governos estaduaes, os poderes e actos da confederação, em 
S;umma,' todas 'as que actuaram para determinar ou impedir a sua orga.:. 
niza <,tão e ratificação merecem a mais cuidada attenção. Como auxílio 
para chegarmos a conclusões justas, muito tambem se póde colh\')r ll.a 
historía e interpretação contemp()ranea. · ' 

Portanto, tendo em. vist a e meditando a lei ·hr·azileira antiga e mo-
derna, as i nossas tradicções1 jurídico-financeiras e tudo mai's que é acon-
selhado pelo exímio commentaclor no I?aragrapho citado, ao interprete 
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que examinar a nossa Constituição, quer como lettra., quer como orga-
nismo, isto é, - como typo de Estado que deve corresponder á feição 
social da nação, -não é licito concluir, por illações menos logicas, cousa ' 
diversa daquella que sustentamos. , \ 

E, pois, que toco nisso que se chama logica, lembrarei que no erro 
ha tambem a sua logica. O erro na asserção de que só uma importação, 
que é a de procedencia estrangeira, arrasta, por inferencia correlata, a 
consequencia de que só ha uma exportação, a internacional, uma vez 
que esta é aquella invertida; são cousas correlatas. 

E assim pouco e pouco se desconjuntariam em quasi nada a compe-
·tencia tributaria dos Estados, as decantadas franquias estaduaes. A 
federação virá a ser um emb1,1ste, composta de estados em condições de 
miseria, tirando do seu, quaes pelicanos forçados, em favor dessa harpia 
de nova especie, que se doura com o nome de producção nacional ou 
riqueza publica. (Apoiados). 

UM SR. DEPUTADO. - A exportação é garantida aos Estados pela 
Gonst!tuição. 

O SR. PAssos DE MIRANDA.- E quem não o sabe? Mas, pergunta-se, 
sómente a internacional, ou a interestadoal tambem? Hei de voltar a 
esse ponto quando me referir á liberdade de cabotagem. Tomo de me-
moría o aparte para opportunamente a elle responder. 

Não sei que haja, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nada ·de expresso 
na Constituição Federal . que véde aos Estados o poder de tributar os 
generos e mercadorias nelles introduzidos dos outros e destinados ao seu 
consumo, envolvidos desde logo na massa da propriedade mo.vel, ·suj eita 
ao domínio fiscal delles, como o .fizeram as antigas províncias; e sustento 
que, a haver prohibíção, essa deveria ser formal e expressa ad ',instar 
do que se vê no ar.t. 11, n. 1, com relação aos impostos de transito. E' 
sabido que as provi'ncias cobravam taes impostos sob a denominação 
de taxas itinerarias, aliás com assentimento de Alves Branco e. Uru- . 
guay, pois que, dizia este ultimo, com. o seu producto habilitam-se as 
províncias a construir (sic) e beneficiar estradas ou melhorar a navega- . 
ç'ão ·dos rios. . \ 

A Constituição,, vedando estes impostos, o fez por fórma expressa, 
e assim havia de fazel-o com relação a tudo quanto restringisse a capa- · 
cidade tributaria dos Estados, cuj·as franquias, ao principio de nossa vida 
republicana, um exame superficial e menos profundo muito encareceu 
e exaggerou 

- Ora, si não ha prohibição expressa que vede aos Estados tributar a 
importação nacional destinada ao seu consumo, - sendo que sempre que 
a Constituição veda aos Estados ou á União algJima cousa, o faz em 
termos claros e expressos, como dá prova o art 11, - a consequencia 
a tirar dahi é que a competencía daquelles para tal tributação é incon-
testavel, ex-vi do art. 12 da mesma Constituição. 

O SR .. Juuo SANTos.- E tambem do art. 65, n. 2. 
\ 

IMPOST? S INTERESTADUAES. 25 



-0 'SR. P.A:ssos ' DE lVÍ1JIRAN•D:A. . • - Réi&-eita:mente .. 
Não aritetipemos, ~por'ém, as 'conclusães. E' pveciso examinar -e !cri-

ticar a:s ·pretendidas pro'hibições ou limitaçõ·es impl-icibis que ·se apontam 
existentes no nosso pacto fundamenta:! a -respeito da ·questioo:tada :tzü:bu-
tação . 

. Entro na confroritaçãb. ·üs meus collegas me -perdoem ·si ·assim ·veu 
destacando as partes do meu despretencioso arrasoaao; com.:-s·erem ella:s 
regras aconselhadas de bem dizer, importam a:ini:la em e~i'gencias 'logicas 
de methodização, necessarias e con:Cl.ucén'tes á maior ·é!lar:eza e 'melho.r 
comprehensão do assumpto. 

Quanto a linüta,ções ou ,prohil:iições .implícitas, antes âo tnais recbr-
darei •O judicioso ·reparo de Stery, § 42.3, por mim já citado, e ainda ·a 
seguinte acertada -opservaÇão Cle Càlvo, que vejo no luminoso parecer 
Anizio de Abreu : << A Gonsiituição deve ter .uma inter:pretação pr;:tti6a. 
Suas limitações e suas prohibições implícitas não se · âevem entender üe 
mollo qu·e ·destruamos pod.eres ·n.e·cessaTios ·dos EStados ou impeça-m seu 
efficaz exercício>>. (Decisões Conslitucionaes, n . 23.) 

Ta-n'to •mai·s quanto, accrescentaria eu, é facil e v:ezeiro em mentes 
'prevenidas e ·ali-ás iilustradas ~.-o que ·augmenta o pe:pigo -~enco:ntrar, 
á fforç·a a. e ·muito cas·cavilhar•e respigar n~s texto.s, ·pala;vra'slou expressões, 
que ellas fazem monda-r ao sàbor -de ··sua'S lprecence'bidas .o.piniões ou rá 
'fei·Ção de suas ante'cipaüas itléas. , 

Não ·fantazio, quero·éxemplifkar. 10rhos 'limpos de prevenção jamais 
enxergariam ·prdhibição implícita ·e muito menos e'Xpressa acerca •dos 
impostos interestaauaes, no art. 1'1, n. 1, .tla Gonstituiçã'o. 'Que •me •per-
doem o bem 'formal:lo espírito do llJeputatlo 'por .Sergipe, o -Sr. 'Félisbello 
'Freire, ·e o ·primoroso talento do :Deputado ·por ·S. 'Paulo, •O ·Sr. Jesuíno 
Cardoso. SS. 'EEx. 'levantaram castdllo •em funtlo de ' uma · agulha, ·com 
·a >interpretação ·especiosa e·em demasia 1forçada que prétenderam dar aos 
ditados numero e artigo com as palavras : <<passagem 'd:e um pa'ra ,outro, 
s·obr'e ·produ:Cto"s ae putros Estados ·d'a 'RepulJlica )), F>a:ssacgem ;por ,fó Fma 

. atguma evoca impÓrtação, que 'traz idéa de. destino, termo, êhegada :e 
ahi fica; a menos. C(ue a palavra tenha deixado de ser a express•ão •vel?bàl 
(Ja :id:é'a, c'Q'nio a definem 'os logicos. 0 velho e au-teriz-ad.o 'Mol!aes, no seu 
9-preciad·o ·'rexico;n, diz )qu·e << ·impo·rtar )) signi;fi'ca ' << ~tra:zer !"ara dentro, 

·introduzir, ·mandar ·vir, receber ·mercadorias ·do estrangeiro -ou da:s lcolo-
·nias n. \Ninguem air'á que .os generos e mel!cadorias que vêm .de >passagem 
ou transitam por um Estado, são nelle introdpzidos, recebid0's -e·ahi 'en-
tregue's ao ·c·onsumo. , 

,Quizessemos nós, nã:o Cl.epenriicar ou hyperbolizar, ·mas tão sómente 
;J.,preciar com justeza proprieüaaes yerbaes e 'fun~ções ·grammaticaes, 
não d:eixariamos de chamar a esClarecida attenÇã:o üos ·noss'os :illustraH'os 
antagonistas para o emprego e v:alor 1logico da conjuncção ou ··em 'meio 
do dispositivo em questão; e ali'á:s, já o teriamos reito·ac·erca d'O· emprego 
e funcção ~especti-va do artigo .de'finido a que vem ;immediatamente 
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aThtes da pa1avra « impe>rtaçã'o >> no art. 7. 0 , n. 1. 1ss@, porém, constitue 
pa a nós nugas e !II'1aravalhas em qu·e nem mesmo convem insistir. 

As Jljm.itaÇões \OU pro'hibições impliótas que já se tomaram dass'icas 
lFI!es.ta pendencia rv:em !a ser a segund-a ·pall'te d.o n. 2, do .art. 7:0 , pala:vr,a:s 
<<Direito de entrada, sahida e estada de navios, send@ liv.re o .convmercio de 
<cabo!Jagem ás mercadorias naáonaes, bun como ás -estr.angei'f'(jJ}S .que já 
>tenham pago imp@sto de importação », e o d1spositive> no n. 5., no art. 34, 
que dá comó compe'tencia privativ:a do Ü1>ngresso NacioNal « regular @ 
commercio, etc. ». 

Quanto á }Wim.eira, eu direi que a limii•tação cio n. ·z. do ar.t. 7.0 se 
_refere tão sómente á Uniã@, uma vez que -está inserta em disp@si·çã@ só 
·a ella app1icacla. 

O SR. BERNARDO HoRTA.- Está claro. 
O SR. P ABsns IDE MIRAN E> A. - Não ml!lil:.ila:ssem •Os noss@s ;antago-

nistas o texto constitnci0na l, .et .qJJ.•id.em •CORtra .as ma~s rudime,ntar-es 
regras de henneneutíca, e, pa'I'a Jog,o, s-e •capacita:riam que •tal :limitação 
não _se póde :r.eferir raos Esta dos. -Dom .eflieito., 11ã0 ca:bend·_(j) por &ónmà 
alguma :a.os Esbdos 0 direi.to 'de tributar .a eNüa<&a, .sahida e estada de 
navii0s., m:as sim :s.ó :á Un•ião, .não pó-de (8. ,limitação cl.esse diruei•to ;referir-se 
aos Estados, JJ:'H~rque .só · é possível ~imitar-se o CJillH~ existe e, C@'Jil'!lO se vê 
pelo pmprio cl•isp<Dsiti'l'@ em. questão, ess•e iclireito só existe para a União. 

De mais, fôn ÍmJ>'erti·rrente <m•ão reconh•ecer .que .os navio.s é que ;fic:am 
·isenl:i@s cl!o imposto ele eTitrrud;a, estada e sah:,ida, sem p::r.ej.llli:ilio do .dinéito 
'€[Ue .teem os Esit;ade>s rde t ributarem fiS g<eneros ;eJJílerca'ci•@I"Ías pelos mesmGY.s 
trans]_i)ortados. 

Si contass-e •Oecupar 1ho}e a , trsibuna, havi:a de trazer as re[utatçõ;es 
·que -a r-espeito -fazem por f@JTma •egr:egia as deolar.ações do v.oto do Mi11istro 
Augusto OJyn>t.ho ·e O.liltros .do Supr:emo Tnibunal, em acco:r.dãos daqu-ella 
.respeitavd institllli.ção., e as longas e brilh-antes p.aginas do Sr. A!:maro Ca-
va.lcanti, competente autor &o Systema Federaliuo . . O d6uto :parecer Ani-
zio de Abreu a tudo isto addícionou ainda muitas considerações . 

. Peço permissão ·á ·Gamar.a p.ar.a aj~antal!' um argumento d-eó-sivo e de -
natureza apag@-gica. 

A i~ter;pretação dacl.a á Jimitmção do ·n . . 2 d@ ant. 7. 0 , n.ã(') .pode ·se·r 
ace·eita pelo .abspndo a q,lJe arrasta. Vem confonne relembrar ;a lo.gica ·que 
dev•e ha:v·.er líl.O p-ro.prio e•rrQ. Si a ob~ecÇão vale contra a imp.ortação na-
ciqna'l, dev,e ·tambem proceder cEm.tra ·a exporta•çãõ interestadu.ad., e ,assim 
seríamos forçados .a proclamar contradic.ção ,e'l!lifire {este d'isp0sitivo •e o 
do art. !'J .. 0 , n . 1: de nosso pacto 'ifunda.menta1l. Eis até onde w.ae ;a .cJareza 
da .argumentação contraria, interpretand0 :um %r.agment<ll ·&e u.m rtex:to 
c@nstit'l!lcíonal tr.uncado. (A p-oi,adns.) 

N-ão se dig.a, .e agora _nespond-a ·a u.m apatrte que me .foi .da<clo., que •é 
clara ·ir eocpressa na Constituição .a competencia ;d;os Estad0s pa~ra tnibutar :a 
pw,pr-ia exporl::atção .. 

Isso não resjllonde aq meu argumento. P,ergl!lm..ta-se·: -é constitu.ICional · 

/ 
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a tributação da exportação das mercadorias de um Estado para os outros 
Estados da Uniãà, em face da 2.• parte no .n. 2 do are. 7. 0 ? Quem sus-
tenta que a limitação do dispositivo mencionado véda a importaçã9 
nacional, deve tambem sustentar que véda igualmente a exportação 
interestadual. (Apoiados.) 

T.endo ·em vista o que ainda me resta dizer, cuido que serei forçado 
a occupar a tribuna amanhã e entã<;> provarei que esta primeira tent~-

; tiva de expoliação á capacidade tributaria dos Estados já foi feita, e 
mencionarei os accidentes por que passou. · 
- Quanto á segunda limitação ou prohibição implícita que gratuita-
mente se affirma assente no § 5. 0 do art. 34 da Constituição, eu diTei que' 
r-egular o commercio interestadual, não quer dizer taxal-o ou pelo menos 
que os Estados não possuam tambem esse poder. 
· ·A Constituição brazileira em varios casos, - não ha negai-o nem 

·sophismal-o - concede aos Estados o poder, a faculdade ; o direito de 
-taxar, e, portanto, ta·xa~ como synonyrno de regular não é attribüição 
privativa ou exclusiva do Congresso Nacional. Si me disserem que são 
exc·epções, é força reconhec~r que são ellas exquisitas, uma vez que no 
seu desenvolvimento e exercício se tornam iguaes ou maiores que a regra. 

A falta de positivação e extensão extra0rdinaria que1 os impugríad~res 
dos impostos interestaduaes pretende.m dar ao termo regular do n. 5, 
do art. 34, bastam no meu modo de entender p<ira provar a improce- , 
dencia de sua argumentação. A ser como se pretende, com o tempo, 
ta\vez houvessemos de apreciar a União intervindo sobre a melhor \lla-
neira de serem decretadas e cobradas, rios territorios dos Estados, as 
matriculas, licenças e posturas municipaes. Não. Em se ,interpretando 
textos constitucionaes ou legaes, julgo preferível tomarem-se os termos 
pela sua exacta comprehensão, que segundo ensina a logica está na ra.zão · 
!nversa da sua extensão. Que se ha de cornprehender entre nós pela 
expressão regular applicada ao commercio? Qu~ teria em vista a nossa 
Constituinte?' Aqui será ainda a lição do passado que nos ha de esclarecer 
a respeito. 

Regula.r ó commercio interestadual ou internacional não é entre. 
nós U:ma attribuição ~ova conferida ao Congre~so, como tornou-se na 
Constituição actual dos Estados Unidos, na passagem daquelle ,paiz ,da 
eonfedera·ção para a federação. Entre nós a Assembléa Geral J;_,egislativa 

, já havia estabelecido tudo aquillo que, segundo o direito constitucional 
e doutrina ameri'cana, constitue o regulamento do commercio, aliás ao 
tempo _ein que as províncias tributavam os productos umas das outras, 

' sem que viesse á bàila, contra essa tributação o poder privativo de re-
gular o commercio pertencentes á Assembléa Geral. A nossa Constituinte 
não fez mais do que reservar ao Congresso Federal o que já era, no tempo 
·db imperio, de attribuição da Poder Legislativo nacional. Hei de trazer 
amanhã aos meus collegas a abalizada opinião do conselheiro Barr,adas, 
reforçando ao que acabo de dizer. Entre nós, podem haver erudicções, 
que mais vasta cópia de conhecimentos .abarquem, entretanto, no espe-

'\ 
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cial ramo jurig-ico, o exímio jurisconsulto a quem me refiro, pede messas 
a quem seja mais profundo e competente . (Apoiados.) 

Áquelles que nos apontam opiniões e are~tos de escriptores e tri- _ 
bunaes americanos poderíamos oppor, como se v,ê do parecer Anizio de 
Abreu, Paschall (Constituição dos Estados Unidos, n. 365), Calvo (Deci-
sões· constitucionaes, ·ns. 43 e 152) e outros. Comprometto-me a f~zer 
amanhã citação importante, de Cooley a respeito. Verifica-se à.ssim o que 
já é sabido e repisado e vem a ser .que os escriptor·es e tribunaes ameri-
canos fornecem fonte inexgotavel de recursos para todas as opiniões que 
se queira amparar e defender. 

Além do mais, ha, senhores, argumento a nosso :favor, decisivo e 
capi~al, que não deve ser apoucado, e, entretanto, o foi ·pe,los nossos 
antagonistas, porq]J.e sobre elle não fizeram a mais !eve referencia siquer. 
E' a radic:al difierença que ha, em materia de impostos, ent,re a nossa 
Constituição e a Constituição Americana, que nos serviu de modelo; 
mas não podia se-lo em tudo, a menos que a nossa Constituinte qui·zesse 
edificar sem alicerces : 

A Constituição Americana veda aos Estados toda a importação e 
exportação, que attribue exclusivamente á União. A Constituição Brazi-
leira dá expressamente aos Estados a tributação da exportação e attríbue 
á União a da importação, restricta, porém, á que seja de procedencia 
estrangeira. Como se vê, ha pontos de profunda divergencia, e assim se 
os ha de estudar e applicar. A razão da differença, o motivo dp. diver-
gencia está em nossa historia. Eis porque entendq preferível; a ,trazer 
citações e doutrinas americanas, appellar para os nossos precedentes 
historicos, o ponto de partida de Tocqueville. (Apoiados.) 

E agora concluamos. 
Si não ,ha prohibição implícita ou expressa na Constituição brazileira 

acêrca dos impostos ~nterestaduaes, os Estados podem cobrai-os, ex-vi do 
art. 65, d. 2.o, da mesma Constituição. O dispositivo desse artigo e numero 
corresponde na Constituição americana á emenda decima, qu'e, segundo 
Boutiny nos Estudos de direito constitucional, pag. 96 - estou bem seguro 
da citação -contém a regra de interpretação applicavel a todo o conjuncto 
constitucional americano'. 

Entre nós, lembro-me que o Sr. João Barbalho, nos seus cc Commen-
tarios, >> abunda nas mesmas consideraçõés, dizendo que o art. 65, § 2. 0 , · 

constitue a chave mestra da federação, a regra aurea da discriminação 
das competencias. A peregrina illustração do Deputado mineiro Sr. David 
Campista fez Citação de Bryce, pag. 415, V·Ol~ l.0 ,·a respeito da regra ~ame· I. -

ricana sobre · conflictos entre. as competen'cias da União e dos Estados. 
Ella reforça e amplip_ os conceito;: do Sr. João Barbalho. 

Aqu} tem o illustre Deputado por S. Paulo, o. Sr. Eloy Chaves,, a 
resposta da sua theoria de poderes implícitos da União cdútra os Estados 
que permittiriam áquella a intervenção nestes, caso <ilesobedecessem á 
lei que de, presente se tenta fazer votar e approvar. 
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Os Estados não estarnecem de· pa;vor, €[•Uaes GT~a:nças· medrosas, 
deante do espantalho da interveiD.ção federal, _que. elles-sacbem ID.ã0 se dará, 
por:qu9-nto a iTI>teFvençãio, salvo casos gravís-simos e espe<i:ialissimos e 
então: j.ustifieaveis, será sempre de política jíleTigosa e· traiç_óeira., . éJiUe:, 
mesmo sem a União o querer nem saber, se poderia to,rnar: um instrumento. 
sinis·l>ro d0 suicídio desta Federação, que todos l'lÓS quetemos eohes.a e 
uniclaJ como a. somma: de Estad0s autonomos e i·ndepmndentes (muito• 
bem),,. coFlll. a unica differe:Rça de que alguns partem de uma• União-desviF-
·Jmada. para> Estados empobre.eid.0s e· outms de Estad-os prosperas JVa·ra 
uma União rica e poderosa . (Apoiados.) 

E si a intervenção se viesse dar no caso e assumpto que nos occupa, 
seria, senhores, um recúo historico indigno da Republica, e anniquilador 
ou pelo menos desmoralizador do syst·ema fed'erativo que abraçamos. 
('A:poiadoS'.) , 

:Devia agora entra:r·, Sr. Presidente, em apreciações sobre a constitu-
cionalidade e utilidad'e da lei' que se quer estabel'ecer sobre a regularização 
do'S' impostos interestaduaes; sinto-me, porém, fatigado e como está a 
hora adeantada; não me sendo possível adduzir dentro do pouco tempo 
li[<Ue me res'~a todas as considerações que ainda tenh~ a faz;eF·,. rogaria 
a Y,. IDx. qae. me reservasse a paLav11a paFa· e0nbnuar na sessã:o de-aman,hã. 

@' SR. PRESIDENTE. --'-· O nobre Deputado é attend•icl.o-. S. Ex: fi<ca 
i.Hscri•pte para· fallar pela- seguFl.da vez. 

O SR. PAssos DE MIRANDA. - Agradeço a V. Ex. e tenho cond'uido' 
por hoje. (Muito bem; muii·o bem. O orador é vivamente felicitado e aBra-
çado pel'os Srs. Deputados presentes.) 

Fica: a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 29 DE SETEMimo· 

O 8;r. Passos Miranda (movi,mento de atten~ão·). -Sr. Presidente, 
si' hontem hayi:a li.llatuFal temor em usa•r da palavra in.esp·eradameTI>te· e, 
com .torvelinho de idéas. que á pnimeira emoçãiD· se me. antelharam diffle.<ús· 
de orcfel'la·r, h0-je. ha vercladei•ro sacdficio- em proseguir na d·iscussãô do· 
maglil:o· assmnpto que V. E;x. acaba de enunciar,. occupa.Fl!do· eu a. tri.bun·a, 
em hora adeantada e immeçliatamente após a pa·la,vra vig(lwosa' e Jiestej;a:da:. 
de dous primorosos talentos milíletros-, aos quaes mais uma. vez. a Ca:mará· 
deliciosamente: escutou e freneticm;r;reTI>te app1au:di'li\. Fallar depois. d.elles 
e sobre suj,eito mui· diverso,, mais ani,d:o e men0s s·u:ggestiv0., é; de':ve·ras, 
pen~so e difficil. 

Aprecie, entretant.o, a. Garoara, como· ent.énder e f.ôr de· j_ustiça, ásr 
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consid'erações que -no d~sempenho d'6s-develles cl·e representante da nação 
venho· emittir, em addi·cioRamento clas. qne· ho.utem já foram. ex,pendidas. 

o S;a. ANGELO NE['O. - E muito bem. v·. Ex. nos fornecerá hoje o 
uer.ceiro reg;:~lo. 

O SR. PAssos Mm·'AN'TIY& - Muito' agrad~ecido>. 0 J que me· val'e> li saber 
que, como· a d'e V. Ex., é benevola, a e%pectação de toda. a Casa., e nisso 
confiante e arrimado continó.o sem mais. ambages-, na explor.ação da 
materia importante e fundamental q!Je, com tant_o brilho e galhardia, 
ora se discute. . 

Ju·lgo necessario fazer lí'gei:ra. recapítul'aç~o do q,ue hontem foi díto 
para que'" o que hofe eu venho dizer se afÍresênte como sequenci'a d'e um 
mesmo pensamento, como conclusão de um mesmo arrazoado. 

Mostrei que a· disputa· que· s·e trava actualmentre a respeito do- a-rt. 7.o 
da Constituição é á. m,esma que se agitou acerca do art. rz· db a'Cilo· ad'cli-
oiona:h em·. todo; 0.1 perio:do• ~o:ru:stjtu:cional da. m.onarchi~-, sem ten solução. 
IUe par <Wm• a pentina:z· clírsputa•, :rrà@ filOdia, a Constituinte· desconliec.en a 
continuada reluctancia e as congenitas. S@li.citucles- q,ue v;enham. d.e· tant0 
tJernpo· a•tna:li emt nossm histoniaJ,. nas, r.ela~.ili.es entre o' r~od:er cenhra·ll e as 
an.tigas províncias,. quel i-am• ser: elevadas. át categoria· de Estados. E , ll!a 
~erdade, o art. 7. 0 da Con:stitu~ção mpublicana; d-iz. alg~ma cQusa mais,d,G 
que dizia o art. 12 elo antigo acto .addicional. Refiro-me á locução de 
proced'encia estrangeira, internacionalmente corrsi'gnad1a' no• texto· consti-
tuci-onal, como· é força inferir cla· rejei·ção que, por duas vezes, soffreu· na 
Constituinte a emend'a suppr:essiva, á mesma· duas· vezes aprese:r'rt'ada 
pelo Deputado Francisco \'Teiga·. Dizer - a·ccrescenliei' eu - q:_ue, não 
obstante avisada, a Constituinte insistiu em consi'gnar tai Ib·cuçã'o sem 
outro . intui1Jo., sem• ouh:Q' pensamento·. que• a, justiJficasse-; re.feni:ru..do-se á 
ouba• i,~por:tração aue ·não'a dre•pro·c·edenóa estmngeiTa·, .e<l'uiwa~le; senhone&, 
a- proclamar. que· a mesma Constituánte , sobne d.esconhener· as corH!l.i~ê:es 
especiaes, econom>icas: e· geogr.ap-hicast do- pai :li pa,ra, o qualleg.i&laNa ,·. t .eim.Qu 
igualmentle em: esq,uecer. as regras. d-a lirrgua em, q1ue escr:ev.eu. Disso· ti~ 
a plena prova. Em summa, si em face do art. 12· do Acto ~ddicional~. ~u:e 
i\l.óizia menos', as1antigas puovinc<i.ias< se a<btr.ibui.v.am sempne· 0 1 poder· de tri-
butar· á en:tr:ad'a; cl'e seus ter.ritor.ios 081 pro.duch@s dos outros) hoj e: em. fu:ce 
dt!l>art. 7. 0 ·da.6onstitui:ção republicana, que diz mais).podem, Bskad;os. auib@-
nomos e ind1ependentes• ta:Man· os produ~tos intwdu ú !!l.os; dos' 0;114lros 
e. destinados.,, não ao transito, mas ao consumo em,seus territorios. 

Nada exi'ste na Constítuiç_ã:o crue o prohi]:)a eXP,~essamente. E~ como 
sempre que a Go.nstituiç~o véda aos Estados ou á Uni'ão alguma causa, 
o faz em termos claros e expressivos, elo que e prova o art. 1 r, a conse-
quencia a tirar dahi é que a competencia daquelles para tal tributaçã'o é 
incontestavel' ex-vi: d'o· a1'tigo, 1~' da· mesma-ê:onstiituiçãm 

Disse qu·e·, q~.rand'o· emBora existissem lünitações ou pr@'hi-1:\i:ções 
implícitas, estas· não' d'estruiriam os· pacl'er.es n'ecessaPi0s <mtoTgacl-bs a'0s 
Estados nem impediriam Ol sew effi'caz· exercício. Não· e-xistem ellas·, entre- · 

"t -
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tanto; que, como tal, não podem ser àpontadas nem devem ser acceitas 
as disposições do art. 7. 0 n. 2.0 e do art. 34 n·. 5. Em' critica de cada uma 
destas disposições expuz ·copiosas considerações. 

Quanto á primeira, rematei com ·a argumentaç~o apagogica ou por 
absurdo. Si a disposição do art. 7.0 , n. 2, vale contra a importação nacional,1 

deve tambem proceder contra a exportação intere~tadual. -· ' _. 
O SR. ELOY CHAVES. - Isto tem resposta. Com ella não quero, 

entretanto, interromper~ resumo que V. Ex. faz. , -
O SR. PAssos MIRANDA.- Agradeço muito a maneira por que V. Ex. 

quer portar-se a meu respeito. Hontem ninguem respondeu ou retrucou 
a esta argumentação, que é decisiva. Muito me honraria V. Ex. si o qu:i:-
zesse fazer hoje ·com os seus apartes. 

O SR. ELOY CHAVES. - Poderia usar da palavra outra vez para 
<;liscutir o assumpto. · 

O SR. PAssos MIRANDA.- V. Ex. é o juiz da conveniencia que ha 
' em fallar ou não outra vez sobre a materia em discussão. Eu o ouviria com 

maxima attenção e summo prazer. 
~ão se diga que a tributação da exportação é da competencia estadual, 

porq~,e assim o preceitua expressamente a Constituição. Isso nada vale 
quando se quer argumentar ·com o art. '7. 0 , n. 2. 

Senhores, é sabido que uma opinião desassisada ia-se formando no . 
paiz contra a exportaçã'o interestadual. O pretexto era a mesma liberdade 
de cabotagem. E esse desacerto, custaria acreditai-o, si não fôra um facto, 
repercutiu no recinto do primeiro tribunal da Nação. E' o que se vê do 
accórdão d,e 23 de maio de 1896, cujo transumpto é : 

« Considerando que, sendo livre, isto· é, isento d~ direitos o conimercio 
de cabotag~m ás mercad~rias nac.ionaes, não póde ser tributada por um 
Estado a , sabida de taes mercadorias de. um porto seu para o de outro 
qualquer Estaçlo da União, e inconstituciorraes, pois, são as leis orçamen-
tarias do Estado da Bahia, que violam este preceito, accordam, em tri-
bunal, clar provimento, etc. >> • 

Assim · acontecerá sempre que o Supremo Tribunal decidir por 
motivos e razões economicas, sem argumento j)lridicamente solido e' 
fundamentalmente baseado na Constituição, como aliás, diga-se a verdade, 
o tem feito com relação aos impostos interestadoaes. (Apoiados.) 

Quanto ao art. 34, p. 5, tômei compromisso de citar hoje o acatado 
constitucionalista Cooley e o eminente jurisconsulto patrio conselheiro 
Barradas, em reforço do que hontem eu disséra. Aqui teem os meus 
collegas : · 

1 

<< A competenc'ia do Congresso Federal em materia de nigulamen-
tação do commerclo interestadual não priva necessariamente os Estados 
de poderes relativos ao commercio em taes condições. Algumas disposições 
são deixadas; estes regulam a policia dos portos, os pilotos, etc., que 

\ 
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in.teressam até o commercio estrangeiro. Ainda, as mercadorias estran-
geiras, . quando são trazidas para dentro do territorio de um Estado e 1 
vendidas a retalho pelos negociantes-locaes aos consumidores, tornam-se 
.objecto do comm,ercio local e a acção do Congresso Federal passa ao 
Estado. (Princípios Geraes do Direito Constitucional dos Estados Unidos 
da Ari:terica, pag. 312 e seguinte do vol. 6.0 , da Bibliotheca italiana das 
Sciencias P_oliticas.) 

O conselheiro Barradas escreve : 
«Antes da actual Constituição já tínhamos todas as leis que, segundo 

o direito constitucional e a doutrina americana, constituem o regula~· 
mento do commercio, - como o Codigo C:ommercial sobre contractos 
e obrigações mercantis, terrestres e marítimas, os regulamentos das 
alfandegas e das mesas de rendas, os das capitanias dos portos e policia 
dos ancoradouros, os da pilotagem e praticagem das barras, pharóes e 
signaes, os da hygieu.e marítima, ' os dos telegraphos., os da viação fer-
rea, etc., todos promulgados pelo legislativo nacional. 

Nunca as províncias tentaram siquer legislar sobre estas materias, 
como faziam os Estados da União Americana antes da actual Constituição; 
mas si nenhuma dellas procurou exercer esse poder, que seria uma verda-
deira usurpação, todas se mantinham na posse de tributarem os productos 
umas das outras, que demandassem' se1:1s mercados, sem que jamais se 
attribuisse a esta faculdade, bem ou mal exercida, a tendencia usurpa-
dora da attribuição da assembléa geral, que os Estados ameticanos receia-
varo e os levou a conf'eril-a .exclusivamente ao Congresso. » 

Tanto basta quanto ao resumo do que hontem foi dito, 
Entrando em materia nova, seria agora a occasiãó 4zada para 

·observaÇões e reparos relativos ás incoherencias e contradicções que 
trazem no seu contexto e proposito Ós substitutivos apresentados ao pro-

. jecto que se discute, já confessado inconstitucional pelo seu proprio 
autor, o meu illustrado conterraneo Sr. Serzedello Corrêa - o que dá 
prova de sua boa fé e cop1prehensão patriotica dos seus deveres de homem1 
publico ,- si isso não viesse a ser repetir e repisar o que, egregiamente, já 

·disseram e por onde, aprumadamente, já andaram o Sr. Augusto de Freitas, 
parlamentar festejado a quem .rendo a homenagem de minha veneração, 
e o Sr. João Luiz Alves, prompto elucido talento que me avesei a admirar 
desde os bancos academicos. Sem resposta para o meu espírito satisfac-
toria, abundantes e convincentes foram as explanações de SS. EEx. a 
tal respeito, e em nada a minha pallida palavra (não apoíados) lhes 
poderia atigmentar nem o brilho, nem o valor. Não insistirei sobre o 
que nesse sentido foi compet'ente e substanciosamente dito. A C:amara 
já deve estar sufficientemente elucídada ;' não é porque mais se lhe fala 
que ella entende mais. 

· Insistirei, porém, sobre a inconstitucionalidade e inconveniencia da 
lei que se pretende fazer votar e approvar. 

Essa lei, ou seja interpretativa, ou ,tenha outra denominação que 

I 
;. 
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p1hantasiosarnente se lhe cllê:, será •.::::_ nãa pód·e have11· contesliiaçã:ID - ~J!l!la 
lei' proc1uctiva de direjt€> C<lm:stJitucÍOlílal, l!liDa vez qU!e e-lta tem ae tiDlllila!lí' 
a Ratl!l!reza. das !ili~sposiç11íes : GJ;lQe interpreta OJl!l' regula. Basta11ia Í·sto para 
prova·r que ei•Fa. não- está! sen<;lo@ @e·batida constiotuci.onalmente.. Para tal 
torFJJam-s·e pn~eisos- 0S' tmamiiiHtS' @x;liTat@wdil'taFÍ'0S· <ile· refor,mm constituciolillaoll. 

O (!j\Uie a l:ei• tem•ta: preser:ever - atteilldla a GaFruura ao Cililemma - ou 
está na Constituição, e então será inutilrepetil-o 'em liei IDrGiinaria, &~não 
está, e nesse caso uma lei ordinaria é incompetente para crear qualquer 

-cousa a respeito, tanto mais quanto, como se vê no n. 2 do art. !. 0 do 
s•unhlstituti:vzy dliD &r. Arnolipl'.bn@' A.z.evecl!ID, se ilmventa para 0 Go•Flg>resso 
N.areiwnar o, <il•i>ueito de JD-enetr.a:r na vida ctos E'sb@os. e restriilllgir· sua 
ca-p~fcidad'e tri.hntJ.taFia·, &ffizendo : tar porodl!l·et@, ha· de ser Í®l!l!al• a este limtr0•, 
®a.cla. es:ta h;y]_D:@these ou veriifica®a aquel'lar c6mdiç;ã@. (.Ap.@•ilades: )r 

O 8-R. Amzr0-BEl ÂB'R'EN.- l\IIuJ.to hem. Iss0 é que é ihconstitu6o:rral 
e n·ã'o a tiriJ:'ml\aç·ão· <!J't:~e• os:.E'st a>dbs impilíem so:bre· a trib.utação naei'onal. 
{Trocam-se apartes vehementes·.) 

O SR. PASSOS' NhRAN'DA.- Não, senfuores. 
Atei, em tentativa, de expoliação a capacidade tributaria dos E'stados 

não· tem esta trivialidade que se l'he quer emprestar, nem é comparavel 
a: outras l'eis emanad·as do Cengresso,'de c.onformid'ade com os ns . 33 e 3'4 cto 
·art. 34 dta Constituição Federa-l, como aqui já se pretend'eu sustentar, 
mas sem argumentos pla:usivei's e producentes. A d~alectica contraria a 
nós outros volve-se toda - como veem todos os espíritos reflectid.os não 
sobre o que preceituou o legi'slador c.onstituinte, mas sim sobre o que 
seria-melhor e mais acertado,. sob o ponto de vista economico feder:ati'vo. 
Para mim é i:sto sufficiente para entremostrar 1 q.ue a lei em elaboração 
affeetará o systema basico republicano. 

O honrado Deputado pel'a .13ahia Sr. l'gnacio 'Tosta, com pretençào 
a clresfazer o que nós asseveramos., referiu.-se a varias leis sahútas d'est.e 
GoRgress'O .como d:esdo:Oramento de textos const~tuáonaes, sem que·, 
dfss·e :il'. Ex., alguem s·e lembrasse d'e qualifi-cal-as d'e inutei's e d'e ineonsti'-
tucionaes. • 

De paT com as· leis sobre emissãa-d'e papeis d'e credito e sobre associa-
ções refigiosas, que não affectam intimamente ao s.ystema fed'erativo 
e a respeito das quaes todos os espíritos esta·vam accord'e.s, fez S .. Ex. 
citaç·ão· da lei do s·ello, com certeza a,de n. 585, de 3'1 de julho d.e 1899, lei, 
Sr. P'l:esident:e e Srs·. :Deputados, evidentemente inconstitucional e que, 
por analogia, forn·ece arg,umento. em nosso favor:. 

O S'R. Â.NIZIO DE ABREU. - Perfeitamente. 
O SR. PAss.os MIRANDA. - Nos seus exc.el-leli1tes, commGmtarios.,, o 

Sr.·. ,João Barbalho, auto v ca:rr.eFlt€! no a!IJmial. coRtrario, «!11z <'{Ue a a-lludi.da 
lei, sobre basear-se 'em criterio erroneo e dar soluç:.ã,g,. falsa. a.e1 obj1ecti;v..o 
(;]:pe visava,, é ainda Ílí1constitue..i0na1 f!ela s,ua. dí-scri-mi.naçã<ih. AlqjlÜ. temos 
as suas palavras textuaes : ' 

«' Dtsc·rimirnaç.ã<ll inc0nst1tu.cü:mal, queF p0r ser c0ntvari~ á, intenção 

I 
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manifesta>mente Iievelad:a pd@s consti.twi!l'}tes, €[l!ler. pela . incompetencia 
do Congresso para, sem os trami.tes extr.a0rdinarios da r.eforma consti-
tutcional,, por · simples: lei ordinaria regular a. pa•rtilha clr@s pod·eres entre a 
Un·ião• e os Estados. » 

Quem usará contestar que p<9r iguaL moclo, q·l!l.erem0s proced!er, 
regulando por simples lei ordinaria os po·der.es tributarias c0rrJierid0s a0S1 

. ' Estados. Negará alguem que ~sto s•e prend<e intimamente com a: essencia 
do systerria federativo, se relaciona, víscera} e fl:l'ndamentalmente eom as· 
pro,p.nias bas.es em. que se assenta o edificio· cla Republica, traçadas· em 
nossa kei magna de 24 de, fevereÍlro d.e 1891? Sem excesso dos poderes· 
o:rdinarios cilie que· estamos. investidos. podemos tal'ar semelhaNte acomme,.-
timento? 

E; pergunto, que aproveita a inconstitucionalidade desmoralizadora e 
, perigosa, q11e, p0r d:esgrUJça nwssa, venha &· Gengresso p>ermittir que se 

faça, quando nada ha que a attenue ou, justifique? A lei· j.á provada im1til 
e inconstitucional pelo aspecto jurídico, sel-o-hia ainda pelo lado pratico. 

Aos adversarios, aos· que co:rnbatem os impostos interesbaduaes 
d'iTigi·rei a pergunta feita pelo De;putado· David Campista e reforçada 
pel6 Deputadt0-Aligusto dle Freitas : porventura prellendem eHes que essa 
J.ei que querem votar, em um ou em outr0 se-nti·do, seja mais respeitada 
pelos pod'eres dos Estad'os d0 que a pPopria C€lnstituição? 

A mmreira de c'ObraFJ:ça d0 imp0sto, contra o quaf só agora s·e redama, 
tem q,uasi 1 70 annos de existencia; veiu, c0mo já· E.ói dit0 e muito. bem, 
quasi envolta com a formação de Rossa nacionafidade. Nestas condições, 
l1eis ciu disposilívos rbruscos nã0 trazem efficaóa e sim vexame. De· presente, 
os· Estadas ainda: são· fo·rçaàos a ha-vei-os com0 textos inertes·, não rmrque· 
tenham elles o proposito · dei~•berad:0· de desobedecev ás Ieis feder~es ~o· 
q;ue f&ira to.J•eima· sup-pôr - mas SÍ'm porquie s·e veem a iss0 impel'li:d@S' pelas 
imperiosas lêis da lucta pela vida, incompara:velrnente mais fortes que as 
leis: escriptas. Quand:e! mu]to, elilles esta.beleceri<am @Utr.a rnaNei;ra de 
cobrança; a rratureza du imposto:, JilOrém, n~ão· lWI!.l!lda.ria. Além cio mais-, 
p:(')de!ilm C@llil veràade dizrer q.u.e a rei que se p·retende v0iíar, caso sej:a. ei:l:a 
approva~·a., é nwl1fa, por ser evidenteme.nte i'nconstitucicrnal'.. Elles sa,hem ~ 
~ue nada póde o Gongress.o• Nacionat f.ó-r:a da Constituiç-ão,. 

Sinãcr q.ue, senhores, .não. ha necessidwrl[e em mudar a na·tureza 
do· itmposto•, 'tendo- em vista os sw:!Dstitutivos ap['eserutados' ao. projecto 
qN:e: se discu:.te. A p.e:ndencia contirrúa, está d·e· pé, Eringuem se deix.e! 
i-!liurlir. S.i o que> é ess.e'I!I.dah lllesta e·0ntr<l>:V<e.rrsia vem jmstamente a s.e:r 
~l!l'e podem 0S• Estades tributar a rmp.ortaçã:o, a titulo cle· imp<1JSt0' dei 
c<1msume ou oa:DtEO tÍ'tliDlo qu:alqwer, d'aJs mercaldorioas nacioruaes e. a.t® 
estrangeiras:, quarudt@ incorporadas ao· patrimonio naci@nar1,. quern:triumpltra 
eFID. toda a linha é o, S!i. Anizio de Ab.Fel'l. E' iss·0 f[ue•S., Ex. e•rrós querem0s. 
(j} momeiWto da incidencia d~ imposto p0.r si sé não se1rá o que' lhe lllla d·e,. 
mudar a natlllreza IWem tirar a inc@RVeilliielil!€-i!a;. . 

AeCJiesf!::e. que: com as; propri0s s,l!l!bstitutivos: apr.esen:ta.de:s fica. de pé 
a· interr.ogação capitaL Qft!lfaill o mom.entJ.o eoo qtl!le--as .r;Jirercadocias s·e) i;ne.01r-· 
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);!Oram á riqueza movei do Estado? Que é que prohibe aos Estados repu-
~arem na,cionalizadas e inéorporadas ao seu capital circulante as merca-

. dorias, apenas saiam despachadas das alfandegas, ceriw aliá:s sé deduz do 
art. 566 da Nova_ Consolidação das leis geraes das alfandegas, e não é 
nenhuma excrescencia, fiscal, porquanto é tambem terminante nas leis 
fiscaes de Portugal e de França? 

PrQclamado o ·direito dos Estados,. reconhecida a sua faculdade 
tributaria, não sei como se possam estabelecer, sem inconstitucionalidade 
ma:r;lÍfesta, peias ou restricções quanto ao modo ou processo de ~xercer 
tal direito e tal faculdade, o que é questão de ordem puramente adminis-: 
trativa, de economia propria e, portanto, de exclusiva co:rnpetencia 
estadual. (Apoiq.dos.) ,, 

O SR. ANIZIO DE ABREU. - A questão resume-se ao processo admi-
nistrativo da cobrança . 

. O $R. PAssos MIRANDA.- Logico e aprumado e.m toda a discussão 
que nos foi contraria revelou-se o ,Deputado pela Bahia, Sr. Augusto de 
Freitas, que, combatendo os impostos i:nterestaduaes impugnou tambem 
e fortemente o ,projecto que se discute e os substitutivos que l,he foram 
apresentados; e nos é .grato, aos Srs. David Campista e João Luiz Alves 
e a mim, legisladores aprendizes - sei que SS. EEx. não se offendem -
vermos que palavra parlamentar tão acatada éorre, com o seu teste- · 
munho e· com a sua autoridade, em reforço do que nós outros pensamos 
eom realação á lei que se pretende fazer votar e approvar, com evident e 
excesso dos poderes ordinarios de que estamos investidos e, aliás, sem 
razoavel esperança de proveito. (Muito bem.) · 

' Çonsideremos agora a questão pelo lado da inconveniencia que os 
impostos interestaduaes apresentam. 
· · Talvez neste ponto eu esteja isolado na Camara; mas, ai de mim, 

perante minh·a consciencia e responsabilidade de homem publico, si me 
aeanhasse o receio em sustentar opiniões de cuja lisura e 1bondade eu 
esteja segure, por mais que desagradem a outros. De futuro poderemos 
pensar na inconveriiencia dos impostos iriterêstaduaes para a boa polí-
tica economica do paiz. De presente, inconveniente é a sua suppressão, 
que traria immensas dif.ficuldades orçamentárias aos . Estados, · qu'asi 
todos com finanças avariadas, ou , pelo menos, des equilibradas; e, ser-
vindo-me da phrase de A. Lincoln, citada no parecer n. 114, de 1896, l<não 
é quando se está em um passo difficil e perigoso que se deve mudar de 
montaria ». Quão melhor não fôra, na~ condições actuaes, confiar no 
esclarecido patriotismo dos governos e legislaturas dos Estados Brazi-
leiros, acreditando que, pouco ·e pouco, irão altenuando os impostos 
em questão e substituindo-os por outros mais racionaes e conformes aos 
princípios da $Ciencia economica. Esta , idéa conciliadoi;__a é tanto mais 
facil de realizar-se quando se vê, muitos Estados, em que adoptam taes 
impostos por motivos de ordem fiscal e financeira, já manifestarem a 
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tendencia de substituil-os gradativa~ente, na . medida do possível, por 
outros. 

Convenhamos em que não é para estranhar que o Brazil, nação 
nova, de pequena população e territorio vastíssimo, trabalhada por 
inconveniencias e difficuldades sociaes e economicas de toda ordem, 
não possa ainda prescindir dessa especie de imposição, quando outras 
nações mais antigas e mais adeantadas do qhe a nossa ainda a manteem; 
haja vista os oclrois, em França até hoje em vigor, e, como na França, 
tambem na Hespanha, na Italia, na Austria e em diversos Estados da 
Allemanha, notadamente no da Prussia. A Belgica só supprimiu estes 
impostos de trafico de commereio interno em 186(1, a Hollanda em 1865 e 
a Suissa em 1890. Que é, pois, que entre nós 'não se possa ainda abrir 
mão delles? ,, -, 

1 O que é para estranhar e admirar é a desassizada aspiração de querer 
fazer implantar no Brazil, paiz que muito dista em prosperidade da nação 
american~, o que nesta se_ propugna e accommette e vem a ser : interna-
cionalmente o proteccionismo d outrance e internamente o quasi livre -
cambismo. Não _partilho da doutrina que pretende fazer taboa rasa de 
todas as nossas tradições ~m materia financeira e sobre suas ruinas cons-
tniir uin edificio, magestoso apparentemente, mas, na realidade, insubsis-
tente, porque é de todo inadequado ao meio em que a Nação se formou 
e se desenvolveu, como si as sociedades pudessem romper de um só golpe 
suas tradições ~ mudar, em um só dia, seus usos e suas instituições. 
(Apoiados . .) 

' O SR. ELYSEU GuiLH,ERME. - ·O pensamento vem do Governo e 
consta , que pelo Sr. Ministro da Fazenda. 

O SR. PAssos MIRANDA. -A que vem ·este aparte do honrado Depu-
t ,ado por Santa Catharina ?, Tenta destruir ou póde destruir o que eu acabo 
de dizer em nome do bom senso e das normas em que se ha de enquadrar 

· o nosso desenvolvimento economiço? 
Não sei si o actual Ministro da Fazenda, a quem em boa hora foram 

. entregu~s os negocios da pasta a seu cargo, aconselha de presente a sup-
. pressão dos impostos interestaduaes ou nella intervem; o que sei e affirmo, 
· sem possibilidade de contestação, é que S. Ex. assignou sem restricção 

alguma o parecer n. 114, de 1896, no qual o relator, Sr. Francisco Veiga, 
opinou francamente po,r duas especies de importação - a federal e a 
estadual. Para S. Ex., pois., não são incompatíveis com a Constituição os 
impostos interestaduaes. 

Se:r-hores, os impostos interestaduaes não trazem á riqueza publicq _ 
e producção naci@J:!al os inconvenientes hyperbolizados _por certa imprensa 
facilmente accessivel a i um acinte faccioso e desordeiro qpe a todos sus-1 peita e tudo impugna, nos Estados, sem o detido exame. 

, , O nobre Deputado por Minas, o Sr. Pandiá Calogeras, -com dàdos 
estatísticos e irrefragaveis em mão, provou exuberantemente o encare-
cimento e o exaggero daquelles que, ,por esse lado, atacam os impostos 

I 



' . I 
iil'liberestadua·es . Quanto ao Estad.0 Cilll~ me desv.aueço de Beprese!!l.t&r lll!esta 
Casa, disse S. Ex., e com toda a verdade, que, reduzidos a papel, vis1t0 
:ser no Pará o orçamento fei'to sobre a base de oU!r'o, esses direitos figu-
·r.am -lá :em menos de 2,6 % no total. nrç.amen,tario, isto é, urna :firacção 'de 
33~:fl00$ •em um orçamemto .de quasi 1.3 .000:000$, anno 1de 1902. 

Dado, mas nã0 concedido, que .haja aotua.Lmente inc.o!!l.v.emien:bes :a0s 
:impostos interestaduaes par.a a riqueza pu·hlác.a ou pr@.ducçã0 !lillaóo,nal. ... 

O S.R.. ANizro DE ABREU.- Insistamos em que :O:ão ha inconvenientes. 
Os celebrados impostos representam, nos Estados, apenas, seis ou/ oito 
mil contos de imposição . 

O SR. PAssos MIRANDA.-· .... vem muito coDforme lemli>rar alguma-s 
das capitaes inconveniencias, que em grande numero nos ass.ID,berh.am, 
embaraçando o nosso · desenvolv~mento ,econO·lír:1i.c0· •e fazencl.o do .nosso 
p.aiz uma c.Glonia de todos os pov0s, como -ha dias foi na Carnàra egregia-
mente dito. 

Inconvenientes ha em nossa :propria moeda, que W<em.d·e mtlit0 depre-
ciada e mal cotada . E si, a:ccommetend.e-se delíl·O.dadamente a sua 
valorização no ul.timo per.ioclo presidencia-l, ·operou-s.e algl!lnta _melheria 
em seu benefi cio, não se pense que tudo está feito ·.O•lJl que tanbG bas.ta, 
enveredando-se p0r augmento no ÇaV<ei ele des;J.Dezas para em prezas, obras 
e serviços que bem pGdiam .es-perar .um pouco mais. Combalido ainda 
está o credito naciolílal. Só a :yaloriza.ção sempre crescente de nossa 
moeda trará , em futuro, que nos cumpre abreviar, os braços e. os cap.ita,es 
necessarios ao desenvolvimento de nossa agricultura, ao fomento de nossas 
industrias, estimulando a prosperidade deste pa'Íz, onde ha aptidões 
fabris e agronomicàs como em nenhuma parte do mundo . (Apoiados.') 

lricon:venientes ·líla ·em N0ss.a p;r;o,d.ucção nacionaL E' s.abid0 que as 
nossas regiões pre.ductora·s, nas determinadas z0nas, -só se entvegam a@ 
cult ivo de um ;produc,to., só confiam em um ramo .cl.e tr.a.:balrho. Por mais 
lucrativo que isso pareça, não deixa de ser na realidade um ,peni,go, i@ürque7 

dada uma •crise <ilio pFoducto, não ha mais para o.n@e .appellar. E' .cf que ia 
acontecendo coníl. a b0rracha, n<:> Pará, é ·O que está aoeatecendo em 
S. Paulo, com a superpro.d,ue.ção ,<iJ.g café. Esta -lav0ura bàte ás .nossas 
portas ,pedÍJil,do auxilies. 

I 

O SR. 'ELoY CHAVES . :__ Não é S. Paulo, é a grande lavoura do Bra:zil. 
Não posso consentir ·que o meu Esta dó seja tido como um ·J?eàinte. 

O SR. PAssos MIRANDA. - E quem o disse? 
Eu fallei da lavou:r.a do café e m~ p-arece l<lfl'le não é s0 ·O Estado de 

S. Paulo qllle a cultiva. Sou de opinião, a'lém do mais., que ·não ·é ·só a ·esta 
lavoura que se deve minis.trar auxi:1ios. E' preciso appellar para •o-utr.as 
culturas, que entre nós já foram pros;per.as e h0~1e se .nos apres·entam, fi.ão 
só estacionarias, mas · até decadentes. (Apo.iadÓs .. ) E' necessa'IIio insistir 
pela polycultura em tol!las as zonas ·do nosso :JDaiDz, -oncle ha, .pMa todo 
o traba]ho ruraL, sólo tão apto .como onde melhor haja. A ver,dadeim 
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'pr.o:s.:penidacle ,brazileira .só póde resultar, c0m0 nas -0111rtras ;a:ações, do 
C@ncilil.rso de va;riados ,em;pregJe>s de .activi<llat<il•e .. (Ape-i-ados. ·) 

10 SH. EJJ<:>Y CHAVES.-Estimo mtli:to esta raóti-ficação feita por V. -Ex. 
O SR. PAssos MIRANDA. _:_ Inconvenientes ha nos nossos meios de 

'tran'lportes terrestres e marítimos, incontestavelmente difficeis, G-ustosos 
e €!eficientes, sem .que st::ja possível a circulação facil de nossos .proâuctos 
e de n0ssas ind~Jst.rias. E' ;v_ergonhoso para nós demorar uma viagem ao 
Estado de _ Serg~pe ou ao· Estado do Piau'qy mais do que uma viQ.gem ~á · 
outra banda do Allantico. E' lamentave1 que no Congresso Nacio:ria'l, 
quando -se discute isenção de direitos _para os materiaes destinados a:o 
abastecimento de agua em Flor.ianopoiis, se consiga provar que os mate-
riaes estra:qgeiros para tal mister chegam p0r .Preço mais 'barato áqu·eHa 
cidade do que os maleriaes da nossa· inclustria naciona'l, at:tento o excesso 
dos 'fretes em nossas vias terrestres, nas estradas de ferro . 'Seria incrível, 
si não fosse um .facto de todos sabido, que materiaes embarcados nesta 
capital em navios estrangeiros vão á Europa e de lá voltam de 'torrra 
vi;:tgem a um con'hecido Estado da União, nelles .chegando p.or'preço menor 
do que si fossem transportados pelos navios nacionaes. r 

Inconvenientes ha na elevação extraordinaria de impostos, na 
imposição demasiado forte com que a União, appellando para continuados 
e incessantes sacrificios, vae impondo a todas as classes sociaes, sem que, 
nem ao menos, haja miras proteccionistas, quando mais não fosse, para 
as materías primas, ainda necessarias á vida e, desenvolvimento de nossas 
pequenas industrias. ·E esta tributação âe rrova especie, escandalosa, 
_immoral, draconiana, dos direitos em dobro nas alfandegas? (Apoiados.) 

lncon;venientes ha, tambem, em nossa educação -nacional, n·a instruc-
,ç-ão hr.azâleira. Te>das as nações prosperas cultivam a educação do ·povo, 
-como •meio para chegavem a um .fim; entre nós não ha tal, nào ha ü;npulsos 
·nem ha ideaes. !Direi com um profundo escriptor: <<temos mais sympathia: 
pel0 repouso .que pelo .mo.v:imento e a mais geral das .mentiras nacionaes 

·é esta - -amanhã .n. ' 
E o analphabetismo? Envergonhados e irritados brademos -contra 

-esta -cifra. _profundamente humilhante que ·nos dá, apenas, cinco milhões 
de brazileíros que sabem ler contra 11 milhões de .analphabetos. P.rotes-
_temos contra esse ensino secundaria integral, na appanencia JlOII1poso, 
mas, na realidade_, miseravel, :porque só aprov..eíta aos que des~jam -seguir 
as . p-rrofissões chamadas liberaes, que depois de oMidas vêm em refoxço 
do já numerosíssimo exercito -do nosso funccionalismo publico (q,poiados), 
porque não apro;veita ~a todas as classes -sociaes, .fornecendo _aos habitantes 
.do .paiz uma base· commum de .instrucção, porque não .desenvolve nem , 
estimula o cultivo e o gosto pelas especializaç,ões, que, segundo hoje 
está --.proyado, constituem um grande elemento para a prosperiâaâe 
allerri'ã . 

. :o .SR. JAM•Es DAROY. - .. Muito..bem. 
::{).:SR . . PlA.ssos MIR<A'NDIA. - Longa; .aborrecida, :chocante e .peZiarosa · 

/ 
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houvera de ser a .enumeração de todas as inconveniencias sociaes e econo-
micas, que tão mal nos trabalham e ta:ato nos deprimem. E mais depressa 
a minha memoria faltaria a taes inconveniencias do ·que ellas faltariam á 
minha memoria. 

Antes de accommettermos a suppressão dos impostos interestaduaes 
accG.mmettamos valorosa e proficuamente a estas grandes e verdadeiras 
inc0nveniencias e procuremos debelai-as por uma política sã e patriotica, 
precisa nos meios, heroíca na constaneia e efficaz na acção. (Muito bem.) 
E só assim, unicamente assim;\ em fvturo, que, com todas as 'véras de 
minha alma, eu ambiciono proximo, nós teremos - se~ estes augurios 
injustificaveis de çlésmembramento .:...._ o Brazil cohe'so e unido, formando 
grande bloco de continente que vem das Guyanas, do Amazonas ás Missões 
do Paraná, com um progredir mais real e ostensivo, com uma vitalidade 
economica mais energíca e accentuada, e, p,or isso mesmo, mais intelli-
givel e sonora será a nota de nossa civilização no concerto das nações. · 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é vipamente felicitado por todos 
os collegas presentes.) - . · , ' 

· Fica a discussão adiada pela hora. · 

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO 

O Sr. Mauricio de-Abreu. -Sr. Presidente, venho adduzir: breves 
considerações sobre o projecto que se discute, mas sem pretender, de 
modo algum, trazer novos esclarecimentos á Casa e ainda menos uma 
solução sobre o ponte> controvertido da , constitucionalidade ou .não dos 
impostos interestaduaes, solução ahás procurada pelos brilhantes e profi-
cientes oradores que me precedera,m, cujas opiniÕes constam ou de seus 
substitutivos ou dos seus discursos. ; 

Sr. Presidente, o meu Estfl,do nunca taxou a producção de outro, 
que elle importa pa·ra o seu consumo, e assim o faz em obediencia aos 
preceitos constitucionaes e ainda mais aos da sciencia economica. 

I;Ioje, que elle atravessa uma çrise economica e financeira que o ator-
menta, estou certo de que manterá a mesrrià conducta, procurando equi-
librar os seus orçamentos á custa de novas fontes de renda ou reduzindo 
as suas despezas, o que ell'e e'ncetou já, digna e .corajosamente. 

O SR. JuLIO SANTos. _,___ E' o programma do presidente eleito. 
(Apoiados.) 

O SR. MAURICIO DE ABREU.- Quando vim para esta Casa, Senho-
res, trazia a convicção profunda da inconstitucionalidade dos impostos 
interestaduaes, convicção firmada principalmente na leitura dos accor-
"dãos do Supremo 11ribunal Federal; a discussão do a,ssumpto abalou-a 
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por algum tempo, mas em br-eve a reflexão a revigorou, collocando-me 
francamente ao lado daquelles que acreditam ter a nossa Constituição 
consagrado os sãos princípios da economia política que condemaam, como 
erro grave, a guerra das tarifas, as represalias tributarias entre as regiões 
do mesmo paiz. (Muito bem.) . 1 

O illustre :Deputado por S. Paulo, o Sr. Jesuíno Cardoso, em um 
discurso tão eloquente quanto erudito ... 

' O SR. JESUINO CARDOSO.- E' benevolencia de V. Ex. 
O SR1 MAURICIO DE ABREU.- ... historiou longa e minuciosamente, 

desde os tempos coloniaes até a proclamação da Republica, a luta tenaz, 
porfiada dos Governos gerae~ contra os impostos interprovinciaes . 

S. Ex. demonstrou que o legislador constituinte de 1891 conhecia 
perfeitamente todas as phases desta luta, e, por isto mesmo, com proprie-
dade technica, tomada tanto no sentido scientifico como fiscal, empregou 
os vocabulos - importação e exportaç~o interna e externa . 

Venho fazer um rapido, succinto exame dos artigos da Constituição 
que regem a materia, não com o animo, com o intuito de discutil-a, mas 
apenas encaminhar as minhas ofuservações . 

A Constituição, nos arts. 7.o e 9. 0 , enumera as fontes de renda pri-
vativas da União e dos Estados e, no art . 12, a competencia commum, 
não contravindo aquelles artigos e o n . 2.odo art. 11.o 

A União cobra seus im,postos nas alfandegas dos portos, nas mesas 
de renda, e, no consumo, por meio de estampilhas; os Estados, quando 
os seus productos atravessam as fronteiras, nos seus portos ou nos de 
outros Estados. · 

Assim, é indiscutível que os impostos sobre importação de productos 
de procedencia estrangeira pertencem exclusivamente á União, sem con-
currencia, absolutamente, dos Estados; e a exportação de productos 
nacionaes pertence aos Estados, quer seja para o consumo de outros 
Estados quer para o estrangeiro. ' 

Agora, passarei a examinar quaes as clausulas explicitas ou impli · 
citas 'da Constituição que prohibem os impostos inter-estadoaes. São 
parece-me o n. 2 do art. 7.0 , . § 3. 0 do art. 9. 0 e principalmente o n . 2 ... 
do art. 11, que leio : 

«E' vedado aos Estados como á União: - Crear impostos de tran-
sito pelo territorio de um Estado, ou na pas~agem de um para outros 
sobre productos de outros Estados da Republica, ou estrangeiros, e bem 
assim sobre os vehiculos de terra e agua que os transportarem. n 

Attenda-se bem : Aqui se vedam os impostos sobre productos .de 
outrôs Estados da Republica ou do estrangeiro em transito no terri-
torio de um Estado ou na passagem de um para outro . E' que esses pro-
duetos permanecem no Estado para o seu consumo. 

Quanto ao simples transito por um ou mais Estados que fiquem 
de permeio ao Estado exportador, a isenção está no § 3.o do art. 9.o, 

IMPOSTOS INTERESTADUAES. ' , 26 



que decla·ra li.vTe de impostos nos Estados por 01\H!le se exportar a pr<Dduc-
çãe de outros Estados . 

. No art. 11 tambem se isenta a i11dustria de·tra-nsportes maritimes, 
·t:luvia·es e terrestres, s~mdo que a entrada, sapida e· estada dos navios 
de cabotagem nos portos da União pelos serviços (;[Ue alli se fàzem de 
do·cas, pha-roes, an:coradouros e 011tras medidas, sã0. isen.tas no 2.0 do 
art. 7.0 

Estas são as razões do Supremo Tribunal, d·e constitucionalistas 
brazileiros e de todos os oradores, cujas opiniões constam de Rubstitutivos. 

Supprimidos por inconstitucionaes os impostos interestaduaes, 
devem os Estados, para equilibrar seus orçamentos, procurar novas 
fontes de renda. 

Parece-Ine que o imposto de industrias e profissões e a taxa sobre 
consumo dos productos de cada Estado devE!m compensar sob-ejamente 
os que a Constituição prohibe. 

O imposto de industrias e profissões incide, não, sobre a cousa, sobre 
a mercadoria, seja qual for a sua procedencia, mas sobre a pessoa, sobre 
o negociante. que tem em seus armazens todaf? as utilidades economicas 
para con.sumo de sev-s clientes. 

· Os impostos sobre industrias e profissões- eram durante o Imperio 
cobrados cumulativamente pelo Governo Geral e pelas províncias, mas a 
Republica os transferiu para os Estados e estes, por sua vez, ás munici-
palidades; restando aos Estados, que em sua maioria assim procederam, 
reivindicai-os por meio de uma reforma constitucional. 

o· Estado deve fazer o lançamento com base uniforme para todos os 
seus municípios, sendo de boa política e equitativo partilhai-os com elles. 

Este imposto. é antigo, conhecido, tolerado, de facil arrecadação, 
e que, á vista da suppressão dos impostos interestaduaes, supporta perfei-
tamente uma sobretaxa. · 

~Quanto á taxa de consumo, sobre os productos d.o Estado, me par.ece 
que a União pratica uma verdadeira contravenção ao art. 9.0 

' Admittido como tem sido que os impostos sebre os productos de pro-
cedencia na(Üonal pertencem exclusivamente aos Estados, não póde a 
União invocar o art. 12 para justi·ficar a acçãe cumulativa de taxal-os 
com os Estados. · 

/ As mensagens do Poder - Executivo constantemente reclamam da 
assembléa medidas para reprimü:em os impostos interestaduaes. Parece-me 
que cabe agora ao Congresso Nacional reivindicar para os .Estados 
os impostos que a Censtituição lhes· garantiu, em partilha com a 
União. 

Os Estados, assim como a Uniãe, devem equiliàrar seus orçamentos 
com·os recursos que lhes dão a Constituição e as leis. 

' Si o Congresso Legislativo não póde promptamente suscitar novas 
fontes d.e renda em favor da União, póde e deve realizar notaveis econo-
mias Or§amentarias. 

\ 
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A<ssim, cabe a0 Congresso : 
<< 1.0 Libertar a União das despezas de caracter puramente esta·duaes 

.ou municípaes, como consta de orçamentos anteriores. 
z.o Supprimir as pensões aos que g~zam de reforma, jubilação', meio 

-soldo, montepio, reservando-as aos que prestaram grandes serviços 
nacionaes, ou ás suas famílias. 

·3.o O adiamento de todas as obr.as que não tenham caracter d.e 
;grande urrgencia. 

4. 0 - Parcimonia na creação de empregos e no augmento dos venci-
mentos a fmiJ.Ccionarios pu·blice>s. 

5.0 Supprimir as franquias postaes e as isenções de direitos adua-;-
, .neiros em favor d·e associações particu·~ares, de muTI.'ic,ipios 01:1 de Esta-
·d0s, devendo cobrai-os ao menos na proporção da metade. 

6. 0 · Definir precisamente o que seja industria nacional verdadeira, 
natural, que merece a prõtecção que comporta um orçamento restricto, 
·e separal-os elas inclustrias artificíaes que encarecem, sem melhorar os 
procluctos. >> 

P'or sua parte cabe á Uniãe> : 
<< 1.0 Uma avaliação mais exacta elos serviços publicos, evitando-se 

.um orçamento extraorclinario parallelo ao ordinario. 
I 2. 0 Enviar nos primeiros dias das s-essões a.nnuaes 0s relatorios elos 
·diversos mill!isterios, a pr.oposta da receita e despezas geraes, acoinpa-
n!hadas ·das respechvas tabellas, e ~então 0 Gongresso se desempenhar-á 
·de seus deveres, de:m.tro dos quatro mezes regimentaes. · 

3.o Instituir mais severa f,isealização na guarda e arr-ecadação cl.e,s 
dinheiros publicos, pun'Í'líldo com rigor os autores de pem!l'lat@s. 

4. 0 Reprimir severameNte a inclustria criminosa, mas flo.rescenilie, 
·da falsificação da moeda nacional. A impunidade· é um dos grand:es ,malPes 
da Republica e um verdadeire> estimulo a todas. as malversações. 

5.o Liquidar tão rapidamente quanto possível as suas relações com 
·o Banco ela Republica, resti~uindo-o ao regimen commum. 

ti. o Obrigar os bancos estrangeiros a se collocarem sob o domínio 
-da lei, realizando efiectivamente o seu capital e satisfazendo as exigenéias 
a que são submettidos os bancos nacionaes. 

7.o Tornaq> efrectiva a applicaçã@ da lei epue manda sejam as op>erações, 
sl.'lperior-es a ;E 100, eff.·ectuacl.as por intermecl.~o de um C@rret@x l!>mazileim 
evitando-se assim que as transacções a termo, que se liguidam pür did'Jie-
renças, seja•m feitas por :Út•Ngões. A G:amara Synclical p0derá assim publicar· 
a relação díaria de todas as transacções legitimas ·do commercie .. >> 

Sã~ estas· as mode~tas c@nsi.dera~ões <!J•Ue j111lg·wei fa·zer, a p1.1oposito 
d0 p1.10]ecto em debate, agradecendo a henev:ola a.tten:çã.e> dos meus 
iHustres co1legas. (Mrúoto bem; mui:to bem. O onador é oumprimenta:do.) 

\ 
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O Sr. Aniz'io de Abreu reconhece que este debate, ja vae por de~"ais 
prolongado e que a Camara precisa vel-o encerrado, . mas, qualquer que 
seja a sorte que lhe está reservada e qualquer que seja .a ancíedade da 
Camara, não lhe era licito deixar encerrar-se a discussão, sem dizer 
algumas palavras, não para trazer novas luzes sobre o assumpto, que, 
por todas as suas faces, ' se acha completamente esgotado pela pleiade 
brilhante de oradores, que se fizeram ouvir, mas, unicamente para for-
necer um trabalho de documentação. 

E' realmente de clocumentaç.ão que se ,quer occupar, porque todos os 
argumentos de razão, de raciocínio, de. Jogica e de deducção já foram 
trazidos ao conhecimento da Camara e estão no parecer que apresentou 
sobre a materia em debate. 

Antes, porém, de entrar propriamente na exhibição dos doé~mentos 
qlie fortalecem as suas opiniões,- opiniões que são as mesmas dos collegas 
que com o orador se identificaram na sustentação do parecer e naquillo 
que chamará a defesa da Constituição e da ...autonomia dos E'stados, 
tem ·necessidade de dizer algumas palavras a respeito da situação 'desses 
Estados, pois que, através de toda a discussão que<8e tem travado, descobre 

1 I • a velha preoccup'a§ãO que ha longos annos se apoderou de uma corrente 
do espírito nacional, preoccupação de que, mi. partilha das rendas' feita 
pela Constituição, os Estados foram melhor aquinhoados e de que, no 

· actual momento; se acham muito melhormente apparelhados' do que a 
União. 

Sabe a Camara que, á 'semelhança do que occorreu na Republica 
Americana, en.tre nós, no Congresso Constituinte, a questão de discri-
minação das rendas foi a questão por excellenóa, a mais debatida, aquella 
em torno da qual se externaram mais opiniões. Nenhuma agitou, nem 
apaixoiwu mais fortemente o espírito daquella assembléa. 

Não se póde, como nos Estados Unidos, formar duas correntes de 
opinião~, em tudo extremadas. A .verdade, porém é q.ue os defensores do 
que chamará o.federalismo, de um lado, e os do que denominará o poder 
nae,íonal ou central, do outro, se discriminaram perfeitàmente. . 

Nessa conte_nda venceram os unionistas. Os partidarios dos Estados 
viram repudiada.s pelo Congresso Constituinte todas as suas ídéas, 
todas as suas doutrinas e todas as medidas que entenderam necessa-
rías a . salvaguardar, dentro do novo regimen, a autonomia completa 
dos Estados, isto é, autonomia política de par com a autonomia 
financeira e econo'mica . \ . \ 

·• Como j·á disse, sua missão, agora, não é fazer um çlíscurso, tarefa 
que seria -impossível depois que com o maior brilhanti'sino se pronunciaram 
diversos collegas seu(>. 

· Assim, passará a ler á Camara o que naquella occasíão se disse e se 
venceu a proposito do· assumpto. 

Foram varias a[> .emendas apresentadas· que procuravam amparar 
a causa dos Estados ; sobretudo dos Estados do No'rte; foram apresen-
tados alvitres da tributação dos Estados de um addícional de 10 % sobre 



I. 

- -405 .-

a importação, de 5 % e de 15 % pelos Srs. José Marianno, Serzedello 
Corrêa e Costa Machado. 

Lê o que, ao discutir-se o projebto, di.sseram os Srs . Meira ,ele Vas-
concellos, Ca.stilhos e Oiticica. 

Innumeros foram os vaticínios, a respeito da sorte miseranda a que iam 
fica!' expostos os Estados, dada a passagem do plano enxertado na 

·Constituição. 
Apezar disso, todas as emendas cahiram. 
Para a Camara avaliar a impressão que este facto produziu no e'spi-

rito daquelles que agouravain por esta fórma o desastre das instituições 
republica:nas, dada a approvaçáo do regimen de discriminação das rendas 
então adaptado, basta citar as briltlantes palavras do distinctissimo 
Sr. Serzedello Corrêa que, naquella occasião, era o portavoz dos inte-
resses elos Estados. 

Ao contrario do que aconteceu nos Estados Unidos, onde o Congresso 
incorporou a divida dos Estados, entre nós o Congresso Constituinte 

· recusou-se a in'corporar as dividas das antigas Províncias, apezar de ter 
o Sr. Ministro ela Fazenda feito ver a necessidade de tal incorporação. 

Não obstante tudo isto, os Estados resignaram-se, organizaram os 
seus orçamentos e iniciaram a sua vida autonorria. 

Muito mais lisonjeiro e honroso, a tal respeito, deve ser o eXe:rf!.p~o 
nosso, do que o da União Americana, constantemente citada . 

Lá, os Estados não se resignaram. Depois de votada a Constituição 
continuou vivaz o fermento da dissolução dos princípios separatistas. 

A principio foi a idéa da nullificação, istd é, os Estados julgaram~se 
com o direito de . entrar na apreciação da constitucionalidade das lei.s 
da União e nullifical-as por autoridade propria, superpondo-se, assim 
á autoridade do poder federal, que a Constituição, sabiamente, 'havia 
organizado como poder moderador das contendas entre a legislação 
federal e a estadual. 

Mais tarde, dous dos Estados da União acreditaram-se no direito 
de repellir, em materia financeira e economica, as tarifas de Jackson, 

De excesso em excesso, a idéa de separação levou osEstados á guerra 
da Seccessão, que só terminou pelo esmagamento· do partido contr~rio 
aos federalistas. I . 

Entre nós não houve luctas, nem idéas de separação. 
Traz á Camara a demonstração por cifras do modo pelo qual os Estados 

se teem havido no desenvolvimento do seu patrimonio tributaria e como 
a União parallelamente tem agido, para ainda uma vez mostrar que 
aquelles que entendem impor a'os Estados a tutela da União se esquecem 
das prerogativas que a Constituição deu aos Estados e ao poder central. 
Si os Estados se teem excedido e commettido erros, a Uniãq tem esban-
jado o seu patrimonio por uma gerencia má, inconveniente e, até muitas 
vezes, criminosa. 

Mostra á ' Camara, pelo ultimo orçamento da monarchi~, a receita 

I . 
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das antigas proviná;:rs e, €liepois, a que cifra se elevou a receita dos actuaes 
Estados. 

Q.uando se travem no Congresso C<'>J.i1sti-tu~nte o debate sobre a discri-
minação das rendas e a fixação do quanfUtm necessario á Un.ião para o 
cys:teio ctos ser-viços que Lhe. haviam de c<inn.peti.r, o Ministerio da Fazenda 
ca-lc~1G>u Fig0rosamente em duzeRd.os mil contos de réis a ci.f:t;a .precisa 
para o orçamento da União. Este orçamento foi votado. · ' 

Pois bem, quanto tem rendido os seus impostos verá a Cama.r,a. 
SaLienta que a União ficou com .os ma·is lucrativos., com os impostos 

i;ndirectos, deixando aos Estados os que., .até então, concor iam ,para (} 
orçan:umto com exiguas verbas. 

Mostra á Camara a que quantias subiam a receita e a desJVeza, nos 
annos .de 18.89, 1S90, 1892 e 189.8, sempre em contímw 'progress'ãa. 

Dentro das forças tributarias ' com que o Congresso Constituinte 
dotou o Governo Federa.l, forças de contribuição que avaliava no maximo 
em d,uze:ntos ·mil contos de réis, que era o qetanto dizia necessitar para 
occorrer a todas as suas despezas, deram meios de tirar do selJ apparelho 
tributaria mais do d.uplo desta renda . Apezar disso, ainda ficou sob .o peso· 
de enorme divida e invadiu a zona tributaria dos Estados. 

o orador tem duvidas a respeito de um dos impostos que, com verba 
não pequena, avolumao orçamento da receita. 

Foi o defensor dos impostos de consumo, contra a opinião do Sr. Tosta, 
mas, na,quella occasião, defendendo com energia a sua cobrança, ter-
minou e seu discu-rso declarando que pun-ha de pa·rte a questãe> de sl!la eons-
titucionarídade, porque se t ratava de urna lei de saivaç·ã0 pubfica. Nãe> 
,€J'tle!'ia, entãe, saber si o imposto era ou não constituciona.l, pois . só 
cogitava d.o .credito do paiz, q11e reclamava sua vo·tação. 

Respondendo a urn a·parile do Sr. Barbosa Lima, €J:flQ.e ' disse ser i.stG} 
0 estac10 de s~ti'o finance•iro, o orado-r affirma que de 4JactG> se esteve err<t , 
um. estado de sitio financei·ro, obrigados p@t' uma ·banca·rrota q·~I·e se 
approx1mava. 

' ,Não €(uer dizer que 0 i.Ii!ili:plOsto sej.a in consb:bll!cional, o que assegura 
€ <iftle naq.l!)leUa occasião .eaoliDu duvidas ql!le porventura pudesse ter sobTe: 
o ass.umpto. . . 

Passa a <dem:aiDnstrar .a ex-ig'l!lidade <d-os impostos que passaram para os 
Estados. · /' 

A Cama:ra sabe as fontes de receita <!J:Ue se trali1sferi·rarn pa.r,a os Estados 
J!or.am só1 os il'llpG>stos de expG>:r:tação, o d·e i·RGiustrias e pro,fi.ssões e o 
d,e tra!ilsiÍüssão de propriedades, q11e et·a-m ·privativos; os de consumo e de 
sello eram. cl!l:mulativos. 

Se;1!1dO :muito defrauclado o imposto de transmiss.ão de propriedade 
e se~<do quasi impG>ssive-l . a orgaFJ.ização da cobrança do ter.ri.torial, 
fLcou o imposto de C@nsumo. Deste, porém, a UniãG> apropriou-se 
taxando 1de tal fórma os generos, que q11asi se torna im.possivel aos 
Estados estabelecerem concurrencia naquillo que é, aliás, não só pro-
p,rieclade sua como tambem materia tributavel c1e sua competencia. 
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Em face da Cons-Gittiição, é, pois evidente que os Estados ficaram 
em peior situação qu.e a União. · 

Deixou .provado que, apezar da vantagem constitucional, a União 
tem não só invadido a zona. tributaria dos Estados, como prmíttid0 que 
os Estados exerçam concurrentemente com ella prerogativas que a Cons-
tituição lhes outorgou . 

Passa a tomar em o.0.nsíderação as pr.0posições co11tidas em seu 
parecer. 

A" ·C amara vil!! que do lado· desse parecer todos os oradores que se 
manifestaram, manifestaram-se co~~rentemente. Todos se orientaram 
p.elos mesmos princípios, sustentaram a mesma doutrina. 

E' forçoso convir que o facto não podia ser mais síg>níficativo! 
Veja, · porém, a Camarà o que succeàew do lado contra1io : não ha 

duas opiniões que se harmonizem! 
' Si aquella grande autoridade, a cuja sombra quasi exclusivamente 

os seus j m.pugnadores se abrigaram, pudesse ver o que fizeram das affir-
maçGíes logícas da sua d0utrina, reduzindo-a a fragment0s incoherentes, 
seria a primeira a ficar assombrada ... 

A questão devia formular-se com toda' a nitidez. Era um caso de 
direi·to : saber si os Estados tinham ou não competencia constitucional. 
O illusbre Deputado por S. Paulo, autor d0 substitutivo, não pôde cerrar 
os olhos á evidencia. Quíz transigir. -

Pr,ocurou es<i{uivar a difficuldade, contemporizando. O resultad@, 
entretanto, foi que S. Ex. levou aos Estados o decreto de dissolução, o 
confisco das attribuições que a Constituição republi:cana claramente lhes 
havia outorgado como condição suili>stancial do regimen federativo. 
(Apoiados.) 

Si o orad0r fosse 'vaidoso, tinha motivos para estar ensoberbecido. 
Quando o seu parecer surgiu, nínguem ignl:lra a celeuma que levantou. 

Pois bem, logo após, teve a satisfação de se ver apadrinhado por 
todos os talentos dos seus collegas de commíssão . 

Não tardou muito que o proprio autor do pr:ojecto viesse declarar 
perante todos que 0 direito de tributação dos Estados ..sobre a merca-
doriâ estrangeira já nacionalizada era incontestavel. E, todavia, o project0 
dizia exactamente ·o cGhtrario! 

Vencido este ponto, já· ahi haveria razão para grande vaidade, si se 
tratasse ·de vaidade e não de díreit0. Porque entretanto o orador só se 
preoccupa com princípios, não .lhe é licito transigir. 

O pr,ojecto do honrado representante de S. Paulo não tem aquella 
preoccupação. Em vez de ser uma obra ínt.e.ii!'iça, é um producto í·nde, · 
finido. A Constituição desconhece os princípios em que -elle se báse0u. 
Querendo satisfazer a todas as correntes de opiniã0 a nenhuma sat.jsfez. 

S. Ex. admitte que os Estados possam tributar a mercadoria estran-
geira, dep0is qúe esta, atravessada a zGna alfa·ndeganía, se nacicma_lizou 
incorporando-se ao acervo da riq-ueza interna dos Estados . . Mas S. ·Ex. 
se colloca sob a égide do Sr. Ruy Bm:bosa, sem attender a que .elle, cohe- . 
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tente )e logico, opinando pela correlação stricta entre importação e expor-
tação, nega aos Estados o direito de tributarem aquelle. 

Nega ·de um modo absoluto, entendendo que a mercadoria, depois de 
pagar os impostos de importação, está absolutamente livre. de qualquer 
outro, em qualquer tempo, seja qual for a ·situação posterior, em que 
se possa encontrar. , 1 

S. Ex. admitte ainda que os Estados possam tributar a irhportação 
interestadual, mas só da mesma fórma por que o fazem para a impor-
tação internacional : quando ella já se tenha misturado no giro coínmer-
cial interno. 1 

. S. Ex. sustenta ainda mais que só faz semelhantes concessões por 
transigencia, porque a União dispõe do direih:i por excellencia, direito 
soberano, que a todos os demais abrange, comprehende e arinulla : o de 
regular o commercio. ' 

O nobre Deputado occupou quasi todo o tempo no seu luminoso 
discurso com esta questão ' a que vinculou a solução do problema. Mais 
de uma vez. affirmou , que a União tinha o €1.ireito de regular, que regular 
era taxar, e que, portanto, os Estados não tinham tal direito. 

O orador pasmou deante de semelhante affirmação. 
Estamos no regimen de uma Constituição escripta. Della emanam 

a autoridade e o poder dos Estados ' e da União. O circulo de actividade, 
de direitos e funcções de ambos ahi estão delimitados. Dentro da esphera 
de sua soberania, o Estado é tão soberano quanto a União dentro da . que 
lhe é propria. 

Ora, si a faculdade de regular annulla a de .taxar, .a que fica .reduzida 
a discriminação feita pela Constituição? 

Que valor tem essa autonomia que nega ao poder a faculdade de 
organizar o seu patrimonio tributario e adquirir meios de subsistencia? 
. Já disse que não é um discurso que vem fazer: é antes uma docu-

mentação. Por isso, perguntaria a S. Ex. que autoridades lhe servem 
para apagar: do seu espírito · qualquer duvida qu'e porventura tenha? 

S. Ex. fallou na autoridade superior do $r .. Ruy Barbosa. 
Não será o orador quem lhe venha pôr em duvida a sua grande 

competencia. 
Confessa que o parecer que elaborou , fel-o tendo . deante dps olhos 

as doutrinas delle, doutrinas indicadas pelo nobre Deputado. 
· Quanto mais as meditava, mais no seu espírito se avigorava a 

opposição a ellas . 
. Pediria a S. Ex. que meditasse nas palavras que o orador passa a 

ler, palavras de uma autoridade considerada v a Constituição viva dos 
Estados Unidos. 

Refere-se á autoridade incontestave'l e incontrastavel de Marschall. 
, , , ·Para documentar a · verdade de suas opiniões, basta-lhe aquelle 

insigne autor. E, ao lado de Marschall, figura tambem Story, elucidando 
a questão por todas as suas faces. Lê despe notavel constitucionalista os 
rechos em que magistralmente define a questão, concluindo o orador ' 

I, 
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com affirmar a verdade çie seus conceitos, expendidos quando S. Ex. 
discutia. 

A Constituição n.orte-amerícana, como ·a nossa, dando ao Poder 
Federal o direito de regulamentar o commercio, deu-lhe tambem a attri-
buíção de constituir-se guarda do commercio . 

Lê á Camara o que se comprehende por essa palavra vaga - com-
merçio. Não se póde, portanto, infer ir dessa attribuição o direito para 
a União de nullificar o poder de taxação pelos Estados. 

Esse poder é garantido pela Constituição, tanto ·quanto o é o poder 
conferido á União para regulamentar o commercio. A base de um é a base 
do outro . 

Certamente a Camara se impressionou com as opiniões externadas 
a respeito de passagem, de transito e de im~ostos de importação. Com a . 
autoridade de um nome merecidamente acatado e de cujas idéas o pro-

. jecto do nobre representante por S. Paulo é a quintessencia, o illustre 
Sr. Serzedello Corrêa, o orador vem pôr termo á questão. Neste propo-

. sito lê a opinião desse di'ltincto constitucionalista. 
Não sabe quem está com a razão. 

. Declara ter demonstrado á Camara que as autoridades maiores do 
c~ristitucionalismo americano affirmam que o direito de taxar e o de 
regular o commercio são perfeitamente independentes e inconfundíveis. 

Demonstrou tambem que, na questão de transito ou de passagem, 
o proprio autor do ' projecto veíu declarar que a interpretação ver-
dadeira era a que deram os que combateram o projecto substitutivo. 

Ainda mais : para a Camara t er uma idéa exacta do . que de incon-
gruente e desconnexo se cont~rrt naquelle projecto, basta attender que 
ha disposi•ções documentadas com a autoridade do orador, como outras 
ha com a do pontífice do co.nstitucionalisrrio brazileiro, o Sr. Ruy Bar-
bosa, e a do Sr. Serzedello Corrêa. 

Estas tres opiniões não podem absolutamente concorrer para a 
formação de um projecto homogeneo, consistente e logico. 

Ha de ser fatalmente uma obra não só falha e deficiente, como 
cheia de contradicções. E é a isto que está fadado infelizmente o fructo 
das tão àpuradas elocubrações do honrado representante por S. Paulo! 

Póde . o projecto de S. Ex. triumphar, mas ficará na collecção de 
nossas leis como uma lettra m:orta, inerte! S. Ex. aspira revogar a 
legislação tributaria e financeira dos Estados. 

E' triste e doloroso, o orador já o disse uma vez nesta Casa, em defesa 
da causa, tão desamparada, tão mal comprehéndida, dos Estados. 
. Vimos do regimen da centralização para. o da franca descentrali-
zação. De províncias tuteladas, fomos convertidos em Estados soberanos 
e, independentes. 

Pois este projecto que ahi está nos reduz, como Estados autonomos 
e independentes, á situagão mais mesquinha do que aquella de que gosa-
vam as províncias. . 

Sim, com este systema tributario, exíguo, deficiente, incompleto, 

/ 
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,os .Estados actuaes, defraudados pela Constituição, defraudados pela 
União, sem meios de occorrerem ás despezas coÍn os seus melhoramel'lt.@,'S 
materiaes esquécidos, abandonados, os Estados só pedem . ao Governo 
Federal, só pedem á Camara dós Deputad6s aquillo que o p hilosopho 
na sua pobreza, pedia ao grande rei ·orguLhoso : - Não me tireis o sol! 
(Muito bem; mw:to bem. O orador é vivamente felicitado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerr:a.do ·em 2 ." dis01assão 
o art. 1.0 e successivamente ·os demais artigos d6 pFojecto n. 329, de 
1901 ficando adiada a votação. 

SESSÃO DE 2 DE OUTUBRO 

O Sr. Presidente. - Vae-se votar o projecto n . 329, c(e 190-1, ao 
qual foram apresentados ;substitutivos pelos Srs. De-

Votação putados Arnolpho Azevewo e outros, corno pelo 
Sr. Felisbello Freire, havendo ainda emenda ' do 

do projecto. Sr. Galdino Loreto ao substitutivo do Sr. Arnolpho 
Azevedo. · 

O Sr. Cassiano do Nascimento (pela ordem). - f{equeiro a 
V. Ex., Sr. Presidente, se digne consultar á Casa· si concede preferencia 
para a votação do substitut-ivo offerecido á consideração da Casa peló. 
nosso collega Deputado por São Paulo, Sr. Arnolpho Azevedo, su1>sti-
tutivo que concretiza, salvo uma ou outra }!lequena divergencia quant0-
a detalhes, o pensamento geral da maioria da Camara dos Deputados. 

b Sr. Anizio de Abreu (pela ordem). - Sr: Presidente, reqHeiro 
a V" Ex. que consulte á Casa si permitte que seja nominal a votação. do 
projecLo do Sr. Arnolpho Azevedo. (Muitos apoiados .) 

A importancia que assumiu o' debate., o melindre da questão, affec-
tando ella, eomo affecta, os maximos interesses da federação e dos Estados, 
envolvendo, como envolve, caso de alta importancia constitucional, 
reclama ·dos Srs. Deputados uma ,situação clara, franca e definida, em face 
do paiz e em face do eleitorado. · , 

O SR. ·CASSIANO DO NASCIM;ENTO. - E não fugimos á responsabili-
dade do noss0 voto . (Muitos apoiados.) 

Declaro, em nome da Camara, que acceitamos o requerimento -de . 
V. Ex. (Muito bem.) · 

O SR. Amz10 DE ABREU . .:.__ Por isso Fh esmo que comp11ehendo que 
os Srs. Deputados assumem inteira responsabilidade de seu voto, cert.<Ds 
de que traduzem as aspira:çises d0 eleitorado que representam, e que, 
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como eu e aquelles (;{Ue a meu lado }Dugnam pela victoria das idéas .que· 
consmbstaneiei no meu pa~ecer, estão convencidos de !'J:Ue, assim Ji>DOce-
dendo, agem d•e accordo com sua conscienci>a, defe!'ldem 0s magnos 
e superior.es ~nteresses da Naçã0 e res.I"ei:tam integralmel'l•te o espi:rit0 
da Constihüção, por iss@ mesm@ venho pedir a V. Ex., Sr. Preside:r1te, 
que cons·wlt e á Casa si C@nc.ede a veta!§ã@ no·rni!'la-1 19ara 0 pPejecto. (Muito· 
bem; muito bem) .. 

Consultada, a Camara c@ncede a preferencia pedida pelo Sr. Cassiano 
do Nasciment0. 

C@nsul:tada. igualmente., a Camara ·co:acede votaçã0 :aominal ·pa·ra o 
sulbsitimutivo ofieJ.?ecido peLo Sr. Arnolpho Azevedo, requerido pelo Sr. Ani-
zio d·e Abneu .. 

O Sr. Presidente• declara que, estan,de o proj.ecto em 2.' discussão, 
a votação se fartl por artiges. 

Vae ser votado 0 a.rt. 1.0 , (;{·Ule dhz: 
« O Congresso Nacional decreta : 
Art . 1.o Salvo o disposto no n . 4. e no § 3.0 do art. 9 .0 da Consti-

tuiçã0 Federa,l, só -é licito aos Estados es'tabe1ecer taxas ou tribu-tos que 
• sob qualquer d.enominação., incidam sob-re as mercadorias estrangeiras 
ou sobre as nacionaes ,de p'roducção de outros Estados, quando concorrem 
as seguin.tes condições : 

1."., <'J:Ue y;mas ou outras . mercadorias Já constituam ohjeêto d0 
commercio interno do Estado e se achem, assim incor.po11adas ao acervo 
de suas propriás riqMezas; 

2.", que as taxas 0U• tribu,tos estabde.oidos incidam tambem, c@m 
a mais completa igualdade, sobre as mercadoriàs similares de producção do 
Estado. · 

Procedendo-se á votação nominal, respondem sim, isto é, approvam 
o seguinte art. 1.0 do substitutivo d@ Sr. Amol1~ho Aze;vedo. : 

« O Congresso NaciGlnaJ dftcreta : 
Art. 1.0 - Sa·lvo o disp0sto n0 n. 4 e no § 3. 0 do art. 9. 0 da Cens-

tituição Federal, só é licito aos Estados estabe'lecer taxas ou tTünüos 
que, son qualquer denominação, incidam sobre as mercadorias estran-
geiras ou sobre as nacionaes' de producção de 0utros Estados, quan€lo 
concorrem as seguintes condições : 

1.", que umas ou outras mercadorias já co!'lstituam objecto de com-
mercio int~rno ?o Estado e se achem, assim, incorporadas ao acervo de 
suas pr019r1as rrquezas; 

2.", que as taxas ou tribu.t@s esta.bel~cidos incidam tambern, com a 
mais completa ig11aldade, sobre as mer<cado:rias similares de producção 
do Estado.» 

Os Srs.: E!'léas Martins, Aurelio Amorim, José Euzebio, Urbano' 
Santos, Rodrig1:1es Fernandes, Tavares de Lyra, Fonseca e Silva, Ermirio, 
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.Coutinho, delso de Souza, Bricio Filho, Pereira de Lyra, João 1Vieira, 
Malaquias Gonçalves, Julio de Mello, Cornelio da Fonseca, Arthur Orlando, 
Angelo Neto, Felisbello ·Freire, Oliveira V atlladão, Domingos Guimarães, 
Neiva, Leovigildo Filgueiras, Castro Rebello Tosta, Fe1ix Gaspar, SatyDo 
Dias, Alves Barbosa, Pinto Dantas, Tolentino dos Santos, Ed1,1ardo 
Ramos, Paranhos Montenegro, Rodrigues Saldanha, Marcolin'o Moura, 
Galdino Loreto, Heredia de Sá, Corrêa Dutra, Mello Mattos, Augusto de 
Vasconcellos, Sá Freire, Americo de Albuquerque, Erico CÓelho, João 
Baptista, Belisario de Souza, Galvão Baptista, Silva Castro, Lourenço 
Baptista, Laurindo Pitta, Henrique Borges, Cru;veJlo Cavalcanti, Oliveira 
Figueiredo, Carlos Teixeira Brandão, . Moreira da Silva, Jesuíno Cardoso, 
Bernardo de Campos, Francisco Romeiro, Valois de Castro, Rebouças de 
Carvalho, Arnolpho Azevedo, Fernando Prestes; Amaral Cesrr, Ferreira 
Braga, Eloy Chaves, Paulino Carlos, Francisco Malta, Gandido Rodrigues, 
Hermenegildo de Moraes Filho, Joaquim Teixeira B_randão, Aquino 
Ribeiro, Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, Francisco Tolentino, 
Abdon Baptista, Eliseu ·Guilherme, Soares dos Santos, Juvenal Miller, 
Marçal Escobar, Germano Hasslocher, Angelo Pinheiro, James Darcy, 
Domingos Mascarenhas,. Caê_siano do Nàscimento 1 Vespasiano de Albu-
querque, Diogo Fortuna, Campos Cartier e Homem de Carvalho (85). 

Respondem não, osSrs. Sá Peíxoto, Luiz Domingues, Anízio de Abreu, 
Joaquim Pires, Thomaz Accioly, Wanderley de Mendonça; Euzebio de 
Andrade, Arroxellas Galvão, Rodrigues Doria, Joviniano de Carvalho, 
Eugenio Tourinho, Augusto de Freitas, Ber11ardo Horta, Moreira Gomes, 
Julio Santos, Mauricio de Abreu, Francisco Veiga, Carneiro de Rezende, 
Lamounier Godofredo, Olegario Maciel, Wencesláo Braz, Bernardo· 
Antonio, _Carlos Cavalcanti, Gandido de Abreu e Alencar Guimarães (25). 

O Sr. Presidente. - O artigo 1.0 do substitutivo foi approvado 
por 85 contra 25 votos. 

' O Sr: Mauricio de Abreu (pela ordem). -Sr. Presidente, tomei 
parte no débate do projecto n. 329, de 1901, o expuz a minha opinião 
sobre a inconstitucionalidade dos impostos interestaduaes. Entretanto, 
na votação nominal a que se acaba de proceder, rejeitei o 'projecto, como o 
fizeram muites collegas, por considerai-o inutil, á vista da declaração 
expressa c,ontida no art. 7. 0 da Constituição. 

Os prejudicados devem app~llar para a Justiça Federal. · 
Esta ligeira explicação tem por fim afastar do meu voto qualquer 

accusação de incoherencia. 
E' posto a votos e approvado o· seguinte art. 2.o do substitutivo : 
cc Art. 2. 0 - As mercadorias estrangeiras ou nacionaes, que não 

tiverem similares na producção do Estado, só poderão por este ser taxadas 
· ou tributadas quando constituírem objecto do commercio a retalho. >> 

E' considerada prejudicada a eme_nda substitutiva do Sr. Gald~no \ 
Loreto, ao art. 2. 0 do substitutivo do Sr. Arnolpho Azeved~. 
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São successivamente postos a votos e a pprovados os seguintes artigos 
do referido substitutivo do Sr. Arnolpho Azevedo : 

<< Art. 3.0 - Os municípios, igualmente, só poderão taxar ou tributar 
as m~rcadorias estrangeiras ou naciona.es produzidas por o~tros muni-
cipios do mesmo ou de difrerentes Estados, si, em relação a elles, se veri-
ficarem todas as condições estabelecidas 1para os Estados nos arts. 1.0 e 2.0 

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em contrario. » 
São considerados prejudicados os substitutivos offerecidos pelo 

Sr. Felisbello Freire e o projecto n. 329, de 1901. 
E' o su·bstitutivo assim approvado em 2.a discussão enviado á respec-' 

tiva Commissão para redigil-o convenientemente. 

SESSÃO DE •7 DE OUTUBRO 

Redacção para 3.a discussão do substitutivo ao projeclo n. 56, de 1900, 
declarando que, salvo o disposto no n.· 4 ·e no § 3.0 do art. 9.0 ' da Cons-
tituição Federal; só é liáto aos Estados estabelecer taxas ou tributos 
que, sob qualquer denominação, ··incidam so'bre as mercadorias estran-
geiras o·u sobre as nacionaes de producção de outros Estados, quando 
concorr,em as condições que estabelece, e dando outras providencias. 

(Vide projectos ns. 56, de 1900 e 329, de 1901.) 

O Congresso Nacional decreta : 
. Art. 1.0 - Salvo o ·disposto no n. 4 e no § 3.0 do art. 9.o da Cons-

tituição Federal, só é licito aos Estados estabelecer taxas ou tributos que, 
· sob qualquer denominação, incidam sobre as m'erca-

R.~dacção dorias estrangeiras ou sobre as nacionaes de pro-. 
para 3. a discussão. ducção de outros Estados, quando concorrem as 

. seguintes condições : 
1.\ que umas ou outras m'ercadorias já constituam objecto do com-

mercio interno do Estad'o e se achem, assim, incorporadas ao acervo de 
suas proprias riquezas; · 

2.", que as taxas ou tributos estabelecidos incidam tambem, com a 
mais completa igualdade, sobre as mercadorias similares de producção do 1Estado. · 

Art. 2.o- As mercadorias estrangeiras ou nacionaes, que não tiverem 
.similares na producção db Estado, só ' poderão por este ser taxadas ou 
tributadas, quando constit;uirem objecto do commercio a retalho. 

· Art. 3.o _,... Os municípios, igualmente, só poderão taxar ou tributar 
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.as merca:dórias ' estrangeiTas ou as nacionaes pr&duzidas por nutros muni-
cipios do mesmo ou de differe11tes Estados, si, ern reléÍção a elles, se veri-
ficarem todas as pondições estabelecidas pa.ra os Estados nos arts. 1.0 e 2.0 

Art. 4. 0 - Revogam-se as disposições em c011trario. 
Sala das commissões, 7' de ONtubro de 1903. - Paranhos Monte-

negro, presidente. - Teixeira de Sá. - Luiz Domingues. - FrerJ,erÍGIJ 
Borges. - F. Tolentir:w. 

SESSÃO DE 28 DE OUTUBRO 

O Sr. Arnolpho Azevedo. -Por nec~ssidade dos debates, Sr. Pre-
sidente, e por necessidade de estudo por parte da Camara dos Deputados, 

a 2a discussão deste projecto v·ersou quasi exclusi-
3.a discussão. vamente sobre materia que devia constituir asstimpto 

da I.a, isto é, sobre a constitucionalidade e utilidade 
das medidas que 11os propom0s a votar. 

O estudo a<llalytico das disposições do projecto, que devia ter sido 
feito na d!iscussão parcellada, artigo por artigo, quando delle se tratou 
na 2." discussão, não póde ser effectuado, e vae, só agora, dar-se conjunc-
tamente com a discussão global. · . · 

E o que é mais Sr. Presidente, na 2."·discussão quatro assumptos soli-
citavam a attenção e o. voto da Camara dos DepHtados : em primeiro 
logar, o projecto do Sr. Serzedello Corrêa; em seguida, o magnifico parecer 
do Sr. Anisio de Abreu, depois, o substitutivo .do Sr. Fe~isbel<1o Freire, e 
poF nltimo o substitutivo que tive a homa de apresentar á cQnsideração 
desta Casa. . 

Não tendo ainda a Gamara- se pronunciado', não se tendo ainda carac-
terisado qual a opirui:ão da Camara a· r,espei.to· de assumptos tão impor-
tantes, parecia realmente inutiF emendar quaLquer daquelles que estavam \ 
sujeitos a seu estudo, visto como., Di!lilg·Nerp. salõ.i.a por qual delles teria 
ella clie se prom111ciar. 

Agora, porém, que o vot@ da Gamara já se accentuou, que . ella já 
escolheu desses quatro assumptos o que deve constituir a materia d'e 
estudo em 3.s discussão, é occasião opportuna para vir tirar ao projecto 
as suas lacunas, completar o seu pensamento, e esclarecer a lei que pre-
tendemos saia deste Congresso expurgada, senão de todos, pelo men:o·s 
dos principaes vicios inherentes aos trabalhos da contingencia human:a. 

Quando tiv~ occasião de fazer a modestíssima e despretenciosa expo- · 
sição, justificando o meu projecto; e do debate aqui travado, lumiFlOS'o, 
.solemne e erudito, bem claro ficou que a 'these que nós pr.etendEamos 
sustentar era a de complleta liberdade para o commercio interestadual, 
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em relação a impostos que recahissem sobre mercad-orias estrangeiras, ou 
sobre productos de outros Estados. 

Essa these nós sustentamos quando affirmamos que era privativa 
da União a faculdade de regulamentar o commercio interestadual que 

·a Constituição, pelo.., art. 7.0 n. 2 e 11 n. 1, declarava livre de quaesquer 
impostos; ao mesmo tempo, sustentamos. tambem que essa disposição 
regulamentar do commercio, privativa da União, sofllria, para o fim tri-
butario, uma excepção, que era a contida no art. 9. 0 n. 1, da mesma Cons-
tituição. 

A liberdade do commercio interestadual para as mercadorias nacio-
naes e estrangeiras, é o que pretendo expressamente firmar com a minha 
emenda sob n. 1. 

Ella declara que é livre de qualquer imposto da União ou dos Estados 
e municípios o intercurso·das mercadorias nacionaes e estrangeiras quando 
objecto de commercio dos Estados, entre si ou com o Districto Federal, 
quer por via marítima, quer por via terrestre ou fluvial. 

No termo intercurso, abrange-se o conjuncto de relações que os ame-
ricanos denominam tambem inlercourse, isto é, o commercio interesta-
dual é o intercurso das mercadorias e essa expressão comprehende o tra-
fico, o transporte, a commissão entre dous pont0s situados em Estados 
differentes . 

Essa liberdade é garantida pela Constituição nos arts . 7.0 n . 2 e 11 
n. 1, e eu a torno bem claTa na emenda, preceituando que tal liberdade 
existe, quer o intercurso se faça por via marítima, quer elle se faça por 
via terrestre ou fluvial. 

Esse poder de regulamentar o commercio, porém, que é privativo da 
União soffre, como disse, a excepção do art. 9. 0 n. 1, que dá aos Estados 
o direito de decretar impostos sobre a exportação de generos de sua 
propria producção. 

Em relação ao conceito do termo exportação, empregado neste artigo, 
parece ter havido por parte da Constituição, e realmente assim é, a 
quebra da correlação, no sentido economico, entre as palavras - impor-
tação e .exportação. 

Dizendo a Constituição, no art. 7. 0 n. 1, que a importação cuja tribu-
tação é privativa da União é tão sómente a de procedencia dstrangeira, 
deu á palavra importação a significação de entrada do producto estranho 
no territorio nacional. 

C~mcedendo aos Estados o direito de decretar impostos de expor-
fação, sobre os generos de sua propria producção, a Constituição deu ao 
termo exportação a significação de - sahida do ·territorio do Estado. 

Si da primeira ficou excluída a importação de procedencia nacional, 
- pela restricção das expressões - de procedencia estrangeira, da segunda 

ficou excluída a indagação do destino que, porventura, tenham os generos 
taxados pela exportação dos Estados e da propria producção destes, á 
sabida das raias de seus territorios. 
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A importação é federal e significa - entrada no territorio nacional; 
a exportação, sendo estadual, significa - sahiaa do territorio esta-
doai. · 

Si eu pudesse materializar o conceito destas limitações, díria que 
em relação á importação, elle apresentaria uma figura conViexa, e, em 
relação á exportação, teria uma figura concava . 
, Em relação á importação seria .uma cupola que resguardasse dos 

direitos de importação toda a producção nacional e só fizesse entrar nesses 
· direitos a producção estrangeira, que, por força qessa cupola penetrasse 

no territorio nacional. · 
Em relação á exportação, esta figura concava seria, por exemplo, 

uma concha, que, excluindo os productos de outros Estados, guardaria 
para o tributo sómente a producção do proprio Estado, abrindo-lhe, á 
sahida, ás portas de um destino vario, incerto ou desconhecido. 

A' emenda, em que é garantida a -liberdade de commercio inter-
estadual, addicionei um paragrapho unico, que estabelece, em favor aos 
Estados, a excepção constitucional para ~ imposto de exportação. 

A emenda sob o n. 2 refere-se ao art . z.o 
No pro'j.ecto trato de .definir a nacionalização ou antes a estadua-

lização dos productos par;a o fim tributario, dizendo que elles são tribu- / 
taveis depois de incórporados ,ao commercio interno do Estado e confun-
didos no acervo de suas riquezas . Isto, porém, para os productos que 
teem similares na producção do Estado, porque a incorporação é garan-
tida peJa igualdade do imposto, incidente tambem sobre a producção 
similar. 

, No art. 2.0 , porém, tratando-se de producção estranha que não tem 
similar no Estado está estabelecido, como unico criterio para a tributação, 
a exposição do producto á venda no commercio a retalho. 

Pelas doutrinas e jurisprudencia americanas são dous os' meios por 
que se effectua a nacionalização das mercadorias estrangeiras e digo eu 
a estadu~lização das mercadorias nacionaes. -

Um delles é o que se refere á ruptur:a dos envolucros de importação 
pelo importador e á partilha, distribuição e venda a retalho das merca-
dorias; o outro é sahir a mercadoria das mãos do importador, porque, 
pagando impostos de importação, elle adquire o direito de vendei-a. 

O projecto co11sidera para a nacionalização, ou estadualização dos 
productos que não teem similares na producção do Estado ,sómente a 
expósição á venda no commercio a retalho. , 

Eu apresento uma emenda mandando que tambem s.e considere tri-
butavel a mercadoria depois de vendida pelo importador. 

A 3.a emenda é de simples redacção. Sendo a primeira um artigo 
additivo que se classificará sob o n. 1, com a 3.a emenda altero a nume-

~ ·ração dos artigos do proj.ecto, para o caso de ser a primeira approvada. • 
Nenhuma preoccupação de vaidade pessoal trago para este debate, 

por ser o autor do projecto em discussão . . 
Absolutament e não me . causará mag,ua de e~pecie alguma que a 
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(;amara dos Deputados, em , vez de adoptar a solução que proponho 
adopte outra que lhe pareça mais conveniente . 

. O que desejo simplesmente é que, para este magno problema que 
directamente afi'ecta a vida política, economica e financeira do paiz, a 
Camara dos Deputados dê a melhor solução; a mais convep.ieilte, qual~ 
quer que ella seja, desde que attenda e resguarde todos os interesses 
nacionae::, que estão em jogo nesta gravíssima questão. Contento~me com 
a gloria, que a todos nós caberá, de fazer parte do Congresso que vae 
votar esta patriotica medida. 

Era · ~ . que· tinha a dizer, ein justificativa das minhas emendas. 
(Muito bem; muito bem.) · 

· O Sr. Galdino Loreto. _:_ Sr. Presidente, entrando neste debate, 
não tenho a velleidade de conquistar adhesões para a causa: que propugno; 
tenho, apenas, o proposito de affirmar, ainda uma vez, idéas que,, de 
longa data, venho sustentando. 
, Entro neste debate como um cultor em üm campo que já deu o que 
tinha de dar, e de onde não parece possível colher mais nenhum fructo, 
tão exhaustivas são as successivas e abundantes colheitas já feitas. 

, Parece, portanto, que nenhum· horizonte novo se antolha, e que esta 
3.• discussão está destinada a ser' uma reproducção dos argumentos da 
segunda. , 

Senhores, já é tempo de reduzir a questão a termos simples. Sabe-se 
que a constitucionalidade dos impostos interestaduaes, quer d'e impor-
tação, quer de exportação, foi posta em duvida por homens da estatura 
de José Hygi:q,o,. Ruy Barbosa e João Barbalho, e que essa doutriná: teve 
acolhida em accordãos do Supremo Tribunal Federal. " 

'I 

Sabe-se que a ~pinião contraria tem sido sustentada por muitos 
com ardor e conta com a obstinação dos Estados, que relutam em manter 
os impostos, não só de exportação interestadual, mas ainda os de impor-
tação, mais ou menos disfarçados. 

Entre esses dous campos antagonicos, ha a corrente dominante ·na 
opinião nacional, a que dá combate mortífero aos impostos de importação· 
interestadual. ' 

'o que está em questão, o que se discute não é a exportação, é a impor-' 
tação intere~?tadual. , 

Não é a doutrina dos Srs . Ruy Barbosa e João Barba1ho que dá 
combate aos sustentadores da constitucionalidade dos impostos interes-
taduaes . 

O combate fere-se entre os abolicionistas dos impostos de importáÇão / 
interestadual e seus sustentadores, quasi ia dizendo, e os que veem nesses 
imposto~ a solução da nossa crise economica. Com estes votam os que 
acham esses impostos inconvenientes mas· const.itucionaes; e os que os 
acham inconvenientes e inconstitucionaes., negando apenas a constitu,~ 
cionalidade da lei que estamos elaborando. 

O que está em q.uestão, portanto,. é isto : I. o, si ·os impostos de impor-
IMPOsTos lNTERESTADUAES. ~7 
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tação interestadual são inconstitucionaes; 2.0 , si, no caso affirmativo, 
compete ao Congresso intervir para abolil-os; 3.0 , si o projecto e~ debate é 
constitucional e efficaz. · ' ' -

E 1 hem de ver q1>1e quem quer provar sómente a inconstitucionalidade 
dos impostos de importação interestadual não tem necessidade de mtÚto,s 
dos argume;ntos invocados. Para que complicar a questão, multiplicando 
os argumentos, alguns dos quaes são, a meu ver, prejudici'aes, porque 
provam de mais, isto é, porque vão além do que está em questão? A multi-
plicidad,e dos argumentos só faz obscurecer .o que é claro, e a inconstitu-
cionalidade d.os impostos de importação interestadual é tão clara que só 
tem a perder com a multiplicação dos raciocínios. 

O SR. Em co CoELHo. - Apoiado; é evidente. 
O SR. GALntNO LoRETO. - E a sua inconveniencia política e econo-

mica é tão evidente que salta aos olhos, - de fórma que contra elles h a 
um verdadeiro clamor nacional. 

Senhores, eu sou um autonomista e, como tal, farei ao espírito autono-
mista todas as-concessões justas, razoaveis e, sobretudo, constitucionaes. 

A primeira concessão que faço «é que a Constituição empregou as 
palavras - importação e exportação - no ponto de vista estadual. 

A esse respeito, divirjo do nobre Deputado que me precedeu nesta 
- tribuna . 

. Pela primeira vez onvi dizer que entre as palavras - exportação-
e, importação - empregadas em um mesmo codigo de leis não ha corre-
lação. / 

Por mais que a S.' Ex. isso pareça razoavel, contra a sua opinião 
p rotestam todas as opiniões até hoje emittidas sobre a ma teria. 

Sr. Presidente, a~ceito o ponto de vista estaduat na interpretação 
das palavras- exportação- e- importação: 1.0 , porque sempre assim . 
se entendeu no Imperio, desde os tempos do Acto Addicional. Era fundado 
no art. 12 do Acto Addicional que se negava ás províncias o direito de 
trjJ:rutar a importação interprovincial. Quer isso dizer que o sentido que 
sempre se delil á palavra - importação - foi esse mesmo que hoje lhe 
dão os "partidarios dos impostos de importação interestadual; que ·a 
palavra - importação - era alli empregada no sentido usual e· não no 
sentido em que é tomada nos Estados Unidos. , 

E tanto foi esse o pensamento que predominou na elaboração do 
nosso - Codigo fundamental que, ' (segundo): â palavra - importação 

' - julgou-se necessario accrescentar estas outras - de procedencia estran-
geira-; .não obstante uma emenda do nobre Deputado por Minas Sr. Fran-
cisco Veiga ter, proposto a s.nppressão dessas palavras por inuteis, visto 
qn.e só podia haver importação do estrangeiro. 

, Essa mesma observa~o e essa mesma emenda do nobre Deputado 
por Minas infirmam a do:utrína ora sustentada pelo nobre Deputado por 
S. Paulo. 

Portanto,. Sr. Presidente, s) a palavra - importação- fosse empre-
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gada na Constituição num ponto de vista differente da palavra - expor-
tação - de modo que sé t ivesS'e ~uebrado a correlação entre ellas, como 
affirma o nobre Deputado por S. Paulo, a desnecessidade das palavras 
de procedencia estrangeira seria evidente.. -

As palavras - ·de procedencia estrangeira - por isso mesmo que não 
ha palavras inuteis ~m uma lei, demonstram que as palavras - impor-
fação e exportação - foram empregadas no sentido usual. 

Objecta-se contra isso que aquellas palavras foram empregadas 
ex-majore cautela; mas si houve essa maior cautela em relação á palavra 
- ii:nportação - essa mesma abundante cautela deveria haver no art. 9. 0 , 

n. I, em relaQãO á palavra - exportação - porque até então as pro-
víncias tributavain..a exportação interprovincial. 

E, si houve receio de que a União pudesse tributar a importação 
de procedencia nacional , si porventura não se t ivesse accrescentado á 
palavra - importação - a restricção de procedencía estrangeira, o mesmo 
raciocínio, a mesma cautela impunha o dever de accrescentar á palavra -
exportação - a restricção para portos estrangeiros. · 

o terceiro motivo por que me parece que as palavras -importação-
e ~ exportação foram empregadas na Constituição no sentido usual, é. a 
situação geographíca de alguns Estados da Republica dos quaes a expor-
tação para o estrangeiro só se póde fazer por intermedio de outros : 
situação a que s.e referiram alguns Srs. Deputados, e bem assim o parecer 
n. 1I4, de 1896. 

O quarto motivo por que me parece que as palavras - importação 
- e - exportação foram empregadas rio sentido usual, deduz-se do 
art. 1 I n. I, em que se prohibe aos Estados cobrar impostos na passa-
gem · de um para outro_ sobre pr~ductos de outros Estados . A prohibi-
ção não é absoluta; deixa aos Estados a faculdade de' cobrar impostos 
sobre os seus productos na passagém para outro Estado. Taes impos-
tos sempre se chamàram - de exportação . . 

O SR JoÃo Ll.JIZ ALVES. - Estou gostando muito das premissas 
de V. Ex., mas não sei si poderei dizer o mesmo das conclusões. (Riso.) 

·O SR. GALDlNO LORETO. - Por estas quatro razões, Sr. Presidente, 
entendo que ·as palavras - importação - e - expo·rtação - são empre-
gadas na Constituição no sentido usual. 

·E' a primeira concessão que faço ao espírito autonomista. 
O SR. JoÃó Lurz ALv:Es.- E a restricção - de procedencia estran 

geira - é proposital? 
O SR. GALDINO LoRETo.- E' proposital. 
O SR. PAssos MIRANDA. - E' intencional. 
O SR. GALDINO LoRETO. - Como quizerem; desde que eu affirmo 

que as palavras são tomadas no ponto de vista· estadual, tenho feito a 
concessão a que os nobres Deputados querem chegar. 

Nesse ponto estou com SS. EEx. 
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A segtJnd~ concessão que faço ao espírito atUtonomist~ é que taxar · ) 
e regular são cousas diversas. ·. ) 

Ainda neste ponto estou com os nobres Deputados que se oppuzeram 
ao projecto. · 

O SR. ERico CoELHO. - Quasi ·que estou arrependido do apoiado 
que dei a V. Ex. no principio de seu discurso. (Riso .) Emfim, não retiro 
o apoiado, tenho muita confiança no orador, no seu patriotismo. 

O SR. GALDINO LoRETO. - Obrigado .' 
·E a razão por que entendo, Sr. Presidente, que na faculdade de 

regular o commercio interestadual não está incluída. a de taxar ou de 
impedir a taxação, eu a deduzo da propria Constituição da Republica 
e das proprias palavras dos discursos do~· nobres Deputados que justifi-
caram o projecto como lei reguladora do commercio inte~estadual, como 
uma deducção da faculdade que a Constituição conferiu ao Congresso 
Nacional para regular esse commercio. 

Senhores, allegaram os nobres Deputados, principalmente os de 
S. Paulo; que em alguns casos a Constituição abriu excepções, conferindo 
aos Estados o direito de tributar, por exemplo, a exportação interestadual. 
Ainda 'lia pouco, o nobre Deputado por São Paulo Sr. Arnolpho Azevedo, 
apreséntou emenda em que declara e assegura o direito aos Estados de 
tributarem a exportação interestadual. 

S~nhores, não comprehendo uma, regra que tem excepções tão grandes 
e tantas que a annullam completamente. 

Em relação ao commercio interestadual, ha as taxas de exportação 
e as' taxas de importação. . 

. Diz-se que quem tem o, direito de taxar tem o direito de regular, 
· porqu~ póde facilitar o desenvolvimento do commercio, ou restringil-o, 

ou impedil-o. · . 
Ora, o nobre Deputado por S. Paulo e todos os nobres Deputados que 

., . sustentaram este projecto baseando-se na disposição df ·Constituição 
que confere ·ao Congresso Nacional a attribuição de regular o co~mercio 
interestadual, reconhecem que aos Estados compete tributar a exportação 
interestadual sem nenhuma restricção, a não ser a que se refere aos pro-
duetos de outros Estados . 

. Por essa fórma, com o imposto interestadual de exportação, os 
Estados po.dem crear obices a essa. exportação ·ou podem, ao contrario, 
facilitar o . commercio interestadual, cre,ando taxas sobre o consumo 
da sua producção e isentando a exportação . 

. Com as taxas de exportação, digo, os Estados podem restringil-a 
e crear obstaculos a que ella se faça; mas tambem, isentando de impostos 

'fa exportação, premiando-a mesmo, e creando taxas_ sobre, o consumo, 
os Estados podem facilitai-a. \ 
· O SR. RonoLPHO PAIX,Ão. _: Isto é tirar de um lado e addiccíonar 
a outro. 

O SR. GALDINO LoRETO. - Perdão; não estou dizendo s'i convem. 
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isto ou aquillo. Estou me ~eferindo á circulação, ao intercurso commercial, 
ao rnodo de entender a sua regulamentação e esse poder do Congresso. 

Agora, resta-me considerar o que se refere á importação. 
Dizem os nobres Deputados que a União não póde tributar a iln:por-

tação interestadual. Quanto á exportação, é liquido : a União não 
póde crear impostos. 

O SR. RoDOLPHO PArx.:\.o. - E' o que diz a Constituição, e sobre 
este ponto não ha duvida. · · 

O SR. GALDINO LoRETO. - )O nobre Deputado tenha paciencia ·de 
me ouvir até o fim . . 

N~o estou me demorando neste ponto sinão para me fa~er com-
prehender. 

UM SR. DEPUTADO.-=- E está no seu direito. 
O SR. RoDOLPHO PAIXÃo: - E ouço com a maior a_ttenção. 
O SR. GALDINO LoRETO. - Resta considerar si os Estados teem 

dir-eito de crear taxas que restrinjam a importação interestadual. 
Entendo que não. Os nobres Deputados por S. Paulo sustentaram 

que no art. 'l. 0 , n. <;?,em que se estapelece o livre commercio de cabotagem 
para as mercadorias nacionaes e estrangeiras que tenham pago o imposto 
de importação, nega-se aos Estados o direito de crear quaesquer obsta-
cuJos á importação interestadual. · , 

Mas p~lo proprio projecto e pelas affirmações do . Sr. Arnolpho 
Azevedo, em seu ·discurso, fica illimitado aos Estados o direito de tribu-
tarem as industrias e profissões, a industria do commer.cio importador; 
amplo e illimitado é esse direito. · 

Os Estados podem ir muito longe no estabelecer a sua taxação; 
podem ir até o ponto de tornar essa industria precaria € impossível mesmo. 

A que fica, pois, reduzida, sob o ponto de vista da taxação, a faculdade 
que tem o Congresso Nacional de regular o commercio interestadual? 

Não póde crear impostos, nem de importação, nem de exportação; 
não póde impedir aos Estados que estabeleçam impostos de exportação, 
ri~o póde impedir que estabeleçam premios de exportação; não póde 
impedir que os Estados creem impostos de industrias e profissões prohi-
bitivos ou vexatorios sobl,'e o commercio importador, porque a attribuição 
dos Estados nesta materia os nobres Deputados por S. Paulo affir~am 
ser illimitada ! 

D~sta sorte os Estado,s poderão restringir a importação interes-
tadual; do mesmo modo que pelo § 3.0 do art. 9 podem restringir a impor-

- tação estrangeira. 
0 SR. TEIXEIRA DE SÃ. - Apezar do Congresso ter attribuição 

de regular o commercio interestadual! · 
I 

O SR. GALDINO LORETO-. - Apezar do Congresso .ter attribuição de 
regular o commercio interestadual! 

· O que quer<;> é demonstrar que não aéceito a affirniação de que. a 

. I 
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faculdade de t ribtitar, no nosso dil:eito constitucional, é abrángida pela 
faculdade de regular; o que eu quero é ~eixar claro que as excepções 
destróem completamente a regra geral. 

f 
O SR. PAssos MIRANDA. ·- Tornam-se iguaes á' regra geral! 
O SR. TEIXEIRA DE SÁ. -V. Ex. tem toda a razão. 
O SR. GALDINO LoRETO.- Por conseqilencia, Sr.Presidente, pod.emos 

accentuar que assim como no entender as palavras -importação-e-
exportação - é grande a differen_ça entre o nosso direito constitucional 
e o americano, assim tambem no tocante á clausula- ((regular o com-
mercio internacional e interestadual»- a differenca entre o nosso direito 
constitucional e o americano é completa. v 

No direito americano os Est ados não teem attribuições consagradas 
na Constituição para estabelecer taxas que influam sobre o commercio 
internacional e sobre o interestadual, como açontece com as attribuições 
expressas que a nossa Constituição conferiu aos Estados brazileiros. 

Como, pois, pretender que a ·clausuia - regular o commercio inter-
nacional, bem como o dos Estados entre si e com o Districto Federal -
no nosso direito deve ser interpretada tal quai ella o é nos Estados Unidos? 

Veem os nobres Deputados que se opp'õ.em ao projecto que eu tambem 
me mostro autonomista e que nesta parte estou com SS. EEx. 

O SR. · RonoLPHO PAIXÃO. - Dá uni aparte .. 
( 

O SR. GALDINO LoRETO. - A t erceira concessão é tambem muito 
autonomista. E' ' que o Congresso Nacional não póde fazer lei ordinaria 
interpretativa da Constituição, com força obrigatória . par.á ci Poder 
Judiciario F ederal e para os Estados, como querem o Sr. Eioy Chaves 
e' outros. · 

A Constituição deu ao Supremo Tribunal Federal · a competencia 
de derimir as causas e os conflictos entre os Estados e a União. Deu-lhe 
a competencia de resolver sobre os recursos extraordinar\os das sentenças 
em ultima lnstancia das justiças locaes: quando essas sentenças versarem 
sobre a v alidade ou a applicação de leis federaes e forem contrarias a 
essa validade ou applicação; ou quando se contestar a validade de leis 
ou de actos dos governos dos Estados em face da Constituição ou das 

' leis federaes, e a decisão do tribunal do Estado, considerar validos esses 
actos ou essas leis impugnadas . 

Deu ainda á justiça federal a competencia de processar e julgar todas 
as causas em que as partes fundarem a aeçã·o ' ou a defesa em uma dispo-
sição da Constituição Federal. · 

A toda hora podemos ver o Supremo Tribunal Federal declarar que 
uina lei não tem applieação a tal caso por ser incon:stituciónaL Que 
quer isso dizer? Quer dizer que as leis ordinarias não obrigam ao Supremo 
Tribunal FederaL ·-~. 

A lei que nós promulgasse.rnos com a pretenção de lei interpretativa 
da Constituição, desde que não fosse votada e promulgad!l pelos; moldes 
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de uma reforma constitucional, não teria força obrigatoria para a justiça 
federal. 

Com o mesmo direito e com a mesma força com que ella póde dizer 
que a lei ordinaria tal infringe a Constituição, poderá dizer que uma lei 
ordinaria interpretativa da Constituição da Republica é ineonstitucional. 

Estas idéas, eu não as estou affirmando pela primeira vez nesta Casa; 
já na sessão de 17 de setembro de 1901 eu fazia esta affirmação, defendendo 
os interesses estaduaes contra o nobre relator da Receita de então. 

Mas, Sr. Presidente, entendamo-nos :si o Gongresso não tem o direito 
de fazer leis ordinarias interpretativas da Constituição.;. 

O SR. PAssos MIRANDA. - Isto se deprehende do proprio espírito . 
da Constituinte, em que o artigo do, projecto do Governo Provisorio 
mandando que fossem interpretadas as leis e a Constituição não foi acceito 

·O SR GALDINO LoRETó. -Si o Congresso Nacional não tem o poder 
de fazer leis ordinarias interpretativas da Constituição com força obriga-
toria para a justiça federal, não quer isto dizer que não tenha o direito 
de interpretar a Constituição para o seu uso e no exerci cio da sua funcção 
de legislar. 

O SR. Emco CoELHO. - Nem póde legislar sem interpretar. 
o SR. TEIXl':IRA de SÁ.- E não pôde interpretar sem leis. 
O SR. GALDINO ·LoRETO. - Não quer isso dizer que o Poder Execu-

tivo possa, a seu talante, declarar inconstitucionaes as leis votadas pelo 
Congresso Nacional e regularmente promulgadas; não' quer dizer que 
os cidadãos se erijam em supremos interpretes da Constituição. Essa 
supremacia compete á justiça federal que della não póde abusar : pri-
meiro, porque só julga em especie; segundo, porque suas sentenças são 
obrigatorias sómente para as partes litigantes. 

O SR. PAssos MIRANDA. - Eu, com a opinião da Constituinte, sou 
contra a idéa de que possamos interpretar a Constituição. 

O SR. GALDINO LoRETO. -Já se appellou nesta Camara para uma 
lei promulgada pelo Congresso Nacional, na qual se interpretam os 
arts. 7.o, n. 3, e 9.0 , §I. o n. 1 da Constituição. 

' Por essa lei :federal se estabelecem os limites da taxação federal sobre 
o sello em prejuízo dos Estados. \_ · 

· Mas, pergunto : os Éstados estão obrigados a se submetterem a 
essa lei? - ' 

A resposta é que essa lei não obriga os Estados; ella é inconstitu-
cional. Os cidadãos não podem, é certo, desobedecei-a; mas os Estados é 
que não estão obrigados a sJbmetterem-se a essa interpretação. 

E' evidente que nessa interpretação Q Congresso Nacional foi muito 
. longe, fez uma usurpação contra os direitos dos Estados. E' abs11rdo 

dizer-se que uma procuração para recebimento de ordenado no T~esouro 
de um Estado precisa ser ~ellada com sello federal, visto que não póde 
ser Feconhecida como legal ou verdadeira sem elle, mesmo que tenha sello 
estaduat 
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Sr. Presidente; ha nisso incontestavelril.ente uma usurpaçã@ .dos 
direitos dos Estados, e essa usurpação o Sr. João Barbalho deixa bem 
clara no seu commentario ao art. 9.o, § 1.0 , :p_. 1. 
. : A quarta concessão que faço ao espírito auton,omista é que o Congresso 
Np.cional não póde fazer leis organicas para serem executadas p9r funccio-
~arios estaduaes; compete-lhe, pelo art. 34, n. 33, da Constituição, fazer 
!eis necessari,as para o exeréicio dos poderes federaes; compete-lhe, pelo 
mesmo art., n . 34, fazer leis organicas para a execução completa da Consti-
tuição; mas essas leis, segundo as proprías expressões do\ n,· 33, são as 
necessarias para o exercício dos poderes federaes, e não para limitação dos 
poderes estaduaes, e, segundo o n. 34 do a-rt. 34, sã.o as le'is que regulam 
os institutos políticos . e administrativos que a propria Constituiçãq 
creou.-

A esse respeito, Sr. Presidente, apoio a minha affirmação na autori-
dade de um egregio magistrado, que conquistou a sua chlamyde de mestre 
do direito constitucional nos excellentes Commentarios que teem sido 
tantas vezes citados nesta Casa, 'o Sr. João Barba·Iho. 

Eis o que S. Ex, diz nos seus Commentarios : 

« A Constituição dizendo " ~s poderes qQ.e pertencem á União >> 

refete-se ás attribuições que .ella confere ao Governo Federal, a: cada um 
dos orgãos •delle, legislativo, executivo e judiciario, e excluiu (como 
emprego dessas palavras, e obedecendo nisso á índole do systema) as 

·' ·leis e resoluções necessarias ao exercício dos poderes dos Estados, cuja 
autonomia assim resalvou, de accordo com o art. 65, n. 2. >> 

, Essas palavras são do Commenfario ao n. 33 do art. 34 da Consti-
tuição. 

Ainda são de S. Ex. estas outras palavras do Commeniario ao n. 34 
do art. 34. 

« Em o n. 33 a Constituição habilitou o Congi·esso Nacional com os. 
poderes necessarios á vigencia e pratica das altribuições conferidas ao 
qoverno. <;la União em seus diversos ' orgãos, legislativo, executivo e judi-
ciario; neste ·n. 34 dá-lhe a faculdade de regular o funcc ionamento dos 
institutos políticos e administrativos por ella creados. >> . 

Releva ponderar que o commentario do n. 34 do art. 34 é in,iciado 
por uma citação do diccionario de Frei Domingos Vi:eira. 

A quinta concessão que faço p.o espírito autonomista é que as leis 
a que se refere o art. 6. 0 , n. 4, da Constituição,, não são leis 'que devam 
se~ applicadas por funccionarios estaduaes; são as leis da União, que devem 
ser applicadas por funccionarios federaes, na fórmà do art. 7.0 , § 3.0 

E' certo •que a Constituição diz no art. 6,. 0 , n. 4, que o Governo 
federal não poderá intervir nos negõcios peculiares aos Estados, salvo 
p~r~ assegurar a execução das leis e sentenças federaes; mas essas Íeis 
são as de que trata o art. 7.o § 3. 0 , que diz que as leis da Un.ião, os actos 
e sentenças das suas, •autoridades serão executados em. todo o paiz por 
funccíonarios federaes , podendo todavia a execução das primeiras ser \ 
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confiada aos governos dos Estados, mediànte a annuencia destes. São 
leis fedetaes ' que devem ser executadas por funccionarios federaes e, si 
esses forem estorvados né_l execução dessas leis, o Governo federal tem o 
direito de intervir para garantir-lhes a acção. 

O SR. Emco CoELHO. - Garantir a execução das leis civis, crimi-
naes, etc. 

O SR. GALDINO LoRETO. - As leis civis, as leis commercüíes, as 
leis criminaes, cuja applicação é feita por fimccionarios estaduaes, em 
virtude da Constituição Federal não podem determinar uma intervenção 
do Governo Federal; não tem o Governo Federal direito de erigir-se em 
arbitro da fiel execuÇão, da fiel applicação dessas leis para inter'Vir, 
determinando uma. outra fórma de applicação. A Constituição estabeleceu 
o recurso contra a má applicação dessas leis. ' 

Esse recurso dirige-se ao Supremo Tribunal Federal e a intervenção . 
do art. 6. 0 , n. 4, só poderá ter logar, nesse caso, para cumprimento de 
sentença que determine a exacta applicação da Constituição ou das leis 
federaes. · 

A outra concessão que faço ao espírito autonomista é que pela Consti-
tuição os Estados podem tudo o que não lhes é vedado. 

A esse respeito vou mais longe elo que alguns Srs. Deputados, elo 
que o parecer do Sr. Anizio de Abreu, que nas paginas 15 e 28 affirma 
que só é v·edado á União e aos Estados aquillo que a Constituição expres-
samente vedou. · 

O nosso direito não colloça a União e os Estados no m~smo pé. 
$ó é vedado aos Estados aquillo que a Constituição expressamente lhes 
vedou; mas a União não póde ser collocada no 'mesmo pé : é-lhe vedado 
tudo o que a Constituição expressamente vedou e tudo o que a Consti-
tuição não lhê conferiu. l\l'ão lhe quero negar, entretanto, os poderes implí-
citos; esses poderes não se .deduzem do facto de não lhe terem sido negados 
na Constituição, mas são uma deducção logica dos podm:es explícitos. 
Ao. contrario, os poderes dos Estados são muito mais amplos, basta que 
a Constituição não lh'os tenha vedado, não é preciso que a Constituição 
Ih'os tenha conferido. 

E', portanto, uma concess~o outra que faço ao espírito autonomista. 
A este respeito não posso deixar de divergir das doutrinas sustentadas 

aqui pelo illustre Deputado por S. Paulo Sr. Eloy Chaves, quando affirmou 
que do art. 65, n. 2, da Constituição, que diz « em geral competem aos 
Estados todos os poderes ou direitos que lhes não ·forem negados », se 
deve deduzir que a União em casos excepcionaes tem poderes que lhe 
não foram conferidos. . j 

Não, Sr. Presidente, estes casos excepcionaes não estão na Consti~ 
tuição. 

Mas, si faço esta affirmação e esta concessão ao espírito autono-
mista, tenho a dizer desde logo que o art. 65, n. 2, nada tem que vêr nesta 
questão, porque em relação aos impostos a União e os Estados estão 
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collocados no mesmo pé;· a Constituição fez a discriminação dos impostos, 
declarando qual a materia tributavel ·privativa da União, qual a materia · 
tributavel privativa dos Estados e qual a materia tributavel commum. 

A União, portanto, por força do art. 12, tem direitos eguaes aos 
Estados. Em materia de impostos o que não é vedado á União ou aos 
Estados, é permittido. 

Este é que é o principio 
, Mas, este principio se deduz do art. 12 da Constituição e não do 65, 

n. 2, que deve ser posto á margem neste debate, que nada tem que vêr 
aqui, não obstante para elle ter appellado o Sr. Anizio de Abreu no seu 
parecer, á pagina 25, citando para exemplo. as opiniões do Sr. Theophiló 
Ribeiro e do Sr. Milton. 

E' o proprio Sr. Anizio de Abreu que, depois de occupar quasi toda 
a pagina 25, referindo-se ao art. 65, n. 2, reconhece a superfluidade, a 
impropriedade deste artigo no debate, quando diz á pag. 26 : <<si o art. 65, 
n. 2, não serve, ahi temos o art. 12! » 

O proprio Sr. Anizio de Abreu reconhece no seu paFecer que o argu-
mento deduzido do ~rt. 65 n. 2, tem menos vigor do que o que se deduz 
do art. 12! ' 

Allegou, Sr. Presidente, o nobre Deputado pela 'Bahia, Sr. Tosta, 
que o art. 7.o § 2.0 dispõe <<que os impostos· decretados pela União devem 
ser uniformes para todos os Estados .». 

Mas, Sr,. Presidente, està disposição n'ão tem applicação aos poderes 
estadoaes; é uma determinação á União . 

E, si assim é, por força deste art. 7. 0 § 2.0 nós não podemos dizer q\le 
os Estados estão obrigados a estabelecerem impostos iguaes. (Apoiados .) 

u que se diz aqui é que os impostos decretados pela União devem ser 
uniformes para todos os Estados; quer dizer que devem ser iguaes para 
um como para outro Estado e não para um como para outro individuo, 
para um como para outro contribuinte. · 

Senhores, uma outra cousa que desejo desde · já deixar assentada, 
e que me parece já ter ficado no debate, é que o momento da cobrança 
do imposto não lhe altera a essencia e que, por conseguinte, o projecto 
em debate pecca porque determina aos Estados o momento em que 1 

devem fazer a cobrança dos seus impostos. (Apoiados.) 
No art. 1.0 , se estabelece um momento e no art. 2.0 se estabelece 

um outro de cobrança do imposto. E os oradores que se referiram a esta 
parte do projecto, desenvolveram brilhantemente, victoriosamente, a 
sua argumentação, de modo a deixar fóra de duvida que, si os Estados 
teem o direito de cobrar um determinado imposto em dado momento, 
teem o direito de cobrar esse mesmo imposto em outro momento. 

O primeiro orador que alludiu a esta nenhuma influencia do ·momento 
da cobrança sobre a essencia do imposto foi, si não me engano, o Sr. David 
Campista. 

Veiu depois o Sr. Freitas e trouxe para o deb\).te a autoridade de 
MARSHALL. -
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O discurso do nobre Deputado Sr. Freitas foi, Sr. Presidente, um 
discurso brilhante, sobretudo na parte em que S. Ex. criticou Õs detalhes 

. do projecto, e criticou-os de modo que não teve refutação cabal. 
O discurso de S. Ex., Sr. Presidente, lembra-me, entretanto, aquella 

estatua que o grande Nabuchodonosor li viu em sonhos, a qual ti.nha 
a cabeça de ouro e o corpo todo de metaes reluzentes , mas os pés de a rgila. 
Recorda-me esta imagem. o discurso de S. Ex. e o. que representa 
os pés de argilla, o lado fraco desse discurso, é a intangibilidade que 
S. Ex. reclama contra os fiscos estaduaes,1para as mercadorias estrangeiras 
e para as nacionaes de producção de outros Estados. 

Ha, Sr. Presidente, um equivoco da parte do nobre Deputado pela 
Bahia; e esse equivoco provém de que a affirmação de S. Ex. póde ser 
verdadeira em relação aos Estados Unidos, em relação ao direito consti-
t ucional americano, mas não o é, de modo nenhum, em relação ao nosso 
direito. 

O que dispõe a Constituição dos Estados Unidos no art. 1.0 secção 10, 
é. o seguinte : , 

<< Nenhum Estado póde, sem o consentimento do Gongresso, estabe-
lecer impostos ou direitos sobre imports ou exports, excepto o que fo r 
absolutamente necessario para executar suas leis de inspecção; · e o 
producto liquido de todos os direitos e impostos· estabelecidos por um 
Estado sobre imports ou exporls, será para o uso do Thesouro dos Estados 
Unidos; e todas aquellas leis serão sujeitas á revisão e exame do Congresso. 

S. Ex. cít01,1 Màrshall. 

As palavrasque S. Ex. citou são estas: 
« Que são ·então imporls? 
São os proprios artigos que são introduzidos no paiz. 
Um imposto sobre imporls, portanto, não é meramente um imposto · 

sobre o actó de importação, mas é um imposto sobre a cousa importada. 
. Não é limitado a um impost o cobrado emquanto o artigo está / 

entrando no paiz; mas estende~se a um impos:to cobrado depois que elle 
tem entrado no paiz. ' 

Um imposto sobre imporls é uma taxa cobrada sobre artigos intro-
dúzidos no paiz, e é muito usuatmente arrecadado antes que o importador 
seja~ admittido a exercer seus di,reitos de propriedade sobre elles porque 
evasões da lei podem ser prevenidas mais certamente pela execução 'della, 
emquanto os artigos estão sob sua guarda. » 

Portanto, Sr. Presidente, o que a Constituição dos Estados Unidos 
veda aos Estados é estabelecer impostos sobre as cousas importadas, e 
não sobre a importação das cousas. 

Lá, o acto de importar é designado por imporlalion e não pela palavra 
import. 

Segundo os diccionarios, imports significa cousas importadas; e expor! 
mercadorias ou generos exportados, de exportação. 
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Mas, Sr. Presidente, afóra Marshall; afóra ' OS dicc1onarios, eu ainda 
podia accrescentar a citação seguinte, que é de Walker. 

E' um 1.0 livro para os estudantes de direito. Eu tenho a citação 
em inglez, mas vou fazel-a t1:aduzida.. · 

Referindo-se ao primeiro funda,mento d-~· s~ntença que declarou a 
incon~titucionalidade de uma lei de Maryland no caso Brown v. Maryland, 
diz Timothy Walker: · 

u A palavra imports significa cousas importadas. 
A prohibição, portanto, não é limitada a direitos sopre ' o. ado de 

importação, mas i:Q.clue direitos sobre os artigos importados. 
Ella estende-se a direitos cobrados sobre artigos depois que elles 

t eem entrado no paiz, como quando elles estão entrando. 
Isto é evidente da excepção á prol).ibição; a saber : « excepto o 

que for absolutamente necessario para executar suas leis de inspecção n. 
Ac'tualmente muitas leis de inspecção, de sua natureza, operam sobre 

artigos importados depois que elles estão desembarcados. E está excepçã.o 
foi feita, p~rque, de outra maneira, a taxa teria ficado dentro da prohi-

·bição. >> 

:Portanto, o que a Constituição americana prohibe aos Éstados c 
estabelecer impostos sobre as causas importadas. · 
, A nossa .Constituição prohibe estabel~cer impostos sobre a impor-

lação das cousas. 

O que o ~rt. 7.~ ri'. 1 da Constituição diz é isto : 

« E' dá compet encia exclusiva da União decretar impo~tos sobre a 
importação de procedencia estrangeira. >> 

A d1fferença é essencial. 
Nos Estados Unidos, por isso mesmo que a prohibição é de estabe-

lecer impostos sobre as cousas importadas, surgiu a questão de naciona-
lização dessas causas ; e dahi essa casuística da juri'sprudencia americana, 
á qual se referem com desdem os nobres Deputados pela Bahia, o Sr: Au-
guste Freitas, e por Minas, o Sr. David Campista. 
· Essa casuística que deu Jogar ao projecto em debate, segundo a 
qual foi elle moldado', não tem que ver no nosso direito. 

O syllogismo americano é este : os Estados não podem· tributar as ' 
cousas importadas; o ünposto d.e importação assenta sobre as cousas 
importadàs; logo os Est ados não podem tributar a importação. 

Este é o syllogismo americano. 
O nobre Deputado pela Bahia transplantando este syllogismo pará 

o nosso paiz, para o nosso direito constitucional, inverteu os termos e 
disse : os Estados não podem tributar a importação; .o imposto de impor-
tação assenta sobre as cousas importadas; logo os Estados não podem 
tributar as cousas importadas. . · . 

Ha evidentemente um paralogismo. O que era premissa maior, no 
syllogismo americano, passa. a ser a condusão no direito brazileiro; e o 
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- que era a conclusão, no direito americano, é a premissa no nosso direito. 
Foi por ·essa fórma, Sr. Presi<;l.ente, que o nobre Deputado pela Baliia 

chegou á negação do direito dos Estados estabelecerem impostos sobre as 
cousas importad_as. 

Mas, S. Ex. disse mais : 
« Vêde a lição que desce das alturas onde paira o Supremo Tribunal 

Americano, a mais efficaz garantia .que encontrou aquella Nação no período 
de sua formação, e, certamente :vos convencereis de que a constituciona-
lidade ou inconstitucionalidade do imposto não deve ser julgada pelo 
momento em que elle é cobrado, pela fórma por que 6 é, nem pela agencia 
que o (,eco.lhe. · 

Menos é, senhores, pela denominação, que esta não lhe affecta . a 
essencia. » . 

O que o define é a causa sobre que elle recae. O imposto que recae sobre 
artigos de procedeneia estrangeira é imposto de importação, qualquer que 

, seja o. momento, a fórma ou o modo por que elle for cobrado. >> 

Na primeira parte eu não terei duvida em estar de accordo com o 
nobre Deputado pela Bahia . 

. Quanto á segunda parte, porém, devo dizer que foi com pasmo que 
ouvi S. Ex. declarar que o que define o imposto é a cousa. 

As cóusas impQrtadas podem ser objecto de um imposto de-impor-
tação, podem ser assentó de um imposto de consumo, podem ser assento 
de um imposto de transmissão de propriedade, podem ser assento de muitos 
outros impostos. 

Como definir só pela cousa o imposto de repartição, o imposto de 
quotidade, o imposto de transmissão de propriedade, quando elles podem 
recahir ao mesmo tempo sobre cousas moveis e immoveis, sobre cousas 
importadas e sobre ·cousas produzidas no paiz? ' 

·Cqmo definir o imposto directo e o imposto indirecto, só pela cousa 
sobre que elles recaem? 

Na, definição desses impostos, vê-se bem que as cousas sobre que 
elles assentam não lhes dá a differença especifica. Sobre as mesmas cousas 
pode~ ser

1 
lançados impostos <;lifferentes. Ij: que definição é esta que não 

dá a differença especifica do definido? · 
Não, Sr. Presidente, na definição do imposto o que dá a este a 

differença especifica é muitas vezes o fim economico da taxação, a!l qual 
alludiu o nobre Deputado pelo Piauhy em seu parecer. 

Póde ser a cousa o que define o imposto sobre immoveis. 
A fórma da cobrança póde definir o imposto. 
E' ella que define o imposto de repartição, o que lhe dá a difierença 

especifica . o que dá a differença especifica do imposto de transmissão, 
si não o facto sqbre que elle assenta? · . 

Sr. Presidente,. temos que attender principalmente á incidenc\a 
do imposto para conhecei·-lhe a essencia. o imposto. directo incide sobre 
o. contribuinte, que recolhe o imposto ao Thesõuro; o imposto indirecto, 
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porém, incide, não sobre aquelle que o recolhe ao Thesouro, mas sohre 
um outro, que póde ser o consumidor. · 

· Portanto, é es sencial distinguirmos o' assento da incidencia do imp.osto. 
· A incidencia é sempre pessoal; ella é o facto em virtude do qual o imposto 
attinge a uma determinada pessoa. O assento do imposto representa a 
materia tributavel, que póde ser uma pessoa ou uma cousa , · 

O assento póde, portanto, ser pessoal ou real. E' pessoal, por exemplo, 
no caso do imposto de capitação; é real, em quas! todos os outros impostos. 

O nobre Deputado da Bahia, ainda considerando o assento do imposto, 
não teria razão, porque, quando muito, S. Ex. poderia dizer que, o imposto 
é real ou pessoal conforme a materia tributavel é uma cousa ou uma 
pessoa .. 

Mas, Sr Presidente, isto é muito vago. Quasi todos os impostos são / 
reaes. O Brazil não tem impostos pessoaes. Como definir então todos 
esses impostos que temos, como dar-lhes a differença especifica? 
· Estou fazendo affirmações que precisam ser apGiadas em alguma 

autoridade. Apoio essas affirmações na autoridade de René Stourm. 

Diz elle: 
cc A incidencia do imposto é o facto em virtude do qual o imposto 

attinge uma pessoa determinada. » Ser-se-ia tent~do, á primeira vista, 
a dizer uma pessoa ou uma causa determinadas . Mas, é preciso ter cuidado 
de não confundir a incidencia e o assento, palavras que não são syno-

. nymas, com·o vae mostrai-o a definição deste uÍtimo. 
<< O assento representa a materia tributavel sobre a qual repousa o 

imposto. »Todo imposto, com effeito, fere, necessariamente, uma materia 
tributavel, da qual tira o seu producto. O assento é pessoal quan8.o a 
materia tributavel é uma pessoa, como no caso de capitação. O assent o 
é real, quando essa materia tributavel é uma riqueza, uma mercadoria, 
um objecto, etc., attingido pelo fisco, independentemente do seu detentor, 
como as terras e as casas, os cavallos e carruagens, as bebidas, saes , 
assucar, etc. 

A íncidencia, contrariamente ao ~sse!Ú,o, visa sempre exclusi~amente 
· I o contribuinte. Ella deriva das o·perações de arrecadação, que succedem 

ás operações do assento. Que a taxa tenha sido real ou pessoal, assente sob1:e 
as terras, as casas, os homens ou as cousas;, sempre e necess;1riamente 
·um devedor qualquer será encarregado de pagai-a ; Quem: será este 
pagador? Qual será este devedor? A difficuldade da questão da inci-
dencia consiste precisamente em descobril-o. » 

Dahi a ·distincção da incidencia em legal e effectiva. A ·incidencia 
legal 11ão offerece difficuldade. O imposto incide sobre aquelle que o 
recolhe ao Thesouro. A difficuldade consis\e em determinar a incidencia 
effectiva. Alguns, coxp.o Adam Smith, affirmam que quem paga 
sempre o imposto é o vendedor : outros, como Ricardo e o duque de 
Broglie, dizem que o imposto é sempre pago pelo consumidor, e outros, 
corno René Stourm, .consideram imprudentes essas a:ffirmações, ponfue 
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o que regula a incidencia d,o imposto é a lei da offerta e da procura. 
Algumas vezes a incidencia se dará no consumidor e outras no productor. 
Cada contribuinte é. tentado a descarregar o peso do imposto sobre outro, 
de sorte que o phenomeno da repercussão, a que alludiu o Sr. Calogeras 
em seu discurso, vae attingir muitas vezes ao COI\SUmidor, a uma pessoa 
que está muito distante daquella que foi realmente a primeira a fazer 
o pagamento ao Thesouro, a primeira , sobre quem incidiu o imposto; 
mas ha . tambem a repercussão inversa, en arriere, a que os allemães 
chamam abwazung, em virtude da qual póde acontecer que sej!l um pro-
ductor quem carregue com o peso do tributo . 

Estas considerações eu as faço para infirmar o asserto do nobre Depu-
tado pela Bahiç que definiu o imposto pela cousa. 

Senhores, Leroy Beaulieu, citado nesta Casa particularmente no 
parecer do nobre Deputado pelo Piauhy, diz que os impostos de alfandegas 
são ou fiscaes ou proleclores; fiscaes, si as mercadorias importadas não 
teem similares ou succedaneas produzidas no paiz. Si os impostos cobrados 
nas alfandegas sobre as mercadorias importadas são iguaes aos impostos 
cobrados no interior sobre as mercadorias indígenas, similares ou succe-
daneas, esses impostos são tambem chamados fiscaes. Ao contra'rio, esses 
impostos são charp.ados protectores quando gravam mais a mercadoria 
importada do que os impostos interiores gravam as mercadorias indígenas 
si miJares ou succedaneas. 

A esse respeito eu poderei ler algumas palavras de René Stourm que 
affirma, que a economia política condemna os impostos protectores . 
São estas as suas palavras : 

« A economia política não faz tão facilmente justiça á theoria preco-
nizada pela coalisão dos .interesses particulares e ,designada sob o nome 
de imposto protector, que triumpha hoje e pretende desviar as taxas do 
seu unico destino legitimo, para fazer dellas um instrumento de protecção 
em proveito de alguns. 

E ' ·assim que se vê uma rede de alfandegas em torno das fronteiras 
dos difierentes Estados, com excepção talvez unica da Inglaterra, oppor-se 
á i,ntroducção das mercadorias estrangeiras. A despeito dos esforços 
inversos da civilização para abater as barreiras, essa rede de alfandegas 
se applica c9m todas as suas forças a entravar o desenvolvimento das 
Telações industriaes e commerciaes entre os povos. 

' , Em vão os objectos os mais essenciaes procuram penetrar : não o 
podem sinão com a condição de pagar · uma . taxa de protecção, cujo 
effeito immediato é elevar tanto mais o preço dos productos similares 
no interior. De sorte que as tarifas de alfandega r ecahem sobre o consu-
midor, não em proporção dos productos estrangeiros que penetram, mas 
:da proporção infinitamente mais extensa . da . repercussão das tarifas 
no interior. Torna-se desde então quasi impossível cifrar a sobrecarga 
que ellas impõem ao paíz, sobrecarga de que certos P,roductores privile· 
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giados aptoveitam exclusivamente, · em detrimento do publico e do 
Thesourõ. » 

Esta sobrecarga é avaliada por Leroy Beaulieu no triplo, no qua-
dmplo e até no decuplo dos impostos, que são· recolhidos ; ao The-
souro. 

« O pro~eccionismo, de resto, diz ainda René Stourm, não se encantôa 
mai$ nas fronteiras. Invade o domínio do imposto e multas taxas modernas, 
notavelmente as que são estabelecidas sobre o assucar e o alcool, tendem 
nos differentes paizes, por ha~eis combinações, a enriquecer não sómente 
o fisco, mas tambem o industrial que fabrica esses productos. » 

Eis aqui, Sr. Presidente, o imposto protector, já se não limita ás 
alfandegas, já se não limita ás fronteiras; invadiu o domi'nio da taxação 
e já é cobrado no interior do paiz. · 

Quer isto dizer que não é o momento do imposto o que lhe dá a essencía; · 
. ; , o imposto cobrado na alfandega póde ·não ser protector, póde ser um 

imposto puramente fiscal , e o impost0 cobrado no interior do paiz pódc 
ser um imposto protector. 

Ora, Sr. Presid.ente, que é o que car.act'eriza o imposto de importa:ção? 
Será o simples facto da cobrança na alfandega? (Pausa .) 
Responde o Sr. Freitas que não, e eu estou de accordo com. S. Ex. ; 

na alfandega não se recolhe sómente o imposto de importação. 
A essencia do imposto de importação, portanto, não está sómente, 

nã9•póde estar no facto de ser cobrado na alfandega .' 
A alfandega cobra impostos de importação e impostos de consumo. 
Tem-se cl,ito aqui muitas vezes, dísse-o o nobre Deputado pelo Piauhy 

no seu parecer, e disse-o nesta tribuna o illustre representante por S. P;:tulo, 
o Sr. Eloy Chaves, que o imposto d,e importação é uma especie de imposto 
de consumo. 

Mas, o que é que define o imposto de i'mport·ação, o qu'e é q·ue define 
essa e'specie de imposto de consumo? 

Nessa definição é que eu divirjo profundamente do nobre' Deputado 
pelo Piauhy e do nobre Deputado por S. Paulo : para SS. EEx. imposto 
de importação é o que é cobrado na alfandega. 

·Já fiz, porém, notar que o imposto de consumo · póde tambem: ser 
cobrado na alfandega. · ' 

Actualrnente o imposto federal de consumo ,- é certo, ' nã~- é cobrado 
na alfandega, é cobrado pela fórma dos sellos; mas a razão por ,que se 
preferiu tal fórma de cobrança, para essa especie de imposto, deu-a o 
·sr. Serzedello, nó seu parecer da Receita; em 1901. Preferiu-se essa fórma 
de cobrança do imposto de consumo para haver maior facilidade de fisca-

, lização, pois receia v a-se que, si não se cobrasse o imposto de consumo· da 
· hiercadoria importada pela fórma do sello, a fraude viesse a desfalcar 

extraordinariamente o Thesouro, procurando o producto nacional revestir 
a fórma do producto. estrangeiro. 

Esse mesmo imposto de consumo, portanto,. que a União cobra das 
mercadori.as estrangeiras, poderia ser cobrado na alfandega.· 
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Será, P<lrém, a fórma dessa cobrança que dá ao imposto de consumo 
o seu carac~eristico? 

O imposto ·passa a ser de ·consumo, sómente, porque não é cobrado 
na alfandega? 

Respondeu o Sr. Freitas que . não; respon/deu o nobre Deputado por 
Minas, Sr. David Campista, que o momento não altera a essencia do 
imposto; e respondeu igualmente o nobre Deputado pelo Pará, Sr. Passos 
de Miranda. 

Então, si não é o momento da cobrança que dá a essencia, que dá 
a differença específica do imposto de importação, qual será essa differença? 
Que é o que distinguirá, então, Q imposto de importação do imposto de 
consumo? 

Senhores, o que distingue o imBosto de importação do imposto de 
consumo é a protecção; é o fim economico e político da taxação : cobra-se 
o imposto sobre a mercadoria pelo facto de ter vindo de fóra; não se cobra 
o consumo; cobra-se a importação; cobra-se a entrada da mercadoria 
pelo facto de sua origem, de sua- procedericia . · 

Esta é a differença essencia~. O imposto cobrado na alfandega, dê-se-
lhe embora o nome improprio de importação; não é sinão imposto de con-
sumo,. desde que seja puramente fiscal, desde que não seja prolector. 

Poder-se-ha dizer que é imposto de importação aqueHe que se cobra 
/ sobre a mercadoria importada e que é igual ao imposto cobrado sobre a 

mercadoria produzida no paiz, similar ou succedanea? 
Certamente que não; nenhuma· consideração, nenhuma razão ha 

para que se possa chamar imposto de importação a um imposto que pese 
igualmente sobre a mercadoria estrangeira e sobre a mercadoria nacio-
mil, similar ou succedanea. ' 

O imposto é exactamente o mesmó, e o que varia é sómerite a fórma 
da cobrança; em relação aos productos do paiz, dir-se-ha' que é imposto 
de cçnsumo, e, em relação aos gerieros vindos do exterior, dir-se-ha que é 
imposto de importação . Este imposto de importação, porém differirá 
do ~e consumo? Este imposto de importaç~o rião será essencialmente um 
imposto de consumo, o mesmo que é cobrado da mercad-oria nacional? 
E este imposto de importa.ção não poderia ser cobrado do mesmo modo 
e )la mesma fórma por que é cobrado o imposto de consumo da mercadoria 

. nacional? 
Que é então o que lhe dá esta denominação? 
O SR. PRESIDENTE. - Advirto ao nobre Deputado que a hora da 

primeira parte da ordem do dia está finda,. 
O Sh. G"LDINO LoRETO. -'-- Sr. Presidente, estou muito longe de1 

, terminar ·o meu discurso; por emquanto, estou respondendo ao Sr. Augusto 
de Freitas: ' · 

O SR. PRESIDENTE.- V. Ex. póde ficar com a palavra para. amanhã. 
O SR. GALDU~o LoRETO. - Sim, senhor; mas V. Ex. ha de me per-' 

mittir mais algumas palavras, prevalecendo-me dos minutos de toleran~ia 
IMPOSTOS INTERESTADUAES. 28· 

J 

'· 
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que· V. Ex. ll:o::;.Lurna conc:ef!;er aJOs O!lado·res, para interro:m:per o meu 
discurso em ponto mais conveniente. 

O que. deixo., portanto, aecentl!Jiado, no· mo,mento ·em ·que sou· inter-
rompido pela horcJ., é isto : o que caracteriza o imposto de ünpQ.Ftação. é 
a prlfJJb~t.cçlii.zy,; 0 imposto fisca1, cobrado na al:llandega, é verdadeiramente 
t'llm í•mposto de êonsumo, não é i-mp.osto, de impertação; .o. imfJOS:to de 
imp:ortaçã.<;>,. <i}ue póde ter esse n<Xtililte· é I) imposto. que é: c.ohrado s.ohre a 
mercadoria, não pelo facto do consumo, mas pelo facto da proc.ed~ncia, 
pelo facto <ille vier de :lióra. · 

Todo o imposto qu não seja protector, todo o impost@ qu·e n .ão · 
assente snbve. a mellcadoria pel@; faeto della ter .yindo, de fóra,,, pela sua 
origem, não, é imposto de importação. 

SuJ)l.p.Ontrarnos q'lle· @ imjilosto' P,swl eobradio !?'a a1:tiandega, á entrada 
da mercad!o.rila, f()sse cobirado no ~nterit>.r :. que déno·mina.çã0 se daria a 
ess.e imposto, que: é e'1'-:il!ctamente o mesmQ.~ 

Certo que a denominação seria d:e impos·to €te co;a,s.um.o. 
Que é o que varia então•,. si a essett®ia do, imposto é _a meSJill.a, s.i 

g11av.a a m.ereadoria, s:ó e excb.11sivamente peler. c0.nsum0~ que é o tJl!le lhe 
dá essa delil!Oirninaç.ã{l improprra de irnportaçã~,. sinão o iacto cl:e s·er e1le 
cobrado na aUandega? 

EntretantQ, Sr.l?resicitente, todo o. impos:io p:roteetor, se~,a c.ob.~:ll!dQ na . 
alfandega, sej'a no interior dllil .paiz, c01:m. fór . .r;na de imposto ·de eonsl'lmo·, 
por qualquer agencia <qitte sej:a, por meio Che seB.Qs,, sej!a c.omo. Jlor,. é urn 
imposto de importaç-ão.,. p{i),rqwe grava a rnen:adoria,, pelo fa,eto de ter, 
vil1ldo, de f@ra, ·pelo fa11:t0r da p'r@ce.denci.a, pelo facto. da o~rige:rn.. · 

O SR. EsTACIO CoiMBRA. _:_ Não apói'ado, quaTlto ao ponto de vista 
e.c.m1omico . 

o ·S:R, GAn.,D.INIO LOB.ETO. - TGI4:ill a di:ffe.Fen.ça para mais ·que houver 
entme o impos,to. de c«msumo, q~1e ass.eata sobre. a men:adoria na_cional, e 
o ooplOsto cob.rcad0c pela mes>NHk fóFrn;a 01:1 pela alfândega s,o,b.re a mercadoria 
de proe;e.dencia estrangeira, é impQst.0· de in1portação; p01rque essa diffe-
l'EID.Ça visa attimlgiJr 0 irn:p011tador, ou dire.et.amente ou p,{)F mei@ da reper-
cussão; inversa, .. podelil!do acontecer que incida e·fiectjv.amen,te. sohre elle. 

· ~st.a. é. qU!.e. é a minha afflrmaç.ão. · · •. 

O S!l. TEÍXEIRA DE SÁ. - Ponha isto mais claro. 

O SR. GALDINO LORETO. - Quem 11ão tem o direit9 de cobrar o 
imposto de importação não tem o dl reit0. de gravar ~ mercadoria estran-
geira com imposto mais pesado do que aquelle que pesa sobre a mercadoria 
similar do pai:z. . · . 

A União, qlie tem o direito ·de crear o mpos·te de iiripertagã<'> so9re 
a mercadoria de procedencia estrangeira, tem 'o direito de esil.abéleeer 
uma taxa mai@r s.ohre' a rneFe:wf!l!o:via estrangeira do que. s:ohre a !'liaoional ; 
fH!)rque .essa dilli~rença: da taxa,. em prej.uiz,o da rn~rcadaria estbrangeira, 
deve s'er le;va.!ila á: conta de imJilOS.tQ de importação-,. que a União acha. pre-
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'feriv,el e,ohrar no. interior a e®blfar ma aUandega, no m0:m~ntQ. em que a 
mercadarià: elil'tra. . · · . 

Pôclte por,~nto- a União. estabelecer taxas desiguaes para, distin-
guincEo a p:re>:V~e~iencia das mercadoóas, e&iabelecer urna taxa para a 
mercadoria nacional e uma out·ra p.ara a mercadoria simil'ar de proce-
dencía estrangeira. 

A Un~ã<Y poderia cobrar o imposto- de importação, da mesma forma 
.per qU<e cobra o impost<T de consumo. Poderia cobrar 6 de imp@rtaçã<Y, 
corno· uma sofuretaxa ao d'e coosumo. 

Esse imposto de consumo e a sobretaxa da importação f:lOderram s·eT 
cobrados· na alfandega, como poderiam ser cobrados no interior. 

O memento da cobranç.a é que di'filerirra. 
Actualmente a União cobra o imposto de consumo das mercadorias 

estrangeiras, por meio da seUo, e co,bra na alfandega O· da· impertaçã.o. 
PodeJlia c.obral-os ao, mesmo. tempo, reunindo o imposto de consumo 

ao. de: impárta.ç,ão e cobrando ambos na alfandeg.a . 
. Pg,r <i!Ue 1!l<ãO 0> fez.?· 
Porque achou mais w'liveniente, para a fiscalizaçãe· clra cobramça 

do i-mposto.· de consumo·,, esta:hele.~er qm.e O· imposto' de importação· seria 
pag€>1 na aMaiDdega e <T de c.ol!l!sum:o Iil.O inte:rior. · 

Iilo· mesm@l mod<T, a União· pode:ri,a annexa.r ao. imposto de cons~me 
0: «<ie i!mp:ortawão e arre:c:adar - esse addieional e esse imposto de consumo 
reunidos -, de uma só vez, fazendo a co.bramça de ambos· 1).0 ·iuterior. 

Não poderia fazer isto sob a fórma de sello? 
Parece, Sr. Presidente, que nao deve haver duvida so,bre ess"e ponto. 
Ü' que quero deixar accentuado é isto : o imposto de consumo assenta 

sohre a mercadoria pelo simples facto do consumo, sem que se attendà 
á origem da mercadoria; de s·orte que todo o imposto que for puramente 
fiscal', que não for protector, assenta excfusivamente sobre o facto do 
consümo ;· mas·, quando h a necessidade de distinguir á ori-gem, a imposto 
não assenta excl'usrvamente sobre o facto do consumo, uma parte assenta 
sobre o facto da or;igem ou procedencia da mercadoria. 

A parte, que pesa por motivo da origem da merea:do·rra é imposto 
de imp0rta~ã<'1; a parte qUiil' pesa exdusivame1'lte peio facto do. cornmmo 
será ;mposto- de consumo. 

C:'rer<Y que isto é élaro. 
O Sn.' TEIXEIRA DE SÁ. - Ainda não ;mde apprehender. 

, O SR. GA\LDIN'O LO:Ji!.·E'FO.- Sr,. Presidente, o nobre IJepu:tado· Sr. Felis~ 
.ID.elil@· JF'reiwe, no selll.' s.nbstitlJ!tlV'&, disse que o · impOôt@l que os E·sta:d@'S 
podem eilfta>bel'ecer so.hre as mercad.oriias· estrangeiras deve ser cobracl:0» so.b 
a fórma de imposto de consumo. 

D'ev@ eJieda'raF' a S . Ex. que não sei Si .ha uma fé>-rma ca:racteristica· da 
cobrança de imposto de consumo; ~' á fórma de cobrança: que· a n!obre 
Iil!il'Ji>m,tado. JDO·F S.e.rg~pe: parece preferi:r, jn,lgo pre~erivd o- drawl:ta~k, · ao 
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.. qual não é alheia a nossa Constituição quando no art. 34, n. 5, dá .ao 
Congresso Nacional a competencía exclusiva de crear entrepostos. 

. . I ' . 
. Não devo dizer á Camara o qua seja drawback, porque ella bem sabe 
que é a restituição do imposto cobrado á entrada da mercadoria e que se . 
faz ao tempo em que essa mercadoria 'sae para o estrangeiro. · 

Ha o drawback e ha o systema da admissão temporaria. 
Qualquer delles parece-me preferível ao proposto pelo nobre Deputado 

por Sergipe; porque, pelo men'os a União, que é a quem deve aproveitar 
o imposto, por força da Constituição, teria desde logo seguro 'o producto 
da arrecadação do imposto. 

Deixo, Sr. Presidente, uma vez que já ab\].sei da tolerancia de V. Ex. 
e dos collegas que me ouvem, a outra parte do meu discurso, que é com 
certeza a mai.s importante, para a sessão seguinte. 

O SR. PRESIDEN'llE.- V. Ex. ficará com a palavra. 
,1 O SR. GALDINo' LoRETO. - Na sessão seguinte considerarei o dis-

curso d~ nobre Deputado Sr. Freitas, na parte· erri que se refere á pro-
ducção dos outros Estados, e procurarei demonstrar a inconstituCion<!.li-
dade dos . impostos de importação interestadual. 

Finalmente, demonstrarei a competencía do Congresso para intervir 
nesta questão e justificarei o substitutivo que 'tenho a hoi;J.ra de mandar 
á Mesa. (Muito bem; o orador é cumprimentado pelos Deputados presentes.) 

Vem á Mesa, são lidas, ' apoiadas e postas conjunctamente em dis-
cussão as seguintes • emendas. · 

O Congresso Nacional decreta : 
.· Art. I,o Salvo o disposto no § 3.0 do art. 9 da Constituição Federal, 

o irp.posto estadual ou municipal, de qualquer natureza, que asst::nte sobre 
as mercadorias e13trangeiras ou sobre as · nacionaes 
de. producÇão de outros Estados, por motivo da 

Oaldino Loreto. origem ou procedencia dellas, dará logar a. uma acção 
Emenda 

termes desta l~i. 
possessoria . contra o Estado ou o município, nos 

§ 1.° Considera-se motivada pela origem ou procedencia da merea-
.doria a taxa, sobretaxa, imposto ou aggravação de imposto que, havendo 
similar de produeção do Estado ou município, assente exclusivamente 

.J · 'sobre as mercadorias importadas, quaesquer que sejam a denominação 
da taxa ou imposto, a repartição arrecadadora e o momento ou a fórma 
da arrecadação. 

§ 2.0 • Não se considera motivado pela origem . ou procedencia da 
· mercadoria · o imposto de cpnsumo, cobrado do. importador em razão da 
' facilidade da arrecadação, si igual imposto· é cobrado, por outra fórma e 

exclusivamente, sobre a mercadoria similar de producção do Estado ou 
município, ou si a mercadoria importada não tem sim1lar de producção 
d'e um ou de outro. , ' 

· Art. 2.o- Compete aos juízes federaes concede.r mandado de m~nu-

. ! 
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,tenÇão, ou prohibito.río, em favor do possuidor de mercadorias ~strangeiras 
ou nacionaes que for turbado ou ameaçado na sua posse, em consequencia 
de dispositivo de lei Estadual ou municipal que estabeleça o _imposto a 
que se refere o artigo antecedente e seu § 1.0 , ou que contravenha o està-
tuido nos arts. 9. § 2.o e 11.o, n. 1, da Constituição Federal. 

Paragrapho unico. Nos municípios ou circumscripções que não 
forem séde de juiz seccional competirá a concessão desses mandados aos 
respectivos supplentes. 

Art. 3.0 - Os màndados de que trata o artigo antecedente serão 
expedidos dentro de 24 horas da apresentação dos requerimentos e inti-
mados ao exador e ao fúnccionario que tiver a attribuição de representar, 
em juizo, o Estado ou inunicipio. 

Art. 4.o - Contra esses mandados só são admissíveis os embargos 
de falsidade do ?-llegado. . 

Art. 5.0 - Os embargos a que se refere o artigo antecedente devem · 
ser apresentados até tres dias depois da intimação do mandado ao func-
cionario que tiver a attribuição de representar, em juizo, o Estado ou o 
município, e, na falta ou ausencia desse funccionario até tres dias depois , 
'da 'intimação, ao exactor. Fóra desse prazo não serão recebidos. · 

Art. 6.0 - Findo o prazo do artigo antecedente, com os embargos 
ou sem elles, serão os autos .conclusos; e o juiz, , dentro de tres dias, pro-
nunciará a· sua sentença confirmando ou annullando o mandado. 

Art. 7.0 - A sentença confÍrrriatoria produzirá todos os seus eftleitos, 
que' não se suspenderão aíüda que o Estado ou o município proponha 
acção petito'ría, par~r haver a taxa ou imposto impugnado, perante a 
justiç~ federal, nos termo~ do art. 60, lettra a da Con~tituiç~o Federal. 

Art. 8.0 - As justiças locaes são incompetentes, na fórma do citado 
art. 60, lettra a da Constituição Federal, para conhecer dos executivos 
'fiscaes dos Estados ou municípios, si a parte fundar a defesa em dispo-
siç_ão da Constituição Federal ou dessa lei. 

Art. 9.0 - Esta lei entrará em vigor a 1 de janeiro de 1905. 
Sala das sessões, 28 de outubro de 1903.- Galdino Lorelo. 

Accrescente-se o seguinte ar~igo, que será o 1.0 do projecto : 
Art. 1.0 - E' livre de quaesquer impostos da União ou dos Estados 

e municípios o intercurso das mercadorias nacionaes ou estrangeiras, 
quando objecto do commercio dos Estados entre si 

Emendas e com o Districto Federal, quer por via marítima 
A. Azevedo. quer por via terrestre ou fluvial. ' · 

Paragrapho unico. Exceptua-se desta dispo-
sição .o imposto autorizado pelo artigo 9.0 , n. 1, da Constituição Federal. 

Ao art., 2.o, em seguida ás palavras- commercio a retalho- accres-
cente-se: 

<<Ou depois de vendidas pelo importador. >; 



- 4S8-

Para o caso d·e set· approv.ad:a a emenda n.. l -'- A1tere-:se : para 2.o, 
3.0 , 4.0 e :5.oa numeração dos artigos do :projecto e hem assffirm. palfa 2.-o .e 3.o 
a reiferencia aos arts. ii..O e 2.0 . · , 

. ' . Sala das sessões, 28 de outubro de 1903.- ArnolphG Azevewo. 
Fica a discussão .adiadá pela hora. 

SESSÃO DÉ 29 DE OUTUBRO 

O Sr. Galdino Loreto. - Sr. Presidente, venho prosigui;r .hroj.e 
no meu d-iscurso, hontem int~rrompido pela hora. 

O tempo de qu.e disponho é mwito limitado, e por isso passG im.m.edi.a-
tamente a considerar a parte do discurso .do nob.re Deput ado .J>éla Bahia, 
que .se refere á isenção de imposbos 'interestaduaes, de ~ue -devem g>Q.zar os / 
,productos de ocitras Estados. 

Disse o nobre Deputado pela Bahia : 
11 O q1:1.e o 1egislador quiz, estou persuadido, foi exonerar a mercadoria 

estrangeira de outros tributos que não os impostos de importaÇão, de'Cre-
tados pela União; e bem assim exonera<r a mercadoria nacienal d'e outros 
tributos que não os do Estado de onde eHa sahiu . >> • 

, Sr. Presidente, ha equ·ivoco por pa·rte do nobre Deputado pela Bahia. 
A C<iH.iLstitu.ição isentou os productos dos oi.It.ms Estados dos imp:GI.stos 
de exportação, na fórma do § 3.0 do art. 9. 0 , dQs impostos d<f) transito e 
dos cobrados na passagem de ·um para outro, na fórma do art. 11, n. 1, 
de impostos de importação, na fórma do n .. 2 do art. 7.0 , qm.ando dispoz 
que é livre' o commercio de cabotagem das mercadorias Dli\Cionaes e das 
estrangeiras que já tenham pago imposto de importação. 

' Não é agora o . momento de saber si esta interpretação que dou 
ao n. 2 do art. 7. 0 é a verdadeira, porquanto trato apenas de responder 
ao nobre Deputado pela Bahia e mostrar que S. Ex. está em •equivoco. 
Quero dizer que a Constituição não veda aos Estados impôr tributos 
sobre os productos dos outros Estados, em absoluto; veda apenas impor 
tributos de transito, de importação e de exportação. 

São tres especies de impostGis que a União veda aos Estad0s -es'tabé-
lecer sobre os productos: dos outros Estados. 

' Mas destas tres especies o nobre Deputado pela Bahia inferiu que a 
Constituição veda estabelecer impostos sobre productos de outros Estados. 
Mas, além dos impostos "de transito, de importação e exportação, ha os 
impostos de consumo, de transmissão de propriedade, etc., que podem 
recahir sobre os productos dos outros Estados. 

Era muito mais simples que () . legislador constituinte, sa qui'zesse 
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estabelece-r esta intangibilidad•e que 'O nob.re Deputado pretentie, d.ísse 
se, em uma só--'clau~;>ula - é vedado aos Éstad.Qs estabelecer impostos 
sobre os productos dos outros Estados. 

Porque l):ãO fez? Por que ·em tres clausuJas div·ersas· es.tabel~neu a 
isenção de ímpostos det·erminad0s, especiaes? E' bem de ver que a .i:ntan-
gíbil,idade que o nobre Deputado pela Bahia rretende não@ estava nas v-istas 
do legislador. · 

Em 1901 tive occasiã@, respondendo ao então Depllltado pelG Pará_, 
o Sr. Serzedello Corrêa, de dizer que não era possível imaginar um legis-
lador estadual ou municipa.l q·tte gravasse -com. impostos as mercadorias 
de prodlJl-cção de seu Estado ou muni·cipio, deixand<(l) Jivt··es ·de impostos 
as mercadorias d·e pro.dm:·ção de outros. Estados ou muJiÚc:ipi..os. 

Repito, Sr. Presid·ente, que nãG comprehenclo que :Se .possa imaginar 
um legislador municipal dessa ordem, estabelecendo um imposto para os 
produ-ctos de seu. municipÍ'o, e não estabele-cemdo ígualsoh;re QS productos 
de munícipios differentes. 

Só deante d·e p·rohibição ·con:stitucioilí1al e expressa, ·@ legislador 
municipa~ poder-se-hia deter. Essa dísp"Gsição ·expressa não ·existe. Tive 
a sa.tisfação de ver 'O Sr. Serzedello entrar no bom camin•IHi)., qnando 
o.anno passado apresentou ao seu projecto uma emend-a que em subs•tancia 
consagrava os .princípios. do projecto em 'debate. 

Passo a tratar da inco,mpetencia da União para estabelecer impostos 
de importação interestaduaL 

Todos estão de aecordo que a União não. póde estabelecer impostos 
de impO"rta"Ção interestadual; mas, pergunto: onde está essa ;prohibição? 
Ahi é que está a divergenci:a-. . 

O nobre Deputado por Sergipe, Sr. Felísbello Freire, e o illustre repre-
sentante do Piauhy, em seu parecer, transcrevendo a opinião do autor 
do Reg-imen Federativo, dizem que a prohibição da União tributar a impor-
tação interestadual está no art. 7.0 , n. 1, onde se limita a attribuição 
privativa da União para taxar a importação . 

O art. 7.0 , n. 1, diz com effeito q'ue é da competencia exclusivà da 
Uni~o estabelecer · impostos sobre artigos de proced~ncia estrangeira; 
mas nisto não vejo limitação á faculdade da União e sim prohibi·ção aos 
Estados de tributar a importação estrangeira, 'tributação que s-ó ' lhe é 
permittida no § 3.0 do art. 9.0 , revertendo o producto pàra o. Thesouro 

. Federal. Além da competencia privativa, ha a competencia cumulativa. 
1 As palavras - procedencia estrangeira __:limitam a competencia privativa 

da União, isto é, a que exclue a competencia dos Estados, mas não limitam 
a sua competencia cumulativa; e é bem claro que não é ahi que esta a 
limitação de faculdade da União. Ella não poderá tributar a importação 
interestadual privativamente, mas resta saber si poderá fazel-o cumu1àr 
tivamente com os Estados. · 

O 'SR. TEIXEIRA DE SÁ.- Não tem poder implicito para istro. tSoam 
os iympanos.) · 

( 0 . orador é inlerrempido para serem feitas as votações.) 
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O SR. GALDINO ·Le>RETO (continuando). Sr. Presidente, havia 
perguntado em que disposição da ConstituiçãÓ se prohihe á UniãQ tributar 
a importação interestadual. . · 

Observei que os · nobres Députados por Sergipe e Piau·hy viam essa 
prohibição no art. 7.0 , n. 1, onde se estabelece a competencia privatiya da 
União para crear impostos sobre a importaÇão de ·procedenclà estrangeira. 
Nessa restricção de procedencia estrangeira, que é feita á competencia 
privativa, os nobres Deputados v'eem tambem uma restricção á compe-
tencia cumulativa. 

Nessa disposição constitucional, entretanto, não v.ejo eu nenhuma 
prohibição aos Estados nem á União para tributar a importação interes-
tadual. E', pois necessario saber em que disposiÇões constitucibnaes é a 
União prohibida de tributar a importação interestadual, já que o accordo 
é completo sobre a incompetencia da União. 

Vejo a prohibição nas disposições do artigo 7.0 , n . 2, on,de se declara 
que é livre o commercio de cabotagem ás mercadorias nacionaes, e na 
disposição do art. 11, n. 1, onde se prohibe á Uni~o e aos Estados tributar 
as mercadorias de outros Estâdos, na passagem de um para outro. 

O nobre Deputado ' por 'Minas, o Sr. JoãÓ Luiz Alves, disse que no 
art. 7 .. 0 , n .. 2, não podia estar uma prohibição generica de tributar a impor-
tação interestadual, porque ha Estados centraes, e a pro!:übição do art. 7.o, 
n. 2, refere-se apenas ao commercio que se faz por cabotagem. 

E:u acceito o argumento de S. Ex., que é dirigido contra os Estados, 
para voltal-o contra S. Ex. ; e digo que, si nessa disposição não ha uma 
prohibição aos Estados de tributar a importação interestadual, tambem 
,não ha ahi uma prohibição á União para tributar essa importação . 

. o SR. JoÃo Lmz ALVES. - Ha, porque a ella foi reservada exclusi- . 
vamente a importação de procedencia estrangeira. ' 

O SR. GALDINO LoRETO. - A objecção do nobre Deputado desloca 
a questão e far-me-hia repetir aquillo que já disse. · 

Não vejo n~ _ art. 7.0 , n. 1, prohibição á União de tributar a importação 
interestadual. Dito isto, passo adeante. ( 

A prohibição da União tributar a importação interestadual está no 
art. 7.0 , ,n. 2, e no art. 11, n. 1, ou não existe. A Consequencia é que, si a 
prohibição de tributar a impo1tação interestadual não está .no art. 7.0 , 

·n . 2, si não está no art. 11, n. 1, a União tem compet encia para tributar 
a importação interest adual. 

Mas ao senso jurídico dos nobres Deputados repúgna essa compe-
t encia. · ' 
. , A. disposição do art. 7.0 , n . 2, Sr. Presidente., completa-se com a do 

art .. ti, n. 1, em relação aos Estados centraes. / · 
O SR. JuLIO SANTOS.-:- E' o imposto de transito, e nada mais. 
O SR. JoÃo Lmz ALVES . - A Constituiç-ão' não distinguiu Estados 

centraes e não centraes. ' 
O SR. GALDINO. LoRETO.- E quem está distinguindo? 
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O SR. JoÃo LUiz ALvEs. -V. Ex. está distinguindo. 
O SR. GALDINO LoRETO. - A Constituição estabeleceu a prohibi·ção 

para todos: no art. 7.0 , 11. 2, para os Estados marítimos, e no art. 11, 
n. 1, para os Estados centraes. 

O SR. JoÃo LUiz ALvEs. - Mas neste artigo não está estabelecida 
a prohi·bição, só para os centraes, mas para todos. 

O SR. GALDINO LoRETO.- E' a mesma prohibição em duas clausulas 
constitucionaes. Certamente a disposição do art. 11, n. 1, refere-se a todos 
os Estados, mas refere-se especialmente ao commercio que s~ faz pelo 

1 \ interibr; ao passo que a do art. 7.0 , n. 2, refere-se ao commercio de cabo-
tagem. 

! 
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O SR. JuLIO SANTOS.- No art. 11 prohibe-se a tributação, inclusive, 
de materias vindas do estrangeiro, e os Estados podem tributar. 

O SR. GALDINO LoRETO.- Ouvi o illustre Deputado por Minas dizer 
que o art. 7.0 , n. 2, referia-se exclusivamente á União. E' o mesmo argu-

. mento de que se serviu, o nobre Deputado pelo Piauhy e, de que se ser-
viu a Commissão encarregada de dar o parecer n. 114, de 4 de setembro 
de 1896, assignado pelo relator, Sr. Veiga, e por outros iUustres · parla-
mentares, entre os quaes o actual Ministro da ,Fazenda. 

Nesse parecer, que concluía por um projecto, que é hoje a lei de ~12 de 
novembro de 1896, se declarava que a isenção estabelecida no art. 7 .0 , 

n. 2, referia-se exclusivamente a ÍJíllpostos da competencia da União; 
mas, Sr. Presidente; essa interpretação dada a esse dispositivo consti-
tucional é insubsistente. Em todos os tempos entendeu-se que a liberdade 
de commercio internacional importava a isenção de impostos de impor-
tação e exportação. Já no seculo passado, A:dam Smith dizia: 

/ 
« Si iodas as nações viessem a seguir o nobre sysiema da liberdade 

das exportações e das importações, os differentes Estados entre os qu?-es 
se divide um grande continente se assemelhariam a esse respeito ás diffe-
rentes províncias de um grande imperio. Do mesmo modo que, entre as 
provincias de um grande imperio, segundo os testemunhos reunidos da 
razão e da experíencia, a liberdade do commercio interior é não sómente 
o melhor palliativo dos inconvenientes de uma carestia, mas ainda o mais 
seguro preservativo contra a fome; da mesma sorte a liberdade das 
importações e das exportações o seria entre os differentes Estados que 
compõem um vasto continente. » 

Aqui as palavras - importação e exportação - são tomadas no 
sentido fiscal., de P?-iz a paiz, e·- liberdade de commercio - quer dizer 
isenção de impostos. 1 

Já Adam Smith assim dizia, e é opinião geral que, em materia de 
impostos, a liberdade de COII).mercio quer dizer livre cambío, ou isenção 
de impostos -de' importação e exportação. 

O SR. JoÃo- LUiz ALvEs. - Então não ha liberdade de commercio · 
i:p.ternacío,nal com o Brazil, porque não ha isenção de impostos. 

I 

( 
/ 
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O SR. GALDINO Lo RETO.- O Sr. Felisbdlo e o Sr. Serllledello cd.jsseram 
que a Uni.ão cobra (]) imposto· interestadual sohre o sal. 

. Ha equivoco de SS. EEx. O imposto que a União cobra é de consumo 
e não interestadual. 

Imposto interestadual seria, si fosse um imp0sto de importação; 
mas, na verdade, o imposto sobre o sal é um imposto de consumo; como 
prova o contracto feito pelo Ministro da Fazenda com o governo do Estado 
do Rio Grande do Norte, para fiscalizar a arrecadação "desse imposto. 

O imposto de consumo do sal é arrecadado na fabrica, quand·o o pro-
. dueto deve ser consumido no interior; e vem a ser arrecadado no pm:'t:o de 

destino, quando tem de ser exportado para portos nacionaes. Desta sorte, 
o . sal que for exportado para portos estrangeir-os fica livre do imposto 
federal, . porque não se consome n0 paiz. 

Não é, pois, um imposto de importação o que se cobra no p·orto d·e 
destino; é um imposto de consumo, é o mesmo exactamente que é cobrado 
ao sahir o producto da fabrica para o interior do Esta~o. 

Sr. Presidente podem ·os Estados tributar a importação interestadual? 
Em que disposiç·ão cDnstitucional está a p;rohibição .aos Estados de 

tributar a importação interestadual? · 
Respondo que nas mesmas disposições em que é prohibi·do a União 

estabelecer impostos de importação interestadual. 
A esse respeito o argumento produzido pelo 'Sr. Arnoipho Azevedo 

é irrespondivel; o argumento deduzido do art. 12 da ·Constituição não 
foi victoriosamente respondido nesta Casa. Devo mesmo dizer que só 
um orador, dos que combateram o projecto, o nobre Deputado por Minas, 
Sr. João Luiz Alves, procurou enfrentai-o. · 

E' certo que o nobre Deputado por São Paulo prejudicou de aiguma 
sorte o seu argumento; primeiro, porque deixou em duvida o seu modo 
de entender as palavras - importação e exportação. 

S. Ex. disse : admittamos para argumentar - que a p·aiavra :impor-. 
t ação tenha tal sentido .. . ; S. Ex. não precisou desde l<ogo qual era o 
sentido das palavras - importação .e ·exportação. . 

Em segundo Jogar,\ o nobre Deputado por S. Paulo apresênt·ou um 
exemplo, que não é adaptavel aos artigos constitucionaes que estão em 
jogo. 

Pelo exemplo do nobre 'Deputado por São Paul@, qtle figurou um 
contracto de direito civil, a conclusão seria que a prohibi:ção aos Estados 
não é sómente de tributar a importação interestadual, mas estende..:se 
tambem á exportação interestadual. · 

S. Ex. disse que o art. 7. 0 , n. 2, restringe a faculdade 'Cumu~ativa con-
ferida aos Estados pelo art. 12; mas, si neste art. 7. 0 , n. 2, S. Ex. visse 
uma prohibição aos Estados e á União para tributar o f:Ommel'Cio \nter-
estadual, teria necessariamente de reconhecer que ahi :a prohihição é 
n~o sómente de decretar os impostos de importação, mas tambem. ·OS de 
exportação,<? que foi notado pelo nobre Deputado por Minas, o Sr. David 
Campista. ' 

/ 
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A Constituição estabeleceu materia tributavei, privativa 'da Oniiio, 
no art. 7.0 ; estabeleceu ma teria tributavel, privativa dos Esbd:os, no 
art. 9.0 ; e estabeleceu uma materia tributavel commum, no art. f2. 

Disse o nobre Deputado por S. Paulo (e S. Ex. deu isso como prov:auo 
sem indagar onde estava a disposição constitucional que) prohibe tàxar a 
importação interestadual e que a União não póde tributar a importação 
interestadual :resta saber si essa importação é ma teria tributavel privativa 
<ios Estados ou cumulativa dos Estados e da União, já que n.ão é priva-
tiva desta. No artigo q•llle estahelece a competencia privativa dos Estados, 
ninguem vê a competeneia para tributar a importação interestadual. 
Segui:r~se-hia que essa · com;petenci.a dev.eria ser cumulativa ou 11ã.o exis-
tiría. Mas cumulativa não póde ser, e ahi é qu.e S. Ex. deu corno assente 
que a União nãQ póde tributar a importaçã.o interestadual. Lqg.o, a impor-
tação interesta'dual é mate:ria intributavel. E', senhoi,es, uma demvns~ 
tração por absurdo. ' 

Essa, argumentação, como disse, só foi respondida pelo nobre Depu-
tado por Minas. 

Mas de que modo? Declarando que no art. 12 a competencia não era 
forçosamente cumulativa, porque esse artigo disp'õe: ,<< Além: das fontes 
de receita discriminadas nos arts. 7.0 e 9.0 , é licito á União, como aos 
Estados, cumulativamente ou não, crear .outras quaesquer,, não contra-
vindo o disposto nos arts. 7.0 , 9.0 , e 11.o n. 1 )). 

Cumpre-me respon·der ao nobre Deputado por Minas; porque, si 
effectivaiUente nesse artigo não1 se estabelecesse que a faculdade d;e tri-
butar é necessariamente cumulativa, S. Ex. teria razão. Mas o que não 
é cumulativo, forçosamente, é o exercício dessa faculdade. 

O SR. JoÃo Luiz ALvEs.- O exercício dessa faculdade não pode ser 
cumulativo? 

O SR. GALDINO 'LoRETO.- O exercício póde ser. Quero dizer que, si 
a União estabelecer um imposto, o Estado não · é obrigado a estabelecer 
um imposto da mesma natureza; póde fazel-o ou deixar de faiel-o. 

, O SR. JoÃo Luiz ALVES.- Pensei que S. Ex. não julgava a faculdade 
cumulativa. 

O SR. GALDIND LORET.O . ~O nobre Deputado foi quem ·diss·e ·que o 
direito estabelecido no art. 12 não era necessariamente cumulativo; 
fiz uma di:stincção : o dil'eito ·é necessariamente cumulativo; o .que nà'o é 
forçosamente cumulativo é o exercício desse direito. 

Sr. Presidente, que o direito é necessariamente cumulativ@, dil-o 
o Sr. Anizio de Abreu, em diversas paginas de s·eu parecer, taes (:Omo 
ás paginas 14, 15, 16, 17, 21, 22 e 23. 

Basta ler uma dessas paginas, a 17, por exemplo, e ver-se-ha de que 
modo preciso e eloquente, 'S. Ex. constata o direito igval da União -e dos 
Estados, 

Diz o Sr. Anizio de Abreu: 
<i Todos os imposto·s não c·omprehendidos na partilha, não inchlido~;; , 
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no circulo restricto do direito privativo de cada um dos poderes, todas as 
fontes de renãas que escaparam como tal-á discriminação dos arts. 7 e 9, 
ficaram ipso faeio - pertencendo ao patrimonio commum, sujeitos ao 

· direito igual, concdrrente, simultaneo, cumulativo ou não, de ambos os 
poderes, dos Estados como da· l,Jnião•:» 

E accrescent8 S. Ex. : 

<< Creand,o uma fonte a mais de I'enda privativa da União, o projecto · 
em vez de interpretar a Constituição, reforma, modifica; desfaz o seu 
systen;ta, vae aléni do que ellà expressamente dispoz. »·· 

Diga-se com as mesmas palavras do Sr. Anizio de Abreu, applicadas 
aos Estados - creandó uma fonte a mais de renda privativa dos Estados, 
em vez de interpretar a Constituição, -reforma-se, modifica-se, desfaz-se. 
seu systema, vae-se além do que ella expressamente dispoz. 

E' exactamente o que os nobres Deputados querem; affirmam que a 
União não póde tributar a inipottação interestadual e affirniam jque os 
Estados podem. . 

Si a União não póde e os Estados podem, segue-se que os Estados 
teeni competencia privativa de tributar a importaç,ao interestad\lal. E 
essa competencia porque não está incluída no art. 9.0 , onde se faz a enume-
ração das materias privativas dos Estados? 

.Mas, Sr. Presidente, por maior que seja a autoridade do nobre Depu-
tado pelo Piauhy, não terá ella a mesma força que tem o elemento histo-
rico d~ Constituição, o elemento historico do art. 12. Attendendo-se ' á 
discussão da Gonstituint'e, verifica-se que o nobre Deputado por Minas 
não tem nenhuma razão e que ella assiste ao nobre Deputado pelo Piauhy, 
quando proclama que o direito da União e dos Estados é igual por esse 
artigo. ' ·, 

O parecer da Commissão dos Vinte e Um assim diz: 

,<< FÓram objecto de longa discussão os artigos da Constituição, . 
relativos a discriminação de rendas provenientes de· impostos. 

Ao systema ahí adoptado, que consiste em dar á União e aos Estados 
competencia exclusiva para tributar determ.inadas fontes de receita, e 
C\}mulativa para tributar outras, se contrapoz o da completa e absoluta 
discriminação das ma terias tributariás por parte da União,· considerando-se 
t<?das as mais da ~ompetencia dos Estados. » 

. Diz o Sr. Julio de Castilhos, em seu voto separado : <<O art. 12 dispõe 
, que a Uni~o e os Estados podem tributar simultaneamente a mesma mate-
ria, cpnsagrando assim o funesto regimen dos impostos cumulativos. >> · 

O mesmo Sr. Julio de Castilhos, em um discurso que proferiu dizia :. 
<<A Constituição reserva certas fontes de receita para a União; reserva 

taes outras par.a os Estados e, depois de o fazer, dispõe que os Estados 
e ,a União poderão ir ·buscar • .os seus recursos nas mesmas fontes. >> 

/ 



E mais adeante : 
<< A Constituição dispõe que ficam taes e taes recursos res ervados á 

' União e taes outros aos Estados, accrescentando ainda que podem aquella 
e ·estes tributar 1cumulativamente as mesmas materias. )) 

Ainda no mesmo discurso : 
<< A Constituição no art. · 6.0 discrimina os impostos de cuja renda é 

exclusiva arrecadadora a União; no art. 8.0 faz a, mesma discriminação 
com relação aos Estados ;no art. 12 dá á União e aos Estados a faculdade 
de tributar as · mesmas ma terias cumulativamente >> • . 

O Sr. Rosa e Silv~, resp,ondendo ao Ministro da Fazenda, disse : 
<< O Sr. Ministro da Fazenda indicou aos Estados o imposto sobre a 

renda, s'obre o alcool, sobr!OJ o fumo. Eu prenotarei que tributar essas mate-
rias é attribuição cumulativa. Quer os Estados, quer a União teem, pelo 
prQjecto de Constituição, o direito de tributar a renda, o alcool e o fumo; 
e pergunto : deante das difficuldades finance.iras da União, do. augmento 
assombroso do seu orçamento, podemos contar que ella deixe exclusiva-
mente aos Estados esses impostos para que façam ,delles a sua principal 
fo:ate de receita? 

Não .creio, Sr. · Presidente, mas, ainda assim subsistiria a impossi- . 
bilidade de poderem os Estados do norte, principalmente o de Pernam-
_buco, satisfazer desde já as suas despezas sem uma quota de importaÇão 
ou taxa addicion'al. n " - · ' 

Portanto, a interpretação que tem o artigo 12 é esta : a competencia 
da União e dos Estados é cumulativa. O exercício dessa attribuição 
é que .i:Jóde não ser cumulativo. 

Disse que o exemplo formulado pelo nobre Deputado por S. Paulo 
levaria a conclusões que não estavam nas suas intenções; levaria a con-
cluir que os Estados não podem tambem tributar a exportação interes-
tadual. r -- -

' O exemplo .que me parece admissivel é o seguinte, visto que se trata 
de competencia : · 

( 
<< A'rt.l.0 , Compete privativamente a A julgar os inventaries de valor 

excedente a 20:000$, devendo o julgamento dos inventarios e dos outros. 
feitos de vàlor inferior a .20:000$ competir a C. 

Art: 2.o - Compete privativamente a B julgar os feitos da Fazenda, 
excepto os de valor inferior a: 10:000$, que ,competirão a c. 

Art. 3.o- Além dos feitos mencionados nos arts. }.o e 2.0 , cómpete 
cu'mulativa;mente a A e B julgar quaesquer outros, não contravindo o 
disposto nos arts. 1.0 e 2.o >> . 

, Competirá a B ou C o julgamento dos feitos da fazenda de . valor 
superior a 10:000$ e inferior a 20:000$? Parece indubitavel qu~ compe-

. tirá a B. · 
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Mas, por outro' lado; competirá a B julgar outros feitos., de v;lor 
i·nferior a 20:000$, que não os da Fazenda? Certo que não .. 

Em logar de A- dig,amos ,: a União. -
Em logar de B -dig,amos: os Estados. 
Em Jogar de competir a C - digamos : ficár isento .de imposto. 
Em Jogar de julgar- digamos: tributar . . 
Em Jogar de inventarias de valor . excedente a 20:000$ - digamos : 

importação. de proc.edencía estrangeira. 
Em Jogar de inventarias e Ol!ltros feitos de valor inferior a 20:000$ -

digamos : commercio interestadual de importação e exportação. 
Em Jogar de feitos da Fazenda -digamos -'---exportação para portos 

naei@nàes e estrangeiro-s. , 
Em lo.g;ar de. feitos da Fazenda de valor i:aferi0r a 20:000$ e superior 

a 10·:000:$.- digamos - ' exportação para portos nacio.na.es de mercadorias 
de sua propria prüducção . _ 

Em Jogar de feitos da FazeRda de· valor inferior a 10:000·$ - di•gamos 
- ex]w:rta~ão de productos de outros Estados. · 

li!J:mlog,ar de. feitos- digamos -:ma terias. 
E substituindo os· tevmos teremos :· 
Art. 1.0 - Compete á União tributar a importação de procedencia 

estrangeira devendo o commercio interestadual de importação e expor-
tação fi'car is.ento de imposto. 

Art. 2. 0 - Compete aos Estados tributar a exportação para .portos 
nacionaes e estrangeiros excepto a de product9s de outros Estados., que 
fica is.enta de imposto. 

Art. 3.0 - Além das materias mencionadas nos arts. l,o e 2.0 compete 
cumulativamente a A e B tributar quaesquer outras, não coritravindo o 
disposto nos arts. l,o e 2.o , 

· Parece indubitavel que compete aos Esta,d·os tributar a exportação 
para portos nacionaes de mercadorias de sua propria producção .; e é 

·certo que não compete aos Estados tributar o commercio interestadual que 
não o• de exportação de mercadorias de sua p:ropria .produeção. 

Dahi se deprehende que os Estados pode:ql tributa.r a expo:rtaçào 
i!lllit.erestl:\dua•l e não podem tJribHtar a i-mpoFtação interestadual,, porque 
a d!isposi~ã0 qlllie estailelece a excepçã(J) deve· prevalecer solil~re a disposiç,ão 
que faz a regra geral, e a dis.posiçãe» que· estal!Jeleee a excepção é a. qu.e 

· es~atue a competencia privativa dos Estados para tributar a exportação. 
Á disposição que declara isento. de· impostos. o commercio interesta-

dual constituirá regra geral, e, como a regra geral tem de ceder á excepção, 
os· EstadoS' ficarão com o· direito de tributar a exportação interestadual. 

H'a inc<mt~stavdmente uma aliltirromia, pois que toda excepção- é 
antinomica com a regra geral, -mas essa antinomia das· duas disposições 
resoive-se pela preemi'r!:en.cia da excepçãl} sobre a regra geral, resolve-se 
preva}leeendO· a exeepção, qae é a disp(')sição ào art. 9,. n. 1, sobre a re'gra 
geral, que é a do livre commercio de importação e exportação interestadual. 

J . 
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"- Si isto;' não fosse claro·, si fosse preciso rleixar a~nd.a mais cla.ro que os 
Estados não ·podem tr~butar a importação 'interestadual, eu_ iria procurar 
apoio. em diversas paginas dos Annaes da Constitúí,mte., e, notadamente, 
nos discursos de diversos representantes de Pernambuco•, que foi exacta-
mente: 0; Estad@ que. mais se hateu :para que .se coneedess:e aos Estados uma 
quota addicional ao impost& de importação. 

Ainda ha pouco li pa1avras da eminente Sr. Rosa e. S.ílva,, em que 
declarava que: o Estado de Pernambuco nãô podia manter-se sem uma 
quota addicionalao imposto de importação. S. Ex. nesse mesmo dis.curso 
accrescenta, respondendo ao Sr. Ministro da Fazenda : cc Resta o imposto · 
sobre o fumo; mas o imposto sobre o fumo importado do ·estrangeiro 
é- imrp0sto- de· ilmportação reservad0 para a União;· o iimposto s:obre. o fumo 
p.rocl'u:llido nos eutros. Es\ades: é imposto interpr(!)vmcial, tam.bem 
prohil!rrdo .. O fumo é·, eom effeito, excellente matería tri:butavel para a 
União' e não. paJi.a os Estados sujeitos a. limitações ». 

Isto já é bastante claro ; mas observarei arnda. que, NO (:ongresso 
Co·nstitllli:Rte·, fuô-nve qnem se lembrasse de apFesentarurna emeTl'da permit-
tindo aos Estados o direito de crear uma taxa addicional aos impostos 
de. im:po·rtação, taxa que não era fixada. na Co.nsbtuição, que ·era faculta-
tiva até um certo limite. 

Pois hem;. só. porque essa. taxa era facultativa, aliá&, trataNdo-se 
de um addicional ao imposto de impodação de procedencia estrangeira; 
só porque essa taxa era facultativa, levantaram-se contra ella os Depu-
tados que mais se batiam para que aos Estados fosse concedida a faculdad·e 
de estabelecer addicionaes sobre a importação. Foi o Sr. Serzedello Corrêa 
quem apresentou ·ess:a emenda e viu-s·e como da bancada de Pernambuco 
levantaram-se (i)S Srs. Rosa e Silva, . José Hygino e J<:>s·é Mariano para 
dizerem que a quota:, a taxa, o addicional deveria ser fi'xo para todos os 
Estados, porque a taxa facul't,ativa viria estabelecer o cl.ese~ifuilibrio, 

. viria estahe1ec.er a guerra de tarifas,. ' 
Tal era o pensamento dominante 111a Cii>-:ID,stituil!tte. 

, Mas, Sr. Presidente, sej_a-me pe:rmiLtido ler os trechos d~s:ses. discursos 
e ler a emenda do .Sr. Serzedell.o Corrêa. 

Discursm. do Sr. Rosa e Silva : 
cc Cbnsta-NHi que o Sr. Ministro da Fazenda acceita uma emenda auto-

rizando fiYs Estados 'a tributarem até 15 % add'ici:(')naes de i'mportação, · 
O: Se. C:wnüio. -E' faeu1itativo·. 
O Sr. Rosa e Silva .. - A taxa facultativa é inconveniente. A solucão 

seFia satis:fiact<'>ria, .sendo essa me~'ma taxa nni'fonae para todos os Estados.~ 
, () Sr. S~·rzede'llo-.. - Poderei mandar a V. Ex. as emendas a esse 

respeit(i)\. ~O ·orador reee·be as· emqdas.} 

Emenda substitutiva :. 
cc As a>S'sembléas dll}s. EstaEtos. pode•à!o. tributar até 15 % addie:r@dlMS 

aos impostos de:imporbação., para <!),ccorre:r ás des;pezas d<v.s mesmos Esta€1!0s 

\. 
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Paragrapho unico. Esta disposição só poderá ser _alterada pelo Con 
gresso mediante dous terços de' votos dos seus membros. n _ ' , 

jmpostos de importação, que eram sobre a de procedencia estrangeira, 
não havia outros. 

O SR. JuLIO SANTOS.- A palavra- importação__:_ na Constituinte 
affectou sempre - de procedencia estrangeira. 

O SR. GALDINO LoRETO. - Perfeitamente. 
Portanto, ainda o Sr. Serzedello referia-'Se á importação de proce-

dencia estrangeira. · 
. Gontinúa o Sr. Roza .e Silva : 

cc A segunda parte da emenda satisfaz completamente, mas a primeira, 
repito, é i1;1conveniente, porque per-turba as relações commerciaes de 
Estado a Estado, ao passo que a taxa uniforme votada pela União satis-
faria os Estados que della precisam e não prejudicaria aquelles que teem 
como principal fonte de receita a exportação. >> · 

E' desnecessario continuar a ler; parece que o que acabo de ler é bem 
claro. 

Mas, vejamos o que disse o Si·. José Hygino a proposito dessa mesma 
emenda : 

·o Sr. José Hygino. - A faculdade concedida aos Estados de lançar 
addlcionaes sobre a importação até um certo maximum .. . 

O Sr. Serzedello. - E' aquillo de que os Estados estavam de posse, 
inclusive Pernambuco, e justamente resolve a questão. 

O Sr. José Hygino . - ... estabelecerá uma guerra de tarifas, dará 
Jogar a crearem-se alfandegas entre os Estados e a desequilibrarem-se as 
relações entre as suas praças., .. 

Uma Voz.- E' a continuação do estadoactual. 
O Sr. ' Serzedello. - Justamente : é o que sempre existiu em 

Pernambuco. (Ha outros apartes.) 
O Sr. José Hygino. ·_ Não sendo os addicionaes uniforme:;;, volta- · 

remos ao regimen da idade média, ao regimen das barreiras aduaneiras 
. entre 'as províncias do mesmo ~stado. Entretanto, si nenhuma outra 

medida passar, votarei por esses addicionaes, pois que sou forçado a .accei-
tar dos males o menor. Uma medida transitória é imprescindível. » 

Ha ~ai~: o Sr. José Mariano, quando se trat~va de votat a emenda, 
. -. fali ou pela ordem e disse : 

, cc O imposto de importação torna obrigatória a unidade da taxa, 
porque diz 'respeito a tratados de commeicio que não pódem ser alterados; 

.ora, desde que o imposto de importação passe para a competencia dos 
Estados, ainda que facultativo, segue-se que em primeiro Jogar está alte-
rada esta base, que devia ser mantida, e em segundo Jogar o imposto facul-
tativo vae influir nas relações do comme'rcio dos Estados, fazendo reco-
meçar, em um ,período em que todos os laços são poucos para os estreitar, 

r' 
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a guerra de tarifas que foi tão fatal ás antigas pí:ovi:q.cias. (Muito 
muito bem; numerosos• apoiados .) 

:.: O Sr. Serzedello.- Está discutindo as emendas. 
O Sr. José Marianno. -:- Eu preciso explicar-me . 

. Muitos Srs. Representantes .. - Está na ordem. 

bem, 

O Sr. Serzedello. -Mas eu não tive occasião de justificar as mesmas 
emendas. . 

' 
O Sr. José Marianno. - Si o Congresso entender, que es.tou fóra · 

da ordem,, sou o primeiro a calar-me. 
Um Sr. Representante.- Está perfeitamente na ordem. (Numeroso!{· 

apoiados.) · ' 
Eis ahi. 
Sabe-se que na Constituinte houve tres ~orrentes em relação á discii-

miJ?.ação das rendàs : a corrente representada pela bancada riograndense· 
com o Sr. Julio de Çastilhos á frente, que queria a discriminação completa 
de competencias, que não admittia a competencia cumulativa em. caso 
algum; a -corrente representada pelas bancadas dos ·Estados do · centro; 
que foi a que predominou, a que venceu, estabelecendo a discriminação ' 
que existe ,na . Constituição; e ainda a corrente .representada · p'or alguns 
Estados do norte, a cuja frente estava o Estado de Pernambuco. 

Pois bem; a bancada: de Pernambuco batia-se para ·que se conferisse 
aos Estados o direito a uma quota dos impostos de importação. 

O SR.· JuLIO SÃNTOS. - A .bancada riograndense tambem acceitou; 
O SR. GALDINO Lo RETO. - P.ois bem; era essa mesma reprl:)sentação 

/ p(lrnambucana que não admittia item si quer tax~ facultativa de · addicio~ 
naes á importação de procedencía estrangeira, porque isso iria desequi-
librar as rel~ções commerciaes entre as praças do paiz. 

Como seria possível que alguem se lembrasse de mandar uma emenda 
concedendo aos Estados o·direito de tributar a importação interestadual? 

Si até não se queria que . a importação de procedencia estrangeira 
'fÓsse passível de tributo de modo facultativo pelos Estados, pam :Aão se 
quebrarem as relações commerciaes das praças nacionaes, para não se 
estabelecer a guerra de' tarifas : como se poderia conceber que na Consti-
tuinte as representações, que não queriam que de modo algum tivessem os 

1 Estados o direito a quotas de importação, quizessem, entretanto, que elles 
tivessem o direito de tributar a importação interestadUal? I · . · 

Parece-me, Sr. Presidente, que isso é muito claro;·.parece-me mesmo 
que, si alguem se houvesse lembrado de apresentar emendàs, concedendo 
aos Estados o direito de tributar a importação interestadual, esse algtiem, 
no seio da Constituinte, seria.tido por um louco! 

E, si é assim : como se pretende que a Gonstituição permittisse aos 
Estad9s tribuhr~m a importação interest~dual? 

Si, porém, não po1em os Estados tributar a: ·importação interestadu~l , 
1 
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podem lançar o imposto de consum:o·. Resta saber si podem fazel-o esta-
belecendo desigUaldade. . , 

Já tive occasião de dizer hontem que um imposto projector, isto é, 
o que grava mais a mercad'oria de procedencia estranha, a mercadoria 
importada, deve ser considerado como imposto de importação, qualquer 
que seja o modo da cobrança, seja esta cohrança feita p.a alfandega, ou 
seja feita no interior do paiz; mas devo dizer aos nobres Deputaçl9s que, 
fazendo esta affirmação, não quero sinão reclamar para a União o direito 
de distinguir a procedencia das mercadorias; por . isso que assistindo-lhe 
o direito de tributar a importação, assiste-lhe tambem o direito de tri-
butar desigualmente as mercadorias, distinguindo~as pela origem, estran-
geira ou nacional. 

. Não quero, com isso, ferir o direito dos Estados, tirar um argumento 
pat a a causa que propugno, ·que é a obrigação•, o dever, que os Es~aâos 
teeni ·de tributar igualmente as mercadorias, qualquer que seja a sua pro-
cedencia. O dever de tributar igualmente as mercadorias, sem distinguir 
a origem, eu o i:q.firo do art. 72,. §§ 30 e 2.0 , 

No § 30, a Constituição dispõe que nenhum imposto será cobrado 
&inão. em virtude de le:i; e, no § 2.0 , dispõe que todos são iguaes perari.te 
a lei. 

O~Sr. João Barbalho, no seu comment~rio ao art. 72, § 30, diz: 
«Não ha obrigaçã'O, pois, de pagar imposto que não tenha sido creado 

por lei, porquanto, sómente por força desta elle existe e é devido-. 
<< Nenhum imposto de qualquer natureza >> diz a Constituição, para: 

abranger todas as imposições e não autorizar nisto exeepção alguma. 
Outrosim, esta prohibição constitucional, pela sua 'natureza,. estende-

se não sómente á União como aos Estados e municípios. E' garantia 
individual que quaesquer poderes publicos teein o dever de, respeitar 
e manter.» · 

No commentario do § 2.o do art. 7.o, ainda o Sr. João Barbalho 
diz : .. 

« Inspira-se no me13mo intuito- que ditou o art. 8.0 , vedando a dis- .· · 
tincção de portos e conforma-se com o disposto no art. 72, §§ 2.0 e 30, 
combinádos : .este não perniitte que se cobre imposto algum; de qualquer 

· 'natureza que seja, que não tenha sido decretado pela lei, e o § 2.0 proscreye 
desigualdades· perante a lei . E o bom senso adverte · quanto estas seriam 
-impoliticas e mal avisadas em materia que envolve dispendio e saq ·ificio 
da fortuna dos cidadãos ; 

Em:bora ·a Constituição se refira aqui a impostos decretados pela . 
União, da igualdade por ella recommendada não ficam isentos os poderes 
estaduaes . . As citadas disposições do art 72, §§ 2 ° e 30 a ella tambem 
os obrigam. A Constituição, por força da clausula do art. 63, quer respei-
tados os •princípios constitucionaes da União, e entre estes se contam os 
dos citàdos paragraphos e artigo. » l 

Sr. Presidente, nos Estados Unidos . tambem, o affirmam todos , os 
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Estados não podem distinguir as mercadorias nacionaes pela origem ou 
procedencia; podem tributal-as, mas com a éondição d'a igualdade: 

Porque? , 
Affirmaram alguns Srs. Deputados que é porque tributar essas merca-

dorias desigualmente seria uma ofiensa ao poder de regular o commercio 
interestadual, que é da conipetencia exclusiva da União . . 

Eu vejo, ao contrario, o dever de tributar igualmente as mercadorias, 
nacionaes qualquer que seja a sua procedencia, na disposição da Consti-
tuição americana, que dá aos cidadãos de cada Estado os mesmos direitos 
e privilegias que teem os oidadãos dos diversos Estados. · 

E C:ooley diz o seguinte : 
« E' igualmente julgado que· aquella disposição da Constituição 

dos Estados Unidos, que declara que << os cidadãos de cada Esta_do teem 
direito a todos os privilegias e immunidades dos cidadãos dos diversos 
Estados>> impede um Estado de impor sobre a propriedade de que cidadãos 
de oul;.ros Estados · sejam donos, · ou sobre os objectos que elles tragam 
dentro dos seus lim5tes, mais altas cargas por meio de taxação do que são 
impostas sobre a correspondente propriedade ou objectos de seus proprios 
cidadãos. Esta é a expressa decisão da Suprema Gôrte de Alabama', seguindo 
neste particular a sentença de um eminent~ juiz federal em um dia prema-
turo,, e a mesma doutrina tem sido recentemente affirmada pela Suprema c 

Côrte Federal. » · 
(6.a ed: das Limitações Constitucionaes, pagina 596.) << Const. ; 

art. IV. Sec. 2. The citizens of eách St(de shall be entitled to all privileges 
and immunilies of citizens in lhe severa! States. » 

Walker diz: 
<<Um Estado não póde discriminar no exercício do seu poder de taxar 

em favor de suas proprias manufacturas e producções, contra as de outros 
Estados. State v. North, 27 Mo. 464. \ 

<< Si a razão de taxação é a mesma sobre um artigo importado que 
sobre o produzido no Estado a taxa é lega). Tiernan v. Rinker, 102 U. S.123. 
,E é indifierente si o modo de cobrança é diverso. Hinson p. Lott, 8 
Wall. 148. » 

(Introducção á lei . americana por Timothy Walker, 9.a ed. , revista 
por-Clemente Bates- pag. 142.) 

, Haverá, Sr. Presidente, alguem que diga que compete a um Estado 
impor um tributo sobre o producto de uma fabrica, maior .do que o que 
recae sobre o producto similar de outra fabrica do mesmo Estado? 
Acaso isto não repugnaria a todos, por ser um tratamento desigual perante 
a lei para cidadãos do mesmo Estado? 
. SÍ uma fabrica fosse propriedade de um estrangeiro, haveria motivo 

de dístincção, para se estabelecer um imposto maior sobre o producto 
dessa 'fabrica? 1 . 

Do mesmo modo, Sr. Presidente, si um Estado não tem o direito· de 
tributar a importação interestadual, não tem o direito de estabelecer . • l 
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um imposto de c.onsumo maior ·sobre ·o productp do Estado vizinho; 
porque seria isso um tratamento desigual ao productor do·vizinho Estado, 
que tem ·o direito que lhe confere a· Constituiçã9 no seu artigo 72, § ~.0 , 
ao tratamento igual aos cidadãos do proprio Estado. . . 

.. 

Quanto ás mercadorias estrangeiras, os partidarios dos , impostos 
desig'uaes propugnam a doutrina da nacionalização dellas, para o fim de 
sujeitarem~nas a impostos ·que enriqueçam os fiscos estaduaes. Entendo 
e concedo que as mercadorias estrangeiras dev~m considerar~se · naciona~ 

.li:Zadas desde que estejam pagos os tributos de origem estabelecidos por 
quem póde fazel~o., O pagamento desses tributos faz o papel do baptismo 
em relação ao peccado original. Mas a nacionalização deve ser um bem 
e não um mal, deve significar a equiparação, isto é, a isenção de impostos 
por motivo de origem estrangeira da mercadoria, e não o desamparo, 
isto é, a sujeição a esses impostos e a mais alguns. O que me parece uin 
contrasenso é nacionalizar~se a mercadoria estrangeira, não para isental~a 
de impostos a que estava sujeit'a como estrangeira, não para sujeital~a 
aos mesmos onus e vantagens .das nacionae.s, mas para o fim de sujeital~a a 
ip:1postos de que e~fava· liv~e como estrangeira e ~ onus mais pezados do 
que• os das nacionàes' sem nenhuma das vantagens destas. 

· Sr. Presidente, sou forçado a passar ad'eante, observando, entretanto, 
que não sei porque o nobre Deput"ado, o Sr. Anizio de Abreu, que, em 
diversas paginas de -seu parecer, declara que os Estados só podem tributar 
as mercadorias importadas quando estão confundidas com as suas e em 
outras diversas paginas, mais claFamente declara que os Estados só podem 
tri'butar as mercadorias importadas, com a condição de igualdade; _:_ não 
sei porque S. Ex., a quem não repugna uma lei interpretativa da Consti~ 
tuição, se mani'festa contra o projecto em debate, que, aliás, ~ calcado no 
parecer de S. Ex! (Pausa .) 
'· Creio, Sr. Presidente, que tenho deixado assentado : 

1.?, que os Estados não podem, tributar a importação interestadual; . ' ' 
2 .0 , que não podem estabelecer imposto algum desigualmente; , 
3.0 , que não podem distinguir a origem das mercadorias para taxal~as 

desigualmente. · 
Resta, Sr. Presidente, saber si compete ao Congresso intervir, uma 

vez que é sabido que os Estados estão cobra.ndo impostos de importaçãÓ 
i'nterestaduai e que taxam.mercadorias procedentes de outros Estados e do 

- estrangeiro, com mais pesado tributo do que o que grava as mercadorias 
d~ 'sua producção. 

Ess;1 competencia, Sr. Presidente, não é só uma attribuição, é um 
dw&! · 

A· Constituição, no art. 35 § 1.0 , dispõe que compete ao Congresso 
Nacional velar na guarda da Constituição. O Poder Judiciario já tem 
cumprido o seu dever, declarando inconstitucionaeé esses impostos; o 
Poder Executivo já fez ·o seu, dando conta ao Congresso Na~ionàl do que 
se passa no paiz, por occasião da installação. do Congresso. · 
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Póde o Congresso ficar na posição de estafermo, quando · a violaç~o 
da Gonstituição lhe é cienunciada pelo Poder (Executivo, a querri incumbe 

. dar conta desses factos? Certo que não. Mas, si ao Congresso cumpre 
velar na guarda da Constituição, certamente nessa attribuição ha alguns 
poderes implícitos; e são esses poderes implícitos ·decorrentes do poder 
expresso na Constituição, que dão ao Congresso Nacional a competenci-a 
para intervir. ' 

Mas de que modo o Congresso póde velar na guarda da Constituição? 
Diz o Sr. João Barbalho que um dos meios de velar ·na guarda da Consti-
tuição. é fazer leis . 

Já o dizia Pimenta Bueno, em relação a disposição identica da Gonsti-
tuição. do Imperio, que tambem era fazendo leis que a assembléa geral 
velava -na guarda da Constituição e das leis. 

·O SR. JuLro SANTOs. - Mas fazer lei dentro da sua competencia. 
· O SR. GALDH-io LoRETO. - Resta, portanto ,' saber si o projecto que 

está em . debate satisfaz esse desideralum, si é constitucional, si é efficaz. 
Resta saber o modo por que o Congresso Nacional deve proceder 

para eliminar esses impostos. 
Uma das cousas que devo notar é que o projecto confunde assento 

com incidencia, referindo-se no seú primeiro artigo a taxas · ou tributos 
,que incidem sobre as mercadorias. » 

Eu já disse hontem que a incidencia é sempre sobre a pessoa, e,que o 
assento é que póde ser sobre a cousa. 

No art. 1.0 o projecto estabelece um momento em que o Estado tem 
o direito de fazer a cobrança do imposto; no art. 2.0 estabelece outro · 
momento. Tambem já disse, de accordo com os nobres Deputados da Bahia, 
de Minas e outros, que não é o momento que define a essencia do ·imposto 
nem o_ que decide de sua constitucionalidade. · 

Ou os Estados teem direito de tributar as mercadorias importadas 
ou não . teem. Portanto, nesta parte, o projecto dá regras aos Estados, 
estabelecendo o momento em que elles devem exercer o seu direito de 
arrecadação do imposto; · e ha pouco li palavras de . Walker, que dizem 
que « é indifferente si o modo de cobrança é diverso. >> • 

Quanto á inconstitucionalidade do art. 3.0 do projecto, ella ·já foi 
observada, si não me engano, pelo Sr. Freitas. O Congresso não tem que 
ver com o transito e o trafico de mercadorias de um Estado dentro desse 
mesmo Estado, não tem ·que defender os productos de um Estado contra 
os-impostos de um município desse Estado. · 

Para a Constituição ha Estados nessa materia de impostos. 
As prohibições C(imstitucionaes se referem claramente ·a productos 

de outros Estados; não se trata de municípios. Isso é questão de economia 
inierna dos Estados. N'ecessariamente os Estados prohibirão aos muni-
cípios tributar o commercio intermunicipal, como já o fez S. Paulo. · 

O que cumpre ao CongreiSSO é defender os productos dos outros Estados 
contra os impostos ~nterestaduaes, sejam elles cobr.ados pelas ~stados 

f ' 

I , 



-454-

' ou pelos municípios. Os direitos dos municipios são os que os Estados 
lhes delegam; e os Estados não podem delegar 'Poderes que não teem. 

Eis porque no meu substitutivo não. protejo as merc adorias d,e uri 
Estado contra os impostos dos municípios do mesmo Estadd. A protecção 
entretll:nto, não pôde deixar de estender-se contra os mun'icipíos em 
beneficio dos ·productos dos outros Estados. 

Outro ponto em que estou em divergencia capital com o projec~o é ·o 
que se refere ao art. 9.0 , n. 4, da Constituição, que trata do imposto de 
industrías. e profissões. 

O projecto deixà livre aos Esta.dós tr.ibutar as industrias e profissões, 
de modo illimitado, disse o Sr. Arnolpho Azevedo, em seu discurso. 

· E' preciso notar que o imposto de industrias e profissões não assenta 
sobre as mercadorias, mas sobre a renda. Portanto, o projecto é defeituoso 
nesta parte, porque faz suppor que o imposto de índustrias e -profissões 
assenta sobre as mercadorias. 

MaK, dizia eu, não posso admíttír essa doutrina do nobre Deputado 
de S. Paulo, que proclama · o clireíto illimítado da taxação. E' preciso 
sa.ber até onde va:e o direito de tosquia dó contribuinte; é preciso saber si 
o direito de tributar não tem limitações. 

, Eu as vejo na Gonstítuíção da Republíca, eu as vejo na disposição 
que garante o direito d~ propriedade . . . 

O pR. :PRESIDENTE. - Lembro ao nobre Deputado qu,e a hora está 
esgotada. · 

O SR. GALDINO LoRETO. ·~ Peço á gentileza de V. Ex . . um quarto 
de hora de tolera,ncia. ' . , 

E' preciso saber si em relação ao imposto de industrias e profissões 
o direito do Estado pôde ir até o ponto de tornar precario e impossível 

--.. o exercício dpssa índustria. Não, Sr. Presidente, a Constituição garante 
o livre eJ,Cercieio de qualquer profissão íp.dustrial, moral e intellectual e o 
commercio importador é uma industriá garantida pela Constituição. pm 

1\. Estado, . a pretexto de crear impostos, não pôde 'tornar impossível o 
exercício dessa índustría. Apoio a minha opinião na auto'rídade dê Cooley 
gue diz assim : 

.I 

« Tendo assim indicado a extensão do poder :de taxar, é n.ecessario 
accrescentar que certos elementos são essenciaes em toda taxaÇão, e que 
não se segue como de consequencia{ porque o poder é tão vasto, q:ue tudo 
que for feito sob pretexto de seu exercício deixe os cidadãos sem remedio, 
como sí .não houvesse confl.ícto com expressas, inhibições constitucionaes. 

Tu·do que for feito sob o nome de taxaçã'O não é necessariamente uma 
:taxa; e pôde acontecer que uma o·ppressiva carga imposta pelo Governo, 
quando succede ser cuidadosamente ínyestigada, prqve, em vez de uma 
taxa, ser uma illegal ·confiscação de propriedade, garantida por um prin-
cípio de Governo constitucional. (6.a ed. das Limitações Constitu-
cionaes, pags. 598.) )) r 

) 
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O S.r. João BarbalhQ., no seu commentario ao art. 72, § 1.~, assim di'z ·: 
« To<J.a a lei, toda a restricção da liberdade, que não for dictada 

pelos princípios da moral, pelo respeito reciproco dos direit@s ind.ividuaes 
ou por claro ylici.to interesse da communidade social, será 'lama injustiça, 
ou um erro lamentavel, que a illustração publica deve desde 1oge3 wo-

' c~rar corrigir pelüs m~ios legaes que o systema constitMcional facilita. » 
(Pimenta Bueno, Dir. Pubt. Bras., p-ag. 3.93 . ~ E um destes meios, no sys-
tema actual, é o recurso ao poder judiciario, não só. contra os actos e 
decisões administrativos illeg.aes em razão da não applicação ou indevida 
applicação do direito vigente, mas ainda contra a applicação aos casos 
occurrentes de leis manifestament e inconstitucionaes e de regulamentos 
incompatíveis com as leis ou com a Gonst. (Lei n. 221, de 20 de novembro 
de 1894,' art. 13, §§ 9 a I f)'' . · , 

Por consequencia, si um Estado estabelecer um imposto sobre o 
commercio importador de tal orçlem que torne imposs'ivel ou quasi 
impossível o exercício dessa industria, certamente dará direíto aos que 
soflirem o vexame a recorrerem ao Poder Judiciario. 

Mas q-ue guia, que p.fiarol terá o Poder Judiciario para decidir si esse 
imposto fere a Constituição\ Já . vimos que .a industria do commercio 
importador é garantida pela Constituição e que o direito de propriedade 
tambem é garantido; qual, porém, o criterio que deve presidir as sentenças 

~ do Poder Judiciario? · 
Cento·, Sr. Presidente, que vou buscar o principio fecundo da igualdade, 

estabelecido do art. 72, § 2.0 O imposto de industria e profissão é sobre a 
renda, representa uma porcentagem dessa renda; o criterio que o Poder 
Judiciario deve ter é o mesmo que teem as administF.ações qÚando esta-
belecem esse ÍIDI'JOS'to. ' i 

E' certo que se estabelece o imposto de repartição, é certo que se 
divide o imposto de industria e profissão p,or classes e essas são taxadas 
desigualmente; mas nessa desigualdade vejo a ·igualdade, nessa desigual-. 
dade os poderes que tributam teem em attenção a desigualdade das rendas 
e para certas classes, que teem renda maior, · necessariamente .as taxas 
devem ser maiores, comtanto que representem igual porcentagem das 
rendas. ' . · 

Bem sei qw! é difficil estabelecer .o imposto de tal modo que a porcen-. 
ta'gem da renda seja mathematicamente igual pa.ra todas as classes; 
mas, Sr. Presidente, as administrações procedem nisto de modo semelhante 
ao que se observa em relação ao equador, o thermal e o astronomico. 

E' certo que o equador thermal afasta-se ora pará o norte ora para 
o sul, mas sempre tendendo a coincidir com o astronomico. 

Nessas condi'ções, as administrações podem errar nos calculos, mas 
dev.em guiar-se pelos princípios de igualda,de de porcendgem para todas 
as. classes.-

Teem~se reconhecido, quanto ás classes, injustiças, que certamente 
não são propositaes; e o Judiciario só terá de intervir, quando reconhecer 
que. a desigualdade em relação a qualquer dellas é proposital, ou, ,de tal 
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' ordem evidente, que a· injustiça se torna palpavel .e a sentença de repa-
ração se impõe. · . . · · . 

. Assim como o individuo tem o direito. de recorrer contra um .imposto 
q1,1e o gravar C@m um onus inaior do que aqtielle que inci'de sobre outros 
indivíduos,• a'ssim tambem. as classes teem esse direito; pois que a injus-, 
tíçá feita a uma classe. é a injustiÇa feita a um grupo '·de indivíduos que,. 

·'todos, teem o direito de reclamar tratamento igual. · 1 . ' 

1 . O imposto inconstitucional', Sr. Presidente, não é devido, é um 
attentado á propriedade; e, · por consequencia, dá á pessoa que sofirer 
.o vexame o direito de recorrer ao Poder Judiciario. 
, . Assim; Sr. Presidente, fazendo o meu substit~tivó - e sendo fóra 
de ci\).vi<;Ia que o·proje'cto, como está, não tem efficacia, -procurei d9.r : 
ao contribuinte o recu_rso de que elle carece pà.ra o Judiciarío. 

O SI't. JuLI.O SANTos. -Já t~~ na lei. 
'I o SR. GALDINO LoRETO. - J~· tem, diz o nobre Deputado, adean-· 

tando o q1,1e eu · ia dizer. Por emquantQ, o que o éontribuinte, tem é a. 
acç~o peti·toria contra o Estado, e o meu súbstitutivo lhe confere a · acção 
possessoria .e estabelece prazos rapidos' que garantem o direito do contri-. 

~ buinte. Não ha razão Sr. Presidente, para que se colloque o contribuinte 
~ em ·peiores condições, em ·condições mais gravosás que o Estaáo, que ~ 
estabelece um impostó inconstitucional. 

. O ·sR·. TEIXEIRf\. o':r;: SÁ.- Isto já existe. 

y O SR. QALDINO Lo RETO.- O meu pl'ojecto, partindo .de que o imposto . 
]· desigual é um imposto inconstitucional, confere ao Poder Judi:ciario a · 
'.attribuição de conceder man9,ado possessorio ao contribuinte que contra· 
esse imposto reclame. 

·, Esse recurso, terá .o effeito de collocar o contribuinte em condição 
melhor.do que aquella erp. que actualmente se acha. 

· .E'· bem certo que a< inconstitucionalidade dos . impostos de impor-
tação interestad11al já foi julgada de modo def.initivo pelo Supr.emo Tri-
bunal Federal. 

Todos os conb;ibuintes sabem que, propondo a acção, vencerão; a 
jurisprudencia está firmada . 
·1 Mas, .o que acontece é que IJ.S .partes vencedoras, de posse de suàs · 
sen:tenças, ficam ás portas dos thesouros estaduaes como mendigos, 
'á espera que as respectivas .. administrações se dignem de cumprir as 
sentenças do Pod.er Judiciarie~ Federal, restituindo •o indevidamente 
cobrado. · · ' . · · 

Isso depois das gFandes des.pezas de uma demanda~ As primeiras. 
acções foram propostas · pata firmar-se o principio constitucional. · O 
principio está firmado, mas os· Estados continuam a não fazér caso delle, 

, e· as successivas demandas· custam mais caro do que os impostos. ,' 
.. ,Actualmente o contribuinte solve ef repete; e paga, porque a demanda • 

tem um. demorado proces~, .demora sufficie_?te para a mercadoria estra-
1 
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·· gar-se. E' ne'Cessario um remeqio prompto. E'· :o,ecess~rio defender o direito 
contra a oppressão, e o ·meio é a acção possessoria. 

·O que proponho, pois, é [uma lei processual para a justíçá federal, 
de accordo com o art. 34, § 23 da Constituição, que estabelece a competencia 
do . Congress,o Nacional para decretar leis dessa natureza·. A pessoa que se 
sentir ameaçada por um imposto inconstitucional requererá mandad6 
possessorio. A acção processa-se em oito dias no rnaximo e a sentença 
possessoiia tem 0 effeito de garantir á parte a livre disposição das suas 
mercadorias independente do pagamento do imposto inconstitucional, , e 
o de d1ar-lhe a vantagem da posição de réo no juizo petitorio. 
' Desta sorte rtão se reproduzirão as scenas degradantes das partes 

vencedoras ficarem ás portas dos thesour:os estaduaes, á espera de um 
movimento benevolo das administraçõ,es vencidas. 

No j'ui'zo possessorio não se decide de modo definitivo sobre o imposto; 
fica, em todo o caso salvo aos Estados o direit.o de propor uma acção 
petitoria para haver o imposto impugnado. 

Mas, por isso m.esmo que se. trata de uma •que~tão constituciQnal, 
pelo art. 60, lettra a da Constituição, é da competenci'a da Justiça Federal 
decidir essas causas; porque o que esse artigo dispõe é que á Justiça 
Federal competem as causas em que as partes fundarem a acção ou a 

·defesa em disp,osição da "Constituíção Federal. 
. Neste caso, o contribuinte accionado pelo Estado funda. a sua defesa 

em disposição da Constituição. . ' . 
Por consequencia as justiças loçaes serão incompetentes para conhe-

cerem dos executivos fiscaes em que o réo allegue em s~a defesa disposições 
da CQnstituição Federal. , , 

O que cont.ra o meu substitutivo se poderá allegar é que o júizo 
possessorio importaria na revogação de actos de imperio dos Estados. 
Mas, a esta. objec-ção respondeu victoriosamente Mattirc:Jlo na sua .obra 
monumental:' 

Em relação aos actos d~ gestão, não ha a menor dJ.Ivida na Italia de 
que o juizo possessorio tem logar; a controversia estabeleceu-se em relação · 
aos actos de imperio, como são os que se referem a impostos, porque, 
pela lei italiana do 1 contencioso administrativo, o Poder Judiciario não 
tem competencia para revogar os actos administrativos. 

· Com fundamento nessa disposição negou-se a applicabilidade, a 
procedencia do juizo possessorio em relação a ·actos de imperio. 

A esse respeito limito-me a reproduzir as palavras de Mattirolo,-
.v. t.o, n. 426, pags. 383 a 385- ~.aediçãó': 

<< Esta limitação tem dado logar á questão tão debatida - si contra 
. os actós da autoridade administrativa se possam pelo pa,rticular propor 
. as acções de manutenção e espolio, promovendo adequado juizo posses-
sorío. A affi'rníativa não é clubia si a ques~ão for de acto praticado solo · 
jure geslionis. , 

. ~as, si se trata de ~ctos d'e imperió, é opinião, .fortalecida por uma · 
f 
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jurisprudencia respei~avel, que contra os mesmos não é dÇJ.do .instituir 
juizo possessório perante o magistrado competente na no·rma das leis 

•communs. » 

Auriti, em um notavel discurso, resumiu assim· ~s rázões dessa d~u-
trina ;' · ~ 

« Dahi (do art. 4 da lei de 20 de março de 1865) deriva um corollario 
que dá logar a applicações quotidianas : e é a incompetencia da autori- . 
dade judiciaria para conhecer de acções possessorias contra actos de 
imperio da autoridade administrativa ;. acções possesso rias cujo intento 
seria exactamente o que a lei veda, restituir as covsas ao pristino, destruir 
o à.cto administrativo. Accresce que a acção possessoria suppõe no citado 
a distincção entre a existencia .do direito e o poder de exercitar aquelle 
direito por autoridade propria; distincção possível sómente nos particu-
lares, não nos orgãos do poder publico. JJ · 

Quasi nesses mesmos termos se expressa Mortara em nota nas suas 
Istiiuzioni di ordinamento giudiziar'io. 

A isso oppõe Mattirolo o seguinte : 
« Nas precedentes edições deste nosso trabalho temos sempre mani.fes-

taqo uma opinião contraria, e nesta persistimos. . 
Nunca ninguem duvidou que a posse, subjectivamente considerada, 

seja um direito garantido pela lei e fecunda de eflieitos jurídicos. O art. 2.0 

da lei de 20 de março de 1865, sobre o contencioso administrativo, concede 
as garantias de um juizo toda vez que exista controversia sobre um direito 
civil (ou político), sem distinguir si o direito seja fundado sobre a mera: 
posse ou sobre a propriedade, e assim, si a acção ·que se quer propor 
seja possessoria oupefitoria;. E' certo q~~e .o art. 4 da mesma lei, no modo /'" 
que temos acima exposto, limita a competencia judidaria; mas essa limi-
tação ·é estabelecida tanto para o juiz do possessoJ;"io, como · para o juiz 
do petitorio :. um e outro devem limitar-se a conhecer dos effeitos, do se'l,l 
acto em relação ao objecto deduzido em juizo, sem poder revogar ou modi-
ficar o acto ·administrat ivo. Portanto, da mesma maneira .que no juizo 

-/ petitorio ·o magistrado, reconhecida a illegalidàde do ado administrativo 
e a lesão que este tem causado ao direito do particular, declara tal direito, 
mas se abstem de revogar ou reformar o acto impugnado da administração 
publica - assim no juizo possesso rio a autoridade competente se limitará 
a constatar que o acto administrativo foi illegal e lesivo do direito de posse 
do particular, sem ordenar a revogação ou a modificação, do acto que 
tem causado a lesão'. 

Não resiste, portanto, a primeira e principal· consideração, invocada 
em amparo da opinião que combatemos. · 

Si a restituição da·s cousas em pristino e ·a revogação do acto admini~
trativó que tem lesado o direito do possuidor não podem ser ordenadas · 
pela autoÍ'Ídade judiciaria, isso não deriva já de uma pretendida e insub-
sistente incompatibilidade da acção possessoria com o acto de imperio 

'da autoridade administrativa, mas de um limite· imposto, com formula 
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geral, á competencia judiciaria do precitado art. 4, da lei .sobre o conten-
( cioso administrativo. 

E JJ.Ssim •como ninguem acreditafi8. jámais inutil a . declaração do 
direitó leso, feita pelo juiz do petitorio, porquanto a reparação dos efieitos 
d8. lesão só possa pedir-se e obter-se da autoridade admínist:çativa, assim 
não se deve considerar inutil a proposição da acção possessoría contra o 
acto de imperio que lesa o direito do possuído. · 

A declaratoria juris ·da posse, feita pelo juiz do possessorio, :além de 
que valerá ao particular para: obter da autoridade administrativa a revo-
gação do acto e para conseguir a indemnização dos damnos, aproveitará 
tambem ao. particular, mesmo em quanto lhe permittir revestir a posição 
de réo (convenuto) no juízo petitorio, que depois seja instituído. 

Quanto á segunda consideração adduzida pelos nossos oppositores, 
basta-nos observar que « a-distíncção entre a existencía do direito e o poder 
de exercitar aquelle direito, por autoridade propria >> não é e não póde 
ser uma condição essencial da acção possessoria. · 

Esta . existe e compete toda vez que ha~a uma lesão ou um espolio, 
que, nos termos da lei, dê direito á manutenção ou á reintegração da 
posse.~ » . . . 

Essa opinião, diz Mattirolo . que é adoptada por varios ::~.utorizados 
escriptores, entre os quaes recorda Lu paria, Meucci, V arcaria, E . accres-
centa que foi tambem acolhida em algumas decisões de Côrtes Supremas. 
E cita as sentenças da Cassação de Napolis de 18 e 20 de novembro de 1874 
e da Cassação de Palermo de 3 de março de 1889. · , 

Sr .. Prt?sidente, o meu substitutivo, portanto, é da competencia do 
Congresso N acionai; ell~ é uma lei processual para a justiça federal e 
toda a gente reconhece que o Congresso tem comp.etencia para fazer as 
leis processuaes da justiça federal. 

O SR. PRESIDENTE. -Peço a V. Ex. para terminar. A hora da La 
parte da ordem do dia está finda. ,, 

O SR. GÁLDINO LORETO.- Attendo a V. Ex. 
O Sr. João Luiz terminou o seu discurso dizendo que o perigo nãp 

está nos impostos interestaduaes, mas no . cerceamento da autonomia 
dos Estados, que sem ella não podem sübsistir; que o perigo está na falta 
da emancipação economíca. · 

E, apontando-nos como colonia . de todos os povos, como meros 
ponsumidores, accrescentou que devemos enxergar atraz das reclamações, 
contra esses impostos, não a grita do patriotismo, não o reclamo dos 
Estados contra as necessidades e sofirimentos ecÇ>~nomicos que experi-
m,.entaiP., mas à., grita do comm.ercio estrangeiro, que quer o rrionopolio 
economico do nosso paiz. · · 

Estranho modo de ver as cousas, esse que vê na industría e no com-
mercio de outros -Estados de uma mesma Republica - o commercio . 
estrangeiro ! 

E' · a lente do campanario q'ue perturba: a visão de um espírito tão 
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lucido e que faz esse daltonismo que confunde o projecto com -a doutrina 
do nobre Deputado pela Bahia,_ . 

Nem esta autorizava O· asserto do' nobre Députado por Minas; porque 
ninguem· absolutamente contestou àos Estados o direito de tributar a 
.importação · das mercadorias estrangeiras destinadas ao seu consumo,. 
re~ertendo o producto do imposto para a União. ' 

' O que está em questão não é o commercio intérnacionàl, contra o qual 
·os Estados se podem defender do modo mais absoluto, sem que ninguem 
· lhe opponha obstaculos. 

· As proprias mercadorias estrangeiras importadas em um Estado para 
consumo de outro -Estado podem soffrer neste outro o imposto estadual de 
importação comtanto que o produdo reverta para a União. 

O que está em questão é o commercio interestadual; o que se defende 
ê o The~ouro da União, si os impostos estaduaes récaem exclusivamente 
s·obre as mercadorias estrangeiras; o que se defende é a producção nacional 
contra 1as barreiras que o· proteccionismo do campanario quer oppor-lhe 

. em beneficio daíndustria parasitaria, que não se sente , protegida com os , 
altos fretes de uma cabotagem privilegiada e com _as elevad;:ts tarifas das 

: estradas de· ,ferro de longo percurso. . 
· O estranhavel é que o nobre Deputado por Minas veja a nossa em.an-

cipação economica, justámente nos impostos que fecham os mercados 
nacionaes aO's productos nacionaes. 

Singular .modo de fazer a: nossa emancipação economica esse 'que 
protege os inaptos contra à iniciativa intelligent e e fecunda e esforçada ' 
dos qapazes! · ' 

Singular modo de fazer a nossa emancipação economica, · que nos 
recorda o mal avisado proteccionismo russo, de que nos dá noticia ·um 
helio livro que o nobre Deputado por Minas bem conhece e cujas doutrinas 
pro.fessa - o livro de Poinsard. · 

Quando ouvi aquellas palavras do illustre representante de Minas 
recordei-me destas outras de. Po'insard, após referir que ·os Russos, para 
rqanter os seus negocios, contam principalmente com o apoio do. Estll.do e 
com o soccorro de tarifas protectoras : · · 

- !< Vão Úo longe nes.se sentido que se os vê frequentemente reclamar 
alfandegas interiores, especialmente contra a Finlandia scandinava e 

. ' coatra a _ Polonia germanisa.da, afim de evitar toda concurrenciâ, isto- é, 
todo esforço. Um jornal conhecido por suas tendencias cegamente patrio-
ticas, a Gazela de. Moscow, indo mais longe ainda, emittia recentemente 
esta·, idéa característica : Ceder á Allemanha uma r:retade da Polonia, 

. occupada já por industriaes allemães, afim de proteger contra elles., por 
tarifas prohibitivas, , a industria verdadeiramente russa! Não se póde 
confessar mais ingenuament,e a sua propria inferiorid~de. » . 

O SR. PRESIDENTE. - Peço .a V. Ex. para terminar. A hora está 
esgotada. 

'· 
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" · O SR. ·GALDINO LoRÉTO.- E dizer-s.e que não ha perigo nesse protec· 
cionismo dissolvente do campanario, que encantoa e ·asphyxia as . nossas 
proprias industrias, impondo-lhes condições onerosas para que os seus 
productos penetrem nos mercados do nosso proprio paiz. . ' 

. E allegar-se a lentidão dos efieitos desses impostos no sentido da desag- . 
gregação política, como si essa- lentidão não corresse parelhas com a len-
tidão do nosso desenvolvimento industrial. 

Que ind1,1strias tem o paiz? Que industrias tinha o paiz nestes 70 annos 
de quasi paralysià ·de que nos fallou primeiro o Sr. Campista e depois o 
·sr. :Passos Miranda? · ' 

Nesses 70 annos, o Brazil viu crescer e desenvolver-se a grande nação 
americana á sombra da sua união aduaneira; nesses 70 annos, em que a 
industria brazileira quasi , que se restringia aos productos do solo, uma 
guerra de tarifas entre as províncias era pouco de temer-se, por isso mesmo 
'q,ue quasi não havia ó que guerrear, nem o que proteger. 

Nem o perigo político da des.aggregação era tanto de temer-se porque 
as províncias tuteladas pell) centro, que lhes mandava o~ presidentes, não 
podiam lévar muito longe o' seu ardor proteccionista. Que peías, que 
obstaculos •teriam os · actuaes Estados no desenvolvimento das suas 
tarifas , proteccionistas contra ps productos dos outros Estados, si . a 
Constituição lh'as permittisse? 

·contra as províncias um aviso de ministro era sufficiente para impedir 
a execução de leis abusivas çle impostos, ainda que desorganizando-lhes 
os OJ;çamentos e o systema fiscal. Contra , as províncias a influencia do 
({e,ntro era decisiva, 1 

Contra os Estados que poderia o Governo da União, que pode\á , 
si não dermos ao contribuinte o remedio judiciario de q~e elle carece? 

Todos sabem que o desenvolvimento da nossa · industria é 'recente; 
todos podem avaliar o que era à nossa indtistria ha 70 annos pelo que 
ella é hoje. < . ' . 

Que fizeram os impostos interprovinciaes rresses 70 annos, sirião· 
impedir-lhe o desenvolvimento, restringi~do-a em um circulo asphyxiante? 
' Que (izeram os impostos interprovinciaes em 70 annos que não conse-
guiram a nossa emancipf!.ção economica? . · 

E é ,esse negregado systema asphyxiante que entorpeceu os passos 
cambaleantes das nossas . primeiras industrias que .se quer perdurar. 

O SR. PHESIPENTE.- Lembro a V. Ex. que a hora está finda . 
O SR. GALDINO LoRETO. - Vou concluir . .O parecer n . l14 invocou 

o exemplo dos oclrois, .que o Sr. Passos Miranda trouxe para o debate. ' 
Mas, além de que os ocirois já teem sido .abolidos por diversos paizes 

em absoluto e por outros em relaçãó ·a certos productos, elles não são 
_comparaveis aos impostos interestaduaes. \ 

São impostos de consumo que se cobram á entrada das cidades sobre 
os productos dos proprios ·municipios ou de outros. . ' ! 
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E, porque algumas communas teem àbusado tornando-os pmteccio, 1 

nistas, trata-se de acabar com elles. . · . , 
• E a razão por que ainda exist em em alguma parte é que o producto 

delles é bastante consideravel, para que possam' ser su-pprimidos de chofre. 
Quanto aos impostos interestaduaes,. o Sr. Galogeras p-rovou que não 

são tã0 ·proveitosos aos fiscos estaduaes como possam ,pl;lrecer. E demais 
disto não se pretende impedir que os Es't_ados tribut em o consumo; o 
que se quer é que para o brazileiro só haja uma patria; o que se quer é a 
igualdade de todos pera-nte a Jei ;, o que. se quer é proteger a grande massa 
dos consumidores contra alguns industriaes incapazes de um esforço 
que aproveite as. vantagens natura:~s da sua situação proxima ao mercado 
consumidor e que, ainda com essas vantagens, sãoinapto13 p~ra vencer a 
concurrencia de outros industriaes brazileiros. 

O que se quer é proteger, contra as espoliações e os entraves de prin.: 
cipios acanhados, :;~.grande, a verdadeira industria que póde fazer a riqueza 
e. a prosperidade do paiz; o que se quer é. denocar 9 exclusivismo estreito 

- e enervante de · campanario para, sobre os seus destroços,", elevar · bem 
alta a bandeira da nossa grandeza e da nossa emancipação economica. · 
(Muito bem; muito bem. O orador é muito felicitado e cumprimentado.) 

_, 
SESSÃO DE 5 DE NOVEMBRO 

O Sr. Julio Santos. - Tanto se tem,, Sr. Presidente, declarado 
nesta tiibuna que o assumpto em discussão se _ acha esgotad0, que · teem 
sido exhaustivos os muitos e eloquentes discursos que aqui se teem 
pronunciado a respeito, que repetil-o agora seria um logar commum. 

,. . Evidentemente, Sr. Presid~nte, não tenho a pretenção de trazer argu-
mentos novos em prol de qualquer das ·opiniões que aqui se teem debatido. 
O meu 'intuíto principal é muito mais modesto . Tendo sido o unico Depu-
tado da minha bancada que se pronunciou contra o projecto em discussão, 
entendi dever dàr aos meus collegas e patticios e ao iflustre presidente 
eleito do meu Estado, o Sr. Nilo Peçanha, uma explicação do meu voto, 
tanto mais necessaria quanto S. Ex. nos havia,_:reU;nido para nos pôr de -
accordo sobre o modo de nos pronunciarmos nesta questão; tanto mais 
necessaria ainda, Sr. Presidente, quanto ó governo do meu Estado, ape-
zar das gravissiinas difficuldades que o atormentam no presente momento 
e solapam a sua ·vid.a economica e firranceira, ha mais de tres annos, nunca 
quiz hinçar mão destes recursos que ~e chamam impostos intérestaduaes. 

Nestas condições, entendi que a minha opinião singular devia ser 
explicada e é o qué me traz á tribuna. 

Não me proponho dar esclarecimentos á Gamara, mas tirar conclusões 

_, . 
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da discussão. luminosa que.. se tem produzido no seio da representação 
nacional. 

O SR. WENCESLÁo BRAZ.- Mas V. Ex. póde traz_el-os. 
O SR. JuLIO SANTOS. - C0mo preliminar, desde já declaro que a 

minha primeira conclusão de toda a argumentação ouvidà, da leitura que 
tenho feito sobre este assumpto, do estudo meditado dos a-rtigos da Cons- . 
tituição é a seguinte: o Congresso Na.cional não tem, absolutamente, com-
petencia _para determinar o modo de agir ou de proceder dos Estados, 
em relação á materia tributaria. 

O SR. ERico CoELHO. - Sinto divergir de V. Ex:, mas, não apoiado. ' 
O SR. JuLIO SANTos.- Vou provai-o de modo mathematico, unica-

, mente tendo em vista os preceitos da nossa Constituição. 
TodÓs aquelles que teem defendido os projectos contra os impostos 

interestaduaes, teem fundado a intervenção do Congresso em tres numeros 
do art. 34 da Constituição, que são os numeros 5, 33 e 34, sendo certo 
que todos os demais .artigos da Constituição em que existem definidas 
attribuições do Gqngresso, não comprehendem evidentemente a attri-
buição que a Camara está avocando de definir a competencia dos Estados 
em materia de decretação_ de impostos . 

O SR. ELISEU GUILHERME. - De sorte que, si elles impuzerem direc-
tamente sobre a importação estrangeira, não poderemos ir-lhes ás mãos. 
lsto é a consequencia da theoria de V. Ex. 

O SR. JuLIO SANTOS. - Não posso quebrar o fio do meu discurso, 
mas V. Ex. verá que .o remedio para esse abuso é outro, e existe na nossa 
Constituição. 

O SR. WENCESLÁO BRAZ.- Podemos fazer . 
O SR. JuLIO SANTos. - O art . 34 é o que define as attribuições do 

Congresso. No numero 5.o diz : « Compete privativamente ao -Congresso 
Nacional regular o commercio internacional, bem como o dos Estados 
entre si e com o Districto Federal, alfandegar portos, crear ou supprimir 
entrepostos. » 

Os defensores do projecto em debate entendem que nesse numero do 
art. 34, que dá competencia ao Congresso para regular o commercio entre 
os Estados, se acha a ahribuição, que ora se exerce, determinando ou 
discriminando os impostos que competem aos Estados. 

Regular, segundo todos os lexicographos a que tenho recorrido-, 
significa - regulamentar, dar regras. Portanto, regular o cornmercio· 
significará dar regras para o commercio; !'egulamental-o, signifi.ca tambem 
desenvolver, facilitar, reprimir ou ·prohibir, em accepção mais figurada. 

O SR~. ELISEU GuiLHERME. - Eis ahi. 
O SR. JuLIO SANTOS. - Marshall - citado por Pomeroy--'- Con.$li-

futional law, pag. 272, diz: ,« Regulations of commerce therefore may be 
rules gov.erning or applying to either or both'these elements (trafic or transit.) ll 

No noss<? caso, assim como na Constituição dos Estàdos Unidos da America 

I 
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/ do Norte, de ond.e foi copiado aquelle artigo, regular se deve entender em 
termos, isto é, com a~ attribuições que o Congresso tem. 

O Congresso, portanto, nã9 póde regular assumptos que aos Estados 
foram especialmente attribuidos como de sua competencia.; póde, porém, 
e sómente regular, usando dos poder~s que lhe foram dados pela, Consti-
tuição. 

Assim, por exemplo, nos Estados , Unidos da America do Norte, 
- ' - cuja Con~tituição não discrimina as rendas dos Estados e da Uniãa, as 

attribuições do Congresso teem uma amplitude qu,e não podem ter as 
do Gongre~so Brazileiro, onde as .. reridas .se acham diserimimid'aS entre 
aquelles e esta. 

A Constituiçã,o da Repu·blica Iiorte-àmericana, no art. I.o, secção lO.a, 
n. 2.0 , diz: 

« Nenhum Ejstado poderá, sem consentimento do CongFesso, lançar 
·impostos ou direitos sobre a exp.ortaçãG ou importação, salvo os abso-
lutamente necessari'os par: a a execução de suas leis de fiscalização; o 
'producto liquido de , tpdos os direitos ,ou impostos estabelecidos por um 
Estado sobre a impontação ou exportação per-tencerão ao Thesouro dos 
Estados Unidos, e qualquer· 'lei que as estabelecer será submellida á 
revisão do Congresso. >> 

I Sobre materia tributaria, portanto, o Congresso norte-americano 
tem ingerencia immediata, despotica, sobre o que resolvem o~ Congressos 

' dos Estados. 
Na America do Norte não ha. tributação de impostos interestaduaes, 

quer de importação, quer de exportação. Para que elles se estabeleçam, 
, precisa ser ouvido o Congresso Nacional, devendo as rendas auferidas 

de taes impostos ser entregues ao Thesouro dos Estados Unidos. ' 
Entre nós, neste ponto, a Gonstituição é di:fferente. Ella discrimina 

quaes os impostos que competem aos Estados, quaes os que competem á 
União; quaes os que são prohibidos aos Estados, quaes as que são prohi-
bidos á União; quaes os que são cumulativamente perrpittidos. 

Vê a Camara que a expressão - regular o commercio - ·tendo por 
limite estas discriminações constitucionaés, não póde· exceder dellas. Isto 
é logico, nem sou eu o prj'meiro que o está diiendo. 

Numerosos collegas, em brilhantissimos discursos e em · discussões 
irreductiveis, teem feito a demonstração desta these, bem que por fórma 
mais complexa. , ' _ ' · 

Por corisequencia, digo eu nãó está absolutamente no poder dê' regula'r 
o commerci~ a attribuição de o prohiblr, taxar ou de supprimir cómpe-
tencias. 
. Convem aindá le,mbr:ar que é Marshall, o pontífice da interpretação 
c0nstitucional america:q.a, quem declara positivamente qqe- regular-
nunca póde significar- ta·xár. Diz elle que regular o comínercio é dar~lhe 
regras que ·devem ser 0bservadas, quer para a navegação, quer para o 
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transpQrte terrestre, ·quer para o trafico; mas accrescenta que, absoluta-
mente, não se p@de confundir com o direito de taxar . . 

O SR. ERico CoELHO ~- Então é só sobre a industria de, transporte? 
, O SR. JuLio SANTOS.- Póde ser sobre quaesquer dentro das attri-

buições qüe lhe cabem. 
. Comprehendo que o Congresso Americano, ou mesmo o Brazileiro, 

possa regular o commercio dos Estados regulando a importação porque 
muitos des generos que importamos em um Estado são reexportados para 
outros; pois h a Estados que não teem alfandega e recebem os productos 
por' via indirecta. · · ' 

· O Congresso, taxando a importação, influe, consequentemente, 
sobre esse commercio interestadua'l. Póde tambem facilitar os meios de 
transporte por via teriestre ou marítima, facilitando a formação de com-
panhias, dando-lhes garantias de juros, creando alfaq.degas, regulando a 
navegação ~ o trafico, sempre dentro das suas áttribuições expressas ou 
implícitas. 

Esta é a minha these, pela qual fica o acto de regular- circumscripto 
a esta esphera de acção ·--;- limitada - não podendo 'ter o desenvolvi-
mento que o Congresso lhe'quer dar, chegando ao ponto de definir· e limitar 
a competencia dos Estados,, o que só compete á Constituição. . 

O art. 34, n . 33, é outro ·ponto -em que entende o Congresso estar 
baseada essa attribuição. Diz o art. 34, n. 33, que compete ao Congresso _ 
u-decretar as leis e resoluções necessarias ao exercício dos poder~s que 
pertencem á União>> . .Aqui tambem não p@de estar collocada a attrib,uição· 
de que se quer prevalecer a Camara. 

' Não quero absolutamente dar ao artigo interpretação minha, e recorro 
_ a~ illustre constitucionalista Sr. João Barbalho que não póde ser suspeito 
aos Srs. Deputados. -

Diz o Sr. João Barbalho : << que a Constituição autorizou o Congresso 
a fazer as leis necessarias ao exercício dos poderes que pertencem á ,União, 
isto é, deu-lhe, I}a phrase de Madison, os poderes particulares que são 
meios de obter o fim dos poderes geraes. >> -' 

u A Constituição dizendo« os poderes que pertencem á União» refere-se 
ás attribuições que ella confere ao Governo Federal, a cada um dos orgãos 
delle, legisla-tivo, exeéutivo e judiciario e excluiu (com o emprego dessas 
palavras e obedecendo niss9 á i:adole do systema) as leis e resoluções 
necessarias ·ao exercício dos poderes ' dos Estados, cuja autonomia assim 
resalvou, de accordo com o art. 65, n. 2. » 

P0r consequencia este § 33 exclue, na phrase do Sr. João Barbalho, 
qu,aesquer ·leis ou resoluções necessarias para o exercício dos poderes 
dos Estados; entretanto, é exactamente b que estamos fazendo :legislando 
sobre o exercício dos poderes dos Estados. Vemos, 'pois, que ainda neste 
paragraplío não encontramos justificativa para a attribuição que estamo~ · 
exercendo. 

Examinemos, agora,_ o n. 34 do art. 34. 

' IMPOSTOS INTERESTADUAES. 30 
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r. Jo-ã0> Ba:rbalho diz: ct -Leis organica&- 1eis que teem por &hdreci\0 
r egular o modo e a acção das instituiç@es ou estabelecimentos cujo principio 
foi consag_rado por -urna lei precedente''· (Domingos Vieira, Grande Dicc. 
port.) ... << 'neste n. 34 dá-lhe a faculdade de regular o funccionamento 
dos institutos políticos e administrativos_pot ella cre.ados. 11 

Estas leis organícas são effectiva:mente todas 3!S que deram estrwc-
tura aos diversos ramos do· serviço publico, como os de organizaçãõ .judi-
ciaria, a do, Tribunal de Contas, os estatutos da·s academias, as de saude. 
pulYliê'a, etc. . . . . , -. · · 

· Ora, o projecto não está em nenhum destes casos, visto que nada mga~ 
• I . . mza. · 

·Haverá mais algum outro artigo da. Constituição .em que possa· ter 
assento a attribuição que pretenda a Gamara? 

Desejaria que m'o dissessem para -que eu pudesse orientar-me na 
discussão. Até ag0ra todos os que teem sustentado o· projecto· da ban-
eada -paulista, notadamente os tres dos distinetos signatarios que toma-
ram parte na discussão, sómente apresentaram estes tres artigos e. B~eltles•, 
como a Camara viu,: não existe absolutamente nada que determine a 
nossa competencia para · o caso. Ainda mais, e . para dar um g0lpe de 
mor,te nesta · questão : temos j.á exarada nos Annaes do GoB.gre~so a opi-
nião do Senàdo. . . \ · - · 

No Senado Federal foi apre9entada, em sessão de 1 de agosto de 1893, 
pelo Sr. Senador Generoso Marques, uma indicação para que o Senado-
se pronunciasse sobre uma providencia a tomar, contra o abuso de algl>inp 
EstadoS: que·, com violação da Constituição, tributaram a importação• 
de mercadorias estrangeiras. 

'\ Gomo ::)e vê o assumpto era identico ao de que s.e trata hoje. Sobre. 
este caso, aliás, já çliscorreu o Sr. Deputado Augusto de Freitas .. A indi~ 
.cação era a seguinte :, 

<< 'Indico que as Commissões de Constituição, Poderes e 
Diplomacia e de Finanças, tomando em consideração a men-
sagem dirigida pelo Sr. Vice-Presidente da Republica ao Con-
gresso Nacional, por Óccasião ·da abertura da -actual sessão, na 

·" parte relativa a abusos commettidos pelos Estados, que teem 
decretado e estão arrecadando impostos de importação, com 

J· violação das terminantes disposições dos arts. 7 ns. 1 e 2· ~ 
9 § 3.0 e 11 da Constituição Federal, interponham, com urgen-
cia, seu parecer sobre as medidas legislativas . que convenha 
adoptar, afim de que seja respeitado o preceito constitucional ''· 

Está assignada pelo Sr. Generoso Marques. 
Esta indicação foi, na fórma do Regimento, remettida á Commissão 

respectiva, composta dos Srs. Drs. Manoel Victorino, Aristides Lobo·, 
Quintino Bocayuva, Amaro Cavalcanti, Monteiro de Barros e Rodrigues 
Alves, tendo sido lavrado parecer lembrando que o poder competente 
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p-~rca :regulal:' esta matel1ra era o J•tld!iciariGÍ<,, p:elfi. q!ue deixou. o. Se:aado 
de dar s:€lht<kão ao cas!W,. que: €Onti!lll.uolW.' até: h.o.j e · eJih.iLregl!le: a a Poder Ju.,-
di:ciamí0;.. . 

Temos, po!ÍS.,. Ullllli €:a~o. julgado· pel@; Senad(')l er. CO.Ili10 fei- lWJillanim.e: a 
s.ua d~cisão, é c.erto que o pres.ente pro1ecto não obterá maio.ria d.e votos 
em sentido contrario e perderemos o tempo votando, aqui,: uma lei que 
vai encontrar no Senado a sua morte. 

Ainda mais : alem,el.e· ·nã·o haver artigo algum da· C<:l'rrsilituiçãO' que 
possa 'justificar a c-omp·etenci'a do Congresso·, outros aritigos frat q-11e·exduem• 
evidentemente a sua intervenção . O art . 7.a § 3.(!)1 drz :·<<As lei·s· da Uni'ã'tJ, 
os: aCtos: e as sentenças d'e suas· autoridades serãO. exe·ci:ttados em todo o 
paÍz p€1r funcc:i'onarios federaes,, podendo·, todavi-a, a execução das pri-
mei'ras ser confrad'a: aos· governos· dos· Estados, mediante a:rrm:rencila 
destes. >: · 

Logo, toda vez que o Congresso s·e· prmumcie sobre materia d!e di-
visão de rendas, de que trata este paragrapho,. deve s·er para crue as su-as• 
reis sejiam executadas por funccienarios federaes·. 

E a q,uem s.e vae entregar a e'xecu:ção ·da·Jei que estamos <d'i•semilrudl!>'?' 
A? governo dos Estados·! 11 · · 

O SR. ELISEU GUILHERME ... - Aos fui'zes federaes. 
0. SR • .Iuuo SANTOS. - Os j.ui,zes· f.e.dera.es j_ir te.em act.ua:lmente. attri-

li>;uiçõ.es para ~ . caso- ; . (i) que- nG!s. estamos 1azen...do importa em uma ÍiliD.po~
siçãO< aiDs go..ve'l:nos. dos; :E&tados e, H.s-mpa.(ji,ã.O. do. que é da co.mpetencia . 
~M~~. . 

O SR. ELISEU GuiLHERME. - O que nós estamos é impedind@, 0.s 
governos d€1s Estadr0s de: lan~a:rern ess:es; i:mpas:t.o.s·. 

O SR. JuLro SAN·Tos·. - Mas·, si só podemos· fegislá:r para qne as nossas 
leis sejam cumpridas por fun:ccionarios federaes, como. vamos lfegisiillr 
para os Estad'os? Onde achar nos· governos dos· 'Estados' f\i'l'l'ccronarios 
federaes para executar· a l'ei votada?' Não os temos. ·Ainda- rnais : as reis, 
visando os governos dos E'stados, não' teem same-ção, pofs· não temos 
meio de os coagir ao· s·eu c-umprimento. 

o SR. ERico. ·CoELHO .. ~ Não. ap.oiado; então O' q,ue e federação?' . o SR. Jm,IQ. SANTOS. - A federação. exige exact.amenle. essa. S:epa-
ração de Jil.Oderes .. Appello. para <IJUe os. meus. iUustres. collegas digàm 
C@mo pràticamen.te Q Governo. ha. de fazer as assembléas. legislativas dos 
Estad.Os respeitarem as. deliberaçõ.es. do Co.ngresso Fe.d.erat 

Sein pretender· dar lições aos meus· i•l.'rustres colliegas sohve direit!!f 
p.tl!Jlico e o que· sefa systema fedeTativo, pedireT liee1'!1ça pa.ra abriJI' um 
paren:Hresrs·, sómente para definil" os caTacteris·ticos de um governo 
federatiwo·, isto para melhor firmar a minha argumentaçã01. O ness(j), 
governo é menos democratico do que o da Amel'Í'e.a do· JNo.rl\e; mas, t(;:omo 
d,ella: c.op.iánH>& a n...ossa Constit:uiJçã.o,. v(\m re:petilr aqui a do.utrina ~ue, tem 
sido exposta: ][).(ilT todos, os c:oBs.titl!lúonali~tas, amevica:no.s.,, e que !é. esta : 
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' üs poder~s na Republica Federativa Americana se acham distri-

buídos ,por tres entidades ,....,.- o Povo, que, como soberano, mantem com-
. sigo o direito supFemo de revolução, isto é, o poder immanente de fi~ca
lização suprell).a e de revogação 4a delegação de sua soberania. 

O SR. Enrco CoELHO. - Isto nã~ é poder constitucional : é a ficção 
4e que a soberania reside no povo. · 

O .sn. JuLIO SANT@S. - Além desse pod~r, que é. uma realidade e 
não uma ficÇão, o povq dos Estados Unidos ainda reservou para •si o . 
direito de rever, a Constituição. E' assim ou não é? (Pausa.) 

_Não póde haver revisão constitucional sem que haja outorga espe-
,. cial do pov<;~ americano, que, em ta~ assumpto nenhuma delegação fez 
d~ sua soberania e ,a mantem com aquelle poder immanente em todo o 
povo -:- 9 poder da revolução. · · 

Depois veem os po4eres attribuidos ao Governo da União, e, em 
t(;lrceiro logar, .os poderes que tocaram aos Estados. , . 

Os Estados cederam, oe sua .antiga soberania, !Jma certa porção 
de poderes, que ficaram conc~atrados nas ,mãos do governo nacional, 
taes como o direito de ter exercito e de ter marinha, o direito de intervir 
em tudo quanto é ínternacion,al, o direito immanente de preservação e 
conservação da Republica, em todos os Estados; em fim, outros que se 
acham definid,os nessa Constituiçã'o, que é um verdadeiro regulamento 
dos Estados, . a tal ponto que um constitucionalista americano·, que não 
posso agora precisar qual seja, diz que o cidadão americano póde atra-
ve~sar a vida inteira sem precisar uma vez só recorrer á Constituição ame-
ricana. , 

. O mesmo não acontece comnosço : entre nós, o povo só reservou 
· para si os direitos soberanos de inspecção e revolução; t9dos os outros 
se acham entregues aos poderes constituídos. , · 

O Congresso ordinario póde, dadas certas, circurnstancias de modo 
', e de tempo, ·constituir-se ·em constituinte. De facto, , deliberada uma 

reforma c'onstitucienal pelo Gongresso ordinario em determinada sessão, . 
, senda approvada com os tramites e o numero de votos exigidos pela Cons-

tituição, na sessão s~guinte se faz a reforma, por dous terços de votos. 
Assim,· o Congress() Naciopal tem, pela Constituição Brazileira, um direito 

· que o Congresso Americano não tem e que é o de rever a Constituição. 
Nós somos a ca,beça pensante do legislador da Constituição; e é por 

i~so .que sustento a doutrina de q'!e nos compete interpretai-a authenti-
cam'énte, porque •não posso comprehender que a cabeça do legislador 
constituint~ não tenha capacidade para interpretar a lei cons~itUcional 
que é ob,ra sua; é por isso ainda~ que sou contra a doutrina que dá ao Su-
premo Tribunal Federal o direito de interpretar authenticamente a 
Constituição, quando não,foi elle o legislador. (Apoiados e apartes.) 

E' uma these antiga ... 
O ,SR. CARNEIRO DE REZENDE. ,- Na Constituinte foi apresentada 

emenda dando essa faculdade ao Congresso e tal emenda cahiu. 

~ ) ) 

'. 
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O Sn. JuLIO SANTos.- Mas tambem cahiu a do Sr. Casemiro Junior, 
que clava ao· Suprémo Tribunal Federal o direito de annullar as leis. E 
só conheço um Estado na Republica Brazileira que torna tal direito 
inherente ao Poder,Judiciario: é o do Paraná, cuja Constituição diz que 
si, porventura, o tribunal souber que foi votada alguma lei inconstitu-
cional, poderá avocai-a ao seu criterio e annullal-a. Isto é uma completa· 
subversão da harm'onia e da. independencia dos poderes. 1 

· Fecho, porém, o parentheses. Entendo que a federação· consiste· 
nisto, que é. o seu característico :. separação completa dos poderes dos 
Estados e dos da União: E foi este o grande lemma, pelo qual se esfor- · 
çaram os legisladores da constituinte americana : nunca collocar os · 
Estados em conflicto com a União. . 

E os nobres Deputados, sustentadores da procedencia do projecto, 
nunca citaram uma lei americana querendo corrigir os desvios. dos Esta-
dos no lançamento dos impostos. 

SS. EEx. citam os arestos elaborados por Marshall, Mtdler e quantos 
outros juizes ameficanos existem, sendo certo que nos arestos ' da Suprema 
Gôrte dos Estados· Unidos, como nos de todos os tribunaes, se encontra 
defesa para todas as opiniões ... 

O SR. ERICO CoELHO.- V. Ex. esqueceu-se d.e um outro meio de 
reformar a Constituição, é quando o projecto de reforma é firmado por 
dous terços dos Estados. · · 

O SR. JuLio SAN:TOS. - E' a mesma. cousa, o Gongresso ordinario é 
sempre quem a votará, constituindo-se em Congresso constituinte. 

O SR. ERico CoELHO. - E' iniciativa dada aos Estados; ·não é só 
do Congresso. 

O SR. JULIO SANTos. - Nós somos os representantes do povo; e 
· desde 'que dous terços dos Estados · querem a reforma constitucional, 

entende-se que dous terços do Congresso tambem a querem como repre-" 
sentantes que são dos Estados. · 

O SR. En1co CoELHO. - Dá um aparte. 
o SR. JuLIO SANTOS. - A questão é esta; o aparte de v~ Ex. não 

destróe nada do que eu disse. 
O SR. ERICO CoELHO. - Ah I absolutamente nã~. 

·O SR. CARNEIRO DE REZENDE. - E' apenas o· modus faciendi. 
O Sn. JuLIO SANTOS. - E' mais um modo que confirma a· regra 

estabelecida pela Constituição; · 
' Mas eu disse que o Congresso não pode legislar ' para'· o governo dos 

;Estados. Vou citar ·a opinião de Bryce, que diz á pag. 453, 1.0 volume, 
edição franceza .: ' , 

«' Notemos agora que o governo nacional contrariamente 
ao 'que fazem muitos outros Estados : I.o,. não reclama· dos Esta-
dos como Republicas uma subvenção em dinheiro para seu pro-



\· 

,' 

pTio -en..treten~me;moto; 2.'0, n:ã!il cl:á .aos ESJI:Ja'úlc0s, :s.wlvu o caoso em 
qae . ·é neeessairio .garaNti:r va fórilllilta, repi1!1:Jali!Garra de 'fSXi>Wemw, 
·oràreN'S acl·mill!istr:ativas, ~e!il!tíl.VÜ!Landr@-.Os ~ fazer <exoeeíliJ.Ita:ir pmir 
·sei!Jrs 'fl(,lncciona(['ios •swas leis :e ;suas p:rese;rip.ç'Gies·; 3.co, nã<J if:í>.ede -aró-s 
EstadiDs qu:e Sq[•bwettam ·as sua:s leis rrew:n fére C'@m ID seu v.do 
aquel:las 'que -d·esappmvam 'n .• 

.Agoif>a ;á JJ::rag. 460 .: 

« O tra-ço característico é o int:eresse particul:ar que apre-
senta a Un'i'ãu Ameri-c:an:a c·óns'iste em ·que ·ella nos mostra 
dous governos · estendendo-"se sobre o mesmu t-erritorio, m-acs 
c-qjo .funccioii.amento é distincto, é separado >>. · 

Oomo quérerrros, :p0i's, C't}nlfu'D:iÜr '<1 'G@v~rTl'O ida tlJni·ã·0 room· '0 •<lltiD'S 
Estados, intervindo nos Estados, si é exadame'Flhe da essel'lÚa ·d@ GID-

:verno ·Fed:erati·vo ·esta •s•eparaçã·<i? 'I 
I ' 

.« .. Semehham~s.e .a uma v.asta .usina 'em que d.o.llls jogos ,cl-,e 
uma mesma machina estão em activid.ade _; :as mdas 'erri .mCi>Vd-
mento parece que se misturam, as correias de transmissão ' 
entrecruzam-se e, enltretanto,, cada uin dos Jogos do machi-
n'ismo executa o s'eu trabalho ·sem to·car ou eni.b-araç·~r ·o outro. 
Manter o Governo Nacional e o dos Estados, -cada um em 'S'Iia 
esp•hera -resp·eotiV'a, Ü'lll'JD'edir todo o co'l'líli·cüo ·e lto·d0 '@ '3.-ttrito 
'entre •éiles, if:!al /foi a pr:eOO'Cll'l!laÇ'ãt0 p•rirrcipal dos .au:t@ves .d.·a 
b@illliStituição .. >> 

Nós estamos exactamente trabalhando em sentido contrario., que-
. rendo impor aos Estados um modo· de viver e as regras para a sua vida 
· e.conomica e /financeira. 

0 SR. ERico CoELHO. - V. Ex. está tira.ndo urna .condw.sã@ de 
contrasenso das palavras que acabou de ler. ·como se ha de impJ;Jdir que 
os Estados cheguem a esta guerra civit aduaneira, de tarifas, si o 'Governo 
'Federa1 a ql!lem 'i:nc-umlbe manter esse sys1Iema, não puder inberyiT'? Acho 
essa comparação muito infeliz. . · ' · 

0 - SR. JuLIO SANTOS. -V. Ex. va·e ·o\!vir a'inda outro texto. . . . 
O BR. ERico CoELHO. -Esse negocio de mach'in'ismos, de rodas, de 

· ·-c@rreias, elf::c., é rmuito 'inife'liz. '(Rj:s-adas.) Foi -ameri-cano ·qu•ern ·escreveu ' 
isso? Está errado; tudo lá é machinismos, 'tuQlo lá é ·c·<'>rpei-as . 1(R·is-ád-as.) · 

tO SR.,.iT liPLFO :SJA.N::r\0s,. - P<())is •si1Ill1l, v•ej-a:mos .:ã pa<g .. 479 ·: 
. . 

<< Que pois'? I pod-eria perguntar a si mesmo um leitor .euro-
peu.; o Governo Nacional ,não terá o direito e o deve/ de reprimir 

·íos d<esv:ii@S .socÍ'aes .e po[4ticos •que p:<irtilie en:coill!tru em um Estado, 
e ICJ:ll!l,e 'a .g-r.all'lde ma~ol'i<a ;ci.a N'a<Ç'ã•Q ta chasse osem IdMvi<da reprehen-
s>iv.eis? I "Supp:0.1l'lha.m.os '<qllll~ I@ 1r..oal!r0 •e ia "pilhagem •se tenhan{" 
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implaliltado ·em um E.stado; supponhamo.s q11e ~s -contractas os 
mais legítimos sej am desconhecidos sem .qu.e seja ;possiveJ obter 
dos tribu:b.aes do EstaQ.o que os r.e~peitem, ou ainda que a poli-
cia proteja os assassinos. Supponhamos o estabelecimento de leis 
perniciosas reconhecendo a polygamia, deixando impune o J.aomi-
cidio, afugentando Q capital ou l'),cabrunhando-o sob o . peso 
.esmagador de iiÚpostos. A Nação .deverá ficar de . braços cru-
zados, contemplando a oppressão .. . ? Sim, respondererr10s nós, 
a menos que a legislação ou a administração desse Estado não 
tenham viol:ado a Gonstituição Federal. n 

Mais adeante diz o ínesrho escriptor, referindo-se aos ameri?anos : 

« Pretendtmi elles, em surnma, que o fB,ctp de deixar um 
Estado viver a seu gosto é não sómente o melhor methodo, 
para asseg-urar a cura definitivà dos males de que soflire ... • >> 

Emfim; 'termina Bryce com esta consideraçê,o : 
<< Que o 'governo' da U~ião deve legislar para os cidadãos 

da União, assim como os governos dos Estados devem legislar 
para os cidadãos dos Estados.>> · 

· « Não deve o Gongresso intervir na esphem da adminis-. 
tração . interi<ilr dos Es~ados, isto é, nã.o deve deixar de legis-
lar para os cidadãos da União para legislar pa:t:a os Estados >>. 

A' pag. 452 da obra citada diz Bryce : 
« A autoridade do Governo Nacional ~obre· os Cidadãos 

de cada Estado . é directa e immediata, ·se exerce sem a me-
diação do Estado. >> 

Julgo, por consequencia, quer deante da le'ttra da COnstituição, 
quer sob 'o ponto de vista do regimen federativo, estar ·perfeitamente 
demonstrada a incompetencia do Congresso, que por isso mesmo que 
recebeu poderes expressos e limitados, não póde invadir o que é dí!. ·com-
petencia dos Estados . . 

O SR. Emco CoELHo. - Não apoiado; isto é a negação da federação. 
O SR. JuLIO SANTOS.- Eu vou mais adeante. O nosso procedimento 

importa mais do q.ue simples excesso de poder, em uma invasão de attri-
buição que compete ao Poder Judiciario, de conformidade com o texto 
claro do art. 59, n. 3, § 1.0., lettra b, que diz: 

« Ao ·Supr,emo Tribunal Federal compete. rever os processos findos, 
quando se corltestar a valid:ade de leis ou de actos dos governos dos Estados 
em face da Constituição ou das leis federaes e a decisão do tribunal do 
Estacl.o ·considerar validps esses actos .ou essas leis impugnadas. >> 

Trata-se~ pois, exactamente do cas<il que discutimos . Os Estados inva-
diram, usurparam ou ex~ederam attribuições constitucionaes? E' o caso 

.\ 

) 
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de propor-s·e a acção perante a justiça dos Estados contra· as leis dos Esta-
dos que violaram a Constituição. 

Si, porventura, os tribunaés julgarem que táes leis devem .prevalecer 
contra· a Gonstituição, dar-s.e-ha- o caso de recurso extraordinario para 
o Supremp· Tribunal Federal. } 

Ao Supremo Tribunal Federal 1compe.tirá então intervir e annt1IIar 
· a lei do Estado para o caso. Esta é que é a theoria constitucional, a 

doutrina da qual não podemos fug.ir. (Apoiados.) 

São de M~rschall, citado por Barbalho, as seguintí)s palavras : 

« Quando a C@nstituição dá os meios pqra o exercício de 
um poder concedido á União, ou para o desempenho de um 
dever que lhe impõe, nenhum outro meio póde considerar-se im-
plícito, ainda que seja o mais efficaz. » ' . 

Esta ' é a doutrina americana e os Srs. ameriCanistas, que são aqui 
os propugnadores do projectó, devem ser consequentes. ( 

O SR. ELYSEU GWLHERME. _:_Devemos ter tambem a nossa doutrina. 

O SR. JuLIO SANTOS. - Mas é exactamente por que deve a nossa 
doutrina fundar-se no art. 59; n ·. 3 § 1.0 , lettra b) que não devemos pro-
curar outro remedio fóra delle e por isso disse eu que o projecto importa 
em uma usurpação das attribuições de um outro poder, que é o Judi-
ciario. 1 

Vou ainda procurar apoio em Bryce .. Aqvi diz elle : 
, I 

« Pertence ás Côrtes de Justiças decidir si os Estados in-
fringira·m 1algumas destas restricções; quanto á Côrte Federal 
Suprema, ella é sempre chamada, si não em. primeiro, pelo 

' menos em. ulti"n;J.O recurso a pronunciar-se )). 

Por conseguinte, ainda a doutrina ameriCana manda os casos ana 
logos aos de que tratamos para o Poder Judiciario, abstendo-se o Con-
gresso dé intervir, na sua soh.Íção. . · 

.•. 

O juiz Miller faz observar que : 

<< Sempre, desde a fundação da União, em todos os tempos 
encontraram-se ·no Godigo das leis de alguns Estados disposi-
ções ' em desaccordo com artigos da Constituição · relativos ao 
commercio, impondo direitos e taxas sobre o· livre cambio das 
substancias alimentares, estabelecendo tarifas prohibitivas sobre 
as producções de outros Estados, ou tentando regular o com-· 
'mercio, como os que a C:onstituição reserva ao Congresso. >> 

cc Taes disposições teem sido annulladas quando submet-
tidas aos Tribunaes .. >> 
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o SR. ERieo CoELHO. - Mas os Estad'OS teem respeitado as sentenças 
dos tríbunaes, o que aqui não se dá. 

O SR. Juuo SA-NTos,. - Este ponto ficará para depois. V. Ex. e a 
Camara estão vendo que a attribuição é do Poder Judiciario, e não 
podemos admittir que o Congresso defina attribuições que já estão claras, 
expressas, definidas na Constituição e contra a opinião do Senado, que 
já foi externada. ' · 

E' preciso que se respeite alguma cousa e, si não se quer respeitar 
·a fôrma federativa, respeite-se ao menos o texto constitucional. Temos 
comhosco a· lei; a doutrina, a opinião de um caso julgado que j'á amparou 
esta decisão. Que outra lei ou outra theoria ou praxes temos para· jus-
tificar-nos do direito de legislar sobre este ponto? 

Pergunto ao nobre Deputado: ha alguma cousa de mais perturbador, 
na vida de u.m povo, do que o rompimento dos laços da família? 

Sabem os nobres Deputados que, na America do Norte, ha indi-
víduos que se casam e se divorciam sem. que as · primeiras mulheres sai· 
bam ao menos se continuam ou não casadas. 

O SR. ERico CoELHO. - Aqui tambem h;I. 
O SR.' JuLIO SANTOS. - Mas lá se faz com a lei, e no entretanto, o 

Congresso Nacio:Qal, que assiste a estes assaltos contra a boa ordem e 
a paz ,das -famílias, nada faz contra os Estados para regular semelhante 
estado de cousas. . 

A proposito mesmo de impostos prohibitivos e protectores, observa 
Woodrow-Wilson que a súa taxação tem concorrido para que certas 
indus~rias emigrem de um Estado para outro, o que tem levado os Esta· 
dos a fazerem accordos entre si, para resolverem a questão. 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ. - E' o unico remedio. 
O SR. JuLIO SANTos. --:-E' ' o remedio· que trago, é o de que se tem 

aproveitado aquella Republica. . 
Ainda mais. Invade· a autonomia dos · Estados o projecto interferindo 

nos municípios. , 
O SR. ERico CoELHO. - Esta parte do projecto é apenas ociosa. O 

- ·seu autor já eliminou. 
O SR. JuLIO SANTOS.- Folgo de ver que, áo menos neste ponto, se 

corrige o projecto. Effectivamente bastará que ·se façam prescripções 
para os Estaâos para que os municípios fiquem obrigados a ellas. Não é, 
porém exacto que o Sr: Arnolpho Azevedo tenha supprimido a disposição 
sobre os municípios .. 

O SR. TEIXEIRA· DE SÁ. - Este projecto é revolucionario, é a der· 
rocada contra a Constituição. 

O SR. Em co CoELHO. - E' o unico meio de evitar a revolução; 
prohibir que os Estados se tratem como inimigos, fazendo . a guerra de 
tarifas. . ·.· · 



O SR. ELY:SE,{]J ÜUiLLHERME. ~ EY qruuero (i) pro~eetG> do ·sr .. Ga..ldi?o 
Lo reto . 

. ·O SR. JuLt·o SANTos. - O :Sr . . João Barbal.ho n6 .seu eommentario 
,ai@ art. -67, ·par~gr.apho . 1mico,, .chega a esta. conclusão, de que ~esde {) 
tempo d{) lir:tp~:r·io., .se pr.o.curava di·scriminar completamente tu,do .quanto . 
fosse aUribuição das províncias e .do .centro; e., em materia cle' asspmpto 
municipal, foi vencedora a doutri'na de que o · Congresso Legis~ativo 

. n-ãe rclevia interferir; porque isso d.evi.a compet~ ás .assembléas provin-
óa:es. . · , 

. Seria inacreditawel pGis que, h.o~e, no regi~e;a feder.ativ;o, em qu.e os 
Estados teem esphera deacção aliltonomica mlilito maior, não lhes com-
, petisse legislar sobre a or,gaaização (lnoanceV"a .dos municípios . 

O SR~ Emno CoELHo. - Q1!wro ;c:r.er qlile V. Ex:. está .coafundindo 
federação <COm autonomia. 

O SR. JULIO SANTOS.- Até ·agDra ju1gava ter idéa~s muoito daras a 
esse resp·eit-o; entretanto, ·espero as lições do nobre Deputado. 

Esse ponto, portantÇ>, p'arece l~quido, sendo de esperar a retirada, 
pelo autor do projecto, cla do:wtriJaa .G,a intervenção do Cong-r,esso nos 
Mm.ticipios. 

Cumpre-nos ter em vista que a lei ser.á inutil por fa1ta de sancção, 
pois .a do .art. 6.0 , não se app1ica ao caso, em que o governo dos Estados 
é que é o recalcitrante. 

A intervenç'ão .se faz unicamente nos ter·in@s do art. ·1./(1), i§ 3.0 por 
meio d·e funcdonarios fed·eraes. Bryee, obra citada, · 'á p·agina 478, ··diz ·: 

. (( Um Estado não póde nem separar-se. nem entrar em Tebellião, 
tambem não póde ser constrangido. >i · 

Finalmente, o Congr-esso não deve interwir., porqlile não ha proce-
;dimento inconstitucíonal .por ;p:ar+e dos Es;tados:; que estão agindo dep.tro 
.da esphera de seus direitos constitucionaes. · 

O Sa. iERico ÜG>ELHO.- V. Ex. y,ae :provar que <a il:lrilmtaçã€hé eonsti-
tucional. 

·O S!R. JuiL•I•O !SANTOS.- Nã@ 1!lerá mais .solJ..da q,li'e a já: .offerecid.a por · 
. outros, mas será clara a minha argumentação, e giiJ,ardo a prete:a~ão de 
fazer ;prova completa. 

O ,S,a. JAMES .DA!'tCY.- O Supr . .emo TúbÍmaJ Federal tem in~aria
. velmente d\Cciclido .o.<mtra .. 

O SR . .!JuLio SAN:ros. - A .respeito da dóutrina do St1.premo '1'1:·i-
bunal Federal, exporei o que penso, na ultima parte ,(!]:o meu discucsa. 

O SR. iEmrco -GoJELHQ. - V. Ex:. aoceiha a doutri:m:a do St1.premo 
Tribunal Federal, em certas condições, em O'ltlJtras, não .. :, 

. tÜ SiR. JuLH> ,SAN;ro.s. - _Naturalmente, ·d:e accor.dQ <(Om a Consti-' 
:blilição. · . ·. · 

O SR. ERICO GoELHO. - Isso prova que V. Ex., como leglsl:a.dau·, 
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não •se ~onfl!>nmua i.ncon\diióona~ent:e com as opiniões d0 Supnern<l> Tri-
Ji>ll!llllal.FreG!rer.a:l.. . • 

o SR, J •uLIÓ SANT0'S. - Tr.ata'I'ei esjl)ecialm€nte ·das r-e1ações .enke 
o L< gislativo e o Judíciario e <if'l!lu:ndo tra.tai" .da mter.fere111'Cia deste illltimo 
pod ;r discutirei as condições rla ;pr-ocedencia e do valor Gi()s accordãos. 
. Agora VOil!l provar que os Estados teem usado de seu cLire.ito dentro 

da Con~tltu1ção. -
f) SR • .Emco GoRLH<D. - Váe .ser ·difficil. . - ' 
O SR .. . JuLW SeANTos. - A €J:Uestão p['iHdpai tem gyrad,o -sobre .a 

.teclmologi:a, @ v.alor lexicologio@ ,das pa~av·ras - imjpHil!l'ta·ÇàG .e expol."-
,taçãt>,, e teiiNos vis·to todas as OJ:íl.ÍI!!liões, bltane!e Uilllila, :talvez .a I'Jíli,Jil!lila, 

· ~nJit:a . e do Dr. Augl!lst o de Freitas_, -que . [Jensou do mesmo mo@.@, 1e -é 
-esta .: lffiiliW!lilâ-o, come entendem t;ocl0s·,os l(j_{tUe. arcornpa;Iilhara;N'!. os ,tra,J;i,alhos 
da Constituinte, que importação e exportação são termos cor..rdat6>s, 

/ _ .teem. urna .s-ign<i·ficaçã o .fiscal .de itr.afic~J in~rnaáo<FJ,al. 

O SR. 'ERI.c'O GoELfPIO. - Esta distincção ·é .sybilli!Pl!a. 
'0 SR. Juuo SANTos : - ·Quero dizer que sempre significam rela-ç~s 

•cumm·erc-iaes com o estrangeiro . · · 
O 'Sn. Enico C:o.ELHO. _:. Dá um aparte 
O SR. JuLIO SANTos. - Importação qhl.er d iz-er entr.ada .de artigos 

estra11,geims, e. e;xporta,g.ão ,q.u.er dizer prod1Jctos n.acionaes .qu:e são remet-
.tie!.os .p-ara.o estmngeiro . Esta é a accepção .. 

EstoN •de accor.d@ com o Sr. :Felishel'l.o Fr.eire, .gurndn e.ntende gue :a 
expr.ess.ão. -:-- dze ,pr.ocedencia estrangeira -'- nã.o importa o :r:eoem.heci-
mento .d.e uma ou.tra i:mporta_çã0 como .seja a interestadual,, mas serv.e 
apenas para frizar bem !!- significação da palavra - importa_ção - :exacta-
mente porque até essa occasião se t inha dado, em nossa vida interpl·ovin-
cia'lJ 'o s'ignificado de 'im,portação de umas pr:ovínclas para outras . 

O SR. Emco GoELHO. - V. 'Ex. não tem a liberdade . de estar a.ttri-
buindo ~ Constituição expressõ.esque ella não emprega. 

' Quando falia de _generos nacionaes, não emprega a palavra - impor-
' taç-ão ~ fai~a da passagelll: de mefcadorias· de um Estado ·para butro . ) 

O SR. JULIO SANTOS. - Pe.~;dão; V. Ex. está adeantando ponto 'de 
que ainda n'ão t ra't:o. ·Op:portnnamente me occupm~e'i do art. 11. 

O SR. Eruoo C.oELHo .. - Chamo a sua atten,Ção para os V@cabulo~ . 
O SR. JuLIO SANTOS. -- Si eu deixar de parte qualq:u.er art-jg;@ em 

que S._ Ex . . eF!rcontre obj eq~ão ao.s meus ~gumentos • . chame-m,e á ordt;lm. 
O SR. Em co CoELHO. - A' ordem não chamarei. 
O .SJR . . JULii-0 SANTOS. - _Quer-0 .mostrar .que aa-;gwmeil!l.to rcom. a maior 

lealdade. · 
O SR. ERICO CoELHo. - Como é do caracter ·de V- Ex. 
G SR .. J UW'0 .$ANT0S. - .C~nsid~ro essa-s dil!las· pa1aV>r.as; como corre-

latas. ' 
/ 
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O SR. TEr:Ími'RA DE SÁ. - Dá licença? Importação e exportação 
antig[l.mente soffreram modificação r de - importação ou exportação dos 
portos seccos, de que falia Ferreira Borges no seu« Diccionario Jurídico. >> 

O SR. ERICO CoELHO. - Isto é antigo. 
O SR. TEIXEIRA DE SÁ.- E' tradiccional. 
O SR. JuL~o SANTOS. - Digo que durante os trabalhos P.a Consti-

tuinte, em discm:sos numerosos que se proferiram, tive occasião de obser-
var que< nenhuma só v:ez, notem bem os Srs. Deputados, for.am empre-
gadas as palavras importação e exportação, a não ser no sentido de ser-
viÇo internacional, de significação fiscal, e é por isto que digo que de-
vemos acceital-as nestes t~rmos, e fói esta a interpretação sustentada 
pelo .Senador Ruy Barbosa e aqui patrocinada pelo Sr. Augusto de Freitas, 
entende!J.do que deve ser tomada esta palavr3: em sua significação eco-
nomica. 

Sendo assim, e tendo em vista a disposigão do art. 12, qualquer 
outra importaçãg QU exportação que não seja esta deve ser da ' compe-
tencia cu~ulati;va des Estados ou cla· União; iste é, a· União e os Estados 
ficam senhores de tributar a imporlação e a expartação interestadoaes, 
porque o art. 12 diz que é facultado aos Estados como fi. União crearem, 
cumulativamente ou não, quaesquer fontes de receita, não contravindo 
b · disposto nos arts. 7, 9 e U, n. '1.0 

' A União porém não póde tributar a importaÇão e a exportação, em 
virtude do art . 7.o, § 2 .o, porquanto, segundo este artigo, os impostos 
decretados pela U:nião devem ser uniformes para todos os Estados. 

E' p~r isso que a União não póde tributar a importação e a expor-
. tação interestadúaes, porque as respectivàs taxas não podem ser iguaes 
ou uniformes. 
. O SR. ERICO CoELHO. - V. Ex. não acabou de dizer que impor-

tação e exportação ei).tendiam com a balança internacional do com- · 
-mercio? 

· O SR. JuLIO SANTos.- S'im, senhor. 
· O SR. ERICO CoE~Ho·. - Como emprega a mesma expressão - inter-

estadual? · 
O SR. JuLIO SANTos. - - Porque com a restrictiva ~nterestadual, 

fica clara a differença, accrescendo que essas expressões teem sido usàdas 
constantemente e até no titulo com que a ordem do dia designa a materia ' 
em disc;ussão. · · 

• O SR. ERICO QoELHO. -E' um euphemísmo que V. Ex. está intro-
duzindo no debate. 

O SR. JuLIÓ SANTOS. - Si V. ·Ex. fizer questão disso, modificarei a 
phrase dizendo~ imposta de entrada e sahida ... 

(Ha putros apartes.) · 
O SR. Juuo SANTOS.·- E1 uma questão de' palavras; mas procurei 

ater-me ás liçõ.es de V. Ex. e direi imposto de entrada e sabida. 



• < 

-477-

A questão é esta : desde o mGmento que as palavras importação e 
exportação tem uma signi_ficação unicamente internacional, em virtude 
da determinação do art. 12, quaesquer impostos entre os Estados cahem 
na competencia, cumulativa ou não, dos Estados e da União. · 

Tratando-se, porém, das entradas e sahidas dos productos de uns 
Estaçlos para outros, a União não os póde tributar, em virtude do art. 7.0 , 

§ z.o, porque taes impostos devem ser uniformizados para todos os Estados, 
e VV. E Ex. sabem que variam em extremo de uns para outros as necessidades 

·' economicas dos Estados. Por exemplo, o assucar que no meu Estado não 
póde comportar imposto algum de exportação, apezar de ·pagar 3 %, não 
está no ·mesmo caso em outros Estados, como no de Alagoas ou Sergipe 
que -tem o transporte para fóra do Estado mais facil do que nós; nestes 
Estados o imposto de exportação póde supportar maior aggravação. 

·· O imposto de exportação em Goyaz, por exemplo, Estado central, 
só dispondÓ de vias de communicaçã9 difficeis, não póde ser igual .ao de 
outros Estados que teem facilidade dellas com o estrangeiro ou ,com os 
outros Estados . 

Por consequencia, a União não póde tributar a importação e a expor-
tação interestaduaes á entrada e sahida de mercadorias dos portos dos 
Estados, porque só póde lançar impostos uniformes. Mas o que faz a 
União? 

.Não é que· a União tenha renunciado de todo ao seu direito, porque 
lança verdadeiros ·impostos de impo:ctação e exportação com a denomina-
ção de impostos de consumo. · · 

Nem é outra cousa o imposto que a União cobra sobre o sal, quando 
sahe das salinas para o interior do Estado . 

O SR. ERI.co GoELHo. :-- Isto é o regimen fiscal. 
O SR. JuLIO SANTos. - E' um v'erdadeiro imposto de exportação. 

Ninguem o póde c~>ntestar. · 
Pergunto aos nobres Deputados por que chamam imposto de consumo, 

por que den9minam assim o imposto lançado sobre os phosphoros, cujqs 
fabricantes são obrigados a. formarem slocks de sellos correspondentes a 
uma certa fabricação diaria e antes ·mesmo de venderem o producto? 
· · E' um verdadeiro imposto de profissão mais oneroso que o da expor-

tação e que no emtanto é conhecido sob a fórma de imposto de consumo. 
E' isto. Os americanos chamam imposto sobre imports e exports o 

que récahe sobre as mercadorias .destinadas á exportação ou importação 
independente da entrada e sahida das mercadorias e assim se deve entender 
sempre que sejam tributadas antes da sahida da fabrica e antes portanto 
de serem consumidas. · 

São estas as palavras de Marshall em sua obra Writings on lhe 
Constilution : · 

<< What, then, are imports? 
<< They are the articles themselves which are brought into 

the country. ' 

/ 
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u A àu.ty on i<rimrports, thel!l!, i·s 1110t merely a d1'!-ty onthe act 
(i)Jf importatiO·B, Jmt is a ru1c1t:y OTh the tài>:m•g impiDrted,. >J . 

A mesma d~utiril!l!a deve ser eliltendida e:Jílili Fela~ãfi acisr a:rtilgos· <iliésti-
IiJ)aJdros· á exp<9rla~ão;: 

B' ceFt0.,.}lwi>s,. cptire a! UniãiD eolD':rra sob denomililação· cllli"-lllrs:a,, im.p@st.os: ' 
clte iimpom:tatl))ão e: ex}Dontação: sobre as· mercad0:rias~ Ol!l. procll:J:ctos na<úonraes:, 
_e,.-o que :ftaz a União f3lzem os Estados; e nem se dew~e entende:r:. que: viO\láom. 
al eonstitwitção poor isso . ' 

Ernfim, ilodos; est.es· impost.@s· de' consumo; illle: estati<strc~, etc., s.ão: 
illinp@s:los. «iJtire reca:hem soli>•Fe: os. gel!l!eFIDs imwortacl.(j)s·. O mg,menilo da 

, C:@hra•mç:a :aãiD' ~mporta rlHreienc~a:ção. da natureza do im.p:IDst@., el1a filil€rar a: 
C(i);USai d.o IDeSIWl:O' mod0. . .. 

V €Fific:ada assiFLL o que é a iJmrportação e. a expmrtaç·ão lira. t .ec:hnoilogia 
da n@ssa G'onstituição, pass~ei a; aRa1J~sar os a:rtigo.s:, em q1:te se: teem 
:l\undlllido IDs sustentacl.@:res do Jilroje-cto para opinarem pe'la pli'ahibição. dos. 
impostos interestaduae·s de importação. 

C. 'd . . . t 7 o § 2 6 d' . ons1 erare1 pnmetro o ar ... · . ,, . que rz . 
<a C0>~pete excl:m:s~vamente. a Uniã:o dee:Fetar : 

, § 2.0 Direitos de entrada, sahiqa e estada de navios, sendo livre o 
commercio 'de cabotagem ás mercadorias nacionaes, bem como ás ·estran-
geíras que fá tenham pago imposto de importaç_ão. n 

- Daqui pre~endem concluir uns que estão prohibidos os impostos d'e 
importação ou exportação sobre os prod·uctos dos. outros ou para outros 
Estados, assim pensa o conselheiro Ruy Barbosa e o tem decidido já o 
Supremo TFibunal Fed'era:F; outros· menus cons•equentes· eoFlilo o são os 
a•wto:r€s do• projecte• em cleha.te, e· assim se exile:ri't<iHli a;lliáS' com muito 
brilhantismo o Sr. Jesuino Cardoso, entendem que. S'<Íl:ffi€lllit:e. frwu p-.ro·hj,-
br<d!a _a trihl!l'tação. Ilil•teFesta•<illaaL.. ' · · 

Mas, Sr,·. Presidente, o, al!lttgiD' 7, nmneTe 2 nada tem te.(;)Jillli o imposdlo 
sobre as me.rcadJe.rias, mas· simptesrnente: S'e refere• ao oopOSt@ SO'hlie: :nravtii@S: 
costei•ros:. 

· O cque está livre ®e· direitos' é a nawegal))ãi(!): c.0steina, .é u transite por 
marr· rlos: navios; nacionaes, CO>l'ldUizil!l!do. mercadoóas: l'l.aeio]j}lates eu nate<ÍJ(!)-
na~i!zada~ JildO· Jil•agam€ntiD do iorn.posto <d!e i:mpoFtaç·ã:@. 

O qu€ <f1<1'er dizer ~ommercÍo· clle cabotagem? Navegação de ca~botagem 
nã@' quer dizer ou:tra: cousa. E ma· vou ler (i) que diz .•.• 

O S'R. PRESID-ENTE. -:-- Previno aono bre Deputa,do que a hora está 
dada. 

O SR. JuLIO SANTOS. -Sr. Presidente, em um quarto de .ho.r:a não 
poderei dizer o que me resta. 

O Smr. P'RESIDEN'li'E:. -Mas. o :mais: que posscr coRceder a V. Ex. é o 
quarto de hora ele tolerancia. 
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O SR. JuLiro SANTOS . . - Ness.e tem.po. não digo 0 que toolw· aiE:da a 
dizer. · 

O Sn. PRESIDENTE. - V. Ex. póde ficar co·m a páilavra, para amanhã 
fallar pela segunda: vez. 

OS.R.JULIO SAN'Pos.- Agradeç.e ~ V.Ex., mes·moporqnJte O.(!]l'l(e tenho 
a di•zer ~ão ·é ta.1lvez. o menos• ~portante. Vou concLuir,· por b~je. 

Diz Pomeroy - Constitutíonar Law - pagina 272 da ediçã'o• ingleza 
de 1888; · 

<< Na paFavra - commeróo - se · iHdme não sómente o 
trafico· ou ín!Eercamhi:o- de rneread<Yrias, pewém a navegação . 
ou o transito de artigos de uma região para outra. Hautefeuille, 
escriptor de direito internacional,, insiste na demonstração de 
que · o commercí'o consis~e não sómente na navega·cão _ou transito 
porém tambem no intercambio ou trafico (Direito e deueres das 
·naçÕeS neutras, tom. 1.0, tit. z:o') ' 

Em. seguida coliltinlila Pemeroy ~ 
. á in fact; the word :· af; commonty used, as empl'Oyecf in 
the constitution, expresses two ideas, embraces· two e'lernents, 

· both necess.ary to its. full meiming na:vigation or transit, and 
iilterchange or traffic. >> • 

· E' ess·a aecepÇ:ão da· patav·ra co-mmereío·, na Gcmstitui<j;ã@C am.eriea'l!l.a, 
e'TJ;J. uma accep·çãe> geral comprehendei o- trafico e o transporte; outras' V(!}zes·,. 
pe>rém, signi.fica só mente o transporte, emtras sómente o• trafice>,. 

O SR. Emco· CoELHO. - A Gonstiturçâo americana é uma atra-
~ palÍíation!. . . (Riso.)' , - · · 

: O S.R .. JuLI0 SANTos .. - Do mesmo modo cfeve.ser entendida a palavra 
commercio ' empregada no art. 7. 0 , :p.. '2.0 A pa'Iavra commercio de cabo-
tage~:p. s.ignifica - nav.eg.ação de navios costeiros e. o artigo pó de ser ·assim 

- traduzido por outras palavras : 
. . . ' 

, u E' da competenc~a exc1.ms1v;a da União decreta,r c;lireitos de entrada,, 
s'ahida e estada de navios, excepto si o navio for de cabotagem, trans-
portando me•rcado;uioas naciomaes ou estrangeiras que já tenham pago 
impostos de ~mportaç_ão .. m . 

Assim, fica claro o pensamento de legisladoóf, tornando livre a nave-
gação: 0''!1 o· commercio, de- cabotagem,,.o que não importa em. libertação 
do · imp@sto para as· mérca:c1orias conduúdas, porque, sÍI assim fosse,,~ 
as· propri:as mercadorias es,trangeiras qu.e nã!!) tivessem pago, o impost.@C 
e fossem embarcadas Jil!Os; navios de cabotagem fi.cariam isentas. 

Que é ca:h.@tagem?. E' a navegação çosteira em contraposição á nave~ 
gação de l<Imgo curso .. Em. sentido la·te., p!)uco importa que seja entre 
port@s do mesmo Estado· o~ <i])ue seja entre p0·Ftos inte,rnacionaes: uma 
vez que; se faça pela costa, cham.a-se· eabotag.em. CabotaKem nacional é a: 
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navegação que se faz pelas costas de um paiz, mas a cabotagem póde ser 
tambem internacional. De facto, supponha-se que nossos navios do 
Lloyd vão .até ã, Republica ·Argentina ... 

VARios SR~. DEPUTADos. - Não é cabotagem. 
·O SR. JuLIO SANTOS. - E' cabotagem e invoco la autQridade de 

Maurice Block, que diz que a palavra cabotagem significa navegação 
costeira, em contraposição á navegação de alto mar. J 

São estas as palavras de Maurice Block -verbo ~ Cabotage. 

« Ce mot a plusieurs acceptions. H signifie d'abord et vulgài-
rement navjgation le long des côtes, par opposition à la navigation 
au long cours. )) ' 

,A cabotagem nacional, é certo, será exclusivamente relativa á 
navegação pelas costas do paiz. 

Agora, supponho que o navio ... 
O SR. ELYSEU GuiLHERME.- Dá um aparte. 

. O SR. JuLIO SANTOS.- Não ha razão nenhuma. para que sejam .impe-
cl.idos .os navios costeiros de conduizr mercadorias estrangeiras e os 
nobres Deputados sabem que a Alfandega de Macahé recebe em nossos 
navios costeiros muitas mercadorias de procedencia estrangeira, que, não 
tendo pago impostos aqui, vão pagai-os lá, naquella Alfandega. Estes 
navios, transportando mercadorias estrangeiras, não estão livres do 
imposto de entrada, estada e sahida, porque só estão livres quando trans-
portam mercadorias estrangeiras que já tenham pago o imposto. 

E ·depois, aquelles Srs. Deputados, que admittem como pertencendo 
aos Estados o direito de taxar o imposto de exportação interestadual, 
ficarão em difficuldades para explicar como é que o navio de cabotagem, 
que transporta mercadorias exportadas por urri Estado para ·serem 
importadas por outro, só liberte a importação ou entrada das mercadorias 
n:os Estados, deixando-as com o onus do imposto de expertação. 

Si porventura a liberdade de commercio de cabotagem, isto é, de 
navegação costeira, isenta de imposto a mercadoria importada, de outro 
Estado, tambem isenta a exportada, porque a importada é· a mesma 
exp·ortada. · 

1\ verdade, pois, que os nobres Deputados não ·querem confessar, é 
que o art. 7.0 , n. 2, não t em absolutamente relação alguma com os direitos, 
quer de' importação, .quer de exportação. . . . 

O outro artigo em que querem achar fundamento para prohibir 
os Estados de taxarem as mercadorias vindas de outros Estados é o a·rt. 11, 
que diz : << E' vedado aos Estados como á União : 1.0 crear impostos de 
transito pelo territorio de um Estado, ou na passagem de um para Gutro, 
sobre productos de outros Estados da Republica ou estrangeiros e bem 
assim sobre os vehiculós de terra e agua que os transportarem, n. 

Senhores, transitar por um Estado, suppõe tres termos : o· Estado 
de onde sahe a· mercadoria, o Estado por onde transita e o Estado onde 

!, 
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ella chega; o Estado que não póde tributar é o Estado por onde tran-
sita . No art. 7.0 ,' n. 2, o legislador prohibe tributar a navegação marítima 
costeira em certas condições; refere-se ao navio; no art. 11, n. 1, prohibe 
os impostos de transito no interior do paiz, isentando delles não só os 
vehiculos como as mercadorias. · 

Ainda soccorrendo-me do que diz Maurice Block, lerei as suas 
palavras : 

<< Les marchandises déclarées pour le transit ou l'entrepôt 
sont exemptes du payement des droits pourvu qu'elles soient 
dument renvoyées à l'é:tranger, ou bien elles ne payent ces 
droits qu'autant qu'e'lles sont ' livrées à la consommatíon inté-
rieure. 

<< On entend par transit la faculté de transporter, so~s· cer-
taines conditions, les marchandises de l'étranger à l'étranger, 
en empruntant le territoire français >>. 

E' esta exactamente a accepção da palavra transito na nossa Consti-
tuição, que empregou o termo technico. O transito de um Estado para 
outro quer dizer- o transito de um Estado para outro, tomando empres-
tado o territorio do Estado por _onde tem de passar. 

Por exemplo : vae em transito e não póde ser tributada a mercaçloria 
que é enviada de Goyaz, através do territorio mineiro, com destino ao 
Rio de Janeiro, ou a esta Capital; o Estado que não pó de lançar o ·imposto 
de tra!lsito é o Estado de Minas, assim como não póde tambem lançai-o 
a União. 

O Estado de Minas é o territorio emprestado. 
Agora passagem de um. Estado para outro. 
Tambem não ha aqui importação nem exportação; .a pàssagem é a 

transposição da fronteira; o Estado como a União não podem lançar 
impostos sobre a mercadoria que transpõe uma fronteira, ou passa pela 

Jinha divisoria entre dous Estados, por exemplo na passagem do rio que 
os divide. 

O Estado não póde, porque a linha divisoria, o rio, os marcos não lhe 
pertencem e antes interessam aos demais Estados confinantes. 

A passagem de um para outro Estado é acto momentaneo; o trans,ito 
é acto successivo. 

Direi mais : o transito é a caminhada que faz a mercadoria; a passa-
gem é o salto de um para outro Estado. · · 

O SR. ERico CoELHO.- De modo que na accepção de V. Ex., passar 
através não comprehende o acto de entrada ou de sahida. 

O SR. JuLIO SANTOS. - O transito comprehende. entrada, percurso 
e sahida, mas não exprime por isso a importação ou a exportação, porque 
aquella exige a permanencia da mercadoria no Estado em que entra e esta 
exige que a mercadoria seja do Estado de onrle sahe. \ 

IMPOSTOS INTERESTADUAES. 31 
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O legislador não podia confundir o transito, que economicamente 
é cousa diversa de importação e exportação, com estas. 

O SR. ERrco CoELHO. - V. Ex. está fazendo uma distincçãó subtil 
1entTe transito e passagem de um Estado para outro. O que eu digo e sus-
tento é que a transposição de um Estàdo para outro comprehende o acto 
de entrar e sahir. 

··o SR. JuLIO SANTos: - Eu citei a autoridade de Maurice Block 
sobre a definição qe transito, que é a passagem de uma mercadoria de 
um paiz estrangeiro para outro, tomando por emprestimo o territotio na-
cional. · · 

Agora, applicando ao nosso art. 11, n. 1, a definição: transito será 
a passagem da mercadoria de um Estado para outro, tomando em:pres-

. tado o territorio nacional. 
Passagem é o ,acto momeritaneo, é a transposição da fronteira, ou 

linha divisaria do Estado. 
O SR. P-RESIDEN'JJE. - Lembro ' ao nobre Deputado que está ·findo 

o quarto de hora de tolerancia. . 
O S-R. JuLIO SANTOS. - Peço a V. Ex. que haja de me reservar a 

palavra para outra sessão, afim de poder concluir as minhas observações. 

vez. 
O SR. PRESIDENTE: -:---- V. Ex. ficará inscripto para ·fallar pela segunda 

O SR. JuLI-O SANTOS.- Agradeço a V. Ex. (Muito bem; muito bem .) 
O Gongresso Nacional resolve : · 
Art. 1.0 - , Não é licito, ao Estado, no exercício da faculdade que . 

lhe é conferida pelo § 3.0, do art. 9.0 , da Constituição Federal, tributar 
a mercadoria de procedencia estrangeira, á entrp,da 

Emenda ·' do ' respectivo territorio, embora destinada a ahi 
Erico' Coelho. ser consumida, no caso da mercadoria ser isenta de 

imposto de · import:;J.ção ao transpôr a fronteira na-
cional . em virtHde de tratado ou convenção celpbrada entre a União e 
o paiz de proveniencia da especie commercial, na fórma do art. 34 n. 12 
da Constituição da Republica que regula a materia. 

Art. 2. 0 - O Estado não pode'rá cobrar impostos sobre a m:erca-
_doria de procedencia estrangeira, á entrada do territorio respectivo 
e embora destinada a ser consumida ahi, além da importancia das taxas 
decretadas pelo Congresso, na fórma do art. 70 da Constituição Federal, 
sobre a mesma mercadoria; mas do maximo para menores taxas, con-
forme convier ao Estado como medida proteccionista da especie similar 
de sua producção. , . 

§ Fica, portanto, o Estado na obrigação ex-vi do mesmo § 3.0 , 

art. 9.0 da ConstituiÇão da Republica, de recolh,er trimensalmente ao 
1'hesouro da União ou á sua· !ieÍegacia .fiscal, a somma dos tributos que 
arrecadar sobre mercadorias estrangeiras, á entrada do respectivo terri-
torio, e lna reincidencia dos impostos. · 

. ) 
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Art. 3~0 - A faculdade conferida ao Estado, de cobrar impostos de 
importação sob:ce mercadoria de procedencia estrangeira, cingindo-se á 
Constituição da Republíca e na forma dos artigos precedentes desta lei, 
não exclue a liberdade attribuída ao Estado pelo art. 12 da mesma Gons-
tituição Federal, de decretar impostos de consumo sobre a mercadoria 
proveniente do estrangeiro, quando transpostos os limites do respectivo 
territorio, já se achar no giro do commercio interno, assim como sobre 
o mesmo producto de origem nacional dado ao consumo, comtanto que 
a tríl:)utação recaia uniformemente sobre a especie co.:r.nmercial, sem 
descriminar a proveniencia ou origem. 

Art. 4. 0 - Na passagem da mercadoria de origem nací?nal, de. um 
Estado para ser consumida em outro Estado, é prohibido pela Cimsti-
tuição da Republica, art. 11 n. 1, ao Estado consumidor tributal-a á 
entrada do respectivo territ@rio, sem prejuízo do disposto no artigo ante-
cedente. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1903.- Erico Coelho. 

SESSÃO DE 9 DE NOVEMBRO 

O Sr. Julio Santos. -Sr. Presidente, cabe-me hoje continuar nas 
· considerações que fazia a proposito do project!o sobre impostos inter-
estaduaes. 

Não tendo tido propriamente um resumo o meu discurso, visto que 
o que está publicado no Diario Official não corresponde absolutamente a 
esse qualificativo, por ser muito reduzido; tendo já, sobre as minhas 
primeiras observações, transcorrido o espaço de quatro dias, sou obrigado, 
por uma razão de methodo, a tocar pelo menos na epigraphe de cada um 
dos capítulos que fizeram objecto do meu ultimo discurso. 

Não poderei naturalmente dar desenvolvimento a cada uma das 
theses, mas enuncio-as, visto que até agora não pude 'publicar o meu 
discurso revisto. 

Como da primeira vez, não me proponho trazer esclarecimentos nem 
idéas novas á Gamara; a ma teria está effectivamente discutida, sob todos 
os seus pontQs de vista. ' 

O meu objectívo será simplesmente tirar as conclusões. de toda a dis-
cussão havida, expondo o meu modo de entender depois do estudo acu-
rado que fiz não só dos artigos da Constituiç,ão como do que disseram os 
distinctos oradores que me precederam na tribuna. 

A primeira conclusão a que cheguei, e que enunéio sem .JO menor 
parti-pris, apezar de. manter ainda hoje em suas linhas geraes as ldéas 
que aqui sustentei por occasião da discussão da lei n. 410, de 12 de n<>vem-

\ 
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bro de 1890, é que o Congresso Nacional não tem absolutamente attri-
buíções para deélarar a competencía que teem os Estados em decretar 
impostos interestaduaes ou quaesquer outros que com· estes possam ter 
referencía, desde que não est ão definitivamente prohibidos pela Consti-
tuição. 

Para provar esta these, analysei o artigo da Constituição em que os 
oradores que sustentam · o· projecto se teem baseado, para firmar a. com-
petencia do ·Gongresso, isto é o art. 34, ns. 5, 33 e 34, da Constituição. 

O· primeiro dá competencia ao Congresso para regular o corhmercio. 
Mostrei que a palavra- regular- só se deve referir- a dar regras. -
O Congresso póde dar regras sobre o commercio interes~adual, mas den-
tro da esphera de sua competencia l 

·Fiz · os parallelos entre os artigos da nossa Constituição e· os da Cons-
. tittiição americana e mostrei que nesta o Congresso tem uma compe-
-tencia lata sobre tudo que é imposto de importação e exportação, · quer 

' entre Estados, quer -entre nações; mos~rei que, pela nossa Constituição, 
a esphera de a~tribuições do Congresso para regular o commercio deve 
ser muito mais restricta, porque a tributação está distribuída entre os 
Estados e a União, de modo stricto . 

. Mostrei mais que não se podia encabeçar a competencia do Con-
gresso no n. 33, porque esse se refere á votação de leis necessarias para 
o exercício constitu'cional dos poderes, o que importa, ipso facto, como 
diz João Barbalho, na exclusão de qualquer competencia para dar exer-

. cif io aos poderes dos Estados, e o project~ que está em discussão deter-
mina a competencia dos Estados. · 

Não póde Lambem caber•no n. 34 do art. 34, porque este artigo deter-
mina a .competencia ,do Congresso para confecção das leis -organicas, ne~ 
cessarias -ao funccionamento das diversas instituições existentes, como 
Tribunal · de Contas, exercito, marinha, secretarias, etc. 

Tambem não ha mais artigo algum da Constituição onde encabeçar 
a competencia do Congresso. Além deste argume!lto directo, procurei 
outros, mostrando qüe o Congresso deve legislar para os cidadãos da 
União, não podendo fazel-o para os governos dos Estados. 
. Assim como os Estados legislam para os seus cidadãos, o Congresso 
legisla para os cidadão9 da União e não póde dar leis sinão a estes. 

Já temos precedente do Congre-sso indicando como devemos pro-
ceder. Os nobres Deputados lembram-se da lei aqui votada sobre as 
apolices que circulavam nos Estados como papel-moeda . . 

Era eu então membro da- Commissão de Constituição, · Legislação 
e Justiça e fui relator do ·parecer que então foi offerecido á consideração 
da Camaré!-, justificando a constitucionalidade do projecto. 

Este projecto, modificado, é hoje a lei n. 561, de 31 de dezembro de 
1898. . ' 

Diz o art . 1.0 dessa lei : « Não poderão ser · recebidos como moeda, · 
1 ou circular no paiz, quaesquer títulos de credito ao ·portador ou com ' o 
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nome deste em branco, que forem emittidos pelos governos dos Estados 
ou dos municípios ... >> 

O Congresso legislou, prohibindo aos cidadãos da União receberem 
em pagamento títulos e, impondo penas aos infractores, reconhecia impli-
.citamente não ter competencia para dictar .a lei dos Estados, aos quaes 
nada prohibia -directamente. 

Isto é que é constitucional. 
Ainda fiz a mesma demonstração da nossa incompetencia, mostrando 

que o projecto é uma invasão das attribuições do poder judiciario, que 
são expressas no art. 59, n. 3, § 1.0 , lettra B, em que se diz : «que quando 
haja qualquer contravenção .das leis dos Estados, as leis da União ou 
contra a Constituição, compete ao Poder Judiciario intervir e resolver. >> 

Argumentei aind~ com o § 3.0 do art. 7.0 , ·que diz que as leis da 
.União referentes a impostos serão executadas por funccionarios da União; 
entretanto, estamos legislando para que sejam as nossas leis cumpridas 
pelo governo dos Estados. 

Ainda argumentei com o Senado, que já decidiu sobre um .caso ana-
logo, suscitado na indicação apresentada pelo Sr. Senador Generoso Mar-
ques, em que pedia uma providencia contra os Estados que usurpavam 
direitos da União, impondo sobre a importação estrangeira. 

O Senado, depois de tomar conhecimento, por meio de sua Com-
missão, resolveu que o competente para esta intervenção era o Poder 
Judiciario, e isso por unanimidade de votos, fazendo parte da Gommissão 
que deu parecer sobre este assumpto o actual Presidente da f{epublica, 
Dr. Rodrigues Alves. 

Fiz .ainda outras considerações no sentido de mostrar que o projectq 
fere de frente o principio federativo e o elemento essencial da federação, 
que é a separàção dos poderes dos Estados. e da União. 

Os nobres Deputados sabem que são elementos constitutivos da 
federação : 1.0 que os governos' que se fedéram abandonem qs privilegias 
da sua soberania; 2.0 que haja completa separação entre os poderes que 
ficam reservados aos Estados e aquelles que ficam reservados á União. 

Mostrei que, havendo esta separação, não póde absolutamente, a 
União intervir na vida dos Estados; citei a proposito de todas estas 
theses a opinião de Bryce, sentenças de Marshall e de outros juizes e ter-
minei com esta consideração : a prova mais evidente de que é contrario 
ao ~ystema federativo o procedimento do Congresso, querendo regular 
a competencia tributaria dos Estados, é que nenhum dos oradores que 
teem sustentado o projecto da bancada paulista se lembrou ainda de 
citar uma unica lei dos Estados Unidos regulando materia de)gual natu-
reza; citam sempre, ao contrario, arestos judiciaríos, o que prova que 
mesmo nos Estados Unidos sempre foi entregue ao Judiciario ,a decisão 
destas questões. 

Tinha eu entrado na segunda parte da minha these e visava demons-
trar que os Estados se teem conservado dentro çlos limites constitu-
cíonaes, lançando impostos de importação interestadual.. 

f 
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' Fazia o exame dos artigos da Constituição em que os autores do pro~ 

jecto acham que está vedada à tributação da importação intere'stadual, 
quando fui interrompido pela hora. _ 

· Farei, por consequencia, uma nova · exposição resumida d!!.quillo 
que tinha começado a dizer e do que · devo accrescentar para concluir 
sobre este ponto. ' 

Anàlysando os preceitos constitucionaes que regem a materia, obser-
vei que todos os oradores, que, aliás com o maior brilhantismo teem 
:mstentado o projecto, procuraram demonstrar que a Constituição pro-
hibe os impostos de importação interestadual, fundando-se no art. 7.0 

n. 2, no art. 9.0 , comparado com o art. 12 e no art. 11, § 1.0 · 

Tirando uma conclusão da argumentação havida, eu, comtudo, en-
tendo dever dar-lhe u.ma feição que é original eque acredito deve satis-
fazer aos muito dignos Deputados que teem estado em controversia sobre 
estes artigos, porque responde a todas as, ·objecções até ,agora apresen-
tadas qontra · aquelles que admittem a constitucionalidade da tributação 
interestadual. 

Mostrei, Sr. Presidente, que, ·pela nossa Constituição, as palavras 
importação e exportação ~ que serviam de pião capital para o debate 
até agora travado - devem ter a significação economica, fiscal, inter-
napionalj e isto pela razão simples de que no Congresso Gonstituinte estas 
palavras foram empregadas em tal sentido. · 

Efiectivamente, dos muitos discursos que tive occasião de ler e que 
foram proferidos na Constituinte, não se póde deprehender que essas 
palavras tenham uma só vez sido empregadas como significando Oi> dous 
phenomenos ~ importação e exportação interestaduaes e importaÇão e 
exportação internacionaes. 

Por dever de lealdade, cumpre..:me ainda dizer á Camara que estava 
no pensa)llento dos espíritos dirigentes da Constituinte considerar como 
prohibídos quaesquer impostos de importação ou exportação entre os 
Estados; e isto se deprehende de mais de um pronuncíamento de dignos 
Deputados que faziam parte daquelle Congresso. 

O meu nobre amigo e collega Sr. Dr. Galdino Loreto teve alíé occa-
sião de citar palavras do Sr. Rosa e Silva, que era, incontestavelmente, 
um dos espíritos mais esclarecidos daquella assembléa. 

· Do mesmo modo pensa Ruy Barbosa, que foi ·o autor da Consti-
tuição, principalmente neste trecho que dizia respeito á pasta que geria. 
E tambem Ruy Barbosa era; fóra dequestão, um dirigente na Assembléa 
Constituinte. · 

No mesmo sentido destes, se exprímia Goelho e Campos, uma das 
mentalidades )llais bem organizadas daquella Gamara. 

Todos elles consideravam os impostos interestaduaes como prohi-
bidos. A verdade, porém, é que não foi isso que vingou na Constituição, 
não foi isso que resolveu a maioria do Congresso Constituinte; e não po-
demos tirar de uma. circumstancia intrínseca, como bem observa Sturgis' 
umà conclusão que esteja fóra da lettra da lei. 
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Vimos mesmo em citações aqui feitas pelo !nobre Deputado Sr. Ber-
nardo Horta que aquelles mesmos que tomaram parte nos trabalhos da 
Constituinte foram depois para os seus Estados votar ou patrocinar a 
votação de leis que defendiam os impostos interestaduaes, persistindo 
ainda hoje as leis que consagram taes impostos. 

E' claro que não podemos enteri.dér permanente tal idéa, que, avi-
gorada por espíritos dirigentes da Camara, não ficou acceita pela maioria . 
do Congresso. · 

O que evidentemente prevaleçeu no espírito da maioria foi que estes 
impostos ficariam reservadps para o art. 12, podendo ser cumulativa-
mente, ou não taxados pela União e pelos Estados. 

Agora, o facto é que a União não tem exercido esse direito de tri-
butar a importação e a exportação interestaduaes, não porque lhe seja 
isso vedado pelo art. 7. 0 , § 1.0 , ou pelo art. 9.0 , mas, porque pelo art. 7.0 , 

n. 2, a União não póde sinão decretar impostos uniformes, e os impostos 
de exportação ·e importação entre os Estados não podem deixar de ser 
proporcionaes ás condições economicas e financeiras de cada Estado. 

O imposto de importação é um imposto de protecção indu·strial e 
cada Estado, tendo as suas industrias em condições diversas, não póde 
sujeitar-se a um mesmo imposto. 

· A exportação é um outro phenomeno economico que não póde ser 
' tambem uniformemente tvibutado, porque as condições de sua vida em 

cada . um ,dos Estados é variavel. 
A União, porém, cobra estes impostos sob a fórma de direitos de con~ 

sumo. E' assim que vemos a União tributar o sal na sua entrega ao com-
mercio ou ao consumidor, o. phosphoro aindá na propria fabrica, etc.; é 
um modo de tributar a importação e a exportação indirectamente. 

O valor fechnico das palavras - importação - e - exportação -· 
desapparece, porém, completamente; desde que assim são considerados 
os direitos da União, porquanto ambos esses termos podem tambem ser 
tomados na accepção commum de importação e exportação interestadual 
e internacional, sem que se alterem as competencias dadas. 

Nesta ultima accepção, significando aquellas expressões o movimento 
interestadual e internacional de mercadorias, a] União conserva o seu 
direito de tributar a importação dos artigos de pr9cedencia estrangeira 
e quanto aos de procedencia interestadual não poderá do mesmo modo 
tributal-os, em virtude do § 2. 0 do art. 7.0 , porque, sendo impostos dé 
protecção, devem ser variaveis de Estado a Estado, o que impede a sua 
uniformidade, condição aliás inherente aos impostos da União (art. 7.0 , 

§ 2.o) De modo que a questão perde completamente de importimcia. 
E aquella objecção do .nobre Deputado por S. Paulo Sr. Arnolpho 

Azevedo, que o meu nobre amigo Sr. Galdino Loreto considerava irres-
pondivel, entendendo até que não a resolvera, apezar de seu grande 
talento, o nobre Deputado Sr. João Luiz Alves, fica completamente sem : 
valor. · 

A objecção é esta : si a importação interestadual póde ser tributada 
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pelos Estados, só o sérá ou porque lhes cabe esse direito de modo exclu-· 
sivo (art. 9.o) ou de modo cumulativo com a União (art. 12). 

· · De modo · exclusivo, não; porque tal competencia não existe no 
art . 9 .0 , que determinadamente discrimina as taxas e impostos que com-'· 
·petem privativamente aos Estados. . 

De modo cumulativo (art. 12), tambem não, porque, si assim fosse, 
a União· tambem poderia lançai-os, o que, entretanto, lhe é vedado 
pelo art. 7.o n . 1. · , 

, Logo, concluiu S. Ex. -os Estados não podem cobrar taxas de im-
portação sobre productos de outros Est~dos. 

O nobre Deputado Sr. João Luiz Alves havia respondido que o 
art. 12 permittia aos Estados taxarem quaesquer impostos que não lhes 
estivessem prohibidos, mesmo quando a União não os pudesse taxar, en-
tendendo assim as expressões cumulativamente ou não. 

Não . julgo plausível nem precedente a resposta; effectivamente, o 
art. 12 trata da competencia cumulativa, ainda que facultativa . . 

Desde que não contestamos á União o direito de tributar os pvo-
ductos dos Estados, salvo a · condição de fazel-o uniformemente, é clarQ 
que os Estados ficam com a attribuição pura e simples, em virtude do 
'art. 12, que não os sujeita a condição alguma, nem qualquer outro rirtigo 
da Constituição. 

Apezar do · qu'e levamos dito ·sobre a nenhuma importancia que 
podem ter as accepções em que forem tomadas as palavras importação 
e exportação, comtudo entendemos que exprimem ellas unicamente o mo-
vimento internacional das mercadorias. 

As expressões - de procedencia estrangeira - foram empregadas, 
como pensa o Sr. Felisbello Freire, unicamente para evitar quaesquer 
duvidas ou amphibologias sobre a accepção da palavra importação, sem 
outro qualquer objectivo, nem mesmo o de prohibir a tributação da impor-
tação interestadual. · · · 
· Que não era esse o intento do legislador, se evidencia do facto de que 
si assim fosse, o legislador tel-o-hia dito no artigo sete, onde firmou 
outras prohibições, sendo certo, como já dissemos, que o Congresso Consti-
tuinte nada cogitou de taes impostos. 

Nem se póde concluir que assim seja por um argumento . a contrario; 
porque este, além de , ser um brocardo muito perigoso, como observou 
Diderot, porque faz o legislador dizer cousa que não disse, é certo que deve 
ser articulado de outro modo, isto é, assim : 

Si a' União é exclusivamente a competente para tributar a importação 
de procedencia estrangeira, não será exclusivamente competente para 
tributar a importação de outra procedencia . 

Tambem desse artigo não se póde concluir a contrario, que o direito 
de taxar a importação de procedencia nacíonal fique pertencendo aos 
Estados exclusivamente. 

Seria isso dar ao argumento a contrario uma applicação latissima, 
.pêla qual se concluiria do caso particular para uma exclusão geral. 

,/ 
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Passei depoisa analysar o art. 7.o, n. 2, onde os defensores do projecto 
querem ainda encontrar apoio para prohibir aos Estados o direito de 
decretar os impostos de importação interestadual. . 

Defini, com Mauric~ Block, o que vem 'a ser cabotagem e deixei 
fóra de duvida que a liberdade do commercio de cabotagem significava· 
apenas uma prohibição feita á União de lançar impostos sobre os navios 
costeiros. 

1 
' , . 

E' claro que tal prohibição não pôde se referir aos Estados, porque 
a competencia em tributar a navegação é exclusivamente da União. 

Defini nessa occasião o que significava a expressão commercio ligada 
ao termo cabotagem. 

Commercio, disse eu então, significa a navegação e o trafico ou só a 
navegação ou só o trafico, e apoiei tal opinião em Marshall, Pomeroy, 
Hautefeuille. etc. ' 

Lembrarei que o nosso Codigo Commercial assim tambem entende, 
visto como se divide em duas partes, sendo a primeira que trata do 
commercio em geral e comprehende todos os contractos conhecidos, agentes 
e auxiliares do commercio, sociedades, etc., e a segunda parte que trata 
exclusivamente da navegação e intitula-se - Do Commercio Marítimo. 

Os assumptos desta parte são as embarcações, donos de navios, capi-
tães, pilotos, fretamentos, _passageiros, naufragios e naufragos, seguros 
marítimos, etc·., que nada teem com as mercadorias. 

Desta só se trata no capitulo das avarias e dos salvados. 
Assim entendidas as expressões commercio de cabotagem, deixei claro 

que nada tem o art. 7.o, n. 2, que importe prohibição aos Estados de tri-
butarem a entrada dos productos de outros Estados em seu territorio. 

Assim entende tambem a Sr. Ruy Barbosa, que não pôde ser suspeito 
aos defensores do ·proj ecto. 

Este modo de entender não é original. Em diver~os e innumeros arestos 
do Sppremo Tribunal está discutida a questão pelos ministros vencidos. 

Outro artigo em que se baseiam os defensores do projecto para provar 
que está prohibida a taxação da importação interestadual é o art. 11., 
que aliás evidentemente se refere ao transito. 

Diz o citado art 11 1 n. 1 : (( E' vedado aos Estados como á União : 
crear impostos de transito pelo territorio de um Estado ou na passagem 
de um para outro sobre producto~ de outros Estados da Republica, ou 
estrangeiros, e bem assim sobre os vehiculos de terra e agua que os trans-
portarem. >> 

]\l{ostrei que a palavra- transito- de um Estado para outro importa 
-em tres termos, isto é : 1.0 , o Estado que exporta; 2 o, o Estado ·por onde 
transita a mercadoria; e 3.0 o Estado que importa. Mostrei ':{Ue transito 
era um termo technico significativo de um imposto especial, differente do 
de importação, exportação ou de qualquer outro. 

Ha outra expressão, passagem de um Estado para outro, que se 
inclue no transito e indica dous Estados e uma linha intermedia ou fron-
teira. 
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A prohihição do art. 11 n . 1, recahe sobre o transito e por isso sómente 
se refere ao Estado por çmde transita a mercadoria, e que vem a ser o 
Estado que empresta o seu territorio aos governos importador e expor-
tador. O Estado que dá o transito não póde tri.butal-o, é o que diz a Cons-
tituição. Tambem não o podem os confrontantes em relação á linha da, 
fronteira .. Supponha-se que dous Estados estão 'divididos por um rio, 
nenhum delles poderá cobrar imposto de barreira ' ou passage,m sobre o 
mesmo. 

A passagem differe do tral),sito não em sua natureza, mas no acto que 
a constitue, visto que a primeira é um facto momentaneo, ao passo 
que o transito suppõe actos successivos, ·de um caminhar mais ou menos 
·prolongado. ' 

Não se trata, pois, de importação ou exportação que se prohibe 
á União e aos Estados de tributar, e a prova é que esse artigo se r~fere a 
mercadorias estrangeiras, as quaes, entretanto, podem ser taxada~ pela 
União e pelos Estados, desde que o producto arrecadado por .estes ulti-
mos seja recolhido ao Thesouro Nacional. 

Si acaso pudesse prevalecer a interpretação de que transito e passagem 
sigp,ificam a importação, como procuraram provai-o os illustres coll~gas 
Deputados por S. Paulo, Srs. Eloy Ghaves e Jesuíno 'Cardoso, era força 
concluir-se que a mercadoria estrangeira não poderia ser tributada quando 
importada, CO[Ltradictoriamente ao disposto no art. 7.0 , ns. I e 9, n . 3 da \ 
Gonstituição, que declara taes impostos pertencerem á União e que 
permitte que os Estados os decretem. 

E' certo, pois, que a Constituição não prohibe aos I$stados a tribut ação 
interestadual da importação . · 

·Resta-nos apreciar a força coercitiva ou annullatoria que pvdem ter 
os accordãos do Supremo Tribunal Federal contra as .leis dos · Estados, 
argumento offerecido pelo nobre Deputado Sr. Tosta como uma ultima 
ralio capaz d.e derimir toda a contróversia. 

A questão é importante e não póde ter · o preciso desenvolvimento 
desde que sou obrigado a tratar della incidentemente, e nem mesmo 
desejo tomar precioso temp9 á Camara indo além da hora -regimen-
t~. ' 

Farei comtudo uma explanação do assumpto com a concisão precisa. 
\ ' . Devemos, antes de tudo, tomar em consideraç~o, qual a natureza do 

Poder Judiciario, como these do direito publico e indagar si a nossa Consti-
tuição modificou as idéas até hoje acceitas sobre tal ponto. 

Entendo que a nossa Constituição manteve em t9das as suas linhas 
a Batureza do Poder Judiciario como deve ser, isto é, como applicador 
das leis. 

A justiça applica .ou julga, segundo a lei e não julga das leis : -
secundum legis et non de legibus judicare deve ser o seu·lemma. 
' A unica differença que existe entre a Constituição republicana e a 

Constituição do Imperio é que perante a Constituição do Imperio ,ní'io 
havia leis inconstitucionaes, embora fossem ellas visivelmente contra a 

\. 
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lettra da Constituição; fosse mesmo uma iei provincial, ella era cumprida 
até que outra: lei a revogasse. 

Pela Constituição republicana não acontece isto. O Poder Judi-
ciario, além de estar incumbido de applicar a lei, tem ainda

1 
outra missão, 

que é de resolver conflictos entre as leis, pronuRciando-se sempre a favor 
da de mâior categoria. 

Toda vez que o Poder Judiciario encontra em conflicto uma lei do 
Estado e uma lei federal ou uma lei federal e a Constituição, elle se pro-
nuncia antes pela lei de melhor categoria; que é a lei federal, e quando o 

. conflicto é entre a lei federal e a Gonstituição, elle se inclina para a Consti-
tuição, mas · dahi a dizer-se que o Poder Judiciario deve levar a reboque 
o Peder Legislativo ha uma enorme' diftierença, porque maior autoridade 
deve ter o poder ao qual incumbe interpretar authenticamente a Consti-
tuição, e esse é o Poder Legislativo ordinario, que é a cabeça pensante do 
Poder Legislativo constituinte. 

Não podemos fazer applicação do direito constitucional americano 
ao nosso direito, porque é grande a differença que vae entre a nossa orga-
nização federal e a da grande Republica Norte-Americana. 

1 
Na Constituição dos Estados Unidos vê-se que, pelo art. 5.0 para 

reforma da Constituição, se faz preciso que o c( Congresso convoque uma 
convenção para" propor as (3mendas necessarias, sendo estas validas como 
parte · integrante da Gonstituição si ·forêm ratificadas pelas legislaturas 
de tres ·quartos dos Estados ou pelas convenções reunidas p:ara esse fim, 
em tres quartos ,delles, conforme um ou outro modo de ratificação tiver 1 

sido proposto pelo Congresso .. . » 
E' preciso, pois, uma delegação especial do povo americano pa-ra qual-

quer reforma da Constituição, sendo assim a Constituinte Americana, 
entidade muito diversa do seu 'Congresso ordinario. 

Entre nós, muito pelo contrario, o Congresso ordinario, conforme 
se vê pelo art. 90, é em sua estructura physica e moral o mesmo Congresso 
Constituinte, salvo uma questão de modo e tempo que em nada lhe altera 
à organização. 

Nos Estados Unidos a ausencia da CorivençãÕ Constituinte, junta 
á necessidade inadiavel, ' por vezes, de fazer-se a interpretação de um 
.preceitó constitucional, levaram a Suprema -Côrte a avocar á sua compe-
,tencia, o direito ele r.econstruír o pensamento do legislador constitucional, 
interpretando, com .força ele authenticidade, os preceitos constitucionaes. 

Durante 34 annos, que vão de 1801 a 1835, o Chief Justice Marshall 
foi o redactor de uma nova Constituição, tal foi o desenvolvimento que deu 
ao pacto federal americano. · 

A situação do Congresso Federal Brazileiro deante do Supremo. Tri-
bunal Federal é completamente diversa, porquanto as reformas consti-
tucionaes, segundo a nossa lei fundamental, sendo uma feitura do proprio 
Congresso, sempre presente no exercício de suas attribuiçõ.es, teem nelle 
o seu unico e verdadeiro interprete authentico. 

Dadas essas condições, estando reunido ordinariamente o Congresso; -, 
. \ 
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seria absurdo e incongruente dar ao Supremo Tribunal a attribuição de 
interprete .authentico ou de constructor da lei constitucional; como fazem 
os americanos. 

Interprete authentico só póde ser o autor da lei, e este é, segundo a 
nossa Constituição, o Congresso Nacional. _ 

Si o Poder Judiciario, pois, na applícação de uma lei federal encontra-a 
~m conflícto positivo, claro, evidente com um i preceito constitucional, 
pronunciar-se-ha por este certamente, mas, si o Congresso insiste na sua 
primeira interpretação, si a _opinião publica não se colloca desde logo ao 
lado da interpretação judicial, si os Estados tambem repellem a inter-
-pretação dada, mantendo as suas leis annulladas, não podem prevalecer 
sinão para os casos concretos as decisões do Supremo Tribunal, que deverá, 
tanto quanto for compatível com o proprio prestigio, prestar homenagem 
á lei. 

_Fóra disso, é querer sobrepor-se aos demais poderes, collaboradores 
da lei, quebrando assim a harmonia e independencia que deve reinar 
entre os delegados da soberania nacional, garantidás no art. 15 da Cons-
tituição. 

São do illustre magistrado as seguintes palavras, citadas por Calvo 
no n. 43: 

« Os tribunaes de justiça ao interpretar a Constituição 
devehl respirar um espírito ,de harmonia e conciliação. » 

O absurdo se tornará evidente com uma simples consideração, !}Ue 
é a seguinte : Si o Supremo Tribunal Fed-eral é o competente para inter.: 
pretar authenticamente a Constituição, com mais forte razão será tambem 
o melhor interprete da lei federal, e nessa hypothese, como não póde 
haver dous interpretes authenticos da mesma lei, chegaremos á conclusão 
de que o legis-lador não sabe o que legislou. 

Accresce que não ha na Constituição .artigo algum que dê tal compe-
tencia ao poder judiciario; muito pelo contrario são innumeros os artigos 
determinando o respeito ás leis, com a mesma insistencia que é recommen-
dada em relação á Constituição. 

O que dizemos é sómente em relação á lei federal, pois quánto ás 
leis dos -Estados, é certo o poder dado ao judiciario para annullal-as 
quando em conflicto com uma lei 'da União ou com a Constituição. 

- Mesmo neste.caso a decisão sómente' affecta o caso concreto, sujeito ao 
criterio do Poder Judiciario. 

Ai.nda mais, tal poder do Judiciario sómente se exercita quando os 
tribunaes dos Estados teem julgado applicaveis ou validas as leis esta-
duaes, impugnadas como inconstitucionaes ou offensivas de uma lei federal. 

·Si a sentença dos tribunaes do Estado tiver julgado nulla a lei do 
Estado, como contraria á rei ou Constituição Federal, ou ainda a qualquer 
tratado, não ha recurso , ainda que a lei federal ou tratado seja evidente-: 
mente inconstitucional. 
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E' ~ssa doutrina do art. 59, n. 3, § 1.0 , lettras a e b o que vem corro-
borar a these que já ennunciamos de que a Constituição determina o 
maximo respeito á execução das leis. 

São estes os termos dos citados artigos : 
§ 1.0 Das sentenças, das justiças dos Estados em ultima instancia 

haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal : 

a) quando se questionar sobre a validad~ ou a applicação 
de tratados e leis federaes, e a decisão do tribunal do Estado for 
contra ell9- ; 

b) quando se contestar a validade de leis ou de actos dos 
governos dos Estados em face da Constituição, ou das leis federaes, e a 

decisão do tribunal do Estado considerar v·alidos esses actos, ou 
essas leis impugnadas. » 

Estabelecidas essas premissas que reduzem a acção do Poder Judi-
ciario a. uma esphera circumscripta a certos e determinados casos, ser-
nos-ha facil estabelecer as condições para que uma lei do Estado deva ser 
revogada ou seja tida por nulla por força dos accordãos . 

Em primeiro logar é preciso que a disposição da Constituição ou da 
lei federal seja clara, positiva e litieralmenie contraria á lei impugnada. 

Cadier, depois de observar que o Poder Judiciario deve conter-se e 
, não pretender substituir por idéas suas as clo legislador diz : · 1 

(( La présomption de validité est en faveur de l'acte legis~ 
latif; il ne faut rien moins que des raisons péremptoires, que des 
iexies précis avec lesquels il serait en contradiction, pour le priver 
de sanction. '' 

A mesma doutrina é ainda sustentada por Gooley § 164 das suas 
Limitações Gonstitucionaes; diz elle (( que o Poder Judiciar.io não póde 
declarar uma lei inconstitucional pelo motivo que ella contem clausulas 
oppressivas ou porque viola direitos naturaes, sociaes ou políticos dos 
cidadãos, ou porque repugne aos princípios • do Governo republicano, 
salvo si esses casos estão expressos em textos da Constituição . '' 

O vago dos termos arruinaria o systema e daria aos juizes um poder 
illimitado . » 

Cumpre dizer que o nosso Supremo Tribunal Federal não tem assim 
entendido e, não só neste caso dos impostos interestaduaes, em que a 
Constituição não offei'ece a clareza precisa, tanto que. se tern .disc;utido 
esse ponto, como ainda em outros; como, por exemplo, os que se referem 
ás questões de competencia judiciaria para toma~; conhecimento de 
assumptos que aliás lhe foram attribuidos de modo expresso pelo Poder 
Legislativo. 

, Do mesmo modo Galvo, no n. 23, referindo-se a · uma decisão judi-
ciaria diz : 
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«'A Constituição deve ter uma intérpretação pratica, suas 
limitações e suas prohibições impliciias' não se devem entender 
de modo que destr1.1am os poderes necessarios dos Estados ou 
impeçam seu efficaz exercício. )) 

Do mesmo modo Bryce, 1.0 volume, pagina 531, edição franceza 
de sua obra Republica Americana, prestando homenagem ao espírito de 
conciliação e harmonia, que a Suprema Côrte dos Estados Unidos Vem 
procurado m;mter com os demais poderes, ~iz : 

<c O Poder Judic;iario tem transigido em parte com. esses 
reclamos (refere-se ao direito que pretendem o Legislativo e 
o Executivo' de interpretar a Constituição), não só nada deci-
dindo quando a questão é política como tambem tolerando todó 
o exercício de um poder que não é de modo evidente ~nconslitu
cional, . o que deixa larga margem . aos poderes Legislativo e 
Executivo. n · 

Em segundo Jogar deve o accordão conquistar a opinião do proprio 
Congresso e a opinião publica. . . 

Neste caso, um só accordão será bastante para annullar a lei, mas sem 
- taes condições a lei permanecerá contra decisões reiteradas e será preciso 
repetir-se para cada caso particular. 

, r, ...... 

Bryce, á pagina 545 da obra citada, diz : 
<c Em segundo logar, existe acima e atrás dos poderes Legis-

lativo, Executivo e Jucliciario, um outro poder que é .a opinião 
publica . O Presidente, o Congresso e os tribunaes são todos., os 
dous primeiros directamente e o terceiro praticamente, respon-
saveis deante do povo e como taes desejosos de viver em harmonia 

·com o sentimento popular. Si o povo approva o modo por que 
estas autoridades interpretam a Constituição e a applicam, vão 
por deante : si, porém, o desapprova, ellas se detem ou pelo 
menos retardam o passo.)) . 

Em terceiro logar é ainda preciso que a materia a resolver-se esteja 
na orbita da competencia do Poder Judiciario, pois que, por sua natureza, 
innumeras leis escapam ao seu exame por excederem a esphera do seu 
poder limitado. 

Assim dizCarlier, acompanhando a Story e a Gooley, vol. 2. 0 , pag. 217: 

cc Bem que a Côrte Suprema seja reconhecida como o juiz 
de ultima instancia da interpretaçãç que deve ter a Consti-
tuição, comtudo ha casos em que os actos do Execu~ivo .ou 

·Legislativo não são susceptíveis de revisão; assim nos assumptos 
de · caracter exclusivamente político, quer Legislativo, quer 
Executivo, é evidente que ao Congresso e ao Presidente pertence 
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uma autoridade discricionaria não susceptível de fiscalização. 
Por exemplo : o Congresso tem o poder de declarar a guerra, 
cobrar impostos, dispor dos dinheiros publicas, regular o inter-
curso e o commercio com as nações estrangeiras. Assim ainda 
tem o poder de concluir os tratados, sendo confiado ao Presi-
dente e ao Senado. Desde que um tratado tiver sido regularmente 
ratificado, tornar-se-ha lei· do territorio e nenhum tribunal póde 
contradizel-o'. 

Ainda que em taes assumptos possa dar-se a inconstitucio-
nalidade, comtudo são materias de ordem ·política, inacces-
siveis ao Poder Judíciario. » 

O poder de interpr~tar não é, nern mesmo nos Estados Unidos, onde 
o Congresso não póde ter poderes constituintes sem delegação especial, 
um privilegio 'do Poder Judiciario; antes, pelo contrado todos os poderes 
podem e devem 'interpretar a Constituição e as leis para dar-lhes O devido 
cumprimento. 

Si assim é, claro está que tal poder de interpretar deve incluir em si o 
de fazer prevalecer aquillo que entende ser a doutrina da lei até ser con-
vencido do contrario . 

. Si assim não fosse, para nada serviria t~l direito. 
Bryce, na sua obra citada, pag. 529, diz: 

<< E', por consequencia, um· erro suppor que o Poder Judi-
ciario é o unico interprete da Constituição; um certo campo 
é deixado ás outras autoridades do governo; é mesmo possível 
que não haja accordo entre todas e que·, dado um conflicto entre 
ellas, não se ache solução em relação ao modo por que cada um 
entende .a Constituição, não havendo meio legal de terminar-se 
a questão em these. 

Não· haverá grande transtorno por isso, pois que a decisão, 
quer emane ae um poder político, oq de um poder judiciario, 
resolve o caso concreto entre as partes. )) 

Si destas considerações passarmos a uma analyse dos accordãcis 
até hoje proferidos pelo n'osso Supremo Tribunal Federal sobre esta questã-o 
de impostos interestaduaes, veremos que não offerecem elles ainda as 
condições exigidas para fixar uma doutrina. 

Gomo um dos mais explícitos, tomaremos o accordão de 13 de julho 
de. 1898, que declarou << inconstitucional o imposto de estatística, lançado 
pelo Estado do Ceará sobre o valor official das mercadorias ou artigos de 
commercio não produzidos ou manufaciurados no Esladó e que se destinarem 
ao consumo do mesmo. » 

· Esse accordão refere-se ás taxas sobre a importação de procedençia 
estrangeira e entrada de productos dos outros Estados. 

Quanto á primeira parte, declararam todos os ministros serem incons-
titucionaes os impostos sobre artigos importados do estrangeiro; na parte, 

.. 
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porém, referente á taxa sobre a entrada de productos dos outros Estados, 
surgirâm divergencias, havendo o Sr. ministro Augusto Olyntho desen-
volvido argumentos, e provado com rara felicidade e. muita clareza a consti-
tucionalidade dos impostos de importação interestadua1, tendo-se tambem 
manifestado no mesmo sentido os ministros André Cavalcanti, Manoel 
Murtinho, Ribeiro de Almeida e Herminio do Espírito Santo, isto é, 
sete contra cinco, o que não póde exprimir doutrina fixa do Tribunal, 
tanto mais quanto os accordãos anteriores citados nesse mesmo accordão 
referem-se ao imposto de estatística do Estaqo da Bahia', na parte que 
affectava especialmente as mercadorias de procedencia e~trangeira. 

E' fóra de duvida que o texto constitucional tem sido diversamente · 
interpretado relati,vamente á tributação interestadual, o que tanto basta 
para ·mostrar que a doutrina do Supremo Tr.ibunal não é baseiada na 
evidencia da lei, como o exigem os constitucionalistas para que a sentença 
possa annullar a lei. 

O que valem os argumentos tirados dos arts. 7.0 , n. ·2, e 11, n. 1, já 
deixamos evidenciado e a proposito seja-nos licito· citar as judiciosas 
reflexões do illustrado e erudito ex-ministro desse tribunal Dr. Joaquim 
Antunes de Figueiredo Junior, referindo-se á clausula sobre liberdade de 
cabotagem. 

I I 

<< Como quer que seja, dizia o illustre jurista, pelo menos 
a c~tada clausula não ofierece, relativamente á arguida inconsti-
tucionalidade das leis dos Estados, uma base segura, um argu-
mento assás decisivo para tornar indubitavel tal inconstitpcio.qa-
lidade, condição que se me afigura indispensavel para o uso da 
elevadíssima mas melindrosa attribuição pertencente a este 
tribunal, de declarar inexequiveis, por infringentes· da Consti-
tuição, as leis emanadas do competente poder federal ou local. » 

A tudo accresce que nem a opinião publica nem os Estados acceitaram 
ainda a doutrina do accordão citado .na parte referente á . tributação 
interestadu'al, sendo certo que estes teem continuado a taxar a entrada 
dos· productos dos outros Estados e, quanto á opinião publica, cumpre 
não confundir com ella as reclamações do commercio nacional, interessado 
contra os · impostos, cumprindo attender ao productor do Estado que, 
tendo o direito a ser protegido, entretanto não é ouvido.· 

Cumpre-nos notar que os nobres Deputados, autores ou defensores 
d0 projecto em discussão, que tanto se revóltam .contra os impostos de 
entrada dos artigos nacionaes, acham, entretanto, justos os . de sahida 
de um Estado para outro, fundados em que o artigo 9.o os permitte. 

Mas, tomada a · FJalavra - exportação - no sentido economico, 
como provamos que deve ser, é certo que todos os argumentos contra os 
impostos de importação ·interestadual podem servir para prohibir ·os de 
exportação para outros Estados. 

Neste ponto, são consequentes os Srs. Ruy Barbosa, Augusto de 
Freitas e o accordão do Supremo Tribunal de 23'de maio de 1896·. 
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Esse acc'Ordão que se lê á pag. 119 do volume de Jurisprudencia 
do Supremo Tribunal, e que declara inconstitucionaes os impostos de 
exportaçã<!> dos productos nacionaes remettidos para outros Estados1 
póde ser applicado em todos os seus termo~ para declarar inconstitu~ 
cionaes os impostos de importação i:t;tterestadual e vice-versa, os que 
sãe pron11nciados neste ultimo sentido podem ser applicados contra os 
impostos de 'exportação interestadual. 

' Assim, pois, diremos em conclusão que os accordãos do Supremo Tri-
bunal Federal, por não se basearem em texto constitucional evidentemente 
contrario á lei dos Estados e por não terem ainda conq1,1istado a opinião 
publica e do Congresso Nacional, não estão ainda no caso de invalidar 
por completo as leis dos Estados que- .tributam a entrada de productos 
de outJ;os Estados. 

· A prova de que o pmjecto não póde conquistar a opinião desta G&,mara 
resalta do facto de se haver 1 pronunciado contra o projecto da bancada 
paulista a grande maioria dos oradores que o teem discutido, levando de 
venciqa os argumentos produzid-os,. aliás com muito brilhantismo, pelos 
dignos Deputados que o defendem, entre os quaes cumpre .salientar ·os 
dc)Us honrados Deputados por São Paulo, que fizeram notaveis discursos 
de estréa durall(te a discussão. 

Passarei agora a provar que os Estados estão usando de um .direito 
'legitimo, legal e muitas vezes conveniente e necessario. ' 

Não quero com isto dizer-me sectario d!)s impostos prohibitivos, 
mas apenas estabelecer que são por vezes o unico remedio proficuo, dada§ 
certas condições economicas. . , 

O~ impostos de import1:lção entre os Estados d~ uma mesma nação, 
·quer financeira, quer economicamente. fallando, preenchem os mesmos 
fins e satisfazem as mesmas necessidades que os que são lançados entre 
nações independentes e soberanas. 

Nenhum mal causam, nem provocam guerras de tarifas, desde •que 
satisfazem as condições de eq~.zilibrio ou de equação entre o prejuízo do 
contribuinte e o interesse do Thesouro. 

Em um paiz vasto como o nosso, variando as culturas e as. industrias 
de Estado a Estado,· não haveria certamente vantagem na tributaçãa 
dos productos dos outros Estados; mas, vivendo muitos delles de UIP 
~esmo genero de cultura ou · de industria, de consumo ·exclusivamente 
prqprió e nacional, é ·certo que necessitarão ·de impostos protectores 
aquelles Estados, cujas vias de comrA'unicação e meios de transportes 
forem mais precarios e cuja carestia do braço torne .mais · difficeis as 
suas condições economicas. 

Em que póde isso prejudicar a federação, si não se prohibem .os accor-
dos entre es Estados sobre o assumpto e si elles se manteem dentro da 
União? . 1 

A federação se organiza á sombra de uma ficçà'<!> que consiste em 
suppor que Est;1dos soberanos teem renunciado á sua independencia e. 

' , I ' 
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soberania para viverem sob um só governo, ao qua:r' entre-gam· um certo 
numero de po-deres limitados, com_ reserva dos demais. 

O SR. Ei..YsEu GUILHERME. - Onde elles tiverf).m soberania? 
O SR. JuLio SANTOS. ----.. E' uma ficção, digo eu. Sei"bem que a auto~ 

nomia dos nosSO's Estados foi de facto uma ·outorgà da autoridade revo-
lucionaria:; a liberdade partiu do centro para à peripheria. · 

Nã:o foram os Estados que formaram a União, como aconteceu nos 
Estados Uni·dos, mas o contratio. 1 

A federação como' fórma de · governo é uma invenção dos Estados 
norte-americanos, que, sendo separadamente independentes e sobe-
ranos, fundjlfam~se so.b um :governo central, imico, ao qual abandonaram 
certós e determinados poderes, reserv,ando-se a posse dos demais. , 

' Sol!l ,este ponto de vista, os imitamos sem reserva, como o prova o 
texto expressivo· do art. 65 '§ z.o, da Constituição. 

Ent<re os poderes reservados :aos Estad.os, ce:riâmente devem incluir-se 
O& nrecessarios para o proprio :governo e administração de sua vida finart-
eeira e·,eoo1_lomica, para .o que ·é certo que o -~ongresso ~onstituinte reco-
nheceu que ·as antigas 'provincias tinham o sufficiente criteri0. · · 
· Digo mais que seria contradictorio q.ue os Est~dos, tendo o direito de 
tr.ibu.tar -a expo-rtação de seus poductos, nã() pudessem taxar~ ·entrada dos 
similares. 

D:i'zem .que o Estado tem o direito de sacrificar-se quanto aos seus 
p:roductos1 .mas que não tem o direito de onerar os productos dos outros 
Estados. '"' 1 . ' ' 

Respondemos que n3io é possível pri~ar os Estados dos meios de 
d·efesa contra .a anni:quilação de suas cultu·ras e industrias,· que seriam 
esmagadas pelas dos outros Estados em melhores 'cqndições economicas. 

Permittam-me os nobres collegas que eu concretize as minhas obs·êr-
vações, tomami@ como (i>'bjectivo o meu Estado, que melhor con.heço. 

Temos excellentes terras pÚa a cultura da canna, excellerites e 
numerosas fabricas de assucar e, si nos é permittido competir em quali-
dàdes· com os Estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, nã,o .o podemos 
nem em relação á barateza do transporte nem ás suas condições geo-
graphicas. , 
, · Estas ultimas permittem a estes difierentes Estados consumirem os 
'Seus productos, ao passo que o Estado do Rio abandonando a propria 
prôducção, pr0cura abastecér-se no mercado desta Gapital, ·onde a con-
curréncia, aba-rrptando o mercado, faz baixar os preços até aquem do 
custe. , · 

O Estado doHio, .. que pôde fabricar de 200 a 300.000 sac~as de assucar 
talvez· não se abasteça eom 50.000 saccas das suas usinas, · ainda que o 
seu consumo seja quatro vezes maior. · · · 

O Est-ado de Minas, com o qual confrontamos em quasi todo o norte 
e que poderia ' abastecer-se do nosso -assucar, vem por igual comprai-o 
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nesta Gapital,. o:ID~dre te.:m a1 facilidade· de um transporte mais barato e 
maior·ooncurrencía de v.e:fl<!ledores. 

O SR. GAJ;.DIJ.IIo LoRE-r·o. - Mas· ·O' Estado• do· Rio .não· póde cr'ear 
impoqtos para o Dis:tricto Fedeml1 nem tambem. impostos s·obre o tran-
sit9· p<wa J:\'1il!l:ás. 

a S'R. JuLIO' SANTOS. - Pódia crear impostos de protecção para o 
seu assucar á' entra €ta do genero no Estado e eqrrHibrh ·por uma taxa, 
igualando as~ condições· do seu producto com a:s do assucar do Norte, de . 
custeio e transporte· mais barato. 

G:omprehénde):ll .os nobres Deputados que a1 diversidade de situações 
deve- exigir condições diversas. 

O imposto não seria uma fonte de renda, rnas· a salvaçãcr da industria 
assucareira do meu Estado, que está morta antes mesmo· de lhe acharmos 
uma succediinea. 

Ainda mais : tem o E's·bido, nas marg~ns do Rio Grande, terras 
uberrimas, hoj·e cobertas de capim gordura, onde se produz f'umo o mais 
aromaHco, entretanto rro nosso Estado' s·ó fumamos .fumo mineiro, da 
Bahia e até de Goyaz! !' 

Essa cultura e industria teem tido varias ensaios; inuteis sempre por 
lhes· fal'tar .a precfsa animação. 

Está se iniciando agora a índustria pastoril,· mas como prosperar 
ella, si a Estrada de Ferro Leopo-Fdirra, para um percurso ·de· cinco leguas, 
cobra 9'$ pa-ra o transporte de urn boi? · , · 

' Monopo'lizárrào o transporte· em todo o: Estado·, essa companhia por. 
causa de seus fr·etes elevados tem si·cl'o um embaraço para o desenvolvi-
m:ento de nossas índustrias·. ' . 

O SR. EL YSEU GuiLHERME. - As ta'bellas de fretes não são feitas 
de ~ccordo com o governo do Estado? 

O S'R. JuLIO SANTos. - Naturalmente, mas a companhia não terá 
certamente attendído a conveníencias estranhas. 

Lerei á Camara alguns trechos d,e um artíg.o i.nscripto no Correio de 
Canlagallo, jornal que se publica na minha cidade, e qtie à praposito da 
situação do meu Estado, assim se exprime : 
' . : 

''O .Nosso Estado prod~z 200 ou $00~.000 saccas de assucar 
e ·o Estado cansorne ass<Ucar de tocla- a pa-rte',, meDos assucar 
do Bst:ado-. 

A cinco leg.uas de .:noss·a eidade esto:rc·e~se em lenta agonia 
:wma grande fabritcaJ de· ,assueaF que FlU:l'l!ca poude .yender nos· 
munic-íp-ios f[Ue a suppreFIT com silllJas cannas1 nem roesmo uma 
decima parte do que produz. . 

, Os .nossos -terrene>s, productivti>s de um fu,rno de pr'imeira 
q.llialidade entre os maj,s ·ail!orrratieos· e va~ollizaG!Jos,. não teem 
tl!lmaes, nem .ar.rnzaes.,. nem mwlcoo.rraes, l'l!.em eousa alguma, 
porque os transportes são caríssimos e p:rohihiti.vos, assim como 
earo é ·O· trahlalho. 

- ( 
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Os capitalistas_ (quando os ti·Iihamos) , ma~davam vir dó 
Rio os mateJ;iaes de construcçãci desde as taboas e vigamentos 
até a portalada e caixilhos, quando entretanto ainda temos 

'· mattas' extensas e material de pdmeira ordem. 
As nossas montanhas e valles, putr'ora cheios de cafezaes , .. 

jazem agora cobertos de capim gord~ra, despovoados mesmo do 
~ado, que aliás prosperaria .até para o largo abastecimento da 
C:;J,pital. ]\tas o que fàZer e .como alentar tal industria si- é 
mais barato fazer vir o boi de Goyaz para abatel-o mesmo nos' 
nossos pobres aç9ugues do interior? 

Como encorajar o criador si todo o seu esforço será consu-c · 
mido pelo caríssimo transporte que é entretanto barato aos 
boiadeiros de Goyaz e de Minas? , 

Podíamos ter a mais farta producção de suínos, carneiros, 
gado cavallar, como o teem provado os nossos intelligentes 
lavradores Srs. Manoei'cre Meraes, Theophilo de Moraes,-Dr. Can-
dido Braz;üio e Elias de . .Moraes aqui e nos vizinhos municípios ; 

' desilludidos e ·sem animação tudo tem deixado, a})andonando 
.. uma iniciativa, que' po~eda ser fecunda . \ 

Possuindo excellentes ·condições para -sermos os fornece-
dores do mercado do Rio, somos nós os melhores freguezes 
desta ·,Capital de ~mde recebeJ;llOS a banha que vem de Nova 
York e quando muito de outros ~stados como Minas e· Rio 
Grande que nos mandam toucinho, queijo, feijão, fructas, etc. . 

Não temos nada a fornecer aos demais Estados sinão o 
café. Minas que nos poderia comprar todo o assucar . que produ-
zimos, apenas nos compra algum por dez . réis de' melcoado na 
praçà do Rio .. 
· \ 'A industria dos lacticinios, desde o leite congelado, a mim-
teiga, o queijo, o requeijão e de mais' productos da industria 
pastoril; soffrem a invencível concurrencia mineira . que teve ' 
por si a intelligente cooperação de Americo Werneck esse nota-
vel .patrício que foi o creádor, sinão da industria past?ril, da de 
lacÜcinios em Minas Geraes. , 

Temos minàs de ouro e cobre é não temos mineração; 
temos ·os mais bellos . e saborosos fructos e mal expor.tamos 
algumas lar;mjas e bananas para limitado consumo. · 

. Temos nos nossos innumeros rios uma força capaz de fazer 
moverem-se as innumeras fabricas de toda a Republica e mal 
.serve para accender pouco mais de algumas centenas de lampadas 
.de illuminação. ' 

' E' força que se faça algu~a cousa ·que ao menos agite e 
desperte a iniciativa, já que o café ·e a caima só servem hoje 
para arruinar os industriaes que embarcam na sua exploração 
os seus capitaes. · 
' -Os Estados ·de Sergipe e Alagoas obtiveram per inter-
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· venção do Sr. Ministro da Agricultura o transport~ de seu 
assucar até esta Capital pelo modesto frete de 1$000 réis por 

. sacca; quando, entretaato, u,m sacco de assucar pela Companhi~ 
Leopoldina, que monopoliza o transito ~m todo o Estado, fica 
em mais de 2$000 réis, sendo reduzida a producção que aqui 
póde vir por menos. · · 

E' a Capital, o Rio de Janeiro, que nos fornece tudo de que 
,carecemos, sem que possamos ao menos exportar quanto chegue 
para fazer face ás nossas nec~ssidades as mais urgentes. ' 

. - Seni lavouras, sem industrias, oberado~ de dividas e de 
impostos, teremos de ceder, como o incola do Thibet ás sugges-
tões do suicídio; deixaremos vogar sobre a corrente a J.lOssa 
canoa desgovernada, até que se 'afunde comnosco na primeira 
queda do rio. · 

' ( 
.Em tal situação, combater á oulrance, o systema de impostos protec-

tores como um ren'ledio ao menos provisorío, me parece um erro. 
. O SR. EL YSEU GuiLHERME. - E a estrada que continue a cobrar 
altos fretes sem ·_nenhuma intervenção do Estad,o. 

O SR. JuLIO SANTOs. - Entendo que é preciso auxílios ·de toda a 
sorte, principalmente . no transporte, e os impostos protectores serão de 
vantagem desde que 1:\ejam applicados em termos, tanto mais quanto, _; 
mesmo quando prohibidos, podem ser suppridos pelo imposto de consumo 
combinado com os premios, ás 'industrias dos Estados, .. 

O SR. PAssos DE MIRANDA.- E é isso facultado. pelo substitutivo 
do Sr. Arnolpho Azevedo, ~provado em z:a discussão. Não ha Estado 
algum que rião ,possa cobrar qualquer imposto debaixo d~ outra deno~i~ 
nação. · · 

O SR. JuLIO SANTOS. - Creio que, não devemos fugir' ás injuncções 
do Sr. Presjdente da Republica em sua mensagem, cha~ando a attenção 
do Congr-esso' para esta questão. · 

Entendo, porém, que si são os Estados que se queixam dos outros 
Estados que lhe tributam os productos, devem uns e outros se reunir 

·como Estados irmãos e entre si accordarem e regularem o assumpto, 
conforme as suas multiplas convenienci,as. 

Visando este objectivo é tendo ouvido o' discurso do meu nobre amigo 
e distíncto collega, . Deputado por Minas (dirige-se ao Sr. Campista), 
cujo talento e serviços como estadista, que foi em seu ·Estado, devem 
recommendar á nossa attenção os seus conselhos:·· J 

O SR. DAviD Ç1AMPISTA.- Obrigado a V. Ex. 
O SR. JuLIO SANTos.-... julgo devermos acceital-os quando lembra 

a conveniencia de entender-se o Sr. Presidente da Repuhli~a com os pro-
prios Estados para resolver sobre o caso, e, assim a:chei de bom aviso 
fazer reviver um antigo projecto que tive a honr.a de apresentar á 
Gamara dos Deputados. em 1897. 
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' . \ ' O SR. Pli\ESIDENTE. ~ Lemboro a V. Ex. que a hora está finda. 

O SR. JuLIO SANTos. -'- Peço a V. Ex. alguns minutos para poder 
concluir. 

Era meu intuito, Sr.' Presidente, 'antes de apresentar o ineu pmjecto 
suhstib:Itivo, fazer uma ' critica conscíenêiosa'' de cada um dos projeétos 
apresentados como .substitutivos do primitivo projecto do Sr. Serzedello. 

' Era uma homenagem que prestaria aos i.Ilustres coll~gas que com 
talento e grande hri_lhantísino illustraram a tribuna da Camara e os seuft 
annaes. . 

Infelizmente, pouco poderei dizer agora e, ine.smo assim, abusando çla 
pacíencia dos meus collegas (não apoiados) e da longanimidade da Mesa . 

Direi, pois, apenas o indispensavel para completar o meu modo de 
pensar sobre cada um dos substitutivos. · 

O projecto dÓ Sr. Serzedello Gorrêa foi apresentado em 1900. Esse 
projecto prohibia aos Estados os imp·ostos de .consumo, os de importªção 
e exportação íntere.staduaes os quaes eram .entregues á União, legislava 
sobre impostos intermunicipaes. Verdadeiro projecto de reforma tribu-
taria, foi elle abandonado por seu proprio autor que o emendou no sentido 
do projecto actualmente em discussão do Sr. Arnolpho de Azevedo, que o 
apresentou prestigiado por nomes dos majs conhecidos e estimaveis 
da bancada paulista. 

S. Ex. fei a sua apresentação e defesa com aquelle modo grave e 
pond'erado de argument-ador, tão propríó de S. Ex. e com o qual fez 
brilhantissima estréa. · 

O pmjecto foi ainda defendido pélo nosso talentoso eollega, o 
Sr. Jesuíno Cardoso, que .com a sua palavra facil, eloquente e sugestiva 
dominou a Camara durante todo o tempo que se manteve na tribuna. · 

O SR. JESUINO CARDoso. - E' bondade de V. Ex. 
O SR. J uLIO S:ANTOs.- J.á tive opportunidade de discutiÍ1 o proje.cto 

e de o.ppor a devida contestação ás theses ofierecidas por S. Ex.; não ha 
mesmo tempo de voltar a traz. O seu defeito capital é querer legislar para ., 
os· Estados e até para os·municipio's, quando, entretanto, só·nos é perinit-
tjdo legislar para ·os €idad.ãos da União, em taes ass-umptos. 

O SR. JoÃo LUiz A~vEs1 - E' inconstitucional. Outro projecto apre 
sentado foi o do Sr. Felisbello Freire. . . 

Este proje,cto p'rohibía aos Estados, por completo, os impostos sobre 
a entrada dos productos dos o).itros Estados, só lhes permittindo o imposto 
de consumo, sob condições. p~estabelecidas; finalmente, pronibe á União 
os impostos de importação e exportação interestaduaes. E' tambem um 
projecto de refor;ma const itucional, pelo menos nesta ultima parte e tem 
os mesmos senões do projecto em debate, salvo o de legislar para os muni-
cípios. 

· Não posso deixar de· considerar tambem o projecto do nobre Deputado 
Sr. Erico Coelho, já apresentado e publicado no Diario Official de hontem. \ 

/ . 
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S. Ex. sabe quanto me merece·, e basta que 0 projeeto telil:ha partido 
de S. Ex. para merecer da minha parte nma attençào toda especial. 

o S,R. JESUIÍ'W CARDOSQ.- Gomo m,erece de toda a Gamara pelo seu 
extraordinario talento, 

0 Sn. JuLIO SANTOS. - O projecto-, em seus primeiros artigos, 
consigna doutrina perfeitamente constitucional e sebre a quai por conse-
guinte nada tenho a oppor. 

Em um dos artigos S. Ex. restringe o direito dos E'stados de tri-
butarem .a Importação de. artig,os de procedencia estrangeira prohibindo 
que a. taxa exceda á que for acceita pela União. ' 

Dev:end0 o preducto dessa taxação ser recolhido ao TheS'@l!IJro, é bem 
possível que o Congresso possa interferir no caso, desde: que lhe compete 
regular o eommercio entre os Estados e as nações éstrangeiras . 

. O projecto, porém, tem o vicio do projecto em discussão., visto que 
insiste em legislar ·para os governos dos Estados em vez de o fazer para os 
cidadãos da União. 

-No ultimo artigo o proj.ecto confunde por su:a vez o imposto de tran-
sito do art. 11 § L 0 com o de impo-rtação, ··sem responder á objecção 
de que si assim fosse a União não poderia tambem taxar a importação 
estrangeira de que trata esse artigo. , 

Ha ainda o prejecto do Sr. Galeiino Loreto, que não posso' deixar de 
considerar. · 

S. Ex. organizou um •projecto concedendo direitQ rle manutenção 
· a todos aquelles que fossem obrigados a pagar os impostos q11e julguem 
inconstitucionaes e por essa fórrha .julga resolvida a questão 

Mas S. Ex. dá a competencia para isso á justiça federal, o que é uma 
inversão da. Ordem constitucional. 

A Constituição dá a competencia á justiça federal unicamente em 
gráo de recurso; mas a competencia para o processo inicial é a justiça 
local, em primeira instancia. Este é o defeito capital deste projeçto. 

Gumpre-me completar as minhas considerações a.pres,entando e 
justificando o meu substitutivo, fundado aliás em textos da Gonsti,.. 
tuição. · 

O projecto não é mais do que uma reproducção do-outro, já anterior-
mente fórmulado por mim e apresentado a esta Camara em 1897. 

Não teria tempo de fundamental-o melhor de que o fiz quando justi-
fiquei o rneu projecto de 1897, 

Disse eu então : 

São ~onhecidos os factos ainda recentes de accordos cele-
brados entre os Estados do Rio de Janeiro, Minas e s': Paulo 

.. por meio de seus delegados, a proposito . do imp'osto fio café 
e en~re os Estados do Amazonas e Para, para accordo sobre 
limites de seus respectivos territorig·s, mas esses resultados são 

/ 
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difficilmente. obtidos,. depois de troca de innumeros officios, 
por vezes ,em termos desagradaveis. 

Sabem os nobres Deputados que nesta ' Camara somos os 
repr:esentantes da Nação, do povo brazileiro; no Senapo ha 
a representação dos Estados, mas quer nesta, quer naquella 
Casa do Congresso, são as nossas attribuições limitadas ao que 
for e~clusivamente federal, sob pena de ferirmos a autonomia 
dos Estados; ;não temos um orgão que represente . estes ultimos, 
ne que possa affectar a vida interestadual. 

Podemos calcular as vantagens que adviriam desde, logo, 1 

por exemplo, em relação aos impostos interestaduaes, erp. 
relação á emissão do papel-moeda dos Estados, cujas reclamações 
se apurariam por um modo legitimo, sem os tramites demo-
rados dos meios indirectos ou da intervenção judicial ou do 
.Governo Federal. 

Em virtude de uma quasi conviyencia, os Estados se conhe-
ceriam melhor; estabelecer-se-hia o 'Archivo dos Estados, onde 
seriam encontradas todas as . informações sobre sua vida econb-
mica, suas fin?-nças, sua política, o que tudo ignoramos. 

· Ahi, encontrariam as nossas Commissões de Orçamento 
todos os dados precisos para organização de uma sabia tribu~ 
tação, de accordo com a riqueza dos Estados (conlinúa lendo) . 

·Esta disposição attende a uma necessidade de 1ordem supe-
rior, qual ·é a obedíencía ao art. 63 da nossi Constituição, que 
manda que os Estados se rejam pelas leis que adoptarem, res-
peitando os principios constitucionaes da União. 

Já fiz sentir opportunamente ;;t grande desconformidade 
que ha entre as Constituições dos Estaaos e a Constituiç;io 
federal. 

Nada tem sido respeitado; o principio da dualidade das . 
camaras e da autonomia dos municípios, o jury, e até o da 
inamovibilidade e perpetuidade dos magistrados tudo, tem 
sido subvertido; magistrados teem sido violentamente apo-
sentados e tríbunaes superiores teem visto desrespeitados os 
seus accordãos, aliás de ultima instancia. . 

Aqui, devo dizer aos Srs. Deputados que inclui impostos 
de importação; em que pese á boa doutrina, é certo que a nossa 
Constituição não veda aos Estados a tributação de impostos 
interestaduaes de importação. 

Esta é a minha opinião e defendei-à-hei na tribuna, em 
temp~ opportuno, mostrando que , o remedio para a guerra de 
tarifas está exactamente no meu projecto : nesta harmonia dos 
Estados, neste accordo, que devem fazer de modo a não lan-
çarem uns contra os outros impostos prohibitivos. 

O SR. Lmz DETzr.- Como serão nomeados os delegados? 
. ' 

. I . '\. 
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O SR. JuLIO SAN:ros. - Hão de ser ·nomeados pelos go-
, vernos dos Estados; no Districto Federal sel-o-ha pelo Prefeito, 
em vista de uma lista de cinco nomes .offerecidos p~lo Conselho. 
(Coniinúa a ler.) 

Comprehendem os nobres Deputados que esta assembiéa 
não é uma assembléa ,para deliberar por maioria; cada um dos 
representantes della representa um Estado e cada Estado não 
póde fiéar sujeito ás determinações que ahi se verificarem; tudo 
será feito de accordo, tendo por fim instruirem;-se e concilia-
rem-se; , e por isso as deliberações só poderão prevalecer para 
aquelles que nellas asse:n,tirem e não haverá inconveniente si 
tres, quatro ou cinco Estados concordarem em certos pontos. 

E' possível que elle não preencha o.s fins a que me pro-
ponho; em todo caso na sua confecção fui guiado por senti-
mentos - que estou certo os nobres Deputados hão de reco-
nhecer - patrioticos. I 

Unidos, seremos fortes, formaremos com qs Estados Unidos 
do Norte, como que a segunda balança e o contrapeso do equi-
líbrio americano; divididos, porém, em pequenas repu~liquetas 
seremos a vergonha e o opprobio. do nome brazileiro, que tanto 
nos honramos de ter e que de então em deante ser-nos-ha 
impossivel manter com o grande prestigio de outr'ora. >> 

) O meu projecto primitivo de 1896 era o seguinte : 
O Congresso Nacional resolve :. 
Art. 1.0 - Fica creado um Conselho dos Estados, com 

séde na Capital FederaL 
§ 1.0 O Conselho s.e comporá de 23 membros effecti~os, com 

a denominação de delegados, sendo 20 dos Estados, um da 
Capital Federal, e todos sob a presidencia do delegado da 
União, que poderá ser um dos ministros. , 

.. § 2.0 Os delegados dos Estados serão nomeados pelos seus 
respectiv,os governos; o da Capital Federal será de nomeação 
do prefeito, ~in virtude de proposta do Conselho Municipal em 
lista de cinco nomes. . ' 

§ 3.0 O Con'selho dos Estados .se reunirá na Capital Federal, 
,qualquer que seja o numero de seus membros, em dia designado, 
em virty.de de convocação motiv:;J.da d? Governo da União. 

Art. 2.o _... Os fins do conselho serão : 

I . 

1 o, estreitar, por todos os meios possíveis, as ·relações dos 
diversos Estados entre si e com a União, em tudo quanto for 
de seus interesses ~dministrativos de exclusiva competencia · 
.estadual; 

2.o, concorrer para uma perfeita consagração e a mais 

. I 
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plena e leal execução da Gonstitu!gão Feder.al, no que diz res-
peito aos princípios que ella manda respeitar; \ 

3.0 , firmar accordos sobre limites de seus territorios, 'im-. 
postos de importação e exportaç~o interest'aduaes, sobre hygiene 
publica, t~legraphos, auxílios mutuos, etc. 

Art. 3.o - As deliberações e accord'os do canselho sómente 
obrigam os governos dos Estados e do District0 Federal;- quand() 
nell~s tomarem ~arte e assentirem. -

Art. 4.0 - As deliberações tomadas por unanimidade, 
quando afl{ectem interesses de todos. os Estados, desde que 
forem approvadas pelas réspectivas assembléas e estiverem nos 
termos do art. 34 da Constituição Federal, serão propostas a() 
Congresso Nacional como projectos de lei da União. 

Art. 5.0 - A primeir~(reunião do Co.nselho dos Estados será, 
subsidiada pela União e as demais . por cada Estado que quizer 
tomar parte nelle. · 

.O subsidio e ajuda de cust? dos delegados do conselho não 
poderão exceder o que estiver consignado em lei para os Depu-

• tados e Senadores db Congresso Nacional. 
O Governo fica autorizado a entende'r-'se com os gover-

nos dos Estados e a fazer as necéssarias operações de credito 
para a devida execução desta lei . 

, Sala das sessões, 24 de novembro de 1897. -Julio Santos. 
O meu projecto traz o mesmo objectivo, restricto, porém, á questão 

I de que tratamos. 
São os seguintes, os termos do meu substitutivo, que entrego á cori-

stdéraçãô da Gamar-a : 
i< O Congresso _Nacional decreta : 
Art. 1.0 - Fica o Governo autorizado, nos termos do art. 65, § I.o, 

da Constituição, a entender-se com os governos dos Estados para o fim 
de obter dos me.smos a nomeação de representantes 

Substitutivo seus; com plenos poderes, para, juntamente com o 
Julio Saú:tos. Ministro da Fazenda ou outro representante do 

Governo da União, accordarem sobre ' o melhor 
meio de sUbstituírem, annullarem ou systematizarem a decretação de 

, impostos sobre os productos de importação e exportação interestadual 
ou entre os Estados e o D,istricto Federal. · 

§ 1.0 O accordo feito e approvado· pelos governos concordatarios 
da União e dos Estados, depois de homologado pelo Poder Legislativo 
dos Estados, sérá sujeito á approvação do Congresso Nacional, nos termos 
do art. 48, n. 16 da C:onstituição. · 

§ 2.o Os representantes dos. Estados, devidamente autorizados junto 
ao Governo da União, reunir-se-hão nesta Capital em edificio prévi-
amente designado' e devidamente prepq.rado para as suas conferencias. 

/ 
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§ 3.oo Governo, pelos m~ios a seu alcance e com o auxilio dos Estados 
e .das bibliotbecas Nacional, do Senado e C).a: Camara, promoverá . a for-
mação de uma bibliotheca de toda a legislação dos Estados, installando-a 
no edifici~ que for designado. 

A'.rt. 2.0 - Fica o Governo autorizado a abrir o necessario credito, 
até o inaximo de 50:000$, para as d~spezas éom esse s·erviço, inclusive 
as de ajuda de cqsto aos representantes, cujos Estados rectamem esse 
auxilio por não disporem da competente verba. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 9 de novembro de 1903. - Julio Santos. n 
A fórmula póde concretizar os projectos substitutivos' apresentados 

pelos ilh.1stres collegas que me antecederam. Será ó espirituoso dito do 
Amiga á f'arça:- Sois mon frere ou je t'assomme. 

·o lemma para o meu será , antes: ~ Conheçamo-nos, amemo-nos, 
sejamos irmãos. (Muito bem; muito bem. O orador. é felicitado.) 

"Fica a discussão adiada pela hora. 

. SESSÃO DE 10 DE , NOVEMBRO 
'\ 

· O Sr. Neiva comquanto já houvesse occupado a tribuna pGr occa-
sião d.a 2.~ discussão deste projecto, ainda assim volve a occupal-a, não 
com o intuito de levar ao espírito de seus collegas a convicção do modo 
por que devem votal-o. Faz-lhes a precisa justiça e lhes rende a devida: 
homenagem, reconhecendo em todos elles a necessaria competencia e 
o valor sufficiente para arrostar a sua opinião ; mas pensa que à ele-
vada importancia do assumpto em debate leinbra o dever a todos os 
Deputados, de virem com as suas luzes para 'a elucidação da materia, 
a que se prendem os mais altos interesses dos municípios, dos E,ptados e 
da propria União. 

A um aparte que ouve e a que responde, .esclarece .que póde tornar 
. ·ainda. mais extensivo a seu modo de ver e affirmar 'que evidentemente, 
bem encarado o assumpto do presente projecto, elle attinge á maior 
extensão, e affecta ao município, ao J?stado, ao Brazil Federação e tam-
bem ao mundo civilisado, a que o no'sso paiz se acha ligado por mutuos 
interesses e relações internacion:aes de toda ordem. 

Para demonstrar a necessidade de estudo meditado e profundo deste 
assumpto, basta relembrar os importantíssimos discursos proferidos 
sobre este projecto, como tambem a multidão de projectos que sobre a 
materiá. hão surgido, que se entrechocam e C(ue se cóntraiam, todos elles 
embora concorrendo para o mesmo determinado fim, para o objectivo 
fi-xo.; C(ue é a comprehensão exacta do que seja essa figura de legislação 
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fiscal deneminada impostos. Aliás, todos esses discursos sobre o· ~omen·
Íoso assumpto, vieram patentear ser inconstitucional este. ptojecto, que 
quasr' desappar~ceu já ao pezo dessa accusação, e que<§endo fundamen-
tado pov um dos"'homens de maior valor espiritual deste p,aiz, de mais 
estudo e de n:taior capacidade scientifica, desse mesmo teve mais tarde 
.a sua condemnação, quandó elle, pela imprensa, confessou reconhecer o 
defeito conge.aito de sua obra - a sua inconstitucionalidade. 

Não houve ahi uma incoherencia sinão a prova de que é effectiva-
mente um espírito superior quem é capaz, após o estudo e a discussão, 
fie modificar as suas opiniões e proclamar de publico que pensa ~gora de 
modo diverso do que pensou outrora, o que é um traço de correcção ~e 

·caracter só para louvar e appJaudir. · 
Sabe a Gamara ·como o orador se exprir:p.iu :n,a 2.a discussão acerca 

deste projecto, e não po'dia ainda agora, quando estava eni risco o encer-
ramento da discussão, em. virtude de ' uma circumstancia· inev.itavel de 
momento, deixar dê accorret á tribuna, mesmo para que se não suppo-
zesse que havia mudado de opinião, arrastado talvez, talvez seduzido 
pelo canto das sereias parlamentares. 

Outros . orad0res; e àistin.ctos, achavam-se ínscriptos,· bem o . sabia, 
o orador; oradores que, per circumstancias alheias á sua vontade, não . 
puderam achar-se presentes nó momento preciso, e •que ficariam privados 
de fallar, se lhe não occorresse o dever, qu~ gostosamente cumpriu, · de 
pedir a palavra e assim offerecer um _impedimento a que a · discussão se 
encerrasse. 

, Cumpriu o dever que se impoz, e já vê se approximarem âo recinto 
os se'us collegas· inscriptos. Mas sempre dirá que este projecto afiecta a 
fórma cahotica, que procede de diversas origens, ,que contém disposi- · 
,ções antinomicas entre si e que se contradizem de tal modo que tornam -
evidente a necessidade de ser remodelado e de se extrahir delle um novo 
projecto, que traduza o sentimento gerai que deve prevalecer; 

Pede, por isso, que vdlva á Commissão, que esta o transforme em 
objeéto viavel, sem idéas · contradictorias, para que o paiz, reahzada .-a 

. medida que nelle se ,contém, possa entrar no regimen de verdadeira con-
fraternidade entre os Estados que o compõém,p rincipio basico da esta-
h,ilidade das republicas. " 

/ E' o que pretendia dizer e que pede desculpas de haver dito em tão 
despretenciosa linguagem. (Muito bem; muito bem. O orador é muito cum-
primenlad?.) -

O Sr. Erice Coelho (signaes de ailenção) pensa que tem appli-· 
cação á Repu'blica, .• na actuai quadra política, a parabola da conf?são 
das. línguas, mórmente tendo-se sob as ,vistas o projecto em debate. · 

A parabola lembra a construcção lenta, perturbada por um sé!Tl 
numero de incide1;1tes, da torre de Babel, tal qual a construcção da Repu-
blica, que vill).ÕS fazendo ha, longos annos a esta parte. Exactamente 
neste momento, quando esse edificio se acha ameaçado de ruiria ,pela 
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1 base, é que os vocabulos da linguagem política perderam a sua signi" 

ficação propria, tal a ·impressão .que recolheu quando ouviu os diversos 
oradores que iinpugnam o projecto, sustentando do seu ponto de vista 
erroneo, que a 'tributação das mercadoria's de origem nacjonal é Íicita 
entre .os Estados, facto que o orador verbera qual guerra civil de tarifas 
entre os membros da União, irmanados como brazileiros! (Apoiados.) 

E' ·o interesse que une os homens, é o, desinteresse que os separa. 
Esse pFoteccionismo estadual, que cobra impostos nas barreiras aos ter-
ritorios s'obre mercadorias de 0rigem nacional, produzidas por outros 

· Estados, será tudo quanto queiram, mas certamente é a negação da fra~ 
ternicta:de que deve perdurar na grande familia brazileira, votada sem 
duvida aos mais elevados destinos nacionaes (Apoi'adps; muito bem ) 

· _Dir~se-hia qqe não são todos brazileiros os que nestá Gasa repre-
sentaiJ?., por uma · ficção constitucional, não os jnteresses dos Estados 
que os elegeram, mas os altos interesses da Nação. -. 

Dir-se-hia que ljlãO são representantes do povo político do Brazil, 
mas sim mandatarios d~ tribus nomades do desert@, que aca•rilparam 
por acaso e que disputam ent,re si, como ,em uma feira, interesses mes-
quinhos, particularistas. ~ 

Tal como o vocabulo - cidadão ~. já hoje em dia nada exprime 
·na liJ?.guagem pplitica, da mesma sorte a palavra -federação- já não 
exprime com propriedade o pacto de 24 de fevereiro. 

Pesá-lhe contrariar as opiniões de seu amigo e companheiro de ban-. 
·'cada, o Sr .• Julio Santos, mas tem de fazel-o porque sente cada dia mais 
sqbre os 'seus hombros o peso da investidura popular quanto vê a mesma 
Republica combalida, prestes a esphacelar-se a federação, para dar 
Jogar ... a nem sabe o que- á anarchia, talvez. E é por isso que não con-
corda com o Sr. Julio Santos, cujo alvitre não póde ser convertido em 
projecto de lei, nem mesmo em medida de governo, ou projecto de lei, a 
que faltaria a sancção constitucional. (Muito bem; apoiados.) 

Federação - do latim fcedus, fcederis - quer dizer : o pacto. E' um 
pacto o que se firmo1.1:: a 24 de fevereiro, entre os representantes do povo ' 
brazHeiro e os embaixadores dos Estados, pacto que foi 'firmado em 

"nome · dos' Estados autonomos em que a revolução transfigurára as 
antigas Províncias, pacto de confraternidade entre os Estados, de fide-
lidade á União e obediencia aos poderes federaes, ..fluaes orgãos da Nação 

' soberana. · 
Pacto perpetuo, pois não é ma teria . de revisão da Constituição a 

fórma federativa da Republica, e o Estado que pretendesse escapar da 
federação seria ·coagido á ella. Mas federação hoje já é um euphemisÍll\) 
por que se dá a conhecer o pacto indissoluvel que mantem os Estados 
cohesos; os Estados já não são autonomos, posto que subordinados 
á União- são soberanos, dizem. ·· 

. ~o passo que os Estados invocam a Constituição em nome do pacto 
federal, os poderes federaes, a quem incumbe fazer a policia da fede-
'ração, se declaram tolhidos, eom6 prisioneiros dos Estados, porquet 
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dizem, na ConstituiÇão não ha nada que os aut orize, aos poderes da 
Uniã&, a intervir para evitar a infracç'ão do pacto pelos Estàdos. Por um 
erro de apreciação, os Estados não se julgam obrigados entre si nem para 
com a União. Exemplifica : urri Estado está fó:ra da 'constituiç-ão p~r 
adrnittir o ensino da cartilha catholica nos estabelecimentos officiaes de · 
ensino. Reclama-se •contra esse facto e o Estado responde, que não .ha 
dispositivo constitucional que o obrigue a entrar no regimen instituído; 
entretanto, quando assolado pela sêde, pela fome ou pt1>r _epidemia, v.em 
b~ter ás portas -da União, invocando essa mesma ConstituiÇão, istO' é, 
o art. 5.o do pacto. · 

Um dos illust_res Deputados fluminenses dàsse que na Gon.stituição 
p.ão se de_para um só dispositivo que, dê aos poderes federaes me~os de· po-
rem. cobro aos desmandos dos governos estaduaes. E' . um engano. Bem, 
ao contrario, ahi ..se encontra um sem numero de disposições n esse sen-
tido. Bastaria citar o art . . 6o. Mas, além delle, ha todos os outros preceitos 
que fazem do -Governo Federal- que,, no caso, é o Poder Executivo - .o 
o·rgão supremo da alta policia da União, a quem incumbe forçar os 
Estados á obediencia ás leis e sentenças federaes, compe1lindo-os ao 

•respeito á Gonstituição. · 
O alvitre lembrado pelo Sr. Julio dos Santos é inviavel. Gontra 

elle, se póde faz.er. reverter o argumento que S. Ex. levantou' cont-ra o 
prQ-j-ecto em discussão. -

Acha o .iUustre Deputado fluminense que não ha recurso constitu-
cional que permitta á União obrigar os Estados a cumprir as disposições 
do projecto. 

Mas que rec.urso existe para conseguir a mesma obedi·enda daquéUe 
que não se conformar com as resoluções tomadas no conclave de g.over-
nadores, que S. Ex. projecta? Evidentemente nenhum. 

Demais, seria uma inversão das normas constitucionaes. 
A iniciativa dos ajustes e convenções interestadu.aes deve partir dos 

Estados. . 
Só depois é que o Presidente da ,RepHblica i~terve~ p:ara,os approvar. 
Quando o_ assu:rp.pto lhe parece duvidoso, e'lle recorre então ao Gon-

gresso Nacional. Isso é o que diz o art. 65 ·da Constituiçã.o,. o que éstá. »O 
n. 16 do art. 48. · 

Mas o conclave dos governadHre$, Ol!l, como· se diz por ahi, o concili.o 
dos 'oligarchas, seria uma superfetação. 

J<:altava apenas que um artigo do novo proj,ecto determinasse que a 
ab.ertura àesse conclave só teria: logar, depois que o nosso Areebis.po o :llosse 
abençoa~: ... E .as.sim, elle, qu.e. anda por ahi a benzer 1ampeões· de .alcool, 

· teria u:m pouco .mais que fazer . . . (Riso.) 
Mas. o orador quer discutir a serio, cgmo merece, a idea do Sr .. Julio 

dos Santos, que teve os mais patríoticos intuítós. 
Não vê,, porém, a sua utilidade, 

. O accordo entre os governadores .não seria um pacto· - isito e, um 
acto .. com força ·Obrigatoria. · 
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Seria um convenio, que cada um, quando entendesse podia denunciar 
como as nações deminciam os tratad()s, quando elles lhes parecem lesivos. 

Um convenio é um acto voluntario. · 
Basta que mude a vontade· para que os seus signat\).rios o possam 

quebrar. 
O orador approvou em 2.a discussão o substitutivo do Sr. Arnolpho 

. Azevedo; mas approvou, pensando em estudai-o mais longamente para 
altera-l-o e ampliai-o. 

Um dos pontos capitaes a considerar é o .que diz respeito ao art., 7.o e 
ao § 3.0 do art. 9.o da Gonstituição. O primeiro dá á União competencia 
exclusiva para decretar impostos sobre importação de pr0cedencia estran-
geira; o seguinte permítte aos Estados que tributem a importação estran-
geira, quando destinada ao consumo no territorio delles. O orador mostra 
que decretar impostos não é a mesma cousa que cobrar tributds. A União 
protege os productos nacionaes, defendendo-os nas fronteiras. do paiz, 
tributando a entrada de similares estrangeiros. Mas ella tem tratados e 
convenções com outros paizes - tratados que só se firmam depois de 
ajuste com o Presidente -da Republica e approvação do Congresso: Em 
virtude' delles, póde qualquer mercadoria ficar totalmente isenta. de qual-
quer tributação no nosso paiz. , 

Por conseguinte, andou bem o legislador constituinte dando á União 
a prerogativa de crear impostos sobre a importação de mercadorias estran-
geiras, comquanto désse aos Estados a mesma medida de cobrar tributos, 
da ma:xima para a ·menor taxa para as mesmas mercadorias de procedencia 
estrangeira, na estrada do respectivo territorio. Isto constitue uma 
segunda barr.eira de protecÇão mas, nesse caso, aos productos de origem 
estadual. 

O legislador constituinte procedeu acertadamente fallando em « pro-
cedencia >> e não em « origem ». A mercadoria incide no imposto, na fron- . 
teira nacional, imposto decretado pela União. Mas o prefixo pro quer 
dizer continuação da incidencia : isto é, a mercadoria póde reincidir no 
mesmo imposto, ao atravessar a fronteira .estadual. Assim tambem os 
Estados podem taxar os ·productos dos outros, quando já produzem 

· bastante para ·O seu consumo, creando maiores prohibições á entrada do 
seu territorio para as mercadorias de origem estrangeira. 

Foi porque assim 'entende a· Gonstituíção que o @rador formulou em 
tal sentido o ·seu pensamento. 

Passa a discutir o ultimo artigo das suas emendas, em face do que 
dispõe o art. 11 da nossa Lei Fundamental, quandq .. diz que é vedado aos 

_ Estados, como ·á União, crear impostos de transito pelo territGrio de qual-
quer Estado. 

O digno representante do Estado do Rio argumentou de um modo 
sybíllino dizendo que no transitar não está incluída nem: o momento 
da entrada nem o da sabida . 

o orador entende que passar através abrange os tres tempos. :' entrar, 
perc0rrer e sahir. Mas o segundo terrrro falla em passagem de um para 
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' outro Estado. A palavra - para ___.: não indica transito; indica destino, 
fim, chegada. Por isso, o Estado consumjdo.r. não póde tributar a merca-

. doria nacional que se destina ao seu terdtorio. . . 
O orador espera que esta opinião prevaleçá. 'Precisamos manter . 

grande, fórte e unida esta patria, que não é só nossa : já ~os foi legada 
assim pelas gerações que nos precederaii,l. 1 ; 

W uma tristeza ouvir f aliar na << patria paulista »;>>.na << patri!\_ mineira >l 
em todas as outras pequenas patrias sob. as quaes desapparece a Patria 
Brazileira, de que ningue'm parece mais ter consciencia. -

O orad,&r mostra então como o proteccionismo tém sido mal entendiqo 
pelos Estados, que se teem collocado em um ponto de vista paJ,ticularista,, 
qu~si se diria sovina e até mesmo contraproducente para os seus proprios 
-interesses. E' contra isso que protest~. 

E já que está na tribuna, já que não é possível neste momento eyj-
tarem-se referendas á revisão consti~ucional, declara -que essa idéa lhe 
·parece prematura. Só se reforma aquillo que já se· cumpriu -e a Consti-
tuição ainda não foi cumprida. (M~ilo bem;- apoiados; apartes).. 

Nenhum regimen precisa mais de p~artidos regulares que o presidencial. 
E' esta a lição dos Estados-Unidos. Entretanto, aqui é ·o que não existe. 
Os chamados partidos políticos, são aggremiações de campanario, para as 
qua~s nem ~1a. designa-ções proprias : ·é o dos homens que estão no poder 
contra os ·que querem estar. Mais nada! 
· ~O orador -na Constituinte manifestou-se ·pártidario d,a unidade ' do 

dín)ito. Quiz tambem ahi firmar a unidade do eleitorado municipal, 
- estadual e federal. Depois, como legislador ordinario, bateu-se pela regula-
mentação do art. 6.0 , revelando-se francamente intervencionista.. 

Não é, portanto, um emperrado, nem está apenas fazendo um movi:. 
mento de tribuna. Falia com sinceridade quando pede o respeito á ~onsti-
.tuição. .. _ -

A Republica não póde viver sem grandes partidos que traduzam as 
correntes da opinião. Houve um momento em que a Republica já teve essa 
·ventura : foi quando Floriano Peixoto empunhava as. redeàs do Governo 
e salvou assim as instituições de 24 de fevehúro. · 

· Mas, p_or um capricho do Sr. Campos Salles, do alto da sua fatuidade 
' presidencial, os partidos se dissolveram e, em vez destas duas ,grandes 

' correntes de opiniões que se formavam no paiz, vimos a .concentração 
parlamentar, partido que o Sr. Campos S'alles chamou o do seu goveruo. 

HoJe, os elos dessa concentração se partiram. Della restam apenas 
cor,rilhos eleitoraes. '· 

Precisamos crear os partidos, concitando o povo político a emb;m-
deirar-se, ou no· sentido da intervenção federal nos Estados ou no sentido 
·do federalismo a todo transe. Porque isto que ahi está é a estagnação. _ 

De quem a culpa? A culpa é dos Congressos, em successivas legisla-
turas, como é dos Presidentes 'que a Republica tem tido, -assim como é 
do povo político que pax:ece ter desapparecido da superficie d,es~e paiz. 

Ha poucos Llia·s ponderava um espírito de élite, Alcindo Guanabara, 

'• 
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que na imprensa se bate, contra a revisão, com outro talento peregrino, 
Medeiros e Albuquerque, revisionista :- cc Quem ha de fazer esta revisão?» 
Sim, o povo político? Está morto. O poder eleitoral é a convenção de 
defuntos. 

Pois bem; organizemos esse poder eleitoral, exclama o orador. Delle 
devem dimanar os noflsos mandatos em um regimen democratico represen-
tativo. tSi a nossa investidura provém do povo, cón~oquemol~o a que se 
orgaiüze em poder político, pois é a ·fonte de todos os poderes em uma 
republica federativa.. · · 

E j.á que tirou o dia pára dizer as/verdades, pois ha tempo de fallar 
como ha tempo de calàr, proseguirá. 

O que se vê, e de um modo lastirriavel, é o conluio entre o Governo · 
Federal e os governos estadoaes, de transacções e condescendencias de 
parte a parte. 1 

Apenas eleitos Presidente e Vice-Presidente da Republica,. só ha 
umá preoccupação, aqui e lá ·fóra : é de ageitar .candidaturas futuras a 
Presidencia e á Vice-Presidencia da Republica. 

A política sem ideaes nacionaes ou, para bem dizer, a cozinha e'ei-
toral é que preoccupa todos os espíritos. 1 

O Governo Federal pactua com os desmandos. dos Estados, comtãnto 
que seus representantes no Congresso fechem os olhos ás violações da 
Constituição pratica:das pelo mesmo Governo Federal. 

Já é tempo de se ;lveriguar quem, dentre nós, está servindo com 
lealdade a Republica. 

Lembra que no primeiro momento da Republica, os republicanos 
da propaganda, aos" quaes o Sr. Gastão da Cunha achincalhou ha ·dias . 
nesta Casa, receberam de braços abertos todos quantos vinham dos arraiaes 
da monarchia. · 

·· Ultimamente, porém, temos visto uns tantos políticos vindos .do · 
Imperio, refractarios ao novo regimen, assumir Jogares de representação 
na Republica, declarando que vêm servir ~ Palria e não ás novas insti-
tuições. 

O orad'or não põe em duvida a lealdade com que estes estadistas 
trabalham pela Patria, mas do seu ponto de vista político servindo á 
Patria a seu mo-do, . cavando a ruína da Republica:, armando subtileza 
de interpretação de textos constitucionaes para burlai-as. 

Na intenção de servir á Patria, dissolvem a Republica. 
~ão apurará a lealdade desses falsos amigos da Republica mas 

empraza a Camara para ouvil-o em outra occasião. . Ha um phenómeho sociologico - 1 o mimetismo a que o Sr. Gastão 
da Cunha alludiu no seu ultimo discurso. Pequenos animaes que adquirem ' 
a côr do meio em que Nivem afim de escaparem aos outros animaes que 
lhes fazem concurrencia vit:;J.l : Pintam-se de verde. 

Pois bem; cs_ses que est.ão arruiJ.?,ando a Republica por amor de suas 
convicções monarchicas, a pretexto de servir a Patria, são as lagartas que 
estão arrazando a seára das novas instituições, sinão são lagartixas. 

IMPOSTOS INTERESTADUAES. 33 
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O noli>re Deputado• par Minas, o Sr. Gastão da Cunha~, dem:-nos urn 
ensai0· de historia natural, das estatuas, e em seguida classificou @S repu-
bLicanos historicos em dous generos : republicano~ d~ priF1eipios• e tejilUbli-

- canos de fins, e var:ías especies, uns que chegaram á Republica at:ra-
vessand0-0 Mar, Vermelho a pé enxuto e outros que fizeram a nad!oJ a tra-
vessi-a da canal de Suez. , 

s· .. Ex. esqueceu-se da especíe que chegou á Republica por ultimo, 
em balão dirigí-vel, assim como não classificou o grupo dos monare.hista:s 
que nada foram durante o Imperio ~,. apezar de suas convicções, mas que, á 
maneira de crysalidas, aguardaram o verão da Republica para desabro-
charem nas lindas borboletas que são· o encanto de todos nós , 

São essas borboletas que fazem a corretagem da fecundação entre as 
flor:es, são ellas que semeam a pole:rr da mdnarchia nas corolas republicanas. 

. O Sr. Gastão da Cunha perguntou aos republicanos historicos : para 
quem fizestes á: Republica? 

E' o orador quem lhe vai responder. 
Fizemos a Republica para o povo bra-zileiro·, fizemol-a gral'lde, 

Irheral e progressista para emular com a· Republica Nor,te Americana. 
Agora dirá : esta Republica não é a- dos ideaes dos historicos . 
Isto que a fui está póde ser a melhor das Repubhcas que J erome 

Paturot debalde procurou, mas não é a Republica com que nós outros 
historicos sonhavamos. 

N0s não fizemos a Republica para ser quebrada nas suas li:q.has 
institucionaes, como está sendo; para vel-a esphacelada em pequenas 
patrias, que hão de levar ó Brazil á desaggregação e á morte moral<. Não, 

' a Republica com que sonharam os homens da propaganda não é esta de 
barões, de conselheiros, de sala~aleques e genuflexões, de. moços fidalgos 
e rastaquouéres, de lagartixas e borboletas. A Republica, porém não 
pe:recerá, ha de se regenerar no dia em que o nosso povo p'olitico read-
qu'irir a consciencia do· seu poder'. 

(Muito bem; muito bem. O orador é muito cwnprzmentado.) 

O Si'. Presidente. -Ainda estão inscriptos os Srs. José Monjardim, 
Benedi!i:to de Souza e Francisco Bernardin~; mas não estando prese:q.tes 
Jsses Srs. Deputados,- vou encerrar a discussão, si ninguem mais quiz:er 
usar da palavra. 

O Sr. João Luiz Alves (1) . :--Sr. Presidente, era meu proposito 
assistir á discussão do projecto para,. em seguida, vir á tribuna fazer uma 
rect.ificação necessaria, relativamente á prioridade da idéa consubstan-
ciada no . substitutivo do Sr. Arnolpho Azevedo, e tambein fazer outra 
rectificação, que. agora se me afigura mais necessaria depois da brilhante 
oração proferida pelo . talentoso tribuno e digno representante çlo Estado 
do Rio de Janeiro, Sr. Eri~o Coelho, rectifi.cação a uma interp~etação 

~1}. Este discurso não foi _revisto pelo orador: 
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erronea do mod0 , de pens'ar· daquelles que se c<:>flocatam nesta: Garoara 
contra o proj~cto sobre impostos interestaduaes, em discussão. 

Eu e o m e:l!l dig,no companheiro de bancada, Sr. David Gampista 
co·mbaten!fo ~ projecto de impostos· i.n:tere:Staduaes·,. d.eelavarnos· desdie 
logo que julgamos esses: impostos colll1tra:rios a uma s·ã por~tica ecoliwmica·, 
eontnarios a l!lma sã politrea federativa. Pensavamos. e pe!llsamos· qmte 
ess:es. impos·tos devem ser supprimides, mas ao mesmo tempo estam8's 
convencich>s' de que isso não· póde se:r feito po>r interven_ç!:o do· Pode:L" 
F.ecleral, visto qu·e isso vri:ri:a afiectaF a aut<:>nomia dos Estwdos:r coníllsa· 
grada pela tl:0nstituição de 24 de fevereiro ... 

Nós, combatendo o projecto, não queremos a manutençãn d!esiHlS 
impostos, e si fora pr~ciso· dar um testemunho dissá, eu appe~taria• para lei 
orçamelilltaria. que meu Estado acaba de votar,. alJltoríizancl:(J)) <00 p11esid!ente 
a supprimi•v esses impostos, substitu~ndo-0:s por' 01:1tros,. aliás, de plre'I'l:(l) 
acco.rd:o> com o proj·ecto· do Sr. Arnolpho Azevedo· .. 

Portanto, Frã:o n0s cabe. a pecha cl:e. sowinismo estadual. com.ffi a1pro.uvre 
qualificar a nossa atti:tude ao nob:re Dep1:1tado do Rio d!e· Janet:ro. 

O S'R. Emco GoELHO. - Nã'(') me dirigi particularment!e a: rrel'l·hum 
Estado. . · · \ 

O SR. JoÃo Lmz ALvEs. - Corno brazileiros, temos trabalhado, para 
a suppressão desses impostos ha muitos annos, a ponto de podm~mos 
chegar ao resultado a que chegámos, no nosso Estado, decretando a 
substituição desses impostos na uFtima lei de orçamento. · 

Apr0·l!JJVe tambem ao illusb:e:representante do E'sp~·rito, Sant<:~; S'r'. Gal: 
dirro L~Feto dizer que os· illlpugnador·es d.o- projectm. estaiViam com· s•ua 
i~ILtelligencia limitada pela p<?;llid;ica de Ga>mp:anario, cliomi·I'l!a:dos· peto 
egoísmo. 

Mas, dada a explicação da nossa attitude, vê- S. Ex. q:ue foi injusto 
·com relação .aos impugnadores do projecto Arno.lpho, Azeve.do e de 
outros, aqÚi apresentados. 

Política acanhada seria a que Jizessemos si vies&em@s defender os; 
impostos interestaduaes, para que fossem mantidos como fo:nte de receita 
dos Estados; política larga é a que fazemos, porque, pvotestando. eontva 
esses impostos, defendemos, entretanto, a autonomia .. dos Estados, sem 

·a qual... não valeria. a pena mudar de governo. 
O que não quero é que, a pretexto de. interpretação de textos cons'-

titucionaes e de salvação da federação, se sacrifique a autonomra dos 
Estados, unica conquista segura e, solida para a sustentação-- das insti:-
tuiç,ões. · · 

O SR .. Emco CoELHO. -Sim,, mas a autonomia não é a s<!>beFani'a. 
O SR. ANizro D'E ABRE'u. - Sim, mas esses que querem· cercear· a 

autonomia economica dos Estados q·Merem, entretanto, manter a sobe-
rania politica, na qual não são capazes de admittir que se dê a intervenção 
fed~ral, mediante uma lei votada pelo legislativo·, e não sei qual' a mais-
perigosa. 
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O SR. JoÃo Lurz ALVES.~ O aparte do Sr. Erico Coelho veiu a pro-
't ( . pOSI O, , · . , . 

, Ó Sr. Arnólpho Aze~edo, Sr. Presidente, 'cujo nome peço . li~ença 
para citar, e que foi o' maior paladino do projecto em debate, que foi o 
autor do proje.cto, que o apres~ntou e defendeu nesta Camara, foi o 
~nico que suste~tou aqui a soberania dos Estados. Que beHa soberania 
esta, 'senhores, em que os Estados se . veem coagidos até na decretação 
de impostos! Nós defendemos a autonomia dos Estados, consagrada na 
~onstituição, autonomia que não póde subsistir si for gárroteada ·no que 
~ innegavelmente da competencia dos Estados, as suas finanças e os 'seus 
impostos. , . 

Não posso, St. Presidente, desde que estou na tribuna, não só erri 
líomenagem ao nobre Dl(putado pelo Estado do Rio, como tambem ao 
meu illustre · collega ausente, o Sr. Gastão da Cunha, deixar de assegurar 
a S. Ex. que esse nosso collega não é um republicano que chegasse em 
balfio dirigivel, porque está na Republica -com' sinceridade (apoiados), 
prestando-lhe serviços na magistratura do Estado, na administração 
e neste Congresso, · com uma competencia que S. Ex. foi o primeiro a 
proclamar e com uma sinc.eridade de convicções que só poderá pedir 
meças á sinceridade do nobre Deputado. (Muito bem.) 

Eu, portanto, peço licença a S. Ex. para dizer-lhe que foi injusto 
na qualificação que fez do nobre Deputado por Minas.; . 

. O SR. ERicei CoELHO. - Dá um aparte. 
O SR. JoÃo Lmz ALVES - ... e apenas me limito a dizer injusto, 

.para que S. Ex. veja quanto consideramos os seus conceitos e para que 
o D~putado ausente saiba que seus collegas de bancada sabem prezar 
seu nome e sua lealdade política. 

O SR. BELISARIO DE SouzA. - Como toda a Camara. \ . ' . . 
O SR. JoÃo Lurz ALVES.- Como toda a Camara. 
Ma~, Sr. Presidente, dizia eti que o meu intuito, vindo á tribuna, era 

· declàrar que fui injusto em relação ao Sr. Serzedello Corrêa, attribuindo a: S. Ex., por um anachronismo, o facto de se ter submettido em suas 
opiniões sobre a materia, ás opiniões da bancada paulista; quando, pelo 
contrario, muito anterior~ente ao projecto Arnolpho, folg@ em con-
fe~~al-o, S. Ex., pela imprensa e pela tribuna tinha defendido as mesmas _ 
idéas. 

Feita essá justiça ao illustre e operoso brazileiro, cuja ausencia desta 
Camara todos nós devemos lamentar; feita a rectificação necessária 
quanto á interpretação pouco bondosa do nosso pensamento em relação 
aos impostos interestaduaes; feito o meu protesto, ·que é pallido, e nao 
podia deixar de sel-o, porque ainda sôa a meusouvidos a bri~hante oração . 
do Deputado pelo Rio ·de Janeiro, só me resta salientar o seguinte facto : 

Nós, os que não queremos a intervenção da União nesta questão . 
de impostos interestaduaes, porque seria violar .a Constituição, estamos 
tod~s de accordo sobre a interpretação dos textos constitucionaes ;, ·os 
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nobres Deputados que sustentam que os Estados não podem consiilu-
cionaÚnenle lançar estes impostos, tem cada um uma opiniãÓ, procura cada 
um um fundamento. E a prova é que, além do projecto primitivo, d~ 
Sr. Serzedello Corrêa, surgiu o do Sr. Arnolpho Azevedo, depois o do 
Sr. Felisbello Freire e agora o do nobre Deputado pelo Rio de Janeiro. 
Qual delles éxprime a verdade constituçional, pergmito eu aos nobres 
Deputados? Qual delles interpreta perfeitamente o espírito e o texto da I ' 

Constituição de 24 de fevereiro? 
A sabedoria está com V. Ex.? (dirigindo-se ao Sr. Erico Coelho.) 
Está com o Sr. Arnolpho Azevedo? 
Cqm o Sr. Felisbello Freire? (Pausa.) 
Pois, si não estaes de accordo, como quereis garrotear a autonomifi 

dos Estados, interpretando ao sabor de caga cabeça os textos constitu-
cioilaes? 

Portanto, o texto constitucional a respeit9 não é claro, porque 
cada um o interpreta a seu modo; pelo menos não o considero obscuro, 
·acho que as interpretações são forçadas. 

Não volto a repetir argumentos que produzi, tanto mais quanto, 
com satisfação o digo, nem um delles foi aqui cabalmente respondido. 

Note-se, porém, que do lado dos que sustentam a autonomia dos 
Estados está a unidade de vista na interpretação dos textos constitu-
cionaes; e do lado dos que prohibem a decretação de impostos inter-
estaduaes reina a desharínonia : os tres projectos se 'repellem. 

Não quero tomar mais tempo á Camara; limito-me , a chamar a 
attenção dos Srs. Deputados para os. tres projectos que cqnteem dispo-
sições completamente antinomicas. \ 

Feliz~ente, porém, deste debatw já alguma cousa ficou : a emenda 
apresentada pelo nobre Deputado por S. Paulo ao seu proprio projecto. 

A principio, S. Ex. entendia que para as mercadorias que não teem 
producção similar no paiz a tributação estadual de consumo só poderia 
ser feita quando vendidas essas mercadorias a varejo. ' 

Objectei a S. Ex. que esta disposição era manifestamente .inconsti-
tucional, porque, ou os Estados tinham competencia para crear impostos · 
de consumo, como S. Ex. reconhecia, e então ,S. Ex. não podia traçar 
regras para o exercício dessa competencia, ou não tinham e não lh'a 
podia ser dada pelo projecto ~ 

Pois bem; a emenda permitte que as mercadorias que não teem 
producção similar nos Estados possam . ser tributadas sob a . fórma de 
impostos de consumo, ainda mesmo :vendidas por atacado .' 

Já alguma cousa, pois, de util ficou do debate. 
Sei bem, pela manifestação da Camara na votação do projecto, que · 

esta discussão no meu ponto de vista apenas servirá parà Q futuro his~ 
toriador verificar quaes foram aquelles que estiveram ao lado da fede-
ração pela autonomia dos Estados, contra aquelles que pretendem estar 
ao lado da federação pela suppressão dessa autonomia. 

'· E assim, declarando que . já me· julgo satisfeito com o resultado 

) 
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ohtid,o, vou :sentar-me, certo de que cumpri o meu dever defen,dendo a 
C::Gnstitu.ição de 24 de Jevereiro0 certo d.e que ·.GS Estados da Federação 
·kão d·e s·e •encaminhar, por movimento espontaneo_, para a snp.[<l.:nissã.o · 
d~s im1post:os interestacltia.es, .certú> de que a Repubilica mais faciJmente 
p.ericlitar.á peJ:a sl!l.ffocação das liber.cl.a(J.es .dadas a.os 'Estados clro .que ;pelos 
passíveis .abtisos .des·s:as Eberd.a<lles .. 

E' .pref<erivtel, .portanto., a ac-çã.o espof).tanea e .conjM.ncta ·dos homens 
publicos nos Estados para a suppressão desses impostos anti-:econGm:icos 
a fazer uma Jei .q:ue, ·quand.G pudesse ser posta em. pratica,, quan,do fosse 
exequivel, traria o inesmo resultado ·do estado actual., porque o ·<~mico 
recurso é para o Poder Judieiar;i0 e este já se ,tem manifestado sobre a 
;es.p.e,cie . 

S.enh0r.es, vam@s votar uma 1ei inocua e inut il. 
Tenho concluído, (Muito bem; muito bem! O orador é cumprimel(l..tado . .) 

O Sr. ,Barch.osa Lima ·0bserva que d·l:)sde o pririwiro dia em que •O 
operosa Deputado pelo Estado do P.ar.á, G :Sr. Serzedello Corrêa, cha.mou 
a ,att.enção <cl:a .clam;ara .[ilar.a :essa gravíssima ·questão .da gti.erra dte -tarifas 
e:m.tre 10.s Estacl<os da .F\edera<ção, o, :orador inscreveu-se .na l.eg,ião ·convo-
JCada .a p·@s,b@s pelo .talentoso representante. ' 

Póde mesmo -dizer ·que ,se alistou sob suas ordens, nã0 fa:z;endo sinão 
.manter~se ,coheFen.teiilJ1en,t-e na mesma attitude ·que, de modo ·es,pma-
taneo, havia !a•d@Jpbdo •qiuando administrava o seu Estado nataL 

Estava, nessa e;p.c>ca, no pontG de v~sta d<Ds interesses locaes : ']l@deria 
~.er,..se <leixado anras:tar pela s exigencias partidarista:s. Era if1atu.'!"aJ, no 
momento da organização economica do seu.~Estado, .que o .orador se h<;>H-
•Vesse deixado :seduzir pelas promessas fallazes dessa tributação infeli-
.cissima.. ' "-

Espeo1e de ím post!i) addici,!Ynal, esse in-felicíssimo tributo tem sido, 
muita V•ez, à!l"reca:dado com . a ·eumplicicl:ade CJ:;iminosa cla União, po~.que 
esta tem consentido que nas sn:a:S ;proprias 1'epar:tiçilíes publi:cas .seãa e1le 
per.eebi'do ~por qg<entes federaes. 

A primeira pnovlÍ'drencia desd·e .lo.g,o :se impunha, de earaeter mera-
.m'tlnt.e a<ilministr.at:ivo, •cere:ean.do o ·Governo abusos no séu .nasoed<mm, 
de rque ,deco.rreram pa:r.a a situ.açã0 da Fazenda Nacional e para a 13itua•,ção 
do fisco estadual condições tão precarias quão ameaçadoras; qu<e v·een1 
.aJ.arma:m.do todos os patriotas.. · 

~m meJil!sa:gem .ao Congress·o cio sel!l. Estado, ·quanclG .sur,gir.am .em 
va.rios Estados •OS primeir0.s ensaios desta tributaçã.o, o orador teve en-
sejo de protestar contra dia, de d.e:aunCia·r os perigos qu·e semelhante 
política t r.azia no seu boJo, .(e, sÍ!:'t!lJJ!Iltan,eamente, .ap:peHava par.a o.s1 p0deres 
.pub1icos, afim .de ~ue, n.a esp!lilera :de sua competencia, api('la>relihassem 
.(i) systema de medid•as indispen.saveis destinadas .a jNgular ·esta politi,ca 
incent.estavelmente, v:,isivdmentte s:epamtis:t.a. 

O orador está, portanú0., '1\la directriz que s·e ;l;;ra:çou em Mm momelilibo 
peli.tico ·em qNe a :su.a •insuspeição e:ra patente, porq;ue., .na adili!J:inisitração 
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de um Estado, era natural que se deixasse arrastar pelas solic·itações dos 
particularistas.. - ' 

'Creou-se uni outro imposto, que foi Teputado inc(mstituóonal. 
A questão ,foi levada perante os poderes constitucionaes de , um 

mGdo infeliz. 
Todavia, tamànho era o seu respeito á Constituição. da R.epublica 

que, advertido pelos pod.eres publicos federaes,, immediatamente man-
dou considerar como deposito · o resultado da arrecadação deste im-
.posto. 

· Subordinando-se, tirou . honestamente a conseq.uencia do julgado 
.dC) .Supremo Tribunal, contribuindo na medida' de suas forças para ser 
eliminada da legislação lo.cal semelhante taxa . 

. Vê o nobre Deputado que não basta dizer que o imposto é incons-
titucional; não basta que um membro do .Poder Executivo Federal .diga 
ao governo do Estado que tal tributação é inconstitucional, para elle · 

· concordar immediatamente com a advertencia, visto como p.ara tanto 
lhe fallece competencia. 

Quem·julga de taes actos do governo estadual é o Poder Judiciario 
Federal. 

Si a sua conducta pólitica e administrativa como chefe do Estado de 
Pànambuco, f.osse imitada, em casos arialogos, por outros governos lo-
caes,. não se chegaria .a formular projectos como este que se debate para 
eliminar essa tributação inconveniente e perigosa, no d:izer unanime da 
Gamara. · · 
. Vê o nobre Deputado, portanto, de um lado, a coherenc'i'a que man-
teve, na .certeza de que procedia de ·accôrdo com uma convicção que 
vinha sendo comparada após não pequeno numero de annos de vida 
publica, e do outro lado, porque se havia de alguma sorte filiado mais 
lealmente á corrente norte americana naquillo em que ella nos póde nor-
tear - magna questão que se debate, porque lá, na ·grande Repuhlica, 
a regra é que aquillo que é julgado inconstitucional, nullo, insu):>sis-
tente, acto deste ou daquelle poder, federal ou lo.cal, )não continúa a pro-
duzir eflieito, nem é invocado ·com(} 'uma regra de convicção juridíca á 
qual sé ·possa dar o vigor que resulta da intervenção que resulta do 
poder executiv,o para (:) cumprímento desta ou daqueHa disposição assim 
taxada de mdla e insubsistente. 

Ningnem fica nesta situação exquisita, de continuar a produz·i·r ()S 

mais deplora v eis e fiei tos uma lei que .é no caso de A, de B, .de c. e de D, 
na· acção provMaoda pe'lo L 0 , reproduZida pelo 2.·0 , 3.0 e 4.0 , dedarad·a 
nulla, insubsistente e inconstitucional e ao mesmo tempo mantida essa 
mesrrra ·lei para E, F e G, etc., cl.e modo a crear essa situação de um 
organismo constitucional verdadeiramente extravagante. 

' E' uma sitwação q.ue não faz honra ao criteri.o .de povo algum. 
Assentem-se, portanto, estes dous pontos : o oraq..C)r vinha man-

tendo a ,sua colaeren.cia p0r um lad0, e por outro - perdoe-lhe .a Ca-
mara a vaidade -a condueta d~gna de ser seguida, tanto mais quanto 

\ 
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ella correspondia a este zefó pela autonomia local, vist~ ·que era espon-
taneamente adoptada ' pelos orgãos legítimos do poder local. Era o· poder 
publico local acquiescendo, respeitosamente, a um julgado do poder 
judicia.rio federal e procedendo de accôrdo com esse modo de ver. 

Na federaçã,o, os Estados estão subordinados na sua acção, não 
podem fazer tudo quanto queiram. · 

Não acompanhaFá o nobre e talentoso Deputado Sr. João Luiz Alves 
no exame meticuloso ' em que esmerilhou as diversas clausulas da Góns-
tituição que entendem com o assumpto, desentrahando-as, desarticu-
lando-as, separando-as do conjuncto, estud;mdo-as em cada 'uma das 
suas partes, ·para chegar á conclusão de -que a tributação interestadual é. 
perfeitamente cabível com as exigenCias do pacto de 24 de fevereiro. 
Não; dirá singel~mente á Calhara os motivos que o teem mantido nesta 
maneira de ver, . que orientaram a sua convicção, desde os qebates da 
·Constituinte até o dia de hoje. . . · 

Procurará examinar a que9tão no seu conjun:cto, evitando perd~r-se 
nestes detalhes. Desde que o assumpto foi levado para esse terreno de 
uma desarticulação indefinida de estudar paragraphos e partes de para-
graphos isolados, era de esperar que não houvesse dous Deputados que 
chegassem á mesma conclusão. , 

Antes de enunciar o seu modo de ver, seja-lhe permittido estranhar 
uma affirmativa do nobre Deputado por Minas. S. Ex. não acha que a 
trioutação interestadual, que e!'l;!a especie de bloqueio financeiro em que 
os Estados estão collocados uhs em relação aos outros, seja cousa menos 
, incompatível com a lettra e espírito da Constituição; ach~, . porém, que 
essa é uma legislação local, perigosíssima, que não deve continuar . . 

N,ão vota S. Ex. nenhum dos projectos ' de lei organizados pelos 
_varios Deputados que reputam semelhante legislação local inconstitu-

\ · cional : acha-os todos inocuos uns, peJ;igosos outros, como invasores da 
autonomia estadual. · . . _ 

Parece que S. Ex. proporia :).lgum projecto melhor do que esses, que, 
respeitando a autonomia local, respeitando seu modo de ver no sentido 
.de não serem inconstit:ucionaes os impostos interestaduaes, todavia cer-
ceasse o que ha de perigoso e inconveniente nessa legislação. 

Pois que S. Ex_. concorda que essa legislação é perigosa para os inte-
resses da União, parecia que o nobre Deputado .chegaria no fim, de sua 
oração, a algum projecto . de lei q.ue ·não incidis1;1e nos defeitos que · cri-
ticou, nem imperfeito e inocuo por um lado, nãog_invasor da autcmomia 
local• por outro lado, não proclamando emfim a inconstitucionalidade 
dos impostos, mas que, ,,em todo caso, reconhecendo sua inconveniencia 
.os houvesse de evitar. 

Si bem eritendeu, o raciocínio de S. Ex. resume-se em deixar á acção 
espontanea dos Estados ·a eliminação de semelhantes impostos. · 

Mas, o que nos alarma, não só aos que sustentam a inconstituciona-
. lidade desses impostos, mas o que alarma aos proprios -Dep11tados que os 

- ~ 
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' reputam constitucionaes, é o tremendo perigo que vem no bojo de sem e- ' 
lhante legislação de e;xcepção. 

· Os. nobres Deputados confessam que, após uma meia duziá de annos, 
no emprego dessa legislação inconveniente, os perigos que ella encerra 
já se avolumam por tal modo e tão fortes são os clamores que se levántam 
de toda a parte do Brazil, não só do commercio, da industria, da lavoura 
como detodos os políticos que pensam, que a obrigação.maxima é manter 
integro e unido este formoso paiz. 

S. Ex., que tem assistido a isso, a essa obra do que se chamou « a 
espontaneidade política e administrativa dos Estados ·JJ, que viu que essa 
espontaneidade deu para isso, deu para inventar taes impostos, depois 
para os ir augmentando, depois multiplicando-os . e depois alargando-os 
na multiplicidade dos nomes; S. Ex. nesse trabalho subversivo, em que se 
baseia, do po~to de vista pratico, como elemento, que se possa garantir ' 
que a espontaneidade desses levará cada um a eliminar de seus orça-
mentos tributação tão infeliz? Não é crivei. E tanto menos crivei quanto, 
para manter os ·Estados nessa senda errada; ahi está a crise temerosa 
que nos' avassala,. fazendo-nos minguar os recursos economicos· e multi-
plicando as difficuldades do apparelho financeiro. 

Gonseguintemente, o que é de esperar é que, assim apertados nas 
malhas dessa autorização, e1les não tendam a abrir mão. de fontes de 
recursos copiosos para suas receitas · locaes. Não é de crer. A não ser um 
ensaio honesta e intelligentemente feito pelo Estado de Minas, não conhece 
outro que .se tenha enveredado por essa senda, um só que dê a esperança 
de que se encaminhe nessa direcção feliz. · · -

' Posto que o Estado de Minas, pela intelligencia dessa política previ-
dente, tenda a dentro em pouco ver-se libertado de semelhante tributação, 
basta que quasi todos os outros persistam nos mesmos processos para que 
continuem alarmados os espíritos patriotas e minguado o crescimento de 
riqueza publica~ inclusive o glorioso a que alludiu; ver-se-hia na mesma 
situação em que se encontraria o Brazil si todas as nações com que está 
em relações ;ffiercantis adoptarem para os nossos generos as tarifas 

. maximas, providencias aduaneiras .tendentes a impedir o seu desenvolvi-
, mento economico. · 

A pujança economica dos Estados Unidos é explicada por um grande 
espírito ·precisamente· porque a sua legislação, a sua jurispruden~ia, 
o bom . senso dos administradores chegaram a crear esta atmosphera 
política e administrativa no seio da qual ha- dos Estados Unidos para 
as outras nações o proteccionismo, entre Estados. da grande Republica, 
. o livre cambio. E' um mercado de 80 milhões de consumidores, onde o que 
se faz na Pensylvania encontra escoadouro para todos os outros ·Estados 
da União, como o que se produz na California escoa-se nos Estados do 
nordeste para Nova Inglaterra, Luizania, etc., mercado abundante, não 
carecendo de ir procurar no estrangeiro consumidores para os seus pro-
duetos. · · . 

Que se faz aqui? Circumscreve-se, alarmados com a situaç.ão excep-

' 



._ 522 _:_ 

'Cional em que s:e :eNcontra a nossa lav;ol!lra secular, ~a nossa inlilustr.ia 
incipiente, circumscreve-se em cada Estado a() mercado q:ne llil.e é pr.opriCI, 
porqMe cada Estado levaata em tornQ do s.elil territorio uma .muralha 
.dlineza, isl'>la-se, e ·21 moleculas assim afiectadas .clesse virus in·felícissimCI, 
não ,podem fa,zer um aggr;eg-ado .sadi·ó. 

_ Nem se .comprehende como se possa sahir da sitl!lação act<fu.al, da 
'Chamada crise ·do café, da ·conhecida crise do assucar; de todos os o&~.tms 
productos ainda da vida colonial, si se pensa em abrir para a actividade 
commer.ci:al do paiz os mercados estrangeir0s no mesmo mClmento em que 
.s·e permitte que os 'm.ercad.os internos se fechem por milhares de barreiras. 

A si.tuação, pois, é .destas que exigem uma providencia, providenc·ia 
.que a~ecta a • conectividade., medida exigida peias condições da União 
inteira. 

·Quem .Ira de legislar·? Os Estados? N.ão. A União. 
A Ui:üão, repete o .orador, em resposta .a um aparte do Sr. João 

Luiz Alv:es; a União, nos termos do art. 34 '§ 12 da Consti.tuição l a Un:ião, 
para regular .o cmmmerc.io inter.estadual, para traçar regras segl!l!ndo as · 
q.u.aes, dentro .das quaes e nunca fóra deHas se haja de fazer vida mercantiL 

·Ha, então, na-Gonstituição ·um artigo morto? 
(( Regular )) compete privativamente, C0ffi ·exclusão de outros poderes, 

ao ·Congresso Nacional~ mgular o commercio inter.estadual a actividade 
mercantil ·entre estas partes em proveito "da União. / 

O 'SR. PRESIDENTE. - A hora está finda. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Peço a V. Ex. para me inscrever para falar 

pela 2.a vez na sessão de aman'hã. (Muito bem; muito bem. O orador é 
cu';!primentado.) 

/ 

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO 

O Sr. Francisco Bernardino. - Sr. Pr.eside:nte, a q11-estão nela-
ttiva á suppressão dos impostos interestaduaes tem sido discutida com a 
maior larg11eza nesta (:;amara, e não posso, em taes condi·ções, ter -a pr.e-
ttenção de accreseei'ltar qualquer idéa ou esclarecimento ao debate. 

·Mas, attenta a importancia da materia, attenta a necessidade que 
tenho de assignalar minha 0pinião a respeito, dando conta do exoercióo do 
meu mandato ao eleitorado .que me enviClu a esta :Garoara, por es·s.as 
razõ.es .eu me animo a i!mtervir no debate, :á .ultima hora--: 

Sr. Presídente, filio-me, fr?-!lcamente á opinião .daquelles que julgam 
de necessidade urgente e imprescindível a Sl:!ppressão dos impostos i'l'iJter-
estaduaes. 

·,-
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V:ozes das mais au.to,rizadas . se teem erguido na bancada mineira 
afim de sufiragar a existencia desses impostos·, justificai-os ou desculpai-os. 

Fiel ao meu proposito de coadjuvar a união dos mineiros, a perfeita 
1ia1I'mon~a rtn•e deve caracterizar a acção política desta numerosa e impor-
ta~te bancada, no seio _ .da Damar:a e especialmente neste momento 
político, eu não me animaria a intervir si não tivesse consultado prévia-
mente o illustre leader da bancada o Sr. Dr .. Wencesláo Braz, que .todos 
acatamos (.apoi·ados), e si não tivesse obtid·o a resposta no s:entido de 
tratar-se esta questão como questão aberta, em que os representantes 
mineiros poderiam enuneiar:.se com ·plena e ampla liberdade de pensa-
mento e expressão, por n.ão eoHidir com a solidariedade polftbcâ .. 

Se~hores , tenho esta questão como fundamental, {le tão àlta irnpor-
tancia que, si acaso a Constituição Federal não tivesse prohibido termi-
nantemente os impostos interestà.duaes, e si não tivesse disposto os meios "' 
de tornai: effectiva a prohibição, reputo essa questão, - repito - de tão 
'Subido alcance, que justificaria, nessa lacuna grave, nessa faiha injusti-
ficavel, a necessidade da revisão constituciqnal. 

.Mas, não. O legislador constituinte neste ponto eollocou-se, no meu 
humüd·e modo de entender, á altura das convenienáas da s-ituação _do 
paiz, consultou perfeita e seguramente as exigencias da liberdade, -do 

· desenvolvimento do commercio e da industria no seio do paiz. 
O problema, que se traduz hoje corno o pro·blema dos impostos inte-. 

restaduaes, vem de longe, dos primeiros tempos da Monarchia, agitou as 
opiniões, preoccupou largamente as intelligencias, foi assumpto das mais 
altas cogitações no Conselho de 'Estado, nas corporações da mais alta 
responsabilidade politica e administrativa e foi objecto de discussões 
largas e esclarecidas no S'enado e na Garoara dos Deputados da Monarchia. 

Sobrevindo a revolução de 15 de novembro, encontrou essa questão 
em aberto. · 

E' impossível, por um lado, que o legislador constituinte fosse tão 
ignorante da historia do paíz, estiv.esse tão alheio ás circumstancias, ás 
fdéas que o agitavam, que d-esconhecesse o grave problema gue existia 
na administração e no governo do paiz a respeito-dos impo.stos provínciaes 
de importação. · · 

Conhecendo a qu·estão, não seria tão inepto, tão imprevidente, tão 
desorientado, que se tivesse despreoccupado de dar-lhe uma .solução posi-
.tiva e adequada. 

Não se póde, portanto, sem a mais grave injustiça á previsão, á 
sabedoria e á capacidade do legislador const~t~inte. suppor :que elle 
tivesse deixado de resolver tal questão. 

Gonhecendo-a e tendo de resolv;el-a, é impossivel .admdttir, mo .adean-
tàmento das i.déas em .tal assumpto., no apu.ro cla .a.ctual civiliza.-çã0· po1i-
tica, que o Gongresso Gonstitu.inte tivesse cr1esolvido o debate e con.flieto 
de ·inter,esses, a não ser pela conc1emna.ção formal, irr.emissivel ·de taes 
impost0s, ,condemnados, supiJlrim,idos, em. t0d.a ;a ·parte, .por inco.mpativeis 



. I 
' \ 

- 524 :....... 

mesmo com o regimen federativo, o mais amplo, o mais franco, ? inais 
extenso. 

· Senhores, o movimento da historia moderna, quer na Europa, 'quer na 
America, tem siQ.o no sentido de caminhar para 'as grandes agglomerações . 
políticas, e de fortalecei-as por meio da &olidaríedade dos interesses 
eco,nomicqs. ' . ' . r 

Na Europa, no seculo passado, nós vimos qual· foi ó passo inicial e 
originario para o estabelecimento da unidade e da grandeza da Allema-
n11a. 

Póde-se dizer que com a liga aduaneira, em 1833, com o estabeleci-
mento da uniformidade das tarifas · por -meio .do Zollverein, começou a 
aspiração pela unidade da Allemanha, pela unidade política. Começou essa 
aspiração pela unidade, pela harmonia, pela solidariedade dos interesses 
economicos. Tanto é certo que a harmonia, a conciliação dos interef';seEf 
·economicoS', dos interesses commerciaes facilita a unidade política, estreita 
os laços. Tanto é certo que o dissentimento e a incompatibilidade dos · 
interesses economicos produzem o~ dissentimentos políticos, dão motivo. 
pa-ra as separações, para as desaggregações mesmo daquelles Estados que 
teem c~msagrada na historía a sua unidade política -e que devem esforçar-se 
para foPtalecel-a cada vez mais. , 

Si ha' obra admiravel d·e intelligencia e de capacidade política no 
seculo passado, talvez sem admittir outra que se lhe compare em esforço 
e em importancia, creio, Sr. Presidente, que é a unidade política da Alie-
manha, cuja origem se descobre frízante, admiravel, expressiva, na liga 
àduan'eira, ' na liga das alfandegas, na uniformid-ade das tarifas, por 
meio das quaes o commercio exercitou-se livremente pelos Estados dà 
AJlemanha. A' sombra das taxas protectoras desenvolveram-se em con-
di~J:ões admiraveis, a par do commercio, as industrías fabris . 

. Eis a sábia lição que nos deixou o seculo passado. 
Os Estados Unidos que se compuzeram pela aggregação e alliança 

de ·colonias s1eparadas, independentes, com vida propria, no momento, em 
quê estabeleceram os laços da confederação, tiveram a previsão, a intelli-
gencia precisa para verem que a 'obr~ seria fragil e incapaz de resistir, 
·si a solidariedade política não assentasse na solidariedade economica e 
comiriercial. · 

Assim nós vemos que no pacto da federação se incluiu a prohibição 
. formal de os Estados taxarem quer a importação, quer a exportação, ks 

cousas que fossem objecto da importação e as cousas que fossem objecto 
da exportação. . · 
· Eis a liÇão admiravel, que nos veiu de mais longe, que nos veíu do 
seculo XVIII. · 

E quando a Allemanha do seculo passado marchou da extrema 
divisão ·p.ara a unidade e a conseguiu, quando parallelamente os Estados 
Unidos marcharam da separação de todos os interesses para · a unidade 
economica, commercial e política, 'é possível admittir que a Republica se 
tivesse constituído ·po Brazil sem a preoccupação de estabelecer essa uni~ 

' ' 
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dade economica e commercial para fomentar e tornar mais solida a 
únidade política? . 

Seria grave e11ro do legislador constituinte, seria inepcia, sinão cri~e 
da Republica, si se tivesse organizado em taés bases, porque teria do: 
mesmo modo e pelo mesmo acto sanccionado para o futuro 11 obra da 
dissociação dos Estados brazileiros, da desaggregação da patria. 

Sr. P.residente, tem-se accentuado, com relação á questão dos impostos 
do paiz, duas ·correntes de opiniões, uma tendendo a restringir a esphera 
da União em proveito dos Estados, a outra, ao contrario, que tende 
a restringir a esphera de capacidade dos Estado!; em proveito da União . . 

~o que diz respeito particularmente aos impostos interestaduaes 
estas duas · correntes ficaram vivamente assignaladas por occasião do 
projecto apresentado a esta Garoara pelo illustre Deputado pelo Pará, 
o Sr. Serzedello Corrêa. · 

~· Ex. por esta occasião · preoccupava-se não só mente , de prohibir 
aos Estados os impostos de importação, c,omo tambem de subtrahir 
delles a capacidade para os impostos de consumo. 

Fol quando o illustre Deputado pelo Piauhy, o Sr. Anizio de Abreu, 
em trabalho que em uma parte nunca será bastante elogiado, mostrou 
até á 'ultima evidencia que esse projecto mutilava a capacidade dos 
Estados, subtrahindo delles o direito constitucional de estabelecer os 
impostos ,de consumo. 

Nessa parte o trabalho, a que me refiro., é luminoso e irrefutavel. 
O parecer ·do nobre Deputado pelo Piauhy\ mostrou em postulados 

da maior clareza que o projecto Serzedello, nesta parte, era .evidentemente 
inconstitucional. 

Mas, sentJores, ao mesmo tempo, por outro lado, o autor do parecer 
procurou augmentar o direito dos Estados, assegurando-lhes o pod,er de ·. 
lançar impostos . de importação, desde q.ue não fossem de procedencia . 
estrangeira as mercadorias, firmando-se no argumento capital de não 
haver prohibição formal na Constituição a respeito de semelhante tribu-
tàção pelos Estados. · 

Mas, senhores, nessa dupla tentativa de attrahir para os Estados os 
'impostos de consumo e os impostos de importação, esse trabalho incorreu 
na mais flagrante contradicção. Pois aquelles argumentos que poderiam 
servir para assegurar áos. Estados os direitos de consumo, são . aquelles . 
mesmos que perante a Constituição servem para .se lhes negar comple-
tamente o direito de tributar a importação, em qualquer fórma. 

Assim é que demonstrou S. Ex. que os impostos de consumo Rão se 
poderiam considerar privativos da União, porque, nos. termos da Consti- ·. 
tuição Federal não é admissivel a existencia de impostos privàtivos sem 
a competimcia expressa, formal e privativa para decretai-os. · · 

Em resumo, não existem impostos privativos sinão aquelles que são \ 
formalmente declarados privatiyos. Não sendo os impostos de consumo 
declarados privativos da União concluiu S. Ex. que são cumulativos da 
União e dos Estados . 
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Argumento do mesmo modo. Si não ha ria t:onstituição Federal úm: 
artigo que attribua expressamente aos Esta,dos o direito cle· tribM:ftaçã01 
interestadual, cle duas um.a : ou essa tributação não é admissivel em 
nenhum cas:o, e0mo de facto não o é, o·u não póde ser privativa. d<'Ys· E'sta-
dos, e pertenée cumU1laUvamente á UniãG, o que repagna a todas as 
opiniões. 

Senhores, a Constituição Fecleral,. na parte. e:rmnciati:va da di:seri-
minação .dos impostos, é uma obra perfeita; a sua enunciação é clara, e. 
não a.dmitte duvidas; é uma redacção lapidar, contém e assi:gnala preciosos 
dispositivos .-que honram a. capacidade politica e legislativa: dos que elabo-
raram essa Constituição. . 

Não me refiro sómente á redacção constitucional, sinão ta:mbem a0 
systema político e economico que foi consagrado. , 

Quer-se~me afigurar que, no estado de cousas em que se acha o paiz, 
e para a época, a cliscriminação· feita consultou as co:aveniencias do 
momento, deu meios amplos á Uiüão, contemplou com meios bastantes 
os Estados, e accentuou, de IDodo formal,. muifio claro e positivo, a . 
comprehensão dos. textos constitucianaes. 

O art. 7<.0 estabelece os impostos exclusivos da União, o art ., 9,.P 
estabelece os impostos exclusivos dos Estados;· o art. ·u estabelece as. 
prohibições. feitas 'á União e aos Estados; e o art. 12 estabelece as accumu-

'-- !ações possiveis. 
O que não é privativo e não é prohibido, é cumulativo. 
Os impostos interestaduaes não são privativos e tambem não são 

cumulativos. 
1 

Porque? Porque são formalmente prohibidos. 
Senho!ies, em geral eu prefiro a argumentação directa, de preferencja 

ás 'Considerações accessorias, que muitas vez.es vêm robustecer de modo 
decisivo o argumento directo, mas que não o dispensam, porque não se 
póde comprehender o accessori:o sem o pri:ncipal. 

. O meu espiritb não se contenta: emquanto não encontra o argumento 
positivo e directopara a demonstração do principio ou ver.dade, a firmar. 

Eu não fundo a prohibição dos impostos Í•nterestaduaes no art .. 7.o, 
. § 2.0 , em que a· Constituição se refere á competen.eia exclusiva da União 
para tributar a navegação, a entrada, sabida e estadia dos navios, esta--· 
belecendo a. liberdade de cabotagem à respeito das. mercadorias naciorraes, 
e- estrangeiras que tenham. pago -imposto de importação . . 

Comprehende-se que o fim da Constituição neste artigo é regular' 
ra navegação, 0s direitos sobre ella, a liberdade de cabotagem. 

Si este é o seu fim, não . está inclui-da nessal disposição a prohirbrç·ão· 
formai dos impostos interestaduaes. · 

Dessa disposição póde-se concluir que o legislador constituinte se-
preoceupava com a liberdade conimercial; mas;{não j está ahi a matéria 
precisa e intencionalmente delineada e formulada. 

A prohibição, sen,l1ores, expressa, innegavel, está no art. 11, wja. 
lettra e cujo espírito são de um alcance evidente. 
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<<E' vedado aos Estados, corno á União, crea.11 impostos de transito 
pelo terrítoria de um Estado, ou na passagem de um para «JUtro', sobre 
productos de outros Estados da Republica, ou estrang,eirros, e bem· assim 
so·bre es velaicul0s de terra e agua ·que es transportarem .. » · 

A Constituição prohibe neste artigo, prohibe em absoluto, os imp·@stc:>s· 
d·e transito' e .os impostos de passagem, entenda-se ,bem,, sobre as· merca-
dorias estrang,ei.ras· e sohr.e os p:uoductos de outros•.Estadi@s . 

. Prohibe-se, portanto, · a taxação no transito, isto é,. no p€lrcuTsO. pe}o; 
territorio de um Estado, e a taxaçã@ Ba passagem dc:>s product0s· de um 
Estado para outro. _ 

No transito, comprehendem-se os tres actos - dá entrad'a, do per-
curso e Ela sabida . O legjslador tornou livre, isento• cl:e impc:>stos o per-
curso. . 

Na passagem comprehendem-se dous actoS' --:- o· act@' de entrar e 
o· acto· de sahir. 

Não póde haver passagem de um Estado para outro, physica e ma-
terialmente falla:ndo, sem a sabida de um Estado e sem a entrada em 
outro, ' qualquer que sej:a a distancia que hafa a percorrer da safu,ida de 
um até a entrada em outro. 

A passagem póde dar-se, ou entre Estados limit:tiop:hes, separados 
por uma linhá ideal ou geographica, ou entm Estados·; cuj.os !•imites· s·ej1a1m, 
assignalados por quaesquer difficuldades a transpor, como sejam monta-
nhas·, serras, grandes riGs ... ·· 

Põde dar:..se tambenr a passagem de um para outro Estado· á,tra'Pés 
des mares. Assim, póde-se passar de um Estado do, extrern@• norte do 
paiz para o Estado do extremo sah 
· A passagem do Amazonas para o Rio Grande do. Sul é um acto· que 

r. - se dá, e da mesma natureza, como a passagem do· Estado do Rio de 
Janeiro para· e· de Minas. · 

GoDteem-se na passagem, pela força do vocabu1E>1 do verbo, ·os. d'ous 
actos esse:nciaes de sabida e de entrada. E digo que, s·egum:l!o a phrase· 
e a intenção do legislwdor constitucional, são intei,ra:mente livres de. 
i,mpostos da União ou dos Estados a sahida e a entrmta. dos productos 
de outros Estados; ou dos productos estrangeiros, de. um qualquer para 
outro qualquer Estado da Republi:ca. 

Esses productos não podem ser taxados ao sahir, não podem ser 
ta:xad(i)s ao: entrar·. 

Si houver disposição constitucional que de q~alq1u:er fórma: deda.re 
qHe'a salii.ida. não é 1ivre ou que a entrada não é livre, eu dir·ei que o• artigo 
que acabo de citar so:t:fre exeepção. Mas não· ha exce.pçã0'1 s·eRhores, a 
sahida dos generos é livre· pela Constituição, como é inteiramente livre 
pela ~onstituição a entrada ... 

O SR. JoÃo Lurz ALVES. - A sahida está sujeita ao- imposto de 
exportação. 

O SR. FRANCisco BERNARD1NO. --;O imposto de exp@rtação estadual 

I 
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refere-se ás mercado.rias de producção do Estado, e a prohibição do art. · 11 -
. refere-se á sahida ou á entrada de produclos dos outros Estados ou de 

mercadorias estrangeiras. 
Assim, a minha proposição é absoluta, e não soffre a men9r con-

testação. · · 
'A sahida dos generós de producção dos Estados Qu das mercadorias· 

estrangeirás, q)le já tenham pago imposto de importação, é livre, e a 
entrada é igualmente livre. 

O art. 11 é evi~ente, luminoso, vale por uma Constituição I 
UM SR. DEPUTADo.- Então, não ha necessidade de lei. 
O SR. FRANCisco BERNARDINO. - Lá chegarei : hei de mostr·ar que 

a lei é efficaz e necessaria. 
Diriam, senhores, que o art. 11, em. parte, seria redundante; e eu 

replicaria que não seria redundante na outra parte, e da-hi a. sua neces- . 
sidade. 

Redundante, diriam alguns, em relação ao art. 7.o da Constituição, 
que consagra a isenção, a liberdade da cabotagem. . 

. 
1 Vou trazer á Camara um exemplo, que .. prova que a prohibição do 

·imposto de transito 'ou de passagem, ·estabelecido no art. 11, não appre-
- hende uma hypothese de isenção, que entra, todavia, na corriprehensão 

do art. 7.0 . . , · 

Supponha-se, senhores, a sahida de generos de portos de um Estado 
para outros portos do mesmo Estado; imagine-se, por exemplo, o trans-
porte de mercadorias de Campos ou S. João da Barra para Angra dos 
Reis, no Rio de Janeiro, ou de Santos para Iguape, em S. Paulo. 

A taxação não estaria prohibida á União pelo art. 1,1, porque não sej 
trata de passagem de um Estado para outro. 

Entretanto, dá-se entre estes portos· a navegação e commercio de 
cabotagem, e a imposição por parte da União é prohibida, neste caso, 

' em virtude do dispositiyo 'absoluto do art. 7.0 , que inhibe á União tributar 
de qualquer fórma o commercio de cabotagem;' ou se dê este entre portos 
de diversos Esta(los, ou se dê entre portos do mesmo Estado. 

Tenho, portanto, figurado uma hypothes~ em que a isenção.sómente 
se estabelece por virtude do disposto· no art . .7 .0 , e não cabe na disposição 
do art. 11. r • 

Sr. Presidente, nãõ me quero demorar na tribuna, nem tomar o pre-
({ÍOSO· tempo da Camara. 

Acho, por outro lado, desnecessario entrar na analyse .minuciosa dos , 
differentes projeçtos, que teem sido apresentados para o fim de regular-se, 

, · esta importante materia, e vou rapid::ünente justificar um substitutivo 
que elaborei a tal 'respeito. 

O ,meu substitutivo, assim como os outros, se preoccupa com est.a-
belecer-a prohibição _de os Estados, taxarem a importação, reconhecenqo, 
ao mesmo tempo, () direito de tributarem elles o consumo. ·· 

Devo declarar que eu me veria eonstraQgido, de certo rríodo, si fosse 
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çoncorrer, com meu votç, para ainda mesmo em respeito e homenagem 
á Constituição Federal, restringir, a capacidade tributaria dos Estados 
e diminuir os, seus recursos, os seus meios de acção . 

Todos elles teem as suas finanças prgmüzadas, os seus orçamentos 
feitos na contemplação de certos recursos , e eu me vexaria si, no mo-
mento de difficuldades para todos neste paiz, quer para a União, quer 
para os Estados, fosse concorrer com o meu voto, para aggravar as diffi-
culdades dos Estados, retirando-lhes , os recursos de seus erçamentos. 

No meu humilde modo de entender, tenho que os impostos de con-
sumo, ql:le se asseguram francamente aos Estados, compensam sobe- 1 
jamente os impostos de importação, que se lhes nega. . .· 

Creio ainda mais, senhores, que si os Estados, 1 com criterio e pa-
ciencia, explorarem este vasto campo de acção, hão de encontrar ahí 
recu.rsos mqiores do que, aquelles' que lhes são proporcionados pelos im-
postos de impqrtação, sem os inconvenientes constitucionaes, sem os 
inconvenientes que podem resultar da oppressão da industria em geral, 
e da p11oducção dos outros Estados, e sem o perigo de provocar violentas 
represalias. 

O SR. JoÃo Lmz ALvEs . ..:.:.... Dá um aparte. · 
O SR. FRANCISCO BERNARDINO. - Quér me parecer, senhores, que · 

somos v!ctima1s ' nesta parte, um ta.nto do preconceito; do habito e, 
daquella influencia a que alludeni os positivistas - de os mortos gover-
narem cada vez mais os vivos. Soffremos a obs'essão da rotina e do cos-
tume. · 

· Desde tempos immemoriaes os políticos e legisladores dos"' Estadps 
teem a vista presa nos impostos de importação, e acreditam que fóra 
dahi não ha salvação. 

Creio, porém, que a seára do consumo é ampla. Tudo depende 
simplesmente delles ageitarem os ap.parelhos tributarias, e modificarem 
as c@usas, em virtude das exigencias da nova situação. 

A' prim~ira vista parece que, recahindo os1 impostos de consumo 
. sobre os generos de importação de outros Estados, e mais sobre os estran-
geiros já nacionalizados, em vez de haver restricção, ha, ao contrario, ; 
ampliação do campo tributaria. 

Haverá mais trabalho, terão os governos dos Estados de empregar 
maiores estudos e investigações, maior numero de collectores e agentes 
fiscaes; terão de lidar com 'maior numero de contribuintes, mas não 
haverá d·iminuição de recursos. 

Em todo o caso, é certo 'que, pela facilidade da arrecadação .dos.· 
impostos de importação, os Estados são propensos a decretai-os, taxando 
a producção do.s outros. 

Prohibidos taes impostos, elimina-se, pois, um grande perigo. 
Eis a grande vantagem das iniciativas louvaveis com que nos éSta-

mos preoccupimdo. 
Supprimidos os impostos interestaduaes, prohibindo-se ao Estado 

IMPOSTOS INTERESTAD.UAES. 34 
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de taxa·u a .importação; em qtu.alqlier. modo e de quaesquer . mercad(i):rias, 
fica....o· Nosso pa-iz preservado de· I:iscos·· ínca:lculaveis, de · ordem> e'€0n@mica 
e de ordem política. · 

Da-se em relação a estes i:t:npostgs ·a mesma objecção que se formula 
em' relaÇão ao papel-moeda. . ' , 

Sabemos. que a emissão do papel-mo·eda, em certas condições, é 
muito salutar, traz vantagens extraordinarias; mas, pela facil idáde 
com que se usa do instrumento da emissão, dahi vem o mal e o perigo . 

As mesmas referemúas· se po-dem- fazer em relação a·os impostos de 
_~ · importação. O seu perigo está na sua facilidade. . 

, Assim, assentamos em prohibir os impostos de importaÇão, e em 
respeitàr amplamente aos Estado,s os impostos de consumo. Outra cousa 

·não ha a fazer no estatuir a lei prohibitiva, sinão prohibir abs Estados 
Õs impostos de importação, e respeitar-lhes os impostos de consumo. · 

, Co!?o caracterizar o imposto de importação? 
A primeira característica do. imposto de importação é Sf9r percebido 

â' entrada e antes de expostas as mercadorias á venda para consumo. 
Parece, portanto, que a primeira disposição a tomar é a de pro-

hibir aos Estados o tributar á entrada; as mercaclorias e antes de exp0stas 
á venda para consumo. 

Mas este não é o unico caractedstico do imposto de importação. 1 
O imposto de importa'Ç.ão, em sua natureza, póde ser um impost<~ 

protector, e é imp.ossivel permittír ao Estado que, sob a capa de imposto 
de consumo, estabeleça um imposto protector. 

Neste caso é forçoso prohibir aos Estados que estabeleçam Qs im-
postos de consumo, quando estes possam ter o caracter ou á feição de· 
impostos · de importa'ºão, prejudicando o commercío internacioaal,, o 
commencío dos Estados entr.é si, e com o Districto Federal. 

Eis ah~ o maior abuso a que se prestam QS impostos de importaç.ão .. 
E' prejudicar o commercio internacional e o commercio dos Esta,d.os . 

. De m9dO que., sempre q.u.e o ímp0sto, crualquer que seja sua deno- ' 
mirração, o modo· de sua Jirercep:§ãO, a.i:m.da sob a. capa de, imposto., de· con-

. sumo.; venha p,rejudicar este commercio, inhingir a abtribuição s:oberana 
que tem a União de regular o commercio inte:rqacional, e o commerci@ 
dos Es.tad0s, o imposto deV~e ser prohibido . 

O SR. JoÃo Lmz ALvEs. ~- Pela propria Constituição os Estados 
podem crear impostos prohinitivos contra a exportação estrangeira, 
sem limites. . .J 

- •Ü. SR. FRAN·CIS,CO hl•ERNARDINQ.- El!toVOU.lá ., 
Eis on;de o meu substitutivo diverge dos differentes. substibrtivos 

apresentados . p@r alguns resJ.i>eitaveis rep.reseFJJtantes da Nação. Elles 
procu.Fam estrubeJ'ecer analyticameFlt e\ d:emora<ilameNte, (i)S c•aracteris-
hcos do imposto de importação, conforme as lições da juvi.spr.I'J!dencía 
americana . O meu proje'Ct9l- d'Lvewge. P,@Il entei!J..der- li{Ue a'· lei1 deve apenas 
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assignalar os caracteres .gera;es; que-devem servir de norma. aos tribuna.es, 
para 1l! fixação da jurisprudencia. 

0 legislador- não ' póde proceder como os tribunaes. Os tri1mNaes., 
senhores do principio legislativo, conforme os casos ' applicam as regras 
e toll}am a decisão. Fo,rma-se com esse trabalho o corpo da jmüspru-
dencia, o corpo da doutrina. 

O legislador, si \lae recorrer, na redacção da lei, á casuistica da j'uris-
ptuden,cia para est.abdecer as normas legaes, ~t@rre o risco àe não appre-
·hen.der todos os casos, e deixar de fóra alg-uns. ~ ~~ 

Comquanto vizemos o mesmo abuso, .·o illustre Deputado pelo. 
Estado . d.e S. Paulo, .a1itor do substi-tutivo, e eu, vaÍn0s proce.Glendo cle: 
niodo difrerente, elle traztmdo para a lei a.s1 lições e processos da jurispru-
dencia, e el!l me limitando na lei, ao processo e methorlw. legislativos. 

Parece-me, Sr. Presidente, que COIJ;l estes caract eristic0s s,e . p.óde.-
differen,çar o . .imposto de- importa:<3ão do d.e consu.nfo; E' precis0 que o 
genero esteja exposto á vend_a para consumo, para ser tributavel, a titulo. 
de consumo. 

E' preciso que este- imposto não incida por fórma a · prejudicar o 
cOIDII).er:qio internacional, dos Estados entre si e com o Districto Federal. 

Os illustres repres.entantes . prohibem que se taxe na mão. do impor-
tador, em antes do commercio a retalho,. 0.u que se faça a distineção pela 
prQcedencia, ou que. se faça distincç,ão. pela desigualdade do ~mp0sto. 

Apezar destes particulares caracteres, descriptos ·minuciosamente. 
uma regra ger,al não consegue formular-se, como fórmula absoluta, pe-
remptoria. · 

Eis· a r.azão, por que admitto umar redac.ção mais ampla, que é perfei-
tamente conforme com a Constituição, e que habilita perfeitamente crs ., 
tribunaes para jUlgarem. 

O meu· illus.tr.e· companheiro çle ha.nc:ada,. o. ST. João Luiz Alves, . 
presta-me sempre Q. maior auxilio, com os seus· ap.artes muito· (jwplOrtunos,. 

O Sr . . JoÃo-Ll'LTZ ALVES'. -O meu. intu-ito é ser esclarecida . 
. o· SR. :{<'RANI!:ISC'O BERNARTI>INO . __:_v. Eix·. já esclareceu com brifhan-

tismo a materia. ·-
Referinclo~se á pmposição- f0rmal que· enunciei, de prohibir a Con-

stituição Fecleral em abs·0luto aos' Estados i;axarem a importaç-ão, S. Ex. 
acode com aquella ·disposição expressa que· permitte aos Estad'os taxare,m · 
a imp?rlta§ãO. das· mercadt>rias estrang(úras, comtanto que o producto 
reverta para os co-fres· federaes. 

Senh·ores, esse artigo não: é si-não a reproducção do pensamento . de 
urri.a disposição da Consti~uição americana. .· · 

Diz o art. I. 0 , sec_ç_ão 1.0 .. a da. Cons.tituição americana : 
;( 'N:enhum Esotado p.od.ená, sem. cons.entimen.t.o do· Congr.eSS@l, esta:be-

lé.eer imJ?.ostos ou quaesq-uer (lireit.os sG.bre ·as impQrta~ões e sob're · as\ 
e}!l:pQr,ta.çqes, e-xc:eptua.nd;e, o lil\U.e lhe for ab_sQiut:amente neaessario palt'a 
a execução de suas leis de inspecção ;,e o pnoductC~ real de' úod·os· es d·ireitos· 
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e impostos, !).Stab~lecidos por um Estado sobre as importações e sobr~ 
as exportações, será posto á disposição dos mesmos Estados Unidos, e 
toda a lei desta natureza será sujeita á revisão e exame (conlrol) do ·Con,-
gresso . )) 

Evidentemente a 'fonte da nossa disposição constitucional é esta 
mesma disposição constitucional ámericana. 

A çlispoúção constitucional brazileira . não traz expressamente a 
mesma restricção que se contém na disposição americana. Mas eu en-
tendo ql!e essa restricção está implícita, é necessaria, impõe~se com o 
caracter de uma exigencia absoluta. Então para tornar claro ó pensa-
mento legal accrescentei mais uma prohibição, a saber.: « E' prohibido 

,_ aos Estados arrecadar, sem consentimento da União as taxas sobre im-
> portação de mercadorias estrangeiras, no caso do art. 9. 0 , § 3.o da Con-
stituigã~ Federal. )) 

\ A não ser assim, dá-se o maior desconchavo na Constituição Fe-
deral. 

Como attribuir ella privativamente á União o poder de taxar a 
importação estrangeira, delegando-lhe essa faculdade pelas razões da 
mais ~lta importancia política, como acto essencialmente de soberania, 
e como, ao mesmo tempo, vae quebrar essa faculdade, vae mutilai-a, 
vae frustrar essa soberania, collocando a seu lado, par e par, o direito 
de os Estados taxarem cumulativamente a importação sem medida ou 
freio, e com frànco arbítrio? 

Não; o art. 9.0 , § 3.0 não póde ser sinão uma excepção. 
E excepção constitucional, com que intuito? 
Dizem alguns que é com o intuito de permittir aos Estados que 

protejam seus productos. 
· E' impossível, senhores, que a União, ao mesmo tempo atid.a, obrigada 

a estabelecer a igualdade absoluta nos termos da importação, para os 
Est?dos e entre os Estados, no exercício de sua attribuição soberana e 
privativa de taxar a imp9rtação estFangeira, pudesse pàmittir que os 
Estados fossem fazer política á parte, politi,ca desigual e protectora, 
desc_onnexa e contradictoria com a política federal. 

Não; a faculdade que os Estados teem de taxar a importação estran-
geira não póde ser sinão como nos Estados Unidos, pJra os casos excep-
cionaes de suas leis de inspecção, como elles entendam fazer, para acudir .ás 
providencias necessarias da inspecgão das · mercadorias importadas e 
exportadas, em virtude das necessidades e conveniencias de suas leis de 
policia. Não póde ser sinão como medida de policia, restricta como é nos 
Estados Unidos. 

E, si nos Estados Unidos, apezar 'da autonomia quasi soberana dos 
Estados, e,sta faculdade não lhes foi dada sinão em termos de tanta res-
tricção, e mais com ." a élausula do consentimento expresso da União, a 
fortiori, no nosso estado político a faculdade não se ~omprehende sinão 
com o fim de applicar-se apenas, ás leis de policia, ás leis de inspecção 
e sob o consentimento da União. 
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Sinão, vejam<;>s. Imagine-se, quanto á protecção, que a União 
estabelece com uma nação amiga um tratado ele commerCio, em virtude 
do qual é isenta de tributação a entrada ele certos generos. E' a· hypothese 
que o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, Sr. Eriço Coelho, quiz remediar. 
Supponha-se 'nestes termos que o Estado estabelece a tributação sobre a 
entrada das mércadorias isentas por ,tratado. E' ou não infringir um tra-
tado, infringir o acto de soberania nacional, que não póde soffrer .con-
traste no paiz por parte de ninguem? 

Mas, imagine-se que o Estado taxa a importação de certas mercadorias 
estrangeiras e entrega o producto á União. Pergunto : a União não está 
no seu direito de fazer a restituição dessas taxas e de frustrar por esta 
fórma o acto do Estado, alheio aos fins que teve em vista a permissão 
constitucional? Evidentemente sim. 

Para evitar tamanho desconcerto e verdadeiro conflicto, me parec·e 
de boa política explicar que, embora os Estados taxem a importação das 
mercadorias estrangeiras na fórma do art. 9, § 3.o ela Constituição, não 
poderão todavia arrecadar as taxas sem o consentimento da União. 

Senhores, eu me firmo na jurisprudencia americana. Os ·commen-
tadores entendem que a Constituição Federal, si estabeleceu poderes 
limitados, com limitações expressas, por outro lado facultou, para o pleno 
exercício desses poderes, todos os meios couvenientes e indispensaveis , 
na sua esphera de acção; esses poderes, embora limitados, são soberanos, · 
inteiramente livres na escolha dos meios de acção. 

Si a União, respectivamente á tri'butação estrangeira, é soberana, não 
se póde conceber ao lado o exercício de um poder dos Estados sinão de 
accôrdo com essa soberania, sinão manifestando-se por outorga ·expressa 
da União. . 

Esta é a maxima do direito constitucional americano, apezar de tão 
cioso das f~anquias dos Estados . 

. Mas, senhores, o meu iiiustre collega Sr .. João Luiz Alves, avançou : 
s! tudo isto está na Constituição, para que uma lei especial? 

Em primeiro logar direi que ha interesses em conflicto, em contraste : 
os da União e os dos Estados; e ninguem póde increpar a União pelo facto 
de vir affirmar claramente o seu direito, quando a seu lado os Estados· 
affirmam em contrario. . 

O SR. JoÃo LUiz ALvEs. - .Mas essa lei é interpretativa da Constl- . 
~~? . • 

. O SR. FR\\.N crsco BERNARDINO. - Não. 
Em segundo Jogar, comprehende-se o que vale a lei, já não digo por 

seu ppder · effectivo, sinão pela sua acção moral. Corno não se verão 
. constrangidos ds Estados para continuarem a tributar a importação, si, 

depois de contestados os seus impostos interestaduaes, pelos julgados do 
Supremo Tribunal Federal, elles encontram deante de si a reivindicação 
formal dos direitos da União, por lei do Congresso Nacional? 

A União, promulgada essa lei, deixaria de prestar auxílios efiectivos á 

,' 
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execução -das leis •dos Estados, em conttad.i·cçãe com a lei federal, e é 
sabido que, no silencio do Congresso Nacional, a Uaião tem coàdjuvado a 
arrecadação desselvimpostos, permittindo, por e:x>empl('), que ·na:s esta:ç·ões 
da !E'straQ:a de !fe1'r-o Central do Brazil.,sejam cobra•€los taes impostos á 
·entrada àas mercadorias-. 

Senhores, não se trata de uma lei interpretativa, trata-se .de u.rna lei 
de acção, de execução, de uma lei -de ,soberania. · 

E c uma lei de soberánia, decretada para execu.ção daquella attribuição 
etue a União tem de regular o commere.ío iaternacional e dos Estados 
entre si. 
. . Nessa attril!>uiç·ão en·tram muitos poderes, entre ·OS quaes (') dé remover 

toda e qua'lq.u.er obstrucção ·que atppar.e!Ja para o livre exercício do com-
mercio e das industrias. 

Os ·impostos interestaduaes ~ actuatn como obstrucção, 'C"Om'o empe-
ei1io á liberdad·e, ao livre desenvolvimeato do commercio, e a União 

• está ·erú s·eu direito de promover os meios Becessarios para a remoção dos 
dhstacul<'>s. · , \ 

"Está, · portanto, perfeitamente, a lei incluída erttre as attribuiíções, 
que competem á União, desempenhadas pelo Gongr.esso Nacíonal. 

Mas, supponha-se que, ·não otlsta:nte todas essas considerações, •as 
Está dos •finriam-:;;e _na interpretaçã0 que dão ao texto constitucional, .e 
m.anteem as ~;mas leis, a sua tributação interestadual, e reoalcitram. 

Como subjugar e vencer a recalcitrancia? 
Appeliaram illustres collegas para' o art. 6.0 da Constitui•ção, enten-

dendo que era o caso da intervenção nos Estados para tornar 'e'fl1ectiva a 
' execução de ·-leis federa:es. 

Mas, senhores, a verdade é que essa intervenção não resolve a cru estão 
·porque o que 11oder.ia ella -fazer -para vencer a opposiç'ão d0s Estados? 

Chamar a si o exercício dos poderes cons-titucionaes dos Estados? 
Mas essa medida não consegue a Devogação da lei, e a intervenção, 

ou -será .indefinida, supprirniBdo a autonoírlÍ'a d0s Estados, ou será tempo-
raria e, cessando, .tornará a possibilidade da execução da lei. (Apoiados).. 

Evidentemente o juiz do caso é o Poder Judiciario. 
Dizem que essa solução nãn satisfaz, como não tem satisfeito; dizem 

mais que, s! essa solução já exi~te, a lei torna-se desnecessaria. · 
Gom efl1eito, si o appello ao Poder Judiciario já é possível sem a 'lei, 

para que a 'lei? 
Evidentemente o recurso até hoje empregado não satisfaz á popu-

lação, não satisfaz aos Estados, nem aos interesses geroes d""o ·c0mmercio 
. e ·da.índttstria. 

O •Poder i:Tudiciario, -segundo dizem, decide na ·espec-íe, para 0 caso 
·éspecia'l, •reconhecendo a rmllidade ·da lei, mandando restituir ao auter , .. 
•a imposto iadev-idamente pag0. Mas conti·nuam a ser cobrad'os os mesmas 
Jj;rliJJplostos indevidamente ele tiutras mais ·pessoas. · 

Pela minha pa'rte i1econheço a insufficie'n'cia do recl:irso até iheje 
·emp·r'egado, que •é a acção facultada ·J:!lelo art; ·60 da Constituiç'ãa. 
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Si R.O Norte cla America >a acçã0 individual, a \acçã0 do contri-buinte 
tem produzido efteitos satisfactorios, no nosso paiz tem se mqsbrado 
insuffióente ou pela índole do· Jl0Vo, o.u tPelas tendeneias políticas domi-
nanttJs. 

· Si os Estados obedecem aos julgados do Supremo Tuibunal_, resti· 
tuindo impostos cobrados indevidamente, continuam a executar, contra 
outros contribuinteE\,-as l-eis que crearam esses impostos •declarados incons-
titucionaes, as.sim procedendo contradictoriamente,, com grave detri-

-mento dos mesmos julgados. - · 1 

.Senhores, entendo que se póde pro;vocar a ac_ção do Poder Judiciario 
por outros meios e com outro alcance. 

Parece-me que uma lei federal é necessaria e indíspensavel para a 
affirmação dos direitos da União e para a prolübição dos abusos dos 
Estados, quanto aos impostos interestaduaes. ·Ao Congresso Nacional 
cabe reivindicar a soberania da ·,União, e estabelecer-as ·devi•das prohil:iições. 

Nenhuma outra autoridade póde e;xercer esta attribuição privativa 
do Congresso Nacional. 

·O Presidente da Republica, sem a lei federal expressa, não poderia 
intimar .a prohibição aos Es-tados. 

Decretada a lei, em que o Congresso Nacional affirma os direitos da 
União ~é a prohibição aos Estados, qual é a situação das co.usas? 

E' a de um verdadeiro conflicto, que se ;vem formular e estabelecer 
entre a União e os Estados. 

Estabelecido o conflicto, intervem então o Poder Judiciario - em 
·virtude do art. 59 da Constituição Federal - intervem o Supremo 
Tribunal Federal, ·para decidir esse conflicto entre a União e os Estados. 

sP.r0mulgad.a a ·lei •inhibitoria dos abl!lsos dos Estad0s, si ·estes 'Estados 
.não fl reconhet:em, e ctmsideram-na .. abusiva, a Un.ião comparece perante 
o Supremo Tribunal Federal e pede a este que declare para todos os 
efteitos,julgaRdo na especie, a nullidade da lei tal ou qual do Estado, que 
creou impostos interestaduaes. 

'E' ·preciso distinguir, senhores, eritre a acÇão do individuo, provo-
cando a decisão do Supremo Tribunal Federal para livrar-se do imposta 

.incemstituciona.l sabre eUe •lançado pela l:ei :e :releva:r~se o imposto indevi-
·da:mente 'pago, e ·o caso em que a T!Jnião formllla a causa, estabelece ,o 
cnnflicto, •como- poder publico, cuja soberania é contestada, cuja juris-
dicção é invadiGla, cuja acção é restvingida illegalmente, e que pede ao 
Supremo Tribunal Federal, como arbitro supremo dos co.nfli.ctos entre a 
inesma Únião ·e us Estados, que se pronuncie e res0lva. 

Parene, senhores, 'que . a 'C0mp·eb:em\aia do Supremo Tribunal para .o 
c-aso éjndiscut~vel. ' 

O SR. JuLIO SANTos. - Não apoiado. :Não ,ha acção contra ,a ·1eit; 
V. :Ex. estã equivocado. Não ha meio de s:e ·propor ,acção para •annullar 
a lei, nem o Tribunal •pó.de annullar; o que ,elle póde fa:zer é cleixar d-e 

·applicar· a·o-casa sc·o:acreto. V. 'E;x. o não -mostra esta attribllição entre tas do 
Peder uudi·ciario. 
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UM SR. DEPUTADO.- Mas .elle ha de deci<:lir o conflicto e, decidindo, 
an:Qulla a lei.. · . 1 · 

o SRl. FRANciscci'BERNAR-DINO.- Com que direito .o nobre Deputado 
pelo Estado do Rio está restringindo por esta fórma a disposição ampla e 

·absoluta da Constituição Federal?! · 
· ' Diz a Constituição Federal, em toda a generalid~de e amplitude, 

. que, ao Supremo Tribun:;.tl Federal compete decidir as causas e os conflictos 
entre a União e os Estados, e não limita as causas, não limita os conflictos. 

Com que direito', pois, se qt~er restringir a disposiÇão e dizer que o 
conflicto é o deste caso e não o daquelle, quando o conflicto tanto se dá · 
em um caso como no outro?! \ 

O SR. JoÃo Lmz A'LvEs . - Acceitando a doutrina, é annullada a lei 
e o Estado continúa a cobrar o imposto :qual o recurso? 

O SR. JuLIO SANTOS.- Não se póde annullar uma lei qo Congresso 
Federal : decide-se para o caso concreto, quando é ferido o direito patri-
monial do individuo. · 

O SR. ,FRANCisco BERNARDINO.- O Poder Judicíario póde 'annullar 
toda e qualquer !~i, em especie, quando a União ou o Estado pede a nulli-
dàde. Desde que a especie é a nullidade daqaella lei, o Supremo· Tribunal . 
Federal está nos limites de sua ·perfeita .competencia annullando a lei, 
declarando-a nulla para todos os effeitos. - · 

O SR. GERMANO HASSLOCHER. - Não apoiad·o. 
O SR. FRANCisco ,BERNARDINO. - O nobre Deputado não ouviu a 

minha argumentação, e, por isso, não m,e póde interromper agora. 
UM SR. DEPUTADo. ,- E, si os Estados desobedecem á decisão? .. . 
O SR. FRANCisco BERNARDINo. - Si os Estados desobedecem á 

sentença federal. .. 
O SR. Joio Lmz ALvEs. - ... como. teem· desobedecido até hoje ... 

. ' o SR. PAULA R~MÓS.- E por que não desobedeceram no caso da~ 
'• ,fichas, d.os vales, do sello? ... · 

O SR. FRANCisco BERNARDINO. - ... é o caso da intervenção para 
promover a execução da sentença federal, porque evidentemente, neste 
caso, o Estado que ~e insurge contra a sentença federal, proferida pelo 
poder competente, no limite de svas attribuições, ataca de frent~ a Consti-
t uição republicana, a fórma republicana federativa. 

Ahi póde haver a intervenção, sem os inconvenientes da intervenção 
no primitivo caso, primeiro, pe>rque o ·Estado se obstina a dar execução 
a uma lei, annulladà in totum; segundo, porque obstinando-se assim, esta-
belet e •um estado ' de verdadeira insurreição. ' .. . 

Sr. Presidente, póde ser que a solução que av:entQ não tenha nenhuma 
procedimcia, nenhum merecimento, mas não vejo outra. 
·· ' E, si não ha outra, é preciso increpar de grave falha, sinão de inca-
pacidade phe.qomenal, o legislador constituinte q~e devia ter em vista 

(. 
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aj possibilidade desse cqnflicto, e não proporctonou os meios da decisão, 
dentro dos limites da lei. . · 

Si esta solução não s~rve, pelas razões doutrinarias, inopportunas 
e vãs; que se me oppõem, então é preciso reconhecer que, ou continúa 
o estado de duvidas e conflictos, o qual é 'motivo para a desharmonia, 
para lutas, para a desordem ou anarchia, ou então é preciso tratar-se de 
rever a Constituição. (Apoiados; muito bem.) 

Como encontro dentro da Constituição, nos termos da sabedoria e· 
da capacidade do legislador constituinte, a solução perfeitamente normal, 
adequada á índole do regimen republicano federativo (apoiados), eu a 
sustento até que se mostre que ella é absolutamente inaéceitavel.. · 

Sr. Presidente, cada vez mais me convenço da necessidade de colla-
borarmos todos para a ordem moral e para a harmonia elos interesses em 

.nosso paiz. . 
Deve dar-se com os legisladores e políticos do Brazil ctue teem a 

responsabilidade da direcção das cousas publicas o mesmo que acontece 
aos viajantes, sobre os qu'aes cahe a tempestade :procuram resguardar-se; . 
concentrar-se, envolvendo-se mais e melhor nos seus abrigos e agazalhos 
para resistirem á intemperie. 

Si as difficuldades crescem, não são invencivéis, não estão acima dos 
:p.ossos meios de acção e do nosso patriotismo. Creio que, nos tempos 
actuaes, collaborar para o prestigio soberano da Constituição Federal, para 
dar-lhe merecimento e 'capacidade pa.ra a solução dos problemas, emq.uanto 
essa incapacidaçle não estiver posta á prova ... ; • 

O SR. PAULA RAMOS.- Apoiado; muito bem .. 
O SR. FRANCisco BERNARDINO-.... é obra de pruden~ia, de mode-

ração, de boa cautela. 
Acredito que, procedendo-se assim, faz-se obra de conservação, 

sem prejudicar-se o futuro, deixando-se inteiramente resalyadas as 
aspirações do futuro, que podem vir a ser realizadas co.m a evidencia 
das necessidades. 

Eu já disse uma vez: o paiz precisa de trabalho e ord~m para recon-
fortar-se, para· enríquec~r, para tornar-se forte, para enfrentar com as 
qifficuldades de ordem interna ou de ordem externa . 

O paiz precisa de adcruirir forças, poderio, mat,eria'l de paz e de 
guerra, e um dos meios, para crue possamos conseguir esse desideratum, ' 
é dar todas as facilidades, proporcionar todas as vantagens, todas as 
commodidades ao commercío e á _industria. 

O commercio e a industria precisam receber toda a prot~cção, e não 
serem contrastados ou aperriados pelos empecilios, pelas barreiras· nas 
fronteiras de cada Estado. 

Q~ebrimdo essas barreiras, congraçando esses , Estados, teremos 
não só collaborad? p(lra ·maior .augmento d~ riqueza publica, para o for-
talecim(lnto .elo poder nacional, como tambem t .eremos feito política de 
paz, de harmonia e de ordem. 
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)i'eremos collaborad<'> para vincula-r .mais, cgm mais >for.ga e mais 
vigor, a unidade nacional, que a todos ·nós e11canta e seduz. 
, As d'ifficulclades< não são sómente de ·Oràem interna, emas tambem 
de ordem externa. . 

Louco e aquelle que ·nãb se precavê ante os p-erigos, mas fecha os 
dlhos aos sígnaes do tetnpo. · 
, E 'l preCiso que o Bl'azi[ seja rico, forte e .uno, é preciso ~ue eíle mostre 
capacidade para vencer as diffic.uldades internas e o animo·sereno ,ek rela-
ção a outra brdem de eventualidades. 

A unidade nacional nã·o ·correria risco sémen.te-com ·esta desharmonia 
e separação dos Estados pela acção e choque de interesses econoinicos . 

'Soff.reria ainda em ponse(!Juencia de · ambiÇões muito violentas, cujas 
<mariifestaçõe,S são recentes, e tem por theatro a nossa propria livre 'Amé-

rica . Estamos vendo a divisão de Estados regularmente constituídos, 
pà:recendo dar-se a divi'sãe em pr0veito e por estimulo de interesses 
·'estranhos. 

Tenho concluídG. (Muito bem; muito bem. O orador é felicitado.) 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 - E' prohibido aos Estados : / 
I. - Tributar á entr.ada, .e antes de expostas á venda pará con-

sumo., as mercadorias vindas de outros Estados e as de procederrcia 
· estrangeira, salvo o dispos'to no art. 7.0 , § -3.0 da ' 

Subst itutivo Gonstituição Federal; / 
P. Bernardino. · II. - Tributar de qualquer modo essas mer-

cadorias no caracter de importação, com . prejuízo 
do c'ommercio intemurcienal, ·ou dos Estados ent re si e com o Districto 

, Federal; 
IU. - Arrecadar, ·sem consentimento da União, as tax~s sobre a 

importação de merc·adorias estrangeiras ·no caso,d·o art . 7.0 , § 3:0 da Gon-
stituição Federa:!. 

Art. z;o - Essa prohibição não impede que os Estados possam 
tributar, como a União, cumulativamente ou não, as mercp.dorias vindas • 
de outros Estados ou de procedencia estrangeira, depo1s de expostas 
á venda para éonsumo. 

Art. 3.0 - A prohi~ição feita aos Estados applica-se tarnb.em ag 
District@ Federal e aos municípios. 

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala cl.as Sessões, 12 ·de novembro de 1903. - Francisco .B-er11;_ardino. 

O Sr. José Monjardim. -Sr. Presidente, n-ão tenho a va-idarde 
'de trazer subsídios novos acerca de um assumpto que tanto It em pre-
ó'ccupado·a •attenção da (;}amara, que ·tão ·bJ;i1hante e largamente lle·m s-ido 
esRla·naâo, ·sob ·seus diversbs aspeétos, por oradores dos , mais 'eminentes 
desta Camara . 

/ . 
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Nã6 tenho tamh€itn ·O propos·ito de dem@rar por ma.is tem·po a solução ' 
'(j-esse prd1>lema, selução que · a:ffecta imrnediatamente os fnáis altos inte-
resses da União, em relação com os interesses directos dos Estados. 

Todavia, como o assumpto é .um !ilos mais imp0rtantes,, envolvendo 
uma das r-eformas mais urgentes e exigindo a regulamentação por parte 
do Congresso, eu que tenho opinião sinceramente formada em torno 

. dessa questão, não posso deixar de apresentar as minhas idéas, con-
subs'tanciadas em um projecto que tenho de enviar á Mesa. 

Estamos venüo que nessa questão em. dous grup·os principaes se 
dividem os partidarios : os que defendem os interesses dos 'Estados e 
aqueiJles que desejam para a União a facu-ldade de tributar •a importação '-.. 
interestaduaL · 

Não ha, me parece, meio termo nessa questão : ou se reconhece aos 
Estados., em face do silencio que se nota nos arts. 7. 0 a 12. da iConstituição, 
porque · nã,o ha nessas disposições expressa díscriminaçãg de Fendas, o 
direito de tributar a importação dos product9s de outros Estados, ou 
então se deve attribuir essa competencia absolutamente á União. 

0 SR . . ELISEU GuiLHERME.- Absolutamente não. 
O SR. JosÉ Mo:NJARDIM.- Eu penso que não ha meio termo. 
O SR. ELISEU GuiLHERME·. - A União nunca pretendeu impor · 

sobre os generos estaduaes. 
O ·SR. JosÉ MoNJARDIM. - Si a União nunca pretendeu, Çfl'lem pre-

tende? 
O SR. ELISEU GuiLHERME. - A União pretende que os Estados não 

·embaTacem a livre .marcha da mercadoria de um Estado para outro. 
o SR. JosÉ M'0N3ARDIM. - M<as, quil'l o meio pratico de se impedir r 

~sse abuso, sinão estabelecendo um bom reg.imen tributar-ió? Com@ 
póde actualmente a União embaraçar esses impostos sobre a importaçã-o 
in;terestadoal? 

• O 'SR. ELISEU GuiLHERME. - Dá um aparte. 
O SR. JosÉ MoNJARDIM. - E' por isso que eu digo que não ha 

-· meio termo; tudo quanto a Constituição dispõe sobre ma teria tributaria 
es'tá definido nos arts. 7, 0 a 9.o, ora estabelecendo a competencia dos 
Estai;los para tributarem, ora estabelecendo a capacidade tributaria. 
da U.niã0, e, finalmente, o art. 12, que estabelece essa attribuição curriu-

. hiliv~, salvas as disposições nesse artigo definidas. 
Não ha duvida nenhuma que a Constituição silencia, é omissa com 

relação á competencia que podem \er a União ou os Estados pa·ra tri-
b.utair; •e, devido a esse .si~encio da Constituição, .os Estados, sob pre-
Jtexte cl:e .seF permitticlo o que não ié .expressamente prohibido, se teem 
arroga'Gl<il o exeFcici0 .da ~aculdad.e de ·;f;ri,butar uns a producção dos outros, 
creando impostos que, no meu entender, são inconstitucionaes. 

I() SR. JoÃo L'UIZ ÂL'VEs. ·- A Gonsbituição é silenciosa. 'Está no 
paso Jd0 a:rt. 65, n. 2. · 
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r O SR. JosÉ MoNJ~RDIM. - A Constituição sendo silem:iosa, como 
de facto o é, resta-nos o rec1.1,rso de invocar o texto dos arts. 34 e 35 da 
Constituição... · ' · 

O SR. JoÃo Lmz ALVES.- E' 65 n. 2. 
O SR. JosÉ MoNJ.ARDIM - ... que dão ao Congresso Nacional a 

cornpeteneia de regular o commercio. Neste caso a Carúara dos Depu-
tados, tomando a iniciativ9. de, em projecto de lei, regular este assumpto 
porá termos, por meio de uma lei, ás profundas controversias qu·e se 

· teem manifestado em torno do projecto em discussão. 
O SR . . JoÃo Luiz ALvEs. - Assim interpreta o texto da Consti-

tuição e nós não temos coinpetencia para fazel-o; só o Con,gres'so Constí-
tuinte. · 

O SR. JosÉ MONJARDIM. ·_ Não interpreta, regula. O Congresso 
tem competencia para. regular a questão de accordo com os arts. 34 e. 35 
da Constituição, e é 1o que vamos fazer. · 

O SR. JoÃo LUiz ALVES.- Exactamente. 
O SR. JosÉ MoNJARDIM . ....-.Nestes ultimos tempos, forçoso é r~co

nhecer, avoluma-se uma certa tendencia, por parte da União, de absorver 
. valiosas fontes de receita dos Estados ... 

O SR. JoÃo LUiz ALvEs.- Apoiado. 
O SÀ . . JosÉ MoNJARDIM ... e como que- caminhamos para annullar 

subreptíciamente a grande obra que a Constituição elevou sobre as bases 
da Federação. · 

Nós que tanto clamavamos no tempo do imperio contra o asphy-
xiante regímen centralizador das províncias, não podemos consentir, ao 
menos sem protesto, que os Estados sejam submettidos ao jugo. da 
União. · 

' Em matería de impostos, a título de que a União precisa de recm~os 
para se poder manter e prover aos meios de subsístencía, se teem alárgado 

1. os impostos em escala tal, por todo o paíz, que hoje não sabemos mais 
o ·que falta tributar. . . . · 1 A Uni~o tem tributado materia que é da absoluta eo:rri.petencía dos 
Estados. (Apoiados). A título de imposto de ~onsumo, tem invadido as 

· fontes de receita dos Estados, creando impostos q11ce recahem ímmediata-
m!jnte sobre as índustrias e profissões, impostos estes qu:e, pela Consti- , 
tuíção do meu Estado dó Espírito Santo, pertencem aos municípios. 

' · O SR. JoÃo Luiz ALVES.- Como no Estado de Minas. 
O SR'. J·osÉ MoNJARDIM.- E é por isso que as classes conservadoràs, ;1 

as classes productoras do paiz, a população, emfim, já sobrecarregada 
ile tantos onus, clamou pela decr~tação de providencias por parte d:o 
Poder !--egislativo da Nação. 

Mas, e:x;pondo es$as -idéas, não penso que se possa attribuir, como 
_se pretende, aos Estados, a faculdade de tributar a importação' interesta 

) 
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\ dual, e me sinto apoiado nos textos cónstitu~ionaes procurando destruir 
essas barreiras corn.merciaes. 

E' necesparió favorecer tanto quanto for' possível o alargamento da 
producção interestadual, abrindo -os mercádos de todos os Estados da 
União para· a circulação livre de todos os seus productos. 

Muito se tem clamado que é preciso pr?teger a l.avoura, que é pre- . 
ciso, por meio de taxas prohibitivas, da elevação da tarifa, proteger-se 
o nosso commercio, que já está ·bastante sobrecarregado de ' impostos. 

Como é que pódereinos dispensar esta protecção si deixarmos aos 
Estados livre o direito de estabelecer impostos odiosos, impostos quenão· 
lhe competem? ~ . . . 

Gomo é que poderemos proteger a lavoura, sinão tornando livre o 
transito, a importação da producção interestadual, concorrendo no sen-
tido, de facilitar os meios de transporte, abr_índo estradas e mais estradas, 
de modo que· fiquem largamente em communicação os centros productores 
com os centros consumidores? 

E'. erri grande parte da crise agrícola, já o disse Íwtavel publicista, 
o einerito brazileiro que tanto tem elevado o niv~l das lettras patrias, 
o Dr. Americo Wemeck, é da crise agrícola que sahem todas as outras, 

1 prova evidente de que a lavoura é . a base da vida nacional. E accres-
cénta o emerito publicista as seguintes palavras, que ,subscrevo : « De 
outro lado as tarifas de tr~ansporte, prohibitivas, aggravadas ainda com 
os impostos de exportação e de 'importação interestadual, difficultam o 
commercio, impedem· a producção ou reduzem ao mínimo a circulação 
das mercadorias. ' 

Não ha melhor meio de asphyxiar a agricultura, conélue o eminente 
publicista, e desvalorizar á propriedade territorial. >> 

~ ~ . 
o s~. ELISEU GUILHERME. :..__ Asphyxiar o proprio pai.z. 

I I 

O SR. JosÉ MoNJARDIM.- Eternos theoricos, nós nos alimentamos 
de phantasiás, vivemos de utopias, confiando 1 exaggeradamente na 
nossà grandeza territorial, na opulenc'ía do~. recursos com que a natu-
l;eza tão prodigamente nos favoreceu e na perspectiva de ind.ustrias 
puramente imaginarias; o meio que procuramos para protegei-as ou, 
antes, para desenvolvei-as é a tarifa prohibitiva, essa tarifa que, como 
disse suggestivamente o illustre relator 'da receita, é a alfandega, tarifa 
que é a nossa arma pre'dilecta contra a importação e que já vai servindo, 
como espada de dous gumes, nas mãos_ dos governos locaes, de verda-
deiro instrumento fratricida. · 

Portanto, seja qual for a idéa triumphante p~l~ ~oto da Camara, é 
preciso que a responsabilidade de cada um de nós, na solução do . gra-
víssimo problema sujeito ao nosso estudo,. fique perfeitamente defini~a. 

Não se pode, repito, tirar do silencio da Constituição fundamento 
para . confiar aos Estadqs esse direito altamente prejudicial ,de taxar a 
,producção dos outros Estados, como si a Federação tivesse estabelecido, 
em vez de 20 Estados unidos pelos laços da mais fraternal solidariedade, 

( 
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20 republiqueta-s, pois é esta a. perspectiva que temos-, si continuaFem 
esses desvarios por parte dos poderes estaduaes. 

Nestas cendições, comli> eu cl·isse, quero .Gfl!le fique accentuada a 
.minha responsabilidade,·. que· fique COmji)~etamente d'efi:ll!ido O meu moda· 
P,e pensar, submett.eRcl!o: á d.elibe.raç.ão da . Gamara o segl.l!Ín.te pF<Y.jeeiio 
d.e lei. (Lê.) . . .· . 

Eu, Sr. Presidente, sou radic.al dentro. dos limí,te.s~ consti.tude-naes1. 

em' relação a este assurnpto. 
0 ·SR. JoÃo. LuiZ' At.vEs. -'- E! d·e um ra:di·ealismo-ml!libo ineowsti.-

bucional. 
O SR. JosÉ MoNJARDIM.- Todos aquelles que teem discutido esta 

q·uestão, no meu· modo· de ver, nã·o podem deixar de b9mar logar, oú ao 
làdo dos que dão· a:os Estados a facultl:ade de tributar 'a importação inter~ 
estadual, ou ao ladb· daquePles que negam o exerci cio· dessa attrib't:~-iç·ão , 
quer· á União, quer aos Estados, quer·aos municípios·. 

Tudo mais é sophisma, pois a tanto equivare sustentar· que se ~ossa 
tributar ·a producção, não no momento da importação, ma:s depois, 
quando ella estiver incorporad-a á massa do commeTciw local para 'o con- · 
sumo· publico. · 

Isso é afinal o imposto interestadual disfarçado !( 
Tenho concluído. (Muito bem; muito bem.) 

' O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 - E' vedado. á União, como aos Estados, crear imp@stos 

'que sob qualquer denominaç·ão recaiam sobre generos ele producÇào 
de outros Estados da Federação .. 

Substitutivo § 1.0 E' igualmente veç!a:cfo aos· municípios t ri-
J. Monjard.im. butar a. entEada. em. se:u tenFit.oriOJ d,e generos. de pro-

ducção de outros municípios. 
Art. 2 .0 - Ficam livres de todo e qualqy.er i;nposto de transito 

pe.lo territorio de um Estado ou na passagem de um. para outro,. os pro-
duetos pr.Gveni'entes de oütr~s Kstados da, Re.pubiica, ou es.traRg_eiros,. e 
b.em assim os veniculos, de terra e agpa,. que os trailspoFtarem,. con-
forme dispõe, o· art. 11, n. I.,. da Constituição FederaL 

Art. 3.0 • ~ Re.v.ogam-s.e· as. disposições) err;t1 co'l!ltrarior .. 
S.ala d.as s,essões, 12. de: I!l.Qv.embro de·.l \j03. --;.... .ltos,é· Moniardim. , 

O Sr .. Benedicto de Souza antes de inici-ar as' s.u.asc co,nsiderlM~,ões 
.sobr.e ·a materia.. e:m. debate,. coDfessa q_ue nad.a vem ,.adean;tá-r,. pO:ll isso 
q;u.e o assumpto já foi· discutid,o amplamente p:o.r di\íerst>s :Oe:p,utados .. 

. Vem;, .a .:p.enas~, cumpri~.; o de:Mer de m.anif~star a. sua. opinião, a. r,es.-
peito, da tão debatida <l~Qes.ti\o .. dos. impostós. interestaduaes ... 

Para istg, · 1\>I:e:c.ls.a i~.; . ao .. regjmen passado. p;rGe.u;Irar, elem~ntos -que 
sil!Y.am de bas.e á, suq.. arg)lJID.ei!ltaç,ão... . . , 

D.o. p,eniodo colonial. á epocha d~ indeJilencl.encia; u..m.dos. factos m~is 

(~ 
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impo.rl.antes· f0.i, s·em contestação a €arta régia de 28 de janeiro de 1808, 
al!mind.o os portos do Brazil ao commerçio interna~ional. Dahi resulbl9u a 
ta~ação das mercadorias. estrangeiras· Í.miportadas, hatven.do pa.ize.s . favo-
recidos. Depois da Independencia, porém, desap.plar.e.ceu. a tarifa· Gl;rflie--
rencial. 

"Em 1~830, ensaüu:am-se: es pnimeir.os impostos, · esp.eci.fi.candb-se, 
em 1832, o que era de competencia dos governos centraes e provinciaes',. 

-assumpto liJ:Ue foi posteriormente 'regulado pelo acto add-iúonal e. Gl.efin( 
' tivamente resoLvido pela lei de 1835. · 

Esta lei reservou para. o governp central. os impostos de impontação, 
s.obne minas, velhes e novos d·irei.tes, etc., dei::~<and6 · ás .pmwincias·' os 
legados e heranças, impostos de expo:da~ãe, ped-agie,, etc . . " 

Pouco tempo: depois, as p.rev.incias fizeram ue.p·r.es:entaçõ.es, mos-
trando as difficul<il.ad.es com qúe luctavam, em. vista cl.aq;ueH.a discrimi-
nação que Ures· er:a. p.rejudiaia1, a.Uegando algumas €J:Ue,as su-as. rendas não 

. €Obriam as dlespezas. 
Para at:tendú a esses reclamos, :votl9u-se, na lei-d'e orçamento de 1836, 

uma verba para.auxiliar ás próvincias q;.ue não pudessem fazer face' ás suas 
despezas. 

Apezar disso, porém, as províncias twmeçara·m a tributar a impór-
tação, o que. lhes era expressamente vedado. 

Fazendo este estudo r.etrospeGtivo, tenr por fim, tão só mente, chegar 
at~ o• acto aclieional, um dos pontos crupitaes da sua arg.u.mentação, nas 
considerações que pretende adduzír, a respeito do projecto em debate. 

Não cogitará, por.tanto, da lei inteJ.pretativa de 1840, nem da de 1857. 
Tratando' do assumpto, entenderam 0s constituintes. que a. impor-

tação sendl9 tomada em sen•tido vago, referia-se não só. á introducção, 
no· mercado <!lres· Estados de gen·eros estrangeiros·,· como. t .amb.em dre produc-
tos, de outros Estados. · 

E;" evidente· que essa traasportação· da cQlmpr.~hensão do objecto 
relativ.o· ás materias ta:x;ativas, feita 4a monarchia· para a> Constituição 
RepNblícana, basea·v.a-se no todo, pelo menos, em relação a ; algumas 
deltas, na tna:d.içã:o· e nos costNmnes; d.esd·e temposJ ant4gos arraigados. 

Ora, o costume; ainda queoeEmstitl!lisse·uma fõrma prirnitivru de dirwito~ 
não póde, comt'udo, produzir lHllil caracter o.bmigatG.ri.o, é pneciso1 que seja 
aéiilmpanhwdo. d'e arg:u:qs ·requisitos, tanto ma~s . que se' tr.ata no €&fiO v.er-
ttmbe de mateP~a. assás delicada. 

Os aut€lres; ahás•, diverg;em no1 inodo de considteFa•r a, theoria d r@ 
cos:líume . Estes ehteridem que··o ·eostume está d.esaggregado da lei,, viv.e -
dest.a independente; olittnos, .ao contrario· - e. sãü os, das: escolas: mais 
a•ntigas. - ·são. de. paPeeer que o. costu.me não él •ma:is do q,ue uma, conse-
queneia da propl.'ia lei. ' . · 

Para outros, preciso é, para que o costume tenha f;or.ça, . ~ue elle 
s:eja• «· muit@· lbng:o JJ:. Dos. tempos. rl9manes dii.zia-se para que. @ cC>stume 
affeetasse um caraG·ten juri<ilicol- neeess'3.ril9~ é tjl!le· s.e baseasse ~(j) tempo 
h~n:g:@', n()i tacito"concul1SO •e na f•requeneia. díutunn'3.. 
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Pelo lado das tradições, a verdade é que tambem o costume ou uso 
antigo da ta-xação pelas outr'oTa 'provindas, não nos autoriza a dizer que 
elle pudesse ter um caracter de obrigatoriedade, tanto mais que se baseava 
em um principio erroneo - na violação de uma disposição taxátíva da 
lei, que era o art. 12 do Acto Addicional. 

Taes são, pelo meaosr, as idéas sustentadas pelos escriptores moder-
nos. 

Occupar-se-ha agora de outro ponto, largamente debatido nesta 
Gasa, - o relativo á maaeira de se c0mpreiilender a federação, a sobe-
rania dos Estados e a soberania da União. Alguns dos oradores que o 
antecederam entendem que .não se pôde considerar a soberania dos Estados 
como a: soberania da União, que . ellas correm parallelamente sem 
nenhuma poder estar submettida ao poder e vontade da outra. 

Affigura-se-lhe ser um erro isto. Na federação, nãó pôde haver mais 
de um.a soberania. A seberania é indivisível. E nem· colhe o que se pensa 
acerca da Ameríca do Norte, inferindo-se que ·ani haja· uma tolerancia da· 
Nação e outra dos Estados, o que não é verdade, tant(i) mais quanto, 
admittidar a dualidade de soberanias,. seria consequentemente ·forçoso 
tambêm admittir uma, a dos Estados, a limitar a da União, e outra, a da 
União a limitar a dos Estado~ o. que seria um disparate, pois uma dâs duas 
teria de desapparecer prevalecendo a que vingasse no conflicto. 

Historiando longamente o que si deu na vida política da America do 
Norte, antes e depois da guerra da secessão, o orador justifica a opinião 
que emíttiu, de que q. soberania .é indivisível - é uma só. , 

Tem se dito que na Suissa os Estados são tão soberanos como a 
União. Não é exacto; os Estados podem gozar efiectivamente de sua auto-
nomia, mais ou menos lata e· desenvolvida; entretanto, não é pelo facto de' 
adquirirem mais uma ou outra attribuição que se pôde concluir e atfirmar 
alli a existencia de duas soberanias parallelas. 

Vai tratar de·uma outra materia, talvez a mais importante, de quanto 
affectam o prejecto em debate. Refere-se á ~erdadeira interpretação ' a dar 

··aos termos contidos nos arts. 7.0. e 9.o da Constituição, e ao que se devé 
entender por imp.orlação e por exportação. Sem duvida segundo os prin-
cípios technicos scienti'ficos, · commerCÍ'aes e economicos, o vocabulo 
importação não deixa de exprimir a introducção de mercadorias 'do es'tran7 
geiro para o paiz, como tambem a pa1avra exportaÇão significa a trans-
portação de mercadorias para o estrangeiro; e já o eminente Sr. Ruy Bar-
bosa, e'm discussão com o Sr: Dr. Amaro Cavalcanti, a proposito de uma 
questãe de impostos da Bahia, largamente desenvolveu este assumpto ' 
demonstràn<;lo o , verdadeiro característico da palavra importação, para 

· o que deu-se ·ao trabalho de recorrer aos diversos diccionarios scien-
. tificos, .economicos; commerciaes e até aos lexicons, .buscando basear o 

seu modo de pensar a respeit'o. . 
Tambem o orador compb.lsou os auctores a que alludiu o Sr. Ruy' 

Barbosa ··e leu outros, e vex:ificou que todos sustentam o mesmo modo de 
pénsar acerca da significação do. vocabulo -; importação, como· notada-. 

/ 
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m~nte viu ~a Encyclopedia de Leitms e Sciencias de Levasseur e no grande 
Diccionario Commercial de Guyau. . 

Rel~tivamente ao art. 9.0 e ao § z.o do art. ,7.o da Constituição nota ' 
qu·e ha verdadeira discordancia entre seus collegas, entendendo uns, de 
accordo com a opinião exarada pelo Sr. Amaro Cavalcanti, em uma de 

t suas obras sobre o regimen federativo, que não se póde ampliar o que 
se contem no art. 9.0 , isto é, relativamente á tributação que acaso pode-
.ria ser da competencia dos Estados. 

O orador ·não está de ~ccordo com o Sr. Amaro Cavalcanti e justifica 
sua opinião interpretando o pensamento do legislador que foi o de pro-
curar todos os meios de desenvolver o nosso commercio, de facilitar o 
mais possível o desenvolvimento ' das nossas industrias e de augmentar, 
p<:>rtanto, a riqueza publica. 

E' evidente qwe, si o legislador tivesse em vista não 'abranger na 
clisposição do art. 9.0 qualquer materia concernente aos Estados, tal , 
àrtigo conteria um paragrapho declarando que o que delle constasse nada 
tinha de commum com o·pensamento do legislador no art. 7.0 ; e por outro 
lado 'o art. 11 .offerece' outro argumento de valia em favor deste modo de 
ver, ·pois ahi está claramente expressa a intenção do legislador de não só 
vedar. qualquer imposição relativa aos vehkulos que servissem para o 
transporte, como tambem qualquer imposição relativamente ás merca-

, clorias transportadas. Tambem o art. 34, § 5.0 da Qonstituição vem em 
apoio da opinião que sustenta. 

A questão dos impostos estaduaes é realmente delicada e muito 
complexa, e· occupando-se desta materia o orador não pó'de deixar Gle 
alludir á jurisprudéncia norte americana, relativamente ao presente 
objecto, e tanto mais quanto na nossa nós procuramos macaquear a 
Constituição dos Estados Unidos, naquillo que ella tivesse de adaptavel 
ao nosso paiz, á nossa naturesa, á nossa raça, á nossa civilização. 

A proposito lembrará que .em todos os paizes a jurisprudencia tem seu 
inicio, desenvolve-se, aperfeiçoa-se, até completar o séu poder, a su<t 
força; e por isso não ha .duvida que nos primeiros desenvolvimentos da 
jurisprudencia americana divergissem as opiniões sobre assumptos iden-
t.icos, e que ella caminhasse até attingir ao caracter definitivo que ora 
tem, accomodado ao meio mais scientifico, mais civilisador. 

Pois bem. De 'um seculo para cá .com a evoluçã9 do direito 1tem-se 
modificado sensivelmen.te a jurisprudencia americana a proposito da 

, magna questão dos impostos interestaduaes . . Cita varias sentenças ulti-
mamente proferidas que fixam uma interpretação positiva sobre o 
assumpto. ' . ' 

Não é fetichista, mas dos que pensam que a importaçao, no sentiqo 
technico e restricto é. introducção de mercado.rias vindas do estrangeiró 
pa:a o paiz, não lhe repugna entretanto a doutrina da jurisprudencia 
america~a que autoriza a taxação da merc.adorià importada desde que, 
livré das .mãos do importador, se assimille á massa geràl do Estado. 

J IMPOSTOS INTEREST:A:DUAES. 35 
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Sem ser rigorista como o Sr. Al!lgusto. de Freitas peasa que a impo..:. 
sição não é logica. 

A esse ~parte do. Sr. Monja.rdim reEJp0nde que a impmta.çãt@· póde 
so:fFrer' mais de um imposto. - . · • 
. A ta?'ação é. perfeitamente e,xp_Iicavel para os ~ue entendem que a 
mercadona, sob esse as.pecto, modifica-se, segundo as p.hases por que 
passa·, assim a mesma mercadoria póàe sofirer o imposto da importação 
e outros posteriormente. 

Expõe á Camana o J;leu motlo de entender o art . 11 e estuda-o em 
confronto com o art. 34 para b~m fazer comprehend:er a sl!la opinião , 

Ref.erindo-se á dis.criminação de poderes na Constitl!lí.ção AJililericana, 
q,ue não é bem clara, e aos nosso~ textos constituc.ionaes, diz que. a evo-
lução do direito vai ,desenvolvendo essas ·ilheses, de modo a crear-se a. 
interpretação rigorosa para a sua applicação. Assim se dá na nossa 
<;;ons;tituição com referencia á competenêia de taxa.ção. 

Acredita que,, como na União Americana, ha de , firmar-se. en.tre nós· 
a verdp.deira jurisprudencia sobre a magna questão dos impostl?s interes-
taduaes. · ' 

Sente não poder acceitar em sua totalidade o, substitu.tiv.o da bancada 
paulista; é partidario da completa igualdade de taxa.ção. Analysa raJ>i., 
d'a!llente o substitutivo e diz que o dig,n.o ~;.elator restringiu disp@si:ções 
concernentes á competencia dos Es4ados, amplial!l'do, a& de competencia 

. da União. · 
Concluindo, declara que votará contra os impo,stos que considera 

i'ntere~taduaes, porque taes impostos poderão traze.r luctas entre os 
Estados, que devem ser evitadas por prevenção, além de que trarão 
o:Ostaculos ás nossas industrias e ao nosso commer.cio, ~ assi'm como o . 
abatimento e talvez a morte de nossas riquezas. Vota c:pntra elles, porqu.e .. 
deseja ver a Patria prospera, feliz debaixo da bandeira fedel(ativ.a" par~ 
que possa contemplar a sua grandeza. O orador não q_uer para si a gloria 
elo grande· rei stoico que, desal'entado das desgraç_as da patria, tinha 
gl0ría em ce>Btemplar-se. ~Muito bem; muito bem. CJ orador é felicitado .) 
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SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO 

O Sr. Bernardo Horta. -Sr. Presidente, voltando a este assumpto, 
qp.e se diz já tão esgotado, consigno desde já o seguinte facto :os que consi-
deram constitucionaeq os impostos interestaduaes estão de pleno accordo 

· co:q.c.edendo á' União o direito ' de regular o commercio, mas não de taxar; 
dos· que consideram inconstitucionaes esses impostos é considera:vel o 
numero de projectos salvadores, de emendas 'logo em seguida apres·en-
tadas, !ilif!-m.~tralmente oppostos, completamente antagonicos éntre si, 
não tendo todos esses projectos dispositivos semelhantes \)U orientação 
cohetente. ' 

Esses p:rojectos são ,diversos em seus fins, nenhum delles tem um 
intu~t,o seguro e defii:titivo. \ . 

Occorre mais 'esta circumstancía aggravante : o projecto! apresentado 
pelo íllustre membro da bancada paulista, Sr. Arnolpho Azevedo, teve 
como que em resposta um artigo do Sr. Serzedello Corrêa n'O .Paiz de 
6 d.o mez findo,, no qual esse operoso e cómpetente ex-representante· <:f:a 
Nação, declara que esse projecto era delle e que as alterações feitas são 
in,ocuas, incompletas, fqrmando um todo incónstitucional. 

. Portan.to, aquelle projecto que vem substituir o outro considerado 
inconstitucional por seu proprio autor, é ainda pelo Dr. SerzedeUo <ê:orrêa, 
estadista e financeiro respeitavel acoimado de inconstitucional do mesmo 
modo! 

Revela issó, no meu modo de entender, que, ou ·não existe texto-
constitucional,, guia para uma lei como a que se pretende aqui votar, 01:1 
o texto constitucional existente é obscuro. 

Na minha opinião o texto constitucional não existe, porque se e:xisti:ss·e 
'todos. teriam o direito de mal ajuizar de tantas summidades que teem 
apresentado projectos, cada uma legisiand'o de modo diverso e. anta-· 

,\. goLJ.i:co. · 
Appella-se tambem para o Poder Judiciario para as decisões pr(')fe-

ridas em accordãos' _pelo Supremo TribunaL 
· Mas,, pergunto : quem tem desmoralisado, quem tem enfraquecido I 
os accord·ãos do Supremo Tribunal? 

Serão os Estados? Não. 
. Os Estados teem cumprido em especie os accordãos· do Sup-remg 
Tribun~l. · 

Devo declarar que quem mais tem concorrido para: ·o desprestigio 
dg Poder Judiciario no Brazil é o proprio Congresso, e a prova temot-a 
eni seguidas votações nesta Casa e na outra, negando credi:l;os para sere~ 
cump;ui@.as. sentenç_as j1udiciarias. 

UM SR. DEPUTADO. - Senten,ças passadas em julgado. 
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O SR. EuGENIO TouRINHo·. - Nesses casos de impostos interesta-
duaes? 

o SR. BERNARDcíHoRTA. - FaUo em geral. . I 
O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA. - Quer dizer que o Legislativo 

· Federal' é que tem concorrido para desprestigiar os accordãos e não os 
Estados. 

'O SR. BERNARDO~ HoRTA. - Depois ameaça-se os Estados com a 
applicação do art. 6.o da Constituição. 

Como intervir o Executivo com esse artigo para fazer cumprir a 
sentença judiciaria aqui no Congresso? 

, Com a bayoneta tar,nbem? 
: Quanto ao aparte do meu nobre collega (referindo-se ao Sr. Eugenio 

Tourinho), tenho a responder o seguinte: pronunciada a sentença judicial, 
o Executivo ou· quem o represente perante o Supremo Tribunal fica 

, inactivo, não reclama:, · e ella passa em julgado sem o mínimo protesto. 
Parece que nessa engrenagem deve existir um defensor .dos interesses -

qa União, da Fl).zenda Nacional, e que quando ~ Tribunal não interprete 
bem a disposição ou não julgue bem a questão, esse funccionario proteste 
cont:r:a o accordão. · 

Ainda ~ais, os accordãos do Supremo Tribunal· não são unanimes, ~ 
aproveito o aparte · do nobre Deputado para demonstrar a intervenção 
do Congresso, mesmo nessa questão de impostos ,interestaduaes, refe-1 

rindo-me aos que deixaram de ser inconstitucionaes por deliberação 
legislativa . . · 

·Um estabelecimento c<;>mmercial da Bahia reclamou, eni primeiro 
logar á j1,1stiça local e em seguida á federal, contra o imposto de expor-

. tação interestadual. · 
. O Supremo Tribunal dedarou em accordão, por maiqria, que tal 

impo~to era inconstitucional. ' . 
. O Estado da Bahia o deve ter obedecido em especie, mas o que fez 

o 'Congresso é mais uma prova. de ser elle quem tem nullificado o Poder 
Judiciario, pois que em sua primeira reunião legislativa declarou que o 
imposto de e~portação interestadua-l era constitucional, indo, portanto, 
cle encontro á sentença judiciaria. 

Segue-se, por isso, que uma parte· hoje offendida ou preJudicada em 
pagamento extraordinario d'esse imposto, recorrendo ao Poder Judiciario J 

. não obtenha sentenças àpezar da deliberação do Congresso Nacional? 
Deixou o imposto de ser inconstitucional pela interpretação do Congresso? 
Já não será o J'!ldiciario o poder competente para interpretar e- dizer 
o q~e é. ou. ~ão- constitucio.nal? · , 

I . ' 
O SR. RAYI\fUNDq DE MIRANDA.- E .o Supremo Tribunal .só póde 

conhecer erri especíe. 
. . 

. O SR. EuGE;NIO TouRINHO.- Mas o que conclue V. Ex.? Conclue que . 
a intervenção do Congresso foi in debita? ' · . · . , 

' . ' 

j 
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O SR. BERNARDO HoF\TA. - Si aqui só se appella, nesta questão de 
impostos i:rrterestaduaes, para os accordãos do Supremo Tribunal, estou 
procurando demonstrar que o Congresso, não tendo confirmado a sen-
tença do Supremo Tribunal na de impostos de exportação entre os 
Estados,· não está obrigaQ.o a acceitar essa outra que a Con~tituição 
prohiba os actuaes impostos interestaduaes. 

Accprdãos ultímos do Supremo Tribunal firmam-se na situação econo- -
mica do p,áiz para firmar jurisprudencia nessa questão COIJ.Stituçional. 

Mas, senhores, argumento de tal ordem jamais deveria ser invocado si 
existisse texto constitucional expresso para firmar a decisão! 

Como muito bem o demonstrou o Sr. Julio dos Santos, com a leitura 
do · accordão, quasi sempre são resolvidas por 5 contra 4 votos; será bas-
tante que um ministro mude de opinião, que convença-se pela argu-
mentação contraria, para ser diversa a sentença. . 

E tal facto não seria uma novidade, mesmo depois de firmada juris-
prudencia sobre qualquer assumpto. 

Cita-se amiudadamente ·com muito interesse e com acerto de grande 
importancia as opiniões de Marshall e de outros juizes notaveis da Norte-
America nesta questão de impostos interestaduaes : · , 

A verdade, porém; é que as decisões do J;>oder Judiciario lá dependem 
do Congresso e aqui do Senado Feder~l, variando ,a jurisprudencía con-
forme a maioria dos ministros, ficando em segundo plano os textos escriptos 
da Legislação. 
, Y_ou lêr o quê foi, o que é e o que será semprll o Poder Judiciario dos 
Es,tados Unidos, aproveitando-me de estudo sobre a política americana por 
Woodrow Wilson, intitu.lado Le go.uvernement co,ngressionel: 

{{ A Côrte Suprema por mais justic·eiros e irreprehensiveis 
que sejam seus membros, tem tido e _continuará sem duvida 
alguma a ter ·um distincto matiz político, com o da epoca da 
escolha de sua maioria. 
· Os membros da Côrte presidida por John Marshali eram, 
·como todos o sabem, firme e francamente federalistas em seus 
sentimentos, mas durante os dez annos que se seguiram ao 
de 1835, os j-uizes federalistas foram rapidamente substituídos 
por democratas, alternando-se as decisões da CÔrte. 

Na verdade, se o póde dizer com sinceridade, considerando-se . 
a nossa historia política de um ponto de vista superior, que as 
interpretações da Côrte Suprema teem mudado lentamente, · 
mas com segurança, conforme as alternatiyas· de mudanças de 
poder entre os partidos nacionaes. 

Os federalistas foram sustentados por um Judiciario fede-
ralista; o período da supremacia dos democratas foi testemunha 
do triumpho dos princípios democratas; e a prepoBderancia 
dos Republicanos desviou do mais alto Tribunal do paiz todos . . 
os representantes, salvo um, das dout'rinas democratas. . l 

.\ 
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Em dezembro de 1869 a C::ôrte Suprema pronuncÍ'6'u-se 
contra a constitucionalidade dos « Legal Tender Acts ll, defen-
diàos pelo Con,gresso; no correr do mez de março seguinte deu-se 
uma vaga opportuna eritre<:;s juizes, e um novo cargo foi creado 
para evitar circu.mstancias imprevistas. 

O Senado deu a entender ao Pr~.siderrte que nenhum 
candidato desfavoravel aos « Acts )) seria acceit(l). 

Dous juizes da opinião do partido dominante feram I'J.Omea-
dos, a maioria hostil da Côrte foi . eliminada, e · a decis·ão . foi 
reformada! '' 

E a essa j.urisprudencia é que se recorre para interpretar .forçada-
mente a nossa constituição,· que sob a ponto de vista de descri.minação 
de rendas nada tem com a constituição Norte Americana. · 

Os dispositivos são completamente difterentes. 
Lá os ·impostos de importação e exportação são prohibidos aos Es.tados; 

aqui os de exportação o sã0 aos Estados? Nãõ são. 
A descriminação de rendas nos Estados Unidos .é perfeita, aqui; ella 

o é? Está confessado por todós que ha confus·ão, prinoi;palrnente.no art. 12, 
pelo direito- de tri:butos cumulativamente. 

Como, portanto podemos comparar as decisões judiciarias depen-
dentes de uma constituição dessa ordem, com o nosso caso? Tal não .é 
absolutamente possível. 

Desejo tambem, Sr. Presidente, occupar-me de outros pontos. 
Tenho ouvido alguns membros desta Cama.ra que tem tomado parte 

na longa discussão de impostos inter~estadoaes, declararem que estes 
são .:inconvenientes, devem ser abolidos, etc. 

Ora, nessa opinião de ·serem taes impostos inconvenientes, anti-
patrioticos, anti-federalistas, perturbadores das relações commerciaes, do 
impulsionamento da lavoura e da industria, todos estão de accordo e 
ninguem diverge. 
· ~o contrari0, parece · que ri@s, que ,consideramos os impostos consti-

tucionaes, · queremos mais a ·eliminação delles do que os nobres collegas 
que os consideram inconstitucionaes; mas querem substituil-os por outro 
ainda peidr. · · · 

Devo declarar que no Estado do Espírito Santo não ex;istem impostos 
interestaduaes (Apoiados). 

· Tiesejo que esta declaração fique consignada nos Alilnaes, para que 
tam'bem fique livre de suspeita de qualquer parti-pris a minha attitude,~ 
como a do meu collega Sr. MC!lreira Gomes. ) 

Não, nós nos oppomos. a esses projectos porque sã@ inoonstitucwnaes 
e de desastrosos .effeitós. 

O nobre coirega da bancada de Minas Geraes Sr. David Campista 
lembrou o accordo particula·r entre os Governos de Estados; deixe-se 
·ao patriotismo dos Estados ·a eliminação desses impostos. 
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O distincto collega Sr. Julio dos Santos col!lsubstimciou essa leml;lrança 
em proj ecto de lei, e sinto não lhe dar o voto porque entendo que esse meio 
não é regular. · 

O SR. EuGENI•O TouRINHO. - O unico projecto efficaz e pratico, 
entre todos os apresentados, é o do Sr. Galdino Loreto. 

O SR. BERN!ARDo HOI_tTA.- Si V. Ex. me leva pará esse terreno, _posso 
responder immediatamente que, na .minha opinião, de todos os projectos 
. apresentados, aquelle que interpreta _melh0r . as disposições constitu-
cionaes e que tambem mellior poderá _satisfazer as conveniencias dos 
Estados· que tenham ' abusivamente lançado mão desse recurso, é o do 
Sr. Erico Coelho. 

E o St. ·Erico Coelho discutiu·, não servindo-se da constituição Ameri-
cana, mas recorrendo unicamente á Constituição br·asileira fazendo até 

) questão de declarar que possuíamos constituição propriamente nossa. 
Quant0 -a se dizer que os impostos são cônstitucionaes, tenho ouvido 

diversos collegas classificarem 'essa opinião de erro e qualificarem de 
absurdo~ , de perturbadores da federação aos que defendem a constitucio-
nalidade dos mesmos impostos. · 

Pois bem, além da de outros illustres collegas que se teem man~festado, 
me servirei da opinião, para mim, e creio que para a casa, muito abalisada, 
muito competente, muito cri~eriosa do Sr. Júlio dé Mello, da bancada de 
Pernambuco, que declarou serem os impostos interesta'doaes constitu-
cimólaes. 

O SR. BERNARDO DE GAMPOS. - Não apoiado. 
O SR. BERNARDO HoRTA .. -Essa declaração do Sr. Julio de Mello 

esta rros Annaes á pagina 6'64, volume 9.o de 1902. 
Não estou procurando convencer a V. Ex. (o orador dirige-se ao 

Sr. Bernardo de CamposJ, estou simplesmente defer\.dendo;-me da injusta 
accusação de ser um perturbador da boa marcha federativa da Republica, 
estou provando que, si o sou, estou em muito bpa1companhia. 

Utiliso-me tambem da opinião do actual Pr'esicl.ente do Estado do 
Espírito Santo, o Ex. Sr. Dr. Moniz Freire, que foi constituinte e os collegas 
de então e a maior parte dos que ora repr.esentam o Paiz, conhecem e 
~abem que o ·Sr. Dr. Mon:iz Freire é um competente. 

O SH. BERNA!1DO DE CAMPOS.- Dos mais competentes 
O SR. BERNARDO HoRTl\.. - S. Ex. ·declara que os impostos são 

constitucionaes e ·em ·mensagem do armo firl!ldo adianta considerai-os 
como armas de defesa . dos interesses estaduaes. 

Mas, o Governo do Estado cl.o Espírito Santo está de acc0rcl.'O Jom o de 
Pernambuco pelo que declarou o Sr. Julio de Mello na sessão a que me 
referi. ' 

Desde que todos os Estados combinem a eliminação desses impostos 
inconvenientes, anti.:patrioticos, o Esta:d>o do Espírito Santo nãG lançará 
mão delles, como jamais o fez. 

A discriminaÇão d,e rendas no Espírito SanitG é comp1eta. 
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_ Tive occasjão de ponderar, respondendo ao Sr. Alfredo Varela que 
a ConstituiçãQ do Espírito Santo é identica á do R'io Grande do Sul, 
tendo sido publK:a,da em 1890 e promulgada em 1892. 1 

A nossa legislação orienta-se. no mes~o sentido, com a differença que · 
os imp9stos de exportação pertencem ao Estado e' os de industrias e 
profissões aos municípios, o que no. Rio Grande do Sul não' é bem discri-
minado. 

Não temos imposto algum arrecadado sobre genero de producção, 
'nacional ou estrangei~a que possa incidir nos chamados int!)restaduaes. 

Todos teem eiitrad,a livre, sem o pagamento de um real. 
'Tambem os productos de outros Estados, que atravessem ou tran-

sitem pelos do Espírito Santo, não pagam co~sa alguma, como succede 
com os de Minas Geraes, Bahia, Rio de Janeiro, etc. ' · 

Não temos imp9stos ou taxas de docas, caes, estatística, etc. 
1 

Fazendo essas declarações,, revelamos eu e Q meu distincto collega 
Sr. · Moreira Gomes, abs0luto desinteresse nessa questão de impostos. 

A:ssim, não nos attinge a censura de que o nosso procedimento _possa 
ser attribuído aG facto de não querermos prejudicar o Estado que aqu~ 
representamos. , 

' Não, _porque 1elle não será de I,JlOdo algum prejuclicado com a patrio-
tica eliminação de taes , impostos. . . 

A nossa attitude é devida , á doutrina, á defesa' da Constituição 
Federal, não envolvendo absolutamente a defesa de interesses particulares 
do nosso Estado. 

O que se pretende fazer-com a. nova lei sobre esse assumpto? 
Interpretar a Gonstitu,Íção, e-essa attribuição não a considero mt:Iitq 

'liquida para o Congresso, ma}'ime·quando da interpretação resultar revisão . 
. Tutelar os Estados e os municípios, ensinando-lhes, determinando-lhes 

como e quando podem taxar e como devem taxar?· · · 
Será uma novíssima attribuição em lei ordinaria do Çongresso 

Nacional. · 
Estarão os Estados tão baixameFJ.te nivelados, que nem saibam 

como hão de taxar impostos e quaes os que lh.e pertencem? · · 
' · E' indispensavel que o Congresso Nacional, além de especificar o que 
compete á União venha ensinar aos Estados o caminho a seguir e deter-

. minar: tens que lançar em tal occasião como imposto de consumo, em tal 
outra comÇ> imposto de industria e profissão? ' 

Então interpretemos as varias disposições dos arts. 7.o., 9.o, 10.0 , 11 o e 
12. 0 • · 

Será o. fim da nova lei creàr mais um imposto? 
E' este. o ponto principal. i 
Acabei çle declarar que o· Espírito Santo · não tem imposto algum 

I. 

interestadual. ~ 
Pois bem, o Congresso vai lhe dar, de mão beijada, como aos outros 

, . Estados, um novo imposto, coi:n o qual augmentará o sacrificio do povo• . 
. Delle "se util!sará o Estado como meio de governo, e para melhorar as 

I, 
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cond·içõ~s financeiras não disp'ensará esse ensinamento patriotico, que 
o Congresso lhe vai dar, indicando um meio de cada vez mais peiorar a 

. situaÇão çlo contribuinte e consumidor; de modo tal , que um impqsto, 
que é arrecadado em toda a Republica por alguns Estados na impor-
tancia de 6. 000:000$, será substituído por outro, que em poucos annos , . 
produzirá approximadamente 30.000:000$000. · 

Não será tal facto uma novidade, . temos para exemplo os Estados 
Unidos, qu~ em 1900, ·do imposto de importação ou alfandegariq percebeu 

' 233 milhões de dollars, e dos impostos internos, que são esses que se pre-, 
tend'e crear, percebeu 295 milhões· de dollars. 

Será inevitavél a difJierença para mais, visto a tributação tornar-se 
geral. . · 

o SR. PRESIDENTE.- Peço a v. Ex. para interromper o seu discurso, 
afim de proceder-se ás votações, uma vez que já ha numero na casa. 

(O orador interrompe o seu discurso.) 
- ' 

· O Sr. Ber.nardó Horta. - Sr. Presidente, outra J razão allegfida 
·neste recinto, para uma solução sobre os impostos interestaduaes é a da 
Mensagem, do Sr. Presidente da Republica, em topico a esse assumpto 
refe.r;ente. · -

El' um facto, as ultimas Mensagens teem salientado a inconveniencia 
desses) mpostos, fazendo notar a necessidade de· uma resolução legislativa. 

O projecto primitivo foi apresentado em 1900, está, portante, ha tres 
an;nos, ha tres sessõ~s legislativas, pendendo de del,iberação da Gamara. 

Escolhe~se, porém, o momento de crise, de difficuldades pã ra a elimi-
nação 'desses impostos, qlle teem equilibrado os orçamentos de alguns 
e ao mesmo. tempo ·pa•ra a creação, para o estabelecimento de novos 
impostos em todos os Estados. ' 

Parece que o Congresso, não direi o Governo Federal, acredita que 
á medida que diminuem as rendas, que as difficuldades augmentam no 
equilíbrio orçamentario da União, os Est,ados devem. ter posses extraor-
dinarias, que seus cofres regorgitam de numerario, que é facillima a 
cobrança dos impostos de que se soccorrem é por essas razões deve com a 
.maior facilidade estabelecer a legislação da receita publica, de modo a · 

· inter.Jir na vida economica instituindo o assalto paulatino ás garantias, 
ás prerogativas estadtlaes, procurando retirar muitas das principaes 
verbas de ,receitas dos Estados. 

E' necessario ce.r;to cúidado nespe caminho. 
Si os impostos interestaduaes de importação são inconstitucionaefl, 

perguntarei : serão legaes, constitucionaes os de exportação interestadual? 
Não; quem aceita a· doutrina ou a -interpretação de que os impostos 

de im.portação interestadual são inconstitucionaes deve acceitar que· o 
sejam tambem os de exportação interestadual. (Apoiados . .) . 
· W a opinião do Supremo Tribunal, que entende pela maioria de dignos e emeritos ministros que os impostos de exportação interestadual s.ão 

inconstitucionaes. 

r 
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Mas elles existem ' C não se procura nem substituil-os, nem .Smi'Jí>'p.ri-
mil-os. · 

· O imposto federal d·e ·consumo, transformado em imposto de f'mbr.ica, 
será eonstitucional? · 

Não o é. 
O Con@resso não teve e nem podia ter, pelo dispositivo clar:o qtu:e .dá 

razão de ser. a esse tributo, a idéa de· crear o imposto de fabrica ou ,para 
consumo, .. que é o que actualmente se cobra, em Jogar do ·d~ oo.ns•wm~J, 
que devia ser cobrado. · 

Será constitucio:qal a discriminação do imposto de sello. fei.ta· 'pelo 
Congresso e approvàda pelo Poder Executivo? 

Não o é. 
Dizem muitós e nesta casa se o sustentfl que tal •clescriminação é 

inconstitucion;J.l, illegal e abuziva. 
O imposto de registro adoptado pela legislaçã0 federal é constitu-

cional? 
Ninguem o sustentará. 

, O impost<;> de registro é o de Industrias e Profissões e pertencendo ou 
.a Esta dÓ o a a Municipi<;>, de accordo com a respectiva Constituição. 

Por esse modo consegui o o Congresso fazer o que a Constituiçã0 tanto 
pro.ca-rou evitar, isto é, ter em cada logarejo da Republica um agente 

.federaL · 
Presentemente é o 'que se vê, em qualquer ponto do paiz, ·existe um · 

arrecadador do imp0sto federal de registro de casªs commerciaes que 
·queiram vender este ou aquelle -producto sugeito ao imposto de consumo. 

Esses impostos de registro e de .consumo estabelecidos em occasiã0 cle 
crise economica forçaram os municípios a diminuírem as taxas de industri-a 
e prqfissões para favorecerem ao commercío. 

O SR. GALDINO LoRE'fO.- Mas iss<;> nada prova a favor. dos i.rn:postos 
interestadu~es. Será um abuso da união e é .. questão pa:ra o orçamento .da 
receita. 

O SR. BERNARIDO HoRTA.- Pois assim c0mo ·se entende repal!'a•r .ym 
'âbuso dos Estados, na opinião do nobre collega, devemos reparar @S 0utres 
da União, e na~a mais natural que re1embral-es agora, para que qs com-
petentes em occasião· conveniente te.nham a inicia:tivà. · 

· Eu os acompanharei. 
O· congresso já resolveu, mas até hoje existem duvidas · quanto á 

justiça .da decisão que o .Histricto Federal não possa cobrar impostos de 
exportação. 

Ahlsolutarnente à cónstituiçã'o não o prbhibe; póde ser uma con ve-
ni·enoia, póde ·Ser util; mas <!.{Ue fere de frente a autonomia muni'CÍ>paJ, O 
direito que não foi prohibido ao Districto Federal, não ha duvi:da. 

Temos um outro imposto ';federal, o de dividendos nos estados. 
E' eonstitucional esse imposto? 
Não o é e entretanto elle figura na legislação da UJ.J.ião. 

I . 
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O imposto sobre subsídio e em alguns casos •O que attinge os venci-
mentos será constitucional? 

A duvida é de muitos e a acç&o em sentido contrario· de alguns. 
A nova orientação parece ser a de retirar dos estados todas as prero-

gativas que lhes foram concedidas pelo pacto constitucional. 
Por outro lado os Estados invadem pouco a pouco as attribui'ções 

dos municípios. · 
São constantes as reformas constitucionaes 'nos Estados e em sua 

maioria com a tendencia de privar os municípios de attribuições que lhes 
competem e que decorrem da propria essencia do r.egimen republicano 
federativo isto é, da largueza, da franquia e' da liberdade dos princjpios 
_liberaes da Republica tão apregoados na propagand_a. 

As restricções á autonomia estadoa1 originam restricções á ·autonomia 
municipal. , I ' . -

A culpa do que succederá em consequencia dessa o~sorpção de poderes 
pela União a quem pertencerá? 

Ao congresso e o orador falia e discute para tirar de si a respon-
sabilidade dos . effeitos da nova orientação. 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES . - V. Ex. para ser logico deve mandat 
emendas ao orçamento da receita. · 

O SR. BERNARDO HoRTA. - A outros, competentes em direito que me antecederam sustentando este modo de julgar é que compete a apre..: . \ 
sentação· de emendas, que estou prompto a subscrever. 

O S:R. MALAQUIAS GoNÇALVES. - V. Ex. que apont~ o mal é que 
deve indicar o remedio. 

o SR. BERNARDO HoRTÀ. - Os deputados que antes de mim apon.: 
taram o mal é que devem indica-r o remedio . 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES. - V. Ex. está procedendo como o 
mediço que faz o diagnostico e não indica o remedio. 

O SR. BERNARDO HoRTA. - V. Ex. insiste e· eu tenho que declarar 
ter indicado o remedio quando pela primeira vez fallei sobre o projecto 
em discussão combatendo a pessima e antí-patriotica discriminação de 
;rendas c'<msignada na Constit~ição. 

O SR. MALAQUiAs GoNÇALVES.- Então V. Ex. quer a .revisão cons-
titucion_al nesta parte. ' . 

' O SR. BERNARDO HoRTA. - Declarei que nesse terreno acompa-
nhava a bancada'- do Rio Grande do Sul, que na Constituinte teve a opi- · 
nião francamente emittida pelo saudoso estadista Dr. Julio de Castilhos. 

Foi elle que propoz a unica discriminação de rendas possível que 
não dava logar a estas duvidas e invasões, que diariamente presenciamos. 

O SR. GALDINo LoRETo.- Convém notar qÚe teve voto contrario do 
Sr. Muniz Freire. 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES. - A unica solução é d;J.r aos Estados 

.. 
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uns tantos por cen~.o da receita de importação. Isso é o mais logico e 
equitativo. Estado ~a que tem gra~de importaçãó e tenda muito pequepa. 

o s:R. BERNARDO HoRTA.- Como o dp Espírito Santo, que, tendo · 
uma renda supe:uior a 20.000:000$, não a a-rrecada, sendo ella feita aqui 
em sua maior parte. , 

O nosso mo,vimento directo de commercio entre o Estado e o estran~ 
geiro é diminuto, por ser o principal gyro commercial com as praças do 
Rio, Bahia, etc. · ' 

O mesmo, succede e corú maior razão a outros Estados, maxime 
o de Minas Geraes e mesmo o de S. Paulo, que teem parte de suas rendas 
federaes aqui arrecadadas. · ' 

O SR. MALAQU;As GoNÇALVES. - Pouca. Talvez mesmo que o pre· 
judicado seja .o Riode Janeiro, no ultimo caso. 

O SR. BERNARDO HoRTA.- Vejamos, Sr. Presidente, si os proj.ectos 
~1presentados contra ·os impostos interestaduaes modificam a situação: 

Além das opiniões aqui correntes vou me soccorrer da's de orgãos 
d~ Í:!llprensa contrarios a esses impostós. 

:1 • ) t. • 

O llornal do Brasil de1 1 de outubro deste anno . assim se pronuncia 
em artigo redactoriaJ : _ 

<< A proposito cfos impostos interestaduaes e int'ermuni~ · 
cipaes, julgados por aquelles que se preoccupam com 'as cousas 
publicas o problema economico mais importante actualmente, 

·a Carnara dos Srs. Deputados assistiu a um torneio de di~-
cursos em que tomaram ·parte os seus melhores oradores, J;lOvos 
e antigos. 

A'quelles é descupavel o longÓ tempo que tomaram as 
sessões, porque, Deputados mod'ernos, sem nomes firmados 
na política geral, precisp.vam mostrar a, somma de talentos que 

·possuem e os conhecimentos· que teem de economia política, 
quer applicada em 'geral, quer ao Brazil, segundo a sua cons-
tituição e conveniencia. 
\ Aos antigos, porém, áquelles que não tinham necessidade 
de conquistar um nome no parlamento, ou por que o tem ou 
porque já tivessem naufragado na t:uibuna, a censura cabe pelo 
tempo precioso que roubaram, em um debate verdadeiramente 
inutil. ' · · 

A questão, insistentemente tem salientado o Jornal do 
Brazil, é uma questão pratica e só praticamente póde ser resol-
vida, se effectivamente, como cremos, exi~te o desejo de se 
sanar este mal. 

O assumpto dispehsa golpes d.e rhetorica e devaneios cóns-
titucionaes : o perigo é real, os Estados, no caminho em que 
vão, ameaçam guerrear-se com as respectivas ·tarifas, não 
podendo ter essa luta resultados que não . sejam funesto!'. Se-

' 
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gundo a opm!aO mais corre~te, a Gon~tituição não permiUe, 
porém, lambem não prohibe expressam'ente tão prejudicial co-
brança; logo, uma vez que a lei basica da Republi'ca se resenle 
de uma falha a respeito, só úm accordo entre os Estados poderá 
resolver o problemà, sem os perigos que poderão advir de uma lei 
em que o Congresso procura diclar modos de proceder a Circum-
scripções politicas aulonomas. 

O debate, JDOr nós de ha muito julgado inutil, só tem ser-
vido para surprezas, como, por exemplo, a que nos foi causada 
pelo projecto d.a bancad·a paulista, elaborado e longamente 
fundamentado pelo Sr. Arnolpho Azevedo. Este projecto, 
oriundo d!=J representantes de um Estado agrícola, não se 
preoccupa com o mal que taes impostos causam á producção 
nacional, pois, não extingue o tributo, apenas lhe muda O nome . 
e a occasião da cobrança. 

Os Estados, segundo os desejos da bancada paulista, 
expressos no referido projecto, não cobrarão os impostos na 
occasião da entrada do producto no _respectivo territorio; espe-
rarão que elle passe da mão do importador para o retalhista 
e, então, é a mercadoria taxada. E' o imposto de consumo sub-
stituindo o de' importação, com real desvantagem, porquanto 
aquelle systema d.e cobrança é mais difficil ' e mais dispendioso. 

Para que, pois, este projecto, si a intenção dos seus autores 
não é dar· á · questão uma intensidade tal que o remedio se 
imponha e com urgencia? e ' 

A producção nacional lucra alguma cousa? Não, porq1,1e 
ella continuará a pagar o pesado tributo, nada podendo influir 
a platonica mudança de denominação. 

Uma vez que o importador não compra a mercadoria para 
guardal-1a eternamente, e que esta pára ser dada ao consume!), 
tem de pagar um imposto, não atinamos ' com a razão. de ser do 
projecto paulista, salvo a· intenção a que nos referimos aci.ma. 
Si asJsim não for o projecto é de uma ingenuidade incrível, pois 
que . procura desviar o perigo de unia tributação exaggerada, 

, creando gravames ma,is perigosos. 
Si um Estado tem o direito de taxar a mercadoria de 

outro Estado, esse direito póde ser exercido na occasião em que 
mais aprouver ao interessado, seja no momento da importação, 
que é o mais facil, seja no acto da venda para immediato con-
sumo. A questão de saber q,uando a mercadoria ·'faz parte do 
acervo de um Estado :não tem nem póde ter, para o caso; a 
importancia que lhe querem dar. 

Adquirida a mercadoria, transposta a linha divisaria do 
· Estado, ella está incorporada á riqueza daquelle de cujo com-
mercio:vae fazer parte e póde ser tributada desde esse momento, 
uma vez que o Estado ppde' taxal-a. ' 

\ 
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Si não pó de, é, logic@, é curial que tambem não póde cobrar 
o· i.rnp0sto de consumo, que vae•, da mesma fórma, cre,ar emba-
·raços á venda de uma mercadoria brazileira em territorio brazi-
leiro. ' ' 

Sejam 0u não J!ltilrmittidos ta.es imp@stos .pelo Paçto de 
24 de fevereiro.; a p.rojeéto da bancada páulist,a é i:riconstitu-
cional e até contraproducente, sinão veja1m1os : s,i taes impostos 
são legalmtilnte· cobrad0s, os. Estados não tef;lm que dar satis-
fação da maneira p0r que, fazem esta cobrança; si •não são, o 
projeéto é contrapr@ducente e perigoso, ac·creseentemos, porque 
reconhece aos Estados urrí direito, que actualmeDte. é discutiv~l. . 

Assim, pois, o de1>ate travado foi inutil. A <!J:uestão ou é 
uesolvida por mei@ de 11m ac.co.rdo ou não poderá ser resolvida, 
sa.lvo revisão constitucional, cuja útilida<de, neste ponto, não 
p-óde ser posta em duvida ». 

E' essa a verdade.· 
O SR. GALDINÓ LoRETO. - Há um aparte. 
O SR. BERNARI>Q HqRTA. - Já declarei que os Estados teem o 
recurso de crear, premi0s. para os seus prqductos, vindo a sofirer só os 

estrangeiros e de. outros Estados. 
0 ' SR. GALDI-NO L0RE:ro. - O impe'sto do consumo fere a todos sem 

distincção de pmcedeNcia. 
O SR. GERMANO HASSLOCHER. - E'' o cà:racteristico du imposto de 

c@n.sumo. 
O SR. BERNARDO HoRTA. - Mas V. E'x. prohibe aos Estados cre-

arem premi os para a sua propria producção? 
O SR. GERMANO HASSLOCHER. - Não. 
O $R. BERN.&Rn,a HoR'l1A.,· ~ Entã(l): su:ccederá o seguinte : estabe-

lecido, por exemplo-; o imposto de cons'tl!rno_ cl:e , l.OQ reis sobre tecidos 
em gua·lquer Estado, t@da e qualquer qua.ntidade d.e teci!}os. que tiver 
entrada · D@ mercaà@, depois. de estadMalisada, pagará Q imposto, mas o 
Estado determinará que cada metro de tecidq preduzid.o em .seu terri- ' 
torio terâ l'OO reís de premio. 

E esse será o so:r>h-isma .. 
O SR. GERMANO HASSLO€HER. --A ess·e argumento resp·enàe-se da 

seguinte fórma : o- Estado que produzir não i•mperta dos outros, porque 
já terá contra si a differença do fnete . -

O SR. BERNARDO HoRTA. - V. Ex., com o seu argumento, está de 
accôrdo commigo : a lei não adianta cousa alguma, não evita que o mal 
continue·. 

O SR. GERMANO HASSLOCRER . ..:,_ Pernamb.uee, por exemplo, irá 
importar algodão do MaranhãQ? Nã:o, po11que não précisa. 

j 
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O SR. MALAQUIAS GONÇALVES. - Apezar disso, importa. (Ha outros 
apartes:) 

O SR. BERNARDO HoRTA.- Consignemos agora o parecer da Gazeta 
de Noticias, constante de sua chromica política de 5 do findo mez, o qual 

r se oppõe a€1 projecto Arnolpho, dizendo que a situação peíorará consi-
deravelmente com elle. -

€:onsídera-o invasor das attribuíções dos Estados -e accrescenta : 
. ' 

<< A pretexto cle impedir a violação da Const~tuição pelos 
Estados,, o , projectg Arnolph_o annulla cgmpletamente a fede-
ração., Gerc.:eando a ' liberdade e a autoridade dos Estados. 

Tendo pratiGaJmente o alcance e a extensão de uma ref6>rma 
constitucional ,que estabelecesse a mais caracterisada centra-
lísação economica. >> 

Assim, para te~:mihar, resumo a situação do seguinte. m.0do : , de 
' urn lad6 os que c0nsid.eram consti.tucionaes QS impostos interestaduaes,. 
entendendo que eHes são antipa.trioticos, antieconomicos e que, por-

., ·tanto, devem ser abolidos, do o.utro lado, no campo opposto, os. que sus-
tentam a i,nconstit'ucionalidade, lembran4o, porém, um -imposto novo, 
eLe G.ONsumo estadual. 

Assim, alguns Estados que, presentemente, não taxam a importação 
inliel'estadual, pod.e.rão crear uma· nova fonte de renda, que virá sacrificar 
_a lavoura e o commercio. · · 

.Eis o que quer o campe advel\so. . . 
Pensa, p.orém, o oiradar que o Congresso, exercendo a att11ibui.ção 

de reg,ular o commercio, não deve sHggerir um outro• tributo. · · · 
Si a União, si os Estados continuarem ci"m essa orientação moderna, 

enfeixando em si autonomia" prerogativ.:as, direitos adquiridos desde os 
ominosos tempos da monarchia, não sei que melhar meio se pos~a encon-
trar para faltar aos compromissos por todós assumidos na defesa da 

·Constituição e da Republica. (Muito bem, muito bem. O orador é cumpri-
m·enlado). · ' 

Ninguem mais pedindo a palravra, é encerrada a €l.~scussão e adia!!l.a 
Encerramento a votação,. até que a respectiva Commissã~ dê pa-
da discussão. recer sobre as ememdas offerecidas. 

\ 

I' 
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SESSÃO DE · 3· DE DEZEMBRO 

Parecer, sobre as emendas offerecid'as na 3.• discussão do subsiltulivo ao 
projectq n. 56, de 1900, declarando que, salvo o disposto no numero 4· 
e no § 3.0 do art. ~.o da Cónstituição Federal, só é licito aos Estados 
estabelecer taa;as ou lribuios que, .sob qualquer d~nominação, incidam 
sobre as mercadorias estrangeiras ou sobre as nacionaes de pr:oducção 
de outros Estados, quando concorrem as condições que estabelece, e 
dando outras próvidencias. ' J · 

' 
(Vide projec_tos ~s. 56, de 1900 e 329, de 1901 ). 
A Commissão d\3 Constitpição, Legislação e Justiça tem, pelo Regi-

. mento, limitada a sua missão a dizer sobre as emendas e substitutivos 
apresentados em 3.• discussão ao projecto n. 252, 

Parecer . de 1903, que se .propõe regular a competencia dos 
sobre e~endas. Estados, ém materia ' tributari~, tendo em vista o 

disposto nos arts. 7.o, 9.0 , 11, § r.o, 12 e 34 n. 5 
da Constituição Fed'eral. " 

1 Comqu~nto éstranho ao seu estudo actual, o dispositivo do projecto 
debatido larga e eruditamenté, e ·bém conhecido da Garoara o assumpto 
consti'tucional q_ue elle encerra, não . póde a Commissão deixar. de reme-
morar e tornar )_)atentes os princípios que o debate fez vencedores na 
vatação, para que · delles possa tirar, resumida e perfunctoriamente, as 
consequencias pertinentes de que são susceptiveís, e, á su.a lu:z, ,fazer 
rapida analyse das emeadas .~ sllbstittitivos em questão. , 

S•ão verdades 'estabelecidas, , em fac!il do d.ebate, pelo · vi!>to da ·Ca-
'maFa: " . , ) . 

' ' '• a) a materia tributaria de exclusiva competencia da União está enu-
merada, expressamente no art. 7.0 da. Constituição Feder'ál; ' 

. b) a ma teria "tribgtaria·. de exclusiva competEmcia dos Estados está 
expressamente coasignada no art. 9.0 da lmesma Constituição; 

. : , c) 'a IIÍâteria tributaria não expr~ssamente attribuida exclusivaa1ente 
á Uaião n0 art. 7.0 ou exclusivamente aos Estados no art. 9.o, é commmn 
a uma e a outros e decorre do art. 12, tambem da Constituição; 

d) a regra· constituci<!lnal é a discriminação das rendas, só se daRde, 
por .exeepção, a accumulação de tributos estaduaes ou federaes; 

e) o dlireito , da· UniãÓ e dos Estàdos ' sobre o· acervo tributavel com-
mum é · sempre cHmlllativo e igual, podendo seu exercício ser cumu-
lativo QU não; de onde decerre logicamente que, com, assento no citado 
art. Jf, nem a União lilem os Estados podem crear receita exclusiva i 

/ 
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f) os impostos interestaduaes de import'ição não são exclusivos da ' 

União nem dos Estados, porque .aão estão contemplados nos arts. 7.0 

e 9·.o 
g) tambeni não são cumulativos da União- e dos Estados, pelas pro-· 

hibições dos art. 7.0 , n .- 2 e 11, n. 1~ mandadas respeitar pelo art. 12. 
. h) os impostos interestaduaes de exportação, sobre a respectiva 
· producção, são de exclusiva competencia dos Estados, nos termos do 
art . \9. 0 , n. 1, unica exct,;lpção á regra do livre intercurso das mercadorias 
n,acionae,s e estrangeiras, quando no commercio dos Estados entre si. e 
00m o Districto Federal. 

Áccentuada, por esta fórma, clara e concludente, a· opinião da Ca-
H'lara sobre o assNmpto importantíssimo que o projecto regula, a Com-
missão não póde deümr de opinar pela approvação das emendas do 
'Sr. Al[nolpho Azevedo, autor do project9, que as calcou. exactamente nos 
prjncipios consagrados pela discussão larga e pelo voto solemne deste 
ramo do Poder Legislativo. 

As razõet? das suas emendas são assim expendidás no Diario do Con-
gresso: 

<< Por occasião de fazer a modesta e despretênciosa exposição justi-
ficativa do seu sl!lbstitutivo, deixou bem claro que pretendia sustentar 
a thtese çla completa li-berdade para o commercio interestadual em relação 
a imp@stos sobre mercadorias estrangeiras e>u sobre productos de outros 
E)s~ados da Federação, affirmand@ que era privativa. da União a facul-
dade de regulamentar o commercio interestadual que a Constituição 
Federal, rios arts. 7. 0 , n. 2; e 11, .n . 1, declarou ise.ato de qualquer taxa, 
sustentando ao mesmo tempo que essa faculdade de vegulamenta._r sof-
fria, para o fim tributario, ull).a unica excepção, que está contida no 
àrt. 9. 0 , n .t 1 da me~ma Constituição. 

Com a emenda n .. 1, que vae apresentar, tem eJ1!. vista firmai- a 
liberdade de commercio interestadual para as mercadorias estrangeiras 
e nacionaes. 

Ella determina que fica livre de qualquer imposto da União ou dos 
Estados o intercurso das mercadoriás nacionaes· e estrangeiras, quando 
objecto de commercio dos .Estados entre si, ou com o ]i)istricto Federal, 
quer por via marítima, quer por via terrestre ou fluvial. 

O termo inlercurso abrange o conjuncto de relações que os ameri-
canos denomiNam tambem intercourse, isto é, o commercio interestadual :· 
o trafego, o transporte, a cpmmunicação entre dous pont0s situados em 
Estados differentes. I 

Essa liberdade, garantida pela Constituição nos arts-. 7.0 , n. 2, e 11°, 
n. 1,. fica bem clara na emenda, ' pois ella estabelece que tal liberdade 
existe, quer o i-ntercurso se faça por via marítima, quer por via terrestre 
ou fluvial. · 

' como disse, esse poder de regulamentar o cor:nmercio, privativo da 
União, soffre a restrieção constante do art. 9.o, n. 1, que ~á aos Estados 

. IMPOSTOS INTER•ESTADUAES. 36 

; 
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v direito de decretar ' impo&t<:ls sobre a expo·rtação de gel\1enos · de sua 
propria producç:ão. 

-Em relação ao con~.eito do termo exportação, empregado neste artigo, 
houve por parte da Gonstihição a quebra de correlaçãg no s:entide. eco~ 
nom:ico entre as palavras importação e;exp@r:laç&o. . . 

Dispondo a Constituição que a importação, cuja tributação é pri-
vativa da União, é tão sómen·te a de procedencia estrangeira, deu á 
palayra a significação de entrada do produclo estranho no lerriiorio nacíonaL 

E concedendo ao.s Estado:s a facuidáde de decretar impostos de~ 
.exportação s'cibre os _generos de sua producção, a 'Constituição deu ao 
termo exportação a significação de sahida do lerritorio do Estado. · 

Si na primeira parte ficou excluída a importação da procedencia pela 
restricção - de procedencia estrang:eira, da segunda ficou excluída tam-
bem a indagação do destino que porventura t enham os generos· taxados 
pela exportação dos Esta~dos e da propria prod'U"êção destes, á sahida das 
raias dos seus ter:ritotios. · 

A' importaçã(l) sendo federal, significa ' - entrada no territorio na-
cional; a expo.rtação, sendo· estadual,. quecr ''diZ'er - sahida do territori(l) 
estadual. 

A emenda sob n. 2 refere-se a0 art. 2.0 do proj·ecto. . 
No •proj_ecto define-se a nacionalizaçã0 ou,. melhor:, a estadual.i~a.ção 

dos productos para o fii:n tributarig, dizendo-se que. elles s.ão tributaveis 
depois .. de in.co•Yporados ao commercio interno dos Estados e confundidos 
:no acervo,das suas Yiquezas. Ist0, po.rém, para os genei'OS ql!le teem síml-
lares n.a producção· do Estado. , 

A incQ•rporação, então, é garantida pela igualdade de· iJJ.cide.n,eia 
,do imposto que recae sobre productos estrangeiros e dos Estados,. 

No art. 2.0 , porém, tratando de producção .qae não tem similar no 
Estado, o projecto estabelece como unico c:ritel'ÍG, para a tributação, a 
exposi~ão do proclucto á venda no commercio a retalho .. 

Pela do)J!trina .e jurispmde:ncia iJ.me:r.icana são do.us os meio$ p0r que 
se ettectua a nacionalização das mercadorias estrangeir!J.S e a estadua-. 
lizaç.ão das me·rcadorias nac.ion.aes: Um é a ruptura dos envolucres da 
importação e a exposição das mercadorias á venda, n0 coinmereio a 
retalho; o Gutro eo:nsiste n.a sahid'a das me·rçado:rias das mãos do-impor-
tador, que adquire o direito de vendei-as, desde que paga os impostos ele 
importação. . 

O fo>l'ojecto exige para a nacionalização ou estadwalização dos. pro-
duetG,s que não teei:n simila,res na produ.c;;ção do Esta!do sómen.te a expo-
sição á venda, no commercio a retalho. ' · 

A sua emenda determina que tambem se cGnsidere assim· depois 
d.e vendida. a me·rcado.ria pelo ü:npo.rtador. 

A 3.a emenda é, apenas, de redac;;ção; altera a n.umeraçã0· dGs artigos 
do projecto, no caso de ser approvada a I.a emenda, que é wm .ar.tigo 
additivo . » · . '-

0 substitu.tive do Sr. Galdino Lo1ceto é um, }'lroj1ecto de lei processual 
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<Ju'e pod'eria ser incorporado ao projecto n .. 252, .como, a parte de garanti~ 
pratica ás suas· disp.osições, si D seu autor lhe -tivesse dado a f6rma e a 
.enumera~ão de emendas additivas .. D Regimento impede q·ue se des-
membrem as partes desse todo, destinado. a SJ;Ibstitu.ir ufi1 pr.ej~cte e 
não a modifiéai-o ou .cqmpletal-o. \.....: 

Propor á Gamara .ad0~tar o -substitu.tivo não parece COI!lVeniente á 
Comm~ssão, não só porque {!> .art. 1.0 nào exprime com precisão O· pen-
-samento da ~Camara, já externado positivamente, ct!lm0 tamhe;m. porqu-e 
o § 2.0 d.ess.e artigo seria .a 1Jorta aberta aos a'hu.sos dos Estados pela 
permissão de cobrança dos impostos sÕbre mercadorias ainda em poder 
.do im.portado:r, e por fórma odiffeTente das dces ,que assentam sohTe ,os pro-
·0ueta8-do proprio Estado. -

Além de não s.er hem claro o pems:amento externado nesse ;plaragra-
pho, .a merc&doria, sem similar, íiea á mercê do arbitrio estadual na ta-
xaçã@ .. 

A Commissão, ·em todo caso, requ.~:J? que .s:e submetia á eonsidem.,ção 
da Camara a preliminar de serem os artigos do substitutivo do Sr .. Gal-
dino Loreto transfórma.dos em emendas additivas, para o fim de serem -' 
votados separadamente e sem prejuízo do projecto, cada um de per si, 
porque e'llas trazem á lei um poderoso .e efficaz elemento de execução. 
· · O substitutivo do Sr. Julio Sa:fltos autoriza o Governo a entrar em 

.accordo com, os Estados para, p.or mejo d~ delegados especiaes, reunidos 
-em .assembléa, accordarem sobre o melhor mei0 de substituírem, annul-
larem ou systemati-zarem a decretação d0s ímpostps de importação e 
-exportação interestadual. Este substitutivo assenta sobre · a constitucio-
nalidade dos impostos interestaduaes contra a evidencia elos textos da 
ConstitNição, -contra a opinião, do ~Congresso Na.cional, cont-ra decisões 
reiteradas e uniform-es do .supiliéme> ,orgão do P~tder .:Tudiciario, .contr11 
a propria essencia c:J.o regimen federfltivo, que, fazend·o ltlnido.s os Estad0S 
federal(l}os, nã,!!> podia consagrar priH.eipi<J.s só proprios pa;ra eavar-lhes 
a desunião. Dado que se tratasse na realidade de regülar um d<iTeito 
~os Estados, recDnbecido e existen.te, as medidas do .S1!l.bstituti·vo .seriam 
inruteis ou ineffieazes, porque, .feito o conveni@, qualquer cil@s Estados 
podia -denunci-ai-o, fugindo ass[m á .CilH!lper:ação J;IJ:úforme de todos -na 
suppressão de taes <impos~os e iburlando os effeitos que a lei pretende col-
liHll!a•r. A -Gommiss-ão, po0is, ,é de pareeer ,que não deve ser aeeeiito ~o substi-
tutivo .iT uli0 , Sa·ntos, por 0:ff.ensiv.o da ·v,ercladeira :d@.m·tTina constituci.cma,l, 
que .coftdemna os impostos intemstaduaes de importaçãe>. 

Quanto ás emendas substitutivas do Sr. Erico Coelho, faz a Com~ 
missão as seguintes ponderações : 

l.a Não é nec·ess'ilrio declarar em ~ei que os Estad@s não podem, por 
aet0 prop.rio infringir disposiçffies de trata.rcl.@$ intermaci:Ona.es fej,t@s J!>ela 
Uniã@., com paiz.es esbraiillg:eiros1 mesmq ,quando etles exerçam um d1reito 
·expresS.o que J:he oon~ewe a \Constituição, eom.,o no cas@ do art. 9. 0 , § 3.o; 
que p·ermitte a decretação de impostos d.e iro.por.ta.ção sobre mereadoóflls . 
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~strangei~as d~stina(ias ao consumo em se]J. territorio, r~col~endo o pro-
dueto ao Thesouro Federal. E isto é'·obvio, pois os Estados, não tendo 
attribuição f!lguma de caracter internacional e sendo nas relações da 
Republica com os paizes estrangeiros, absorvida a sua entidade federada 
pela União Federal, cuja soberania é uma e indivisível em frente das 

. õutras :qações, de modo' algum podem se arrogar o direito de perturbar 
essas relações internacionaes vot'ando leis contrarias aos trataQ.os e con-
venção celebradas pela União, no uso d'.e uma attribuiçã,o q:ue lhe é essen-
cialmente pri7vativa e decorrente da sua qualidade de suprema personi-
ficação da soberani a: nacional. _ 

Si, portanto, em virtude de um tratado commercial celebraQ.o com 
um paiz ' estrangeiro tiver a União decretado a isenção de impostos de 
jmportação para um producto desse paiz, não podem os Estados onerar 
esse producto :porque a isenção abrange toda e qualquer imposição que 
sobre elle possa cahir, á ~ua entrada em qualquer porto do territorio 
nacional. Seria redundancia a disposição desta Y emenda. 

2.• O art. 9 § 3.o da Constituição não autoriza restricção alguma 
sobre o V?lor da taxa de importação, que os Estados podem decretar 
com assento nas mercadorias estrangeiras e o seu direito, em tal assumpto, 
só pode soffrer as restricções resultantes dos tratados commerciaes cele-
brados pela União com os paizes estrangeiros. ' 

. Limitar ao maximo do impostq de importação .federal a taxa de im-
portação que cabe aos Estados por força daquelle § 3.0 , é restringir um 
çlireito dos Estados arbitrariamente e offender, flagrantemente, o pre-
ceitq constitucional. 

3.a As demais emendas são cons·equencia das duas antecedentes e, 
ou rf)produzem disposições já consignadas no projecto, ou repetem dis-
posições constitucionaes. 

· A Commissão é de parecer que não sejam acceitas as· emendas do 
Sr. Erico Coelho. 

O substitutivo do Sr./ Francisco Bernardino, nos seu's §§ 1 e .2 do 
art. 1.0 , disp.õe por outras palavras o que está consigna.do na primeira 
emenda do Sr. Arnolpho Azevedo. No § 3 . .o exige consentimento da 
União' para ~rrecadação do imposto autorizado pelo § 3. 0 do art. _j). 0 , 

o que co,ntraria O· preceito constituCional, que não faz tal exigencia· e 
manda sómente recolher: o producto do imposto ao Thesouro Federal. 
~Os de~ais artigos .são reproducção dos arts. 1, .2 e 3 do projecto. Já 
tendo a C.::ol:nmissãu se pronunciado sob,re a disposição do projecto e 
sobre as emendas, não póde dei~ar de aconselhar a rejeição deste substi-
tutivo. ' '-\ 

O substitutivo do Sr. José Monjardim, prohibindo á União e aos 
Estados, crear impostoS qu'e recaiam sobre generos de producção .de 
outros Estados da Federação, deixou sem àmparo na lei ·os · generoS; de 
'produ'cç&o estrangeira,, que não devem ficar em· plí>sição inferior aos 
nacionaes,. quanto ao consumo, porque, si estes te em· as despezas de . · 
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prodpcção, aquelles teem os onus aduaneiros, o que os coltooa em per-
feita igualdade de encargos. Porque desprotegei-os no consumo, quando 
as imposições com este caracter teem todas por base a uniformidade 
e identidade da tributação para excluir as distincções em razão da pro-
cedencia? E' injusto e falho o subsbtutivo em questão e a Commissão 
não póde acceital-a.. · 

Em vista do que fica acima exposto é a Commissão de parecer qwe 
seja approvado o projecto com as emendas do Sr.' Arnolpho Azevedo, e 
os arts. 2.o, 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 7.o'e8 .0 do substitutivo do Sr. Galdino Loreto 
e rejeitàdas as demais emendas e substitutivos fazendo:.se ;ma redacção 
final as modificações necessarias nas errtendas que forem approvadas 
para pôl-as de accôrdo com os artigos do projecto. 

Sala das Commissões, 3 de novembro de 1903.- Páranhos Monte-
negro, presidente. - Mello Mailos, relator. - James Darcy, com restri-
cções.- Alvaro Carvalho.- Angelo Pinheiro.- Frederico Borges, ven-
cido.- Teixeira de Sá, vencido. 

Kf\'I;ENDAS A QUE SE REFERE O PAREGER SUPRA 

N. 1. 

Accrescente-se o segui.nte .artigo, que será o 1.0 do projecto : 
Art . 1.0 - E' livr·e de quaesquer impo,stos da União ou dos Estados 

e ,municípios o intercurso das mercadorias nacionaes ou estrangeiras, 
quando objecto do commercio dos Estados entre si e com o Distric.to 
Feddral, ' quer por via marítima, quer por via terrestre ou fluvial: 

Paragrapho unico. Exceptua-se desta ,disposição o i;mposto auto-
rizado pelo art. 9. 0 , n. 1, da Constituição Federal. 

N. 2. 
Ao art. 2.0 , em seguida ás palavras- commercio a retalho_:_ accres-

cente-se : 
<< Ou depois de vendidas pelo importador. )) 

N. 3. 
Para o caso de ser approvada· a emenda n . 1. ~ Alter,e-se : para 

2. 0 , 3. 0 , 4.d e 5.0 a numeração dos artigos doJprojecto e bem assim para 
2. 0 e 3. 0 a referencia aos, arts. 1. 0 e 2.o. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1903. - Arnolpho Azevedo. 

N. 4. 
Substitutivo ao projécto n. 252, de 1903: 
Ó Congresso Nacional decreta : 

1 ( Art. }.o- Salvo o disposto no § 3.o do art. 9.o da Constituição ·Fe-:-
deral, o imposto estadual ou municipal, de qualquer natureza, que assente 
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' sO'hre as mercadorias estrangeiras ou sobre as nacüm:aes de pr@ducçãv 
de outros Estados, por motivo de b'rigem ou procedencia deUa:s, ·dará · 
Jogar a utna acção- póssesso-ria contra o Estado ou. município, nos termos 
d..esta lei. · 

§' 1.° Considera-se motivada pela origem ou procédencia da merca-
doria a taxa, sobretaxa, imposto ou aggravação de imposto que, havendo 
similar de prod,ucção do Estado ou município, assente exclusivamente 
sobre as mercadorias importadas, quaesquer que sejam a dénomina1ção 
da taxa ou imposto, a repartição arrecadadora e o momento ou a fórma 
da arrecadação :- . ·' 

§ 2.0 Não se considera motivado pela origelfl .ou procedencía da mer:.. 
'cado.ria o imposto de consumo, cobrado do importador em razão da faci-
lidade da arrecadação, si Ígual imposto é cobrado, por outra fórma e exclu-
sivamente, sobre a mercadoria similar de producção do Estado ou muni-
cípio, ou si a mercadoria importada não tem similar de producção. de um 
ou de outro. 

Art. 2.o ~Compete aos juizes federaes conceder mandado de 'manu-
tenção; ou prohlbitotio, em favor do possuidor de mercad6rias estran-
geiras ou nacionaes que for turbado ou ameaçado na sua posse, ~m con-
sequencia de dispositivo de lei estadual ou municipal que estabeleça 
o imposto a que se refere o artigo antecedente e seu § 1.0 , ou que con-
travenha o estatuído nos arts. 9.0 , § 2.0 e H ,.n. 1, da Constituição Federal. 

Paragrapho unico·. Nos municípios ou circumscripções que não forem 
séde de juiz seccional çompebrá a concessão desses mandados aos res-
pectivos supplentes . 

Art. 3.o - Os mandados de que trata o artigo antecedente serão 
expedidos dentro de 24 horas da apresentação dos requerimentos ·e 
intimados ao exactor e ao funccionario que tiver a attribuição de repre-
sentar, em juizo, o Estado ou município. 

Art. 4.0 - Contra esses mandados só são admissiv~is os embargos 
de falsidade d<.? allegado. ' 

Art. 5. 0 - Os embargos a-qu~ se refere o artigo antecedente devem 
ser apresentados até tres dias depois .da intimação do mandado ao fun-
cCionario que tiver a attribuição de representar, em juizo, o Estado 
ou o município, e, na falta ou ausencia ·desse funccionario até 'tres dias· 
depois da intimação, ao e!Xactor. Fóra desse prazo não serão recebidos . 

Art. 6. 0 - Findo o prazo do artigo antecedente, com os embargos 
ou sem' e!Ies, serao .os ' autos conclusos; e o juiz, dentro de tres diàs, pro-
nunciará a sua sentença con·firmando ou annullando o mandado. 
• Art 7 ° - A sentença conprmatoria produzirá todos os seus e:(ieitos, 
que não se suspenderão ainda que o Estado ou o rimn,icipio próponha 
acção petitoria, para haver a taxa ou imposto impugnado, perante a 
justiça federal, nos termos do art 60,· lettra a, da Constituição Federal. 

Art. '8. 0 --...:. As justiças' locaes são incompetentes,, na fórma do citado 

\ 
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art. 60, lettra a, da Constituição Federal; para conhecer ·dos executivos 
:flscaes dos Estados ou muni'Cip~:os, si a parte 1fundar a defesa em dispo-
sição da 'Constituição Federal ou dessa lei .. 

Art. 9.o - Esta lei entrará ·em vigor a 1 de janeiro de 1 ~05. 
, Salq dàs ·sessões, 28 de oub:tbro de 1903. - Galdino Larelo. 

N. 5 

O Congresso Nacional decreta. 
Art. I.o - Fica o Governo autorizado, nos termos do art. 65, § 1.0 , 

da Constituição, ·a entender-se com os governos dos Estados para o fim 
de obter dos mesmos a nomeação de representantes seus com plenos 
poderes, para, juntamente com o Ministro da Fazenda ou outro represen-
tante do GoveriJ,o da União accordarem sobre o melhor meio de substi• 
tuirem, annullarem ou systematizarem a decretação de impostos sobre os 
productos de importação e exportação interestadual ou entre os Estados 
e o Districto Federàl. · · 

§ 1.0 O accordo feito e approvado pelos governos concordatarios da 
União e dos Estados, depois de homologado pelo Poder Legislativo dos 
Estados, será sujeito á approvação do Congresso Nacional, nos termos, do l 
art. 48, n. 16, da Constituição. 

§ 2. 0 , Os representantes dos Estados, devidamente autorizados junto 
ao Govey;no da União, reunir-se-hão nesta capital em edificio .prévia-
mente designado e devidamente preparado para as duas conferencias . 

§ 3.0 0 Governo, pelos meios a seu-alcance e com o auxilio dos Estadas 
'e. das bibliothecas Nacional, do Senado e da Camara, promoverá a for-
mação de uma bibliotheca de toda a legislação dos Estados, installando-a 
no edificjo quefor designado. · . 

Art. 2.o- Fica o Governo autorizad'o a abrir o necessario credito, até 
o :r;naximo de 50:000$, para as despezas com esse serviço, inclusive as de 
ajuda de custo aos representantes cujos Estados reclamem esse au.xilio 
por não disporem da competente verba. 

Art. 3. 0 - Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das sessões, 9 de novembro de 1903. - Julio Santos. 

N. 6 

O Congresso Nadonal resolve : 
\I 

Art. 1.0 - Não é licito ao Estado, no exercício da faculdade ,que lhe 
é conferida pelo § 3. 0 , do art. 9.0 , na Consti·tuição federal, tributar à 
mercadoria de procedencia estrangeira, á entrada do ~espectivo territorio, 
embora destinada a ser ahi consumida, no caso da mercadoria ser isenta 
de imposto de importação ao transpor a fronteira nacional em virtude 
de tratado ou convenção celebrada entre a União e o paiz de proveniencia 
da especie commercial, na fórma do art. 311 n. 12 da Constituição da Repu-
blica, que regula a materia. · 

i 
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Art. 2.o- O Estado não poderá cobrar impostos sobre a rnercadori t 
de procedencia estra.ngeira , á entrada do territorio respectivo e embora 
de~ti:nada a ser cons1,1mida ahi, além da 'ill).pOrtancia das taxas decretadas 
pelo Congresso; na fórma do art. 70 da Constituição Federal, sobre a. 
mesm!J. mercadoria; mas do maximo para menores taxas, . conforme 
convier ao Estado como medida pr.oteccioni~ta da especie similar de 
sua producção. · 

§ Fica, portanto, o Estado na obrigação ex-vi do mesmo § 3.o, 1 
art. 9.0 , da Constituição da Republica, de recolher trimensalmente ao Th~- . 
souro da União ou á sua delegaci'a fiscal a somma dos tributos que arre-
cadar sobre mercadorias estrangeiras, á entrada do respectivo territorio, 
e na rei:p.cidencia dos impostos. 

Art. 3. 0 - A faculdade conferida ao Estado, de cobrar impostos de 
importação sobre mercadoria de procedencia estrangeira, cingindo-se á 
Constituição da Republica 'e na fórma dos artigos precedentes desta lei, 
não exclue a liberdade attribuida ao Estado pelo art. 12 da mesma Cons-
tituição Federal, de decretar impostos de consumo sobre mercadoria pro-
veni(mte do estrangeiro, quando,· transpostos os limites do respectivo 
territorio, já se achar no giro do .commercio interno, assim como sobre o 
mesmo producto de ·origem nacional dado ao consumo, comtanto que a 
tributação recaia unifotmemente sobre a especie coinmercial, sem discri-
minar a provenÍencÍa OU Origem. I \ 

Art. 4.o- Na passagem da mercadoria de origem nacional, de um 
Estado para ser consumida em outro Estado, é prohibido pela Consti-
t uição da Republica, art . 11, n. I, ao Estado con.sumidor tributal-a á 
entrada do respectivo territorio, sem prejuízo do disposto no artigo ante-
cedente. . ( ·-Sala das sessões, 29 de outubro de 1903.- Erico Coelho. 

' N. 7. 

O Cong.resso Nacionalqecreta : 
Art. I. o- E' prohibido aos Estados : 
I. Tributar á entrada, e antes de expostas á venda para consu:ino.1 

as mercadorias vindas de outros Estados e as de procedencia estran:: 
geira, s~lvo o disposto no art . 7.o, § 3.0 , da Constituição Federal. 

/ · II. Tributar d$ qual que~ modo essas mercadorias no caracter · de 
importação, c'om prejuízo do commercio internacional ou dos Estados 
entre si e com o Districto Federal. 

III. Arrecadar, sem consentimento da União-, as taxas sobre a impor-
, tação de ~ercadorias estrangeiras, no caso do art. 7.o, § 3.o, da Consti- . 
tuição Federal. . 

Art. ,2.o- Essa prohibição não i:tppede que os Estados possam tri-
butar, como a União, cumulativamente ou não, as mercadorias vindas de 
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outros Estados ou de procedencia estrangeira, depqis de expostas á venda 
para consumo. 

Art .• 3. 0 - A prohibição feita aos Estados applica-se tambem ao 
Districto Federal e ao ~ municípios. 

· Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 12 de novembro de 1903. - Francisco Bernardiiw. 

N. 8 

O Congresso Nacional 'decreta : 
· Art. 1.0 - E' vedado á União, como aos Estados, crear impostos 

que sobre qualquer denominação recaiam sobre generos de producção de 
outros Estados da Federação . ' 

§ 1.0 E' igualmente vedado aos municípios tributar a entrada em seu 
territorio de generos de producção de outros m~micipiÇ>s. 

Àrt. 2.o - Ficam livres de todo e qualquer imposto de transito pelo 
'.territorio de um Estado ou na passagem de \l'ffi para outro, os productos 
provenientes de outros Estados da Republica, ou estrangeiros, e bem assim 
os vehiculos, de terra e agua, que os transportarem, c~nforme dispõe o 
art. 11, n. 1 da Constituição Federal. 

Art. 2.o- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala d~s sessões, 12 de novembro de 1903.- José Monjardim . 

SESS-ÃO DE 11 DE DEZEMBRO 

,O Sr. Julio Santos (pela ordem). - Sr. Presidente, acho a questão 
pmito_impo_rtante para que votemos, guiando-nos simplesmente pelo rela-

. torio apresentado pela Commissão de Legislação 
Votação. e Justiça. · 

Gonio apresentante de um substitutivo, eu 
tenho a obrigação de defendei-o _das injustiças que lhe foram feitas pela 
maioria da Commissão. "-, 

A maioria da Commissão, externando-se sobre meu substitutivo, 
P.eclarou que elle assentava sobre a constitucionalidade dos impostos 
interestadua~s. 

E' uma in verdade; o projecto que apresentei não declara semelhante 
cousa, pelo cóntrario, autoriza o Presid~nte da Republica a reunir os dele-
gados dos difierentes Estados para que entre si combinem sobre a ~limi
nação, ou systematização dos impostos entre os Estados. Isto não é 
dizer que os impostos· interestaduaes s~o ou não ~onstitucionaes. , 

\ ''\ 



-570-

Em segundo logar, diz S. Ex. o Sr .. r(jlilimtO•I'\ que o pr.ojeeto nrantém 
os impostos interestaduaes ou a sua constitucion'ai.idade. cous:accontrarra , 
á evidencia àe& textes d.a Constituição.. · 

Esta evidencia é como um axioma, que. prec.isa ser demonstrado .. 
Aqui na ·Camara, quatro ou cinco peputados o.ppuzeraJ:X?.-Se aos. 

impostos interestaduaes de importação e não de exportação, e mais de 
12 Deputados dis.cutiram a consti'tucionafidade dos impostos entre os 
Es~ados. , . 

Não ha, portanto, um.a evidencia, como declara S. Ex. 
O. SR. URBANO SANTos. - V. Ex. admítte que provaram a consti-

tnejonaJidade dos impostos? · 
O SR. JuLIO SANTos. - Admitto, po>rque fiz prova. 
O SR. URBANO SANTOS. - O projecto de V. Ex. mer~ce. mesmo a 

increpação que lhe fez a Commrssão, po1que baseia-se na p1elimiriar da 
constitucionalidade dos impostos·. 

O SR. Juuo SANTos . - O meu proj'ecto não se baseia em tal; eu 
o ofieFeci, como ~olução, mas· não se calcou sobre minha- opinião, que & 
tão livre como a deN. Ex. , 

V. Ex. já acceitou o meu projecto. 
O SR. URBANO SANTOS. - Como? 
O SR. JuLIO SANTos. - Como relator do Orçament9 da Viação, 

em 1896. 
O SR. URBANO . - De que fórma? 
O SR. JuLIO SANTos.- Não posso discutir isso agora. 
O SR. PRESI.DENTE - Attenção l Peço ao nobre Deputado que 

resuma suas considerações, cingindo-se á questão de ordem. r -

O SR .. JuLIO ·SANTO_s .. - V. Ex. ha de perdoar, mas a votação deste r 

projecto está desencaminhada e eu estou procurando encaminhai-a . 
Disse S. Ex. que esta questão dos imppstos interestaduaes é contra 

a opiniâo do Congresso Nacional; mas eu peugunto; ao nobre IDepútado 
como póde Sey' assim, si a Camara ainda est-á vota-ndo o projecto, ,si este 
ainda não foi para o Senado? · . ' 

Disse tambem S. Ex. que ha reiteradas decisões do Su'premo Tribunal 
contra esses impostos. Tambem nãoé certo. O Supremo Tribunal tem se 
pronu.nci'ado seis ou sete vezes sobre esta: , q:uestão e por seis votos 
contra cinco, o que ainda não traduz a opinião do tribunal, qt~e, além diss@, 
depois de se ter manifestado 70 vezes a favor de sua competencia, na 71."' 
declarou-se incompetente em materia de recursos eleitoraes •. Eis ahi o 
que valem os accordãos. ·1 

Terminou S. Ex. dizendo ajnda que, 'pelo meu projecto, os Estados 
corilc0rdando em qualql!lêr solução sobre os impostos interestadl!laes, 
podem, todavia, denuncim o accordo. Tambem não é verdade porq11.e; 
segundo o meu projecto, votado o accordo·entre o.s delegados dos Estados, 
esse acc9rdo é t ambem votado 19elo Congresso. e transformado em lei . 
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Assim, não vejo objecção co'ntra·o meu pFojeéto, ao passo que ellas 
existem contra o projecto sustentado pelo illustre relator da Commissão. 

- A Camara comme"tterá, além de um ataque á Constituição, um verda-
deiro erro de officio si approvar o projecto que o illustre relator defende 
(não apoiados); porque esse projecto ataca a autonomia dos EStados, 
legislando sobre municípios, e fere os princípios da Federação, que esta· 
tuem a completa separação dos poderes dos Estados dos da União. 

' . 

O Sr. Presidente. -Vão se votar as emendas. 
. .-/ 

· O Sr. Anizio de Abreu .(p.ela ordem). - Sr. Presidente, não me 
·proponho a discutir este. assm;npto. · 

·O SR. GERMANo HAssLOCHER.- Nem é possível. 
o SR. ANIZIO DE ABREU. - ... não só porque não é possível, como 

porque acredito que a Camara dos Deputados já se acha bastantemente 
habilitada para decidir sobre a materia. No emtanto, requeim ,a V. Ex. 
que consulte á Carilara si dá preferencia para que sej'ã: votado o projecto 
ap·resentaGl~ pelo Sr. Deputado Erico Coelho que, de quantos proj-ectos 
se apresentam com pretenção sómente a solver este gravíssimo problema, 
o menos offensivo e detrimentoso á Constituição e á integridade do paiz é 
este. (Muito bem.) . 

Réqueiro, pois, a V. Ex. que consulte á Casa sobre si concede prefe.-
rencia, na votação, para o projeeto do Sr. Erico Goéiho. . 

, Posta a votos a preferencia ...requerida ·pelo Sr. Anizio de Abreu, é 
approvada por 59 contra 54 votos. 

O Sr. Augusto ~e Freitas (pela ordem).- Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. um esclareciment0 que possa guiar o m~u voto. 

Concedida pela Cjamara a preferencia ao project0 do Sr. Erico Coelho 
e dado q'ue elle seja approvado, V. Ex. porá a votos o projecto•d@ Sr. Gal-
dino Loreto? 

O SR. PRESIDENTE. - Não, fica prejudicado. 
·o SR. AuGusTo DE FREITAS. - Precisava saber para guiar o meu voto. 
E' an1_1unciada a votaçã? do substitutivo offeFecido pelo Sr. Erico 

Cóelho. 

O Sr. Cassiano do Nascimento (pela ordem·). -Sr. President~, 
acato muito a opinião do Sr. Erico Coelho, porém devo declarar que, a 
meu ver, as medidas contidas no substitutivo de S. Ex. não sanam os 
males que affectam a federação com as tributações interestaduaes. 

Nessas c0ndições, qualquer que seja o respeito que ·me mereça a 
opinião do honrado collega, peço licença para declarar qve voto contra o 
substitutivo de S. Ex., preferindo votar de accordo com o parecer da hon-

. rada C0mmissãó de Legislação e Justi.ça. · · 
Quero tão sómente que isto conste, qualquer que seja o resultado 

da votação. · 

'· 
) 



r· 

' - 572-
\ 

' Posto a voto:;;, o substitutivo' do Sr. Erico Goelho é rejeitll.do por 62 
c<mtra 55 votos. . . · · ' ' 1 

E' 11-nnunciada a votaç~o das emendas offerecidas .pelo Sr. Arnolpho 
Azevedo. · 

Em seguidi=t é annunciada a vot~ção ·da seguinte emenda sob n. 1 : 
•• << Accrescente-se o seguinte artiio, que será o 1.o do projecto : 
Art . 1.0 - E' livre de quaesquer impostos da União ou <;los Estados e 

municípios o intercurso das mercadorias nacionaes ou estrangeiras, 
quando objecto do co_mm~rcio dos Estp.dos entre si e com o Districto 
Federal, quer por via marití~.p.a, quer por via terrestre ou fluvial. 

Paragrapho unico. Exceptua-se desta disposição o imposto al).tori-
zado pelo ar't. 9. 0 , n. 1, da Constituição Federal. » . · 

O Sr. Aug~sto de Freitâs (pela ordem) . . - Sr. Presidente, quando 
este projecto, apresentado pelo Sr. Deputado Arnolpho Azevedo, foi 
submettido a dehate, ·tomei parte na discw;;são, c.ombatendo-o, por 
achâr incompeten~e o Congresso Nacional para legislar sobre o. caso . 

. O SR. HENRIQUE SALLES. - Apoiado. 

O SR. AuGusTo DE FREITAS. -As minhas ·opiniões nãÓ divergiam 
das de S. 'Ex. erh pontos capitaes; todos diziam que a doutrina consignada 
no projecto estava na Constituição e, dahi, concluía eu a desnecessidade 
da lei que se ia votar. ' 

Ouvi entre aquelles que combateram ou, ante~, que sustentaram o 
projecto, que confiar 'á justiça federal decidir de cada caso, á medida 
;que cada acção fosse proposta por aquelles que se julgassem prejudicados, · 
era eternizàr a solução dos casos, era não ter jámaís urri reeurso para, de 
Ve'z, eliminar Um abUSO. I 

' . , :pô i~ bem; o substitutivo apresentado pelo nobre Deputado, Sr. Arnol-
php Azevedo / apoiado pela Commissão, agora - que a Commissão tamberrí 
apoiou o projecto Galdino Loreto - deixa a questão no mesmo pé. 

A lei do Congresso vem dizer quaes são os impostos incônstitucionaes 
e o n9bre Deputado pelo Espírito Santo vem estabelecer a lei do processo, 

J da qual póde usar cada cidadão. prejudipado, isto é, os Estados man-
terão 0s impostos inconstitucionaes e quem se julgar prejudicado usa.rá 
da lei do processo, aconselhada pelo nobre Deputado, como, até hoje, 

., da le.i de processo normal. 
A situação contin úa a 1nesma; portanto, continúo a votar do mesmo 

modo. (Muito bem; muito bem.) ' 
. ' . Em seguida é :gosta a votos e approvada a referida emenda sob n. 1, 
offerecida pelo .Sr: Ar~olplio Azevedo. . 

O Sr. José Monjardim' (pela ordem) requer verificação da votação. 
Procedendo-se á yerifrcação, recon,hece-se ·ter sido approvada por 

71 votos contra 40 - total, 111. 

' I 
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· São successivamente postas fi. votos e approvadas as seguil).tes . r . 
·emendas ofierecidas pelo mesmo senhor, sob n. 2: · 

Ao art. 2.o, em seguida ás palavras- commercio a retalho- accres-
cente-se : . ' ' . 

<< Üll depois de vendidas pelo importador.» 
Sob n. 3 : 
<<Para o caso de ser. approvada a emenda n , 1-..!... Altere-se : para 2. 0 

3. 0 , ~ . 0 ,· e 5.0 a numeração' dos artigos do projecto e bem assim para, 
2.0 e 3. 0 a referencia aos arts. I.o e 2 .0 ». . 1 

E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 4, do Sr: Gal..: 
dino Loreto : 

" Substitutivo ao projecto n. ·252, de 1903 : 
O Congresso Nacional decreta : 

. Art.l.0 - Salvo o disposto 'no §3.0 do art. 9.0 da Constitu'ição F ede:ral·, 
o imposto estadual ou municipal, de qualquer natureza, que assente sobre 
as mercadorias estrangeiras ou sobre 'as nacionaes de producção de outros 
Estados, por motivo de origem ou procedencia dellas, dará logar a uma 
acção possessoria contra o Estado ou município, nos termos dessa lei . 

§ 1.° Considera-se motivada pela Oligem ou procedencia da merca-
doria a taxa, s.pbretaxa,impost0 ou aggravação de imposto que, havendo 
similar de pro9,ucção do Estado ou município, assente exclusivamente 
sobre as mercadorias import?das, quaesquer que sejam a denominação 
da taxa ou imposto, a repartição arrecadadora e .o momento ou a fórma 
da arrecadação. 

- § 2 .o Não se considera motivado pela origem ,ou procedencia da mer-
cadoria o imposto .de consumo, cobrado do importador em razão da faci-
liqade 'da arrecadação', si igual imposto é cobrado, por outra fórma e 
exclusivamente sobre a mercadoria similar de producção do Estado ou 
município, ou si a mercadoria importada não te,m simiiar de producção 
de um ou de outro. 

Art . 2. 0 - Compete àos juizes federaes conceder mandado de manu-
. terição, ou prohibitorio, e~ favor do possuidor de mercadorias estrap.geiras 
ou nacionaes que for turbado ou ameaçado na sua posse, em,consequencia 
de \disposítivo de lei estadual ou 1 fi\Unicipal que estabeleça· o imposto 
a que se refere o artigo antecedente e seu § 1.0 , ou que contravenha o 
estatuído nos arts. 9 .0 , § 2 .0 e 11, n. 1·; da Constituição Federal. 1 · 

Paragrapho unico: Nos municípios ou circumscripções .que não 
forem séde de juiz seccional competirá a concessão desses mandados aos 
respectivos supplentes. 

AFt. 3.0 - Os ruandados de que trata o artigo ·antecedente serão 
expedidos dentro de 24 horas da apresentação dos requerimentos e inti-
mados o· exactor e o funccionario que tiver a attribuição de representar, 
em juizo,·o ,Estado ou município. 
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Art. 4.o--centr.a esses mandados só são admissíveis os embaFgos de'· 
falsidade do allegado. · , 

Art. 5. 0 -:- Os embargos a que se refere o artigo antecedente devem 
ser apresentados até tres dià s depois da intimação do mandado ao ftmc-
cionario que tiver a attribuição d.e Fepresentar, erri juizo,, @ Esrliad.o, ou 
o município', e, tna falta Ôu ausencia desse funccionario até tres dia~ depois, 
da intimação, ao· exactor. Fóra ·desse prazo nã.o serão rec.ebidos. 

Art. 6.0 ~Findo o pr.azo do artigo antecedente., com os embargos 'Ou 
sem elle's, serão os autos conclusos; e o juiz, dentro de tres dias, pronun-
ciará a sua sentença confirmande ou annullando !il mandado: 

Art. 7. 0 - A sentença confirmatoria produzirá todos os seu~ effeitos, 
que não se suspenderão ainda que o Estado ou munü;ipio pr.oponha 
acção~petitoria, pára haver a taxa ou ;mposto impugnado, perante a jus-
tiça federal, nos termos do art. 60, lettra a, da Constituição Federal. 

Art. 8. 0 - As justiças loc·aês são incompetentes, na fôrma do citado 
art. 60, lettra a, da Constituição Federal, para conhecer dos executivos 
fiscaes dos Estados ou municípios, si a parte fundar a defesa em disposição 
d·a Constituiçãu Federal ou dessa lei. 

Art. 9.o- Esta leí entrará em vigor a 1 de janeiro de 1905. 

O si Ga1Qino Loreto (pela ordem). -.Sr. Presidente, de accor~o 
.com o parecer da Corumi·ss·ão, veJ!tho pedir que a votação ·desta .emenda 
se faça por par.t.es. \ 

A primeira parte, .que é const ituída pelo al't. 1.0 , en a c('msideno preju-
dicada ante o voto já dado ás emendas anteriores. 

O. SR. PRESIDENTE.- O art. 1. 0. ~·0 substitti,tiv.o de V. Ex. , com os 
respectivos paragraphos, está p rejudicado . 

.O SR. GALDINO LoRETü. -Bem ; ent.ãü· requeir-o a V. Ex., que prm:ha 
em .votação os arts. 2. 0 .a 8. 0 , OO!tl!stituin<flo tu;a-a paT•t.e separada o p:ara-
grapho unico do art. .2. 0 , qne se refere á .comp:etencia dos supplentes .. · 
Requeiro a V. Ex., Sr. Presidente, que ponha a votos, separadamen:te, 
este paragrapho, bem como o art. 9. 0 , que determina que a lei emtrará 
em vigor a 1 de janeiro d.e 1905~ o que é uma disposição transitaria que 
não teve parecer favoravel da Commissão. (.Muito bem; muito be:n.) 

·, O Sr. Presidente. - 'Vão se votar os arts. _2.o a 9. 0., por ·partes, 
conforme q nobre Depu'tado requel:. 

O Sr. Julio de Mello (pela ordem). ·_ Parece que, antes da vo-
ta·çã@ do substitutivo apresentado pelo Sr. Galdino Loret'o, a Camara dos 
Deputados tem de resolver uma questão preliminar proposta pela Com-
missão de Gonstitu.içào1 nos seguintes termos : « A Commissão, ·em tod_Q_ 
caso requer que -se submetta ;á consideração da Camara a pneliFiilin ar 
d:e serem @S artig.es do S.lilhstittitivo ·do Sr. Galdino Loret@ trans~ormadai 
em· emendas additívas, pa:ra o fim de serem votados sepaTadal\tlente .e sem 

( 
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p11ejmzo .. eLe projeoto~ e~da :urm de _per si, por •que eUes trazem á lei um 
po.dero:so .e effic.az elemento de execuçã-o. » 

O SR. PRESIDENTE. - E' exac'tamen'te ·o que vae ser feito. 
·0. SR. JuLIO D'E MELLO. - Assim, penso que a Mesa deve, antes do -

mais,-consultar a Camara sobre si podem-ou não ser acceitos como emend-a-s 
additivas os artigos do projecto Gald1n-o Loreto. 

O SR. WENCESLAO BRAZ. - Quándo se tratou da reforma eleitoral 
'isto não foi admittido. 

O SR. PRESIDENTE. -O pr~jecto póde ser votado po•r p.art~s; i.st:o 
póde ser admittido perfeitamente. , 

Em todo caso, vou submetter a votos a preliminar da Commissão. 
Consultada a Camara, s-ão transformados em emendas additivas os 

artigos do substitutivo do 'Sr. Galdino Loreto, -conforme tinha proposto a 
·Commissão de Constituição, Legislação e Justiça em seu parecer. 

E' considerado prejudicado o art. 1.0 e seus paragraphos do substi-
tutivo do Sr. Galdino Loreto . 

E' approvado .o seguinte art. 2. 0 do mesmo, salvo o paragraphc;> 
unico. 

Art. 2.0 - Compete aos juizes federaes conced•er mandad-o de manu-
tenção, ou prohibitori•o, em favor .d.0 possuidor de mercadorias estrangeiras 
ou nacionaes, ·que for turbado •OU ameaça-do na su.a pos'se, em cons-eqüencia 
de dispositivo de lei estadual ou municipal que estabeleça o imposto a que 
se refere o artigo antecedente e seu § 1.0 ou que contra venha o estatuído 
nos arts 8 °, § 2.o e 11, n. 1, da Constitui§ãO Federal. 

' E' annunciada a votação do paragrapho unico do art. 2.0 

O Sr. Galdino Loreto (pela ordem). - ' Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. se digne de consultar á Casa sobre si consente na retirada deste 
paragrapho. 

, Consultada a Camara, é concedida a retirada p.edida. 

São successivamente postos a votos e approvados os seguintes 
artigos: · 

<< Art. 3.0 - Os mandados de que trata o artigo antecedente serão 
expedidos dentro de 24 horas da apresentação dos requerimentos e inti-
mados ao exactor e ao funcciona-rio que tiverem a attribuição de repre-
sentar, em juizo, o Estado ou município. 

Art. 4. 0 - Co,ntra esses mandados só são admissíveis os em1>argos 
de falsidade do allegado. 

Art. 5. 0 __._ Os emb?-rgos a .que se refere o -artigo antecedente devem 
ser apresentados até tres dias depois da in'timaç.ão do mandado ao func-
cionario que_ tiver a attribuição de representar, em juizo, o Estado ou o 
·município, e, na falta o:u ausenci:a desse funccionario até tres di_as depois 
da Intimação, ao eJÇ.p.ctor .. Fóra desse prazo não serão recebidos. 

\ 
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· Art. 6. 0 - Findo o prazo do artigo antecedente, com os embargos o!-l' 
sem elles, s·erão 0s autos, conclusos; e o juiz, dentro.' de tres dias, pronun- . 
cíará a suá'- sentença confir:rpand,o ou annuHando o mandado. 

Art. 7. 0 - A sentença confirmatoria produzirá todos os .seus effeitos,. 
- que não se suspenderão ainda que o Estado o~ .o munici,pio proponha 
acção petitoria, para haver á taxa ou imposto . impugnado, perante a · 
justiça federal,. nos termos do art. 60, lettra a, da Constituição Federal. 

Art. 8. 0 --.,.. As justiças locaes são incompetentes : na fórma do citado 
art. 60, lettra a, da Constitui,ç,ão Federal, para conhecer dos executiyos 
fiscaes 'dos Estados, ou municípios, si a parte fundar a defesa em- dispo-
sição da •Constituição Federal ou dessa lei. >> 

E' annunciada a votação do seguinte ar:t. 9. 0 : 

«Art. 9. 0 -Esta lei entrará em vigora 1 de janeiro de 1905 .. » 

' . O Sr. Galdino Loreto (pela ordem). -Sr. Presidente, pedi a pa-
lavra unicamente para solicitar a V. Ex. se digne cons1:1.ltar a Casa sobre 
si conceçle a retirada deste artigo. · 

C0:p.sultada·a Camara, é concedida a retirada pedida. · 

O Sr. Presidente. - Estão prejudica~ós os substitutivos dos 
Srs. Julio Santos, Francisco Bernarâino, José Monjardim e Erico Coelho·. 

E' o projecto, assim emendado, approvado em 3.a discussão e enviado 
á Commissão de Redacção. 

\ ' 
r 

SESSÃO DE 12 pE DEZEMBRO 

Redacção final d'o su'bstitutivo ao projecio n. 56, de I900, declarand~ livre 
' de qualquer imposto da União ou 'aos Estados e Municípios o inter-

curso das rhercadorias na'cionaes ou estrangeiras, quandq objecio do 
commercio dos Estados entre si ~ com o Districto Federal; e dá outras 
providencias. 

(Vide projecto n. 56, de 1900 e 329, de 1901.) 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 -'- E' livre de quaesquer impostos da União ou dos Estados 

. e municípios o intercurso das mercadorias nacionaes ou estrangeiras, 
quando objecto do commercio dos ~stados entre si 

,Red'acção final. e com o Districto Federal, quer por via marítima·, 
quer por via terrestre ou fluvial. 

Pàragrapho unico. Exceptua-se desta disposição o imposto auto-
rizado pelo art. 9. 0 , n. 1, da Con~tituição Federal. · 
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Art. 2. 0 - Salvo o disposto no n. 4 e no § 3.o do art. 9.o da Consti~ 
tuição Federal, só é licito aos Estados . estabelecer taxas ou tributos 
que, sob qualquer denomip.ação, incidam sobre as mercadorias estrangeira>' 
ou sobre as nacionaes de producção de outros Estados, quando concorrem 
as seguintes condJições : 

1.0 , que umas ou outras ·rriercadorias já constituam objecto do com-
mercio interno do Estado e se achem, assim, ·incorporadas ao. acervo 
de suas proprias riquezas : 

2.0 , que as taxas ou tributos estabelecidos incidam tamb.em, com a 
mais completa igualdade, sobre as mercadorias similares de producção 
do Estado. 

Art. 3.o - As mercadorias estrangeiras ou nacionaes, que não tiverem 
similares na producção do Estado, só poderão por este ser taxadas ou 

. tributadas, quando constituírem objecto do comm_ercio a :retalho ou 
depois de vendidas pelo importador. 

Art. 4.Õ - Os municípios, igualmente, só· poderão taxar ou tributar 
as mercadorias estrangeiras ou as nacionaes, produzidas por outros 
municípios do mesmo ou de differente Estado si, em relação a elles se 
verificarem todas as condições estabelecidas para os Estados, nos arts. 2." 
e 3. 0 desta lei. 

A~t. 5.0 - Compete ao~ juizes federaes conceder mandado de manu-
tenção ou prohibitorio em favor do possuidor de mercadorias estrangeiras 
ou nacionaes, que for turbado ou ameaçado na sua posse, em consequencia 
de dispositivo de lei estadual ou municipal que estabeleça impostos fóra 
das condições da presente lei. 

Art. 6. 0 - Os mandados de que trata o artigo antecedente serão 
expedidos dentro de 24 horas da apresentação dos requerimentos e inti~ 
mados ao exactor e ao funcionaria que tiver a attribuição de representar, 
em· juizo o Estado ou município. 

' Art. 7.0 - Contra esses mandados só são admissíveis os embargos 
de falsidade do a.Jlegado. 

Art. 8. 0 - Os embargos a que se refere o artigo antecedente devem 
ser apresentados até·tres dias depois da intimação do mandado ao func~ 
cionario que tiver attribuição de representar, em juizo, o Estado ou 

. município, e, na falta ou ausencia desse funccionario até tres dias depois 
da intimação, ao exactor. Fóra desse prazo não serão recebidos. 

Art. 9.o - Findo o prazo do artigo antecedente, com os embargos 
ou sem elles, serão os autos conclusos ao juiz, que, dentro de tres dias, 
pronunciará a sua sentença confirmando ou annullando o mandado, 1 

Art. 10. - A sentença confirmatoria produzirá todos os seus effeitos, 
que não se suspenderão, ainda que o Estado ou o município proponha 
acção petitoria, perante a justiça federal, nos termos do art. 60, lettra a, da 
Constituição Federal, para haver a irriportancia da taxa ou do imposto 
impugnado. 

IMPOSTOS INTERESTADUAES, 



I ' . ( 

-578 ~. 

Art. ti.- As j.ustiças locaes>são incompetentes·, Illa. fórma do ci·tado 
art.' líi.@,,. lettra a, ela Gonstituição· Fe.deral, para. conhecer dos executivos 
fiscaes doll. Es.t.ados ou. DlJ.Unicipi@s;. desde que a parte funde a sua defesa\ 

" em disposição daquella. Constituj!?ão·ou desta lei. 
Art. 12.- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões~ 12 de dezepihFo de· 1903' - Domingo.s Gui-

m:arães;..- Ferrei·ra• Braga. 

\ . 
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NOTA 

Proposição n.o 219. 

Em 27 de D_ezembro são publicados os pareceres das Commissões 
de Finanças e Constituição com emenda. Em 28 é a 2.a discussão encerrada 
sem debate e approuada a proposição com emendas. O Sr . Pires Ferreira fala 
pela ordem. Em 29 entra a proposição em 3."- discussão. Ora o Sr. Pires 
Ferreira. E' encerrada a discussão e approuada a proposição. A requeri-
mento do Sr. Metello é na mesma sessão approuada a redacção final. E' 
deuoluida á Camara. 



' J 

· ' 

·, 

) 



IV• 

S'ENADO FED'ERA'L 

SESSÃO DE 27 DE DEZEMBRO 

Foi presente á Gommissão de Finanças a proposição. da C:a:mar:a dos 
Deputados que declara "livre de impostos da União, dos Estados e Muni-

cípios o intercurso das mercadorias nacionaes ou 
Parecer da estrangeiras, quando objecto de ~oommercio dos 

Com. de Finanças. Estados entre si e •com @ Districto Federal. 
E' uma lei organ.ica e vivificadora de um postu-

. lado constitucional, cuja inobservancia se estava .radicarid@ maleficamente 
na administração dos Estados, enfraquecendo dia a dia os laços federa-
tivos da nossa organização política e dissolvendo de um modo perigoso 
a solidariedade nacional. 

A proposição da Gainara1traduz com sabedoria e prudencia e a. o mesmo 
tempo com 'firmeza e efficaz sancção o pensamento do nosso instituto 
fundamental no projecto de lei que é agora sujeito á delíbe~ação do 
Senado. . 

No s.eio d.a Gommissão de Finanças causou o projecto a mais agradavel 
impressão, suscitando-se apenas um ligeiro reparo em relação ao art. 10, 
de Cl!-ja reda§ão parecia decorrer a eliminação do recurso legal das sentenças 
do juiz seccional para o Supremo Tribunal Federal. 

Uma analyse, mesmo ligeira, dos dizeres do referido artigo, faz 
resaltar com evidencia qu(l não se cogita absolutamente de privar as 

.t partes de , qualquer .recurso e de considerar comG~de ultima instancia 
a sentença do jui.z seccional; o que determina o art. 10 é que, qualquer 
recurso, ainda mesmo o determinado por uma acção petitoria, não poderá 
ter eflleito suspensivo. 

Tendo sido est~ a unica objecção levantada no decorl)er do exame 
·,e .c.@nvencida a Gomm'issão que a redacção do artigo referido não ofl!erece 
motivo para a duvida suscitada ·e que por outro lado qualquer emenda, 
produzida por um excessivo escrupulo; poderia privar por mais .de um 
anno o paiz -de tão salutar medida, é de 'parece:r; que seja a propnsição 
acceita com;;vivo interesse pelo Senado. · 

skla das Gommissões, 22 de dezembro de 1903. - F..eliciano P'enn·a, 
presidente. - Ramiro Barcéllos, relator. - Si,gismundo Gonçalves, pela 

• 1 I 1 
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conclusão. -: Gustavo Richard. ~ J. Joaquim de Souza. - Olympio 
Campos. · 

A Commissão de Constituição, Poderes e Diplomacia' opina pela 
acceitação da proposição n . 219, de 1903, vinda da Camara dos Deputacio,s 

regulando o intercurso das mercadorias nacionaes e 
Parecer da Com. estrangeiras, quando objecto do commercio dos 

de Constituição. Estados entre si e com o . Districto Federal, com as 
emendas seguintes : 

I 
Ao art. 1.0 accrescente-se no principio- a contar da data da execução 

desta lei. 
II 

Supprima-se o art,. 11 . 

III 
Accrescente-se onde convier : 
Art. - A presente lei entrará em execução em toda a União da 

data da expedição d.o respectivo regulamento. 
Sala · das Commissões, 27 de dezembro de 1903. - A . Azevedo . -

Francisco Glycerio.- Ferr~ira Chaves. 

'Í 

SESSÃO DE 28 DE DEZEMBRO 

. Entra em 2.• discussão, com o ·parecer favoravel da Commissão de 
Finanças; e a emenda ofierecida pela de Constituição e Diplomacia, 

2.• discussão 
da proposição. 

o art. 1.0 da proposição da Camara dos Deputados 
n . 219, de 1903, declarando livres de quaesquer 
impostos da União ou dos Estados e municípios o 
intercurso . das mercadorias nacionaés ou estran-

geiras, quando objecto de commercio dos Estados entre si e com o Dis""' · 
tricto Federal. ' 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
Posto a votos, é approvado o artigo, salvo a emenda da Commissão 

de Cónstituição e Diplomacia. 
Posta a votos, é approvada a emenda. 
Seguem-se em discussão <e são sem debate approvados os artigos 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
Segue-se em, discussão, com a emenda suppressiva, ofierecida pela 

Commissão de Constituição e Diplomacia, o art. 11. 

í 
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Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
E' annunciada a votação da emenda. 

O Sr. Pires Ferreira (pela ordem). - Sr. Presidente, a accei-
tação desta emenda importa na execução da lei este anno, apeza.r de t~r 
eHa de voltar á Camara. Por consequencia, quer: isto dizer que continuarão 

·ras populações do norte e do sul qa Republica sujeitas a impostos ve.xa-
torios, como os que se cobram diariamente. 

Posta a votos, é approvada a emenda. 

'SESSÃO DE 29 DE DEZEMBRO 

O Sr. Pires Ferreira - Sr. F-residente, hontem, quando se 
tratava ·de votar esta proposiçãÓ, protestei .contra a emenda ao art . 1.0 

3.a discussão 
da proposição. 

porque via que ella vinha protellar a execução da 
lei no anno, que vae entrar ' daqui a dias, conti-
nuando, por conseguinte, os Estados a explorar 
o imposto sobre o povo brazileiro de norte a sul 

da Republica, quasi que discricionariamente, porque esse imposto é 
contrario á Constituição. 

O SR.. JoÃo CoRDEIRO. - Dá um aparte. 
O SR. PIRES FERREIRA.-Não exclui o Piauhy; referi -me aos Estados 

de nort.e a sul, por isso, tenho-respondido ao aparte de V. Ex. 
O SR. JoÃo CoRD~IRO. - Como é que o Estado do Piauhy ha de se 

arranjar sem ·este imposto? 
. ·O SR. PIRES FERREIRA.- Pergunte V. Ex. á Constituição da Repu-
blica, e essa lhe dirá :viva como puder. 

Si se organizam os Esta~os com despezas extraordinarias, de maneira 
que não possam viver sem o vexame do povo por meio de impostos extra-
ordinarios, não sou culpado. 

. O SR. JoÃo CoRDEIRO.- V. Ex. tem grande culpa por4ue, até agora, 
dominando no Piauhy, jámais acabou com esses impostos. 

o SR. PIRES FERREIRA.- Eis outro aparte que agradeço a v.· Ex., e 
esperava isso mesmo da parte do meu visinho do Ceará, testemunha . de . 
vista do meu procedimento no Estado do Piauhy, para dizer que nunca 
dominei alli . . 
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Apenas aqui represent0, como tenha r:epnesentado., @ partid0 J:iue me 
elegeu. · 

Não tenh6 nenhuma responsabilidade no governo do Estado, onde se 
Iaz o que o ·governador entende, de accôrdo ;com as leis alli votadas pela 
assemb'l'ea: o 

// 
{ 

'Durante 14 annos em que tenho •occupado ·logar na •}'láli:tica 'mii1itante 
·· dn meu pàiz, nunca pedi ao Estad0 nomeação alguma a Riio ·ser a de pro- ' 

motor para um adversario e um juiz·ado •para ·esse mesmo promo.tolr. 
Teem plena liberdade de acção o ·g<wernador. ,e 0S meus amigos 

~ par~ dirigirem a política como melhor entenderem.; portanto, não domino 
no Estado do Piauhy; ao contrario, sou dominado pela vontade deUe. 

O SR. Jo·Ão CoRDEIRO.- Pois eu pensava que V. Ex. era o mànda-
chuva alli. 

O SR. PIREs FERREIRA.- Mas isto não quer dizer, Sr. Presidente, 
que eu, dominando, como disse o illustre Senador pelo Ceará, 0 Estado do 
Piauhy, faça com que a Constituição seja respeitada cpm a cobrança 
destes impostos vexatorios, contra ns quaes a imp>:r:ensa da Capital Federal 
e elos Estados brada todos os dias; e depois ele seis mezes de grandes d!_ffi-

. culdades na Camara dos Deputados, sendo votada esta lei, que já não veiu 
ao salbor daqueUes ·que são radicaes na mater.ia, corno eu., que entendo que 
tod0s os impostos são com'tra a Constituiçã-o da Republica ... 

O SR. JOÃO CoRDEIRO.--:-- Toàos?! 
-0 SR. PIRES FERREIRA. - Ora, V. Ex. já sabe a que impostos me 

quero referir. Fallo dos impostos entre Estados. 
Mas, dizia eu .: ,depois de votacla esta proposição na: Camara, chegou 

ella ao Senado e foi logo emendado o art. 1.'\ com o fim de protellar a 
sua execução. , ! 

Si os Estados não podem viver sem a co'brança destes impostos, 
dispensem elles esses regimentos policiaes, muitas vezes attentatorJos 
da liberdade de todo o mundo; ·g0vernem a Republíca nos Estados, , 
com a lei e, si não puderem aguentar com ella é porque ,ha vexação de 
todos os direitos individuaes, denunciados quasi diariamente no Senado 
e na Camara, e até na imprensa. 

E qual a repressão que se deu a isto? Não; o Congresso Nacio:aal vae 
pari passu cor~ando estas difficuldades }'lOr que passa o po\VO em proveito 
c1 e aqgans. 

Sei que est01:1 clalffiando no desert0; •que a proposição ha de .passar, 
emendada ao sabor do,s que tudo podem contra o inter.esse popular. 
).VLl s p_ouco imp~r~a; o meu prote~to ficará nos Ann_aes desta das a~ 7on~ra 
esses Impostos 1mquos e vexatonos que todos os dias tendem a divorciar 
o povo da Republica~ tão pura como foi proclamada e nos foi promettida a 
15 de novembro. 

' Tenho dito o bastante, Sr. Presidente, para condemna-r esses impostos, 
como para condemnar os revisionistas disfarçados que, com esses ataques 
diarios á Constituição da Republica, querem a revisão, não pelos meios 

\ 
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COI:J.Stitucionaes, mas por meios mais rapidos, capazes de lhes satisfazer 
as ambições no governo dos Estados. · 

Eu desejava que esta votação fosse nominal... 
O SR. MANOEL DuARTE. - Requeira. 
O SR. A. AzEREDO.- Póde ser. Não ha inconveniente. 
O SR. )=>IRES FERREIRA. - ... porque pretendia collocar em terreno 

de maior franqueza a qüestão entre os que são contra os impostos e os 
que são a seu favor. · 

Os contrarias querem a Constituição, sem íntervenção que perturbe . 
qualquer .artigo seu; os que querem a emenda desejam a perturbação / 
dos artigos constitucionaes, que prohibem este imposto iníquo, que ainda 
hoj.e se. cobra, e, portanto, querem a revisão. 

O SR. JoÃo CoRDEIRO.- Pois eu ·sou pela emenda e sou contra os 
impostos. 

O SR. PrRES FERREIRA. -Sim, senhor; rrias não vejo razão para 
isso. 

Sr. Presidente, não apresento emenda alguma. Satisfaço-me com o 
protesto que ora faço, contra esses ataques á Constituição e direito do 
povo, que está sendo todo dia explorado, maxime pelas leis estaduaes 
em geral. (Muito bem)· muito bem.) 

· Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão . 

Approvação 
da proposição e 

emendas. 

. Posta a votos, é approvada a proposição COJ? 
emendas adoptadas em 2. a discussão e vae sêr 
devolvida á Camara dos Deputados, indo antes á 
Commissão de Redacçã?. 

O Sr. Metello. · - Sr. Presidente, venho apresentar a redacção 
do projecto que acaba de ser approvado. 

Requeiro, pois, que se consulte o Senado si concede urgencia, afim 
de ser a mesma immediatamente discutida. 

Consultado, o Senado conC'ede a urgencia. 
E' lido , posto em discussão e sem debate approvado o seguinte parecer. 

Redacção final das emendas do Senado á proposição da Camara dos Depu-. 
lados n: 217, de 1903, regulando o intercursodas mercadorias nacionaes 
e estrangeiras, quando objeclo de commercio dos Estados entre si e · 
com o Dislriclo Federal. 
Ao art. 1.0 Accrescente-se no principio.......:: a, contar da data dá execução 

desta lei. 
1. Supprima-se o art. 11. 

Redacção fimi.I. Accrescente-se onde convier :/ 
Art. - A presente lei entrará em execução 

em toda a União da data da expedição do respectivo regulamento. 
Sala das Commissões, 29 de dezembro de 1903.- J. M. Melello.-

Gama e Mello. - Gustavo Richard. 



F 

,., ., 



1904 

.. 

/ 



>. ' 



NOTA 

Projecto n.o 3. 

' 
'Em 19 de Janeiro vae a imprimir o parecer sobre as emendas do 

Senado. Em 20 de Maio, já na sessão ordinaria, entram as emendas em 
discussão unica ficando encerrada sem debate. Em 26 são approvadas as 
ires emendas do Senado, sendo enviadas com o projeclo á Commissão de 
redacção. Em 30 é approvada a redacção. Em 3 de Junho é o projeclo 
enviado á sancção. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 19 DE JANEIRO (1904) · 

Emendas do Senado ao proj-eclo n. 252 B, de 1903, declarando livre de 
quaesquer impostos da União ou dos Estados e -Municípios o inter-
curso das mercadorias nacionaes ou estrangeiras, quando objecto do 
commercio dos Estados entre si e com o Districlo Federal; e dá outras 
providencias. 

(Vide projectos ns. 56, de 1900, e 329, de 1901.) 
A Commissão de Legislação e Justiça, tendo detidamente estudado 

as emendas do Senado á 'proposição da Camara dos Deputados que declara 
livre de impostos o inter<;urso das mercadorias nacio-

- Parecer naes e estrangeiras quando objecto do commercio 
sobre. as emendas dos Estados entre si ou com o Districto Federal, é 

do Senado. de parecer que ellas sejam approvadas. 
Assim pensa esta Commissão : 

I. o; porque a' primeira emendq, mandando que a liberdade de inter-
curso só se torne efFectiva a contar da data da éxecução da lei, evita que 
os interessados, que até essa data ten~am pago impostos abolidos pela 
mesma, possam pretender, administrativa ou judicialmente, a restituição 
das quantias pagas, dando á lei um efieito retroactivo, tomando-a como 
lei interpretativa da Con~tituição Federal e não como regulamentar do 
commercio dos Estados entre si e com o Dístricto Federal a que ella é 
destinada; -

2. 0 , porque a 'segunda emenda, determinando a suppressão do art. 11 
da proposição da Camara, melhora as condições de exequibilidade da lei, 
pois tira-lhe a aspereza de uzva disposição, por alguns reputada inconsti-
tucional, sem prejuízo nenhum das garantias conferidas aos. possuidores 
de mercadorias que reccorram ao Poder Judiciario para se manterem na 
posse dellas, contra os mandados de apprehensão do fisco estadual ou 
municipal; 

3. 0 , porque a terceira e ultima emenda, exigindo a regulamentação 
da nova lei, que tem urp_a iÍnportante parte processual, incontestavel-

IMPOSTOS INTEilESTADUAES, 38 
/ 
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mente ~em melhorai-a; porque qá ensejo ao desenvolvimento de sua& 
disposições, de modo a tornai-as mais'-~claras e ~ mais precisas em todos os 
incidentes e minucias de um procedimento ,judicial, que, tendo prazos. 
curtos e marchaJ apida deve prover a todas as hypotheses üe modo a nã() 
oflierecer,duvida ou embaraço na sua RJ:'l:F>licação. ·' 

E taes são os fundamentos em · que a CQmtnissão de Legislação e 
Justiça assenta o seu juizo favpravel á approvação das emendas do Senado. 

Sal? das Gommissões, 19 de janeiro de 1904.- Paranhos Monlenegro; 
presidente. - Mello Mailos ,'relator.- James Darcy.- Angelo Pi.nheiro • 
....,-Alvaro Carvalho.- .Carlos Peixoto Filho. · 
Emendas do Senado ao,proJe«lo da Camarado f Deputados n. 252B, de 1903. 

Ao art. 1.0 "- Accrescente-se, no principio : a contar da data da 
execução desta lei. 

Ao art. 11 - Supprima-se. 
Accr,esce,nte-se onde conv'ier : I . . 

. Ar,t. .A -;presente Je'i .entrará em execução em toda a União ,da data 
da '.expedição d0 respeGtivo .reg~.Iamento. . J 

Senado Federal, 29 de dezembro de 1903. Affonso Auguslo Moreira 
Penna, Presidente.- Joakim d'O. Caiunda, 1.0 Secretario.- Henrique da 
Silva Cóuiinho, 2.o Secnetario. 

' . SESB!Ã.0 DE 20 DE MAIO 

E' ap.n.unciada a · discussã0 •uhica· do P'rojeGto n. 3, de 1904, relativo 
ás emendas do :Sen.ado ao pro~ecto n, 252 B, de 19@3, declarando liv·re de 
quaesquer imp~'>stôs da União ou do~ ·Estados e nmnicipios o ·intercur.so 
das mercadoria~ naci(maes ou estrangeiras, quand~.o~jecto do -commercio 
dos Es:ta:cl:e-s·e.ntre si e com·o mstricto Federal, e·dando outras providencias. 

Ninguem p.ed·indo a ·palavra, é encerrada a discussão . e adiada a 
· votação. 

I 
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SESSÃO DE 26 DE MAIO 

O Sr. Presidente. ---; A este projecto foram apresentadas pelo , 
Senado emendas que tiveram parecer· l'avoravel da Gommissão de Gonsti~ 

! tuição, Legis·laçãa e Justi-ça. ·· ' · 
As emendas são as seguintes. (Lê.) · 
Sã..o successiv·amente. postas a votos , e app.rovadas as seguintes 

emendas do Senad0 aci profecto da Camara dos Deputados n. 252 B', 
de 1903: 

Ao art.l l-. 0 - Accrescente~se, no prineipio :. a contar da data da exe-
çução desta lei. · 

Ao art. 11. - Supprii:na-se. 
Accrescepte-se onde convier : 

. Art. A presente 1eir entrará em eiXecução em toda a Uniã0 da, data 
da expediçã@ do res.p>ectilvo regulamentq:. · 

E' e proj•ecto envi'àd@> á Commiss'ã@ de Reclacção, officiando-se ao 
~'Senado do occorrido. ' · 

SESSÃO DE 28 DE MAIO 

I 

Redacção final do pr.ofeclo n. 252 B, de 190~,. eMI!.endado pelo Senado,. decla-
rando livre de quaesquer impostos da União au dos. Estados e municí-
pios, a contar da dala da execução d,esla lei, o inlercUrso das mercadorias 

· nacionaes ou estrangeiras, quando objeclo do commerci.o dos Estados . 
entre si e com o Dislriclo Federal, e dá outras provídencias. 

(Vide projectos ns. 56,. de 1900,252 a 252B, de 1903, 329., de 1901 e 3, 
de 1904.) 

O Cóngresso Nacional decreta : 
Art. L 0 - E' livre de quaesquer impostos da União ou dos Estados 

e municipí'Os, a contar da data da execução· desta lei, o intereui!so das 
mercadorias naeionaes ou estrangeiras, quando 

Redacção final. objecto· do c·om.mercio dos Estados entre si e €Om o 
Districto Federal, quer por via marítima, quer por 

via terrestre ou fluvial.. 
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Paragrapho unico. Exceptua-s~ desta disposição o imposto autorizado 
peloa~t.9.o,n.l,daGonstit.uiçãoFederal. '. .· ', · 

Art. 2. 0 - Salvo o disposto no n. 4 e no § 3.0 do art. 9.0 da Consti-
tuição Federal, só é licito aos Estados estabelecer taxas ou tributos 'que, 
sob qualquer denominação, incidam sobre as mercadorias estrangeiras 
ou sobre as n'acionaes de producção de outros Estados, quando concor-
rerem as seguintes condições : 

J 

,La, que Ulffias _ou qutr-as mercadorias já . constituíam objecto do 
commercio interno do Estado e se achem, assim, incorporadas ao acervo 
de suas proprias riquezas; · · 

2.a, que as taxas ou tributos estabelecidos incidam tambem, com à. 
mais completa igualdade, sobre as mercadorias similares de producção 
do Estado. · 

Art. 3.0 - As mercadorias estrangeiras ou .naciorraes que não tiverem 
similares na producção do Estado, só poderão por este ser taxadas ou 
tributadas, qua~do constituírem objecto de commercio a retalho ou depois 
de vendidas pelo importador. 

Art. 4.o- Os municípios, igualmente, só poderão taxar ou tributar 
as mercadorias estrangeiras ou as nacionaes, produzidas por outros muni-
cípios do mesmo ou .de differente Estado, si, em relação a elles, se veri-
ficarem todas as condições estabelecidas para os Estados, nos arts. 2.0 e 3. 0 

I • 
desta lei . 

Art. 5.o - \Compete aos juizes federaes conceder mandado de manu-
tenção ou prohibitorío em favor do possuidor de mercadorias estrangeiras 
ou na cionaes, que fôr turbado ou ameaçado na sua posse, em consequencía 
de dispositivo da lei estadual ou municipal que estabeleça impostos .fóra 
das condições da presente lei. 

, Art . . 6.o - Os mandados . de que trata o artigo antecedente serão 
expedidos, dentro de 24 horas da apresentação dos requerimentos e intí- -
mados ao exactor e ao funccionario que tiver a attríbuição de representar 
em juizo, o Estado ou município. 
, Art. 7. 0 - Contra esses mandados só são admissíveis os embargos 

d.e falsidade do allegado . 
Art. 8. 0 - Os embargos a que se refere o artigo antecedente devem 

ser apresentados até tres dias depois da intimação do mandado ao func-
cionario que tiver attríbuição de apresentar, em juizo, o Es~ado ou muni-
cípio, e, na falta ou ausencia desse funccionario até tres dias depois da " 
intimação, ao exactor. Fóra desse prazo não serão recebidos. 

Art. 9.o - Findo o prazo do artigo antecedente, com os embargos 
ou sem elles, serão os autos conclusos ao juiz, que, dentro de tres dias, 
pronunciará a sua: sentença confirmando ou. aímullando o mandado. 

\ Art. 10.- A sentença confirmatoria produzirá todos os seus effeítos, 
que não suspenderão, ainda que o Estaqo ou o município proponha acção 

. I 
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petitoria, perante a justiça federal, nos termos do art. 60, lettra a, da 
Constituição Federal, para haver a importancia da taxa ou do imposto 
impugnado. · 

Art. 11. - A presente lei !)ntraráJ em execução em toda a União da · 
data da expediçãô do respectivo regulamento. 

Art. 12.- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 27 de maio de 1904. - Domingós Guimarães. 

- Walfredo Leal. 

Na Sessão de 30 é aprovada a redação final. Em 3 de Junho é o 
projeclo enviado á sancção. 
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NOTA 

Projecto n.o 216. 

, Em 26 de Agosto o Sr. Carneiro de Resende justifica o projecto. 
Em 9 de Novembro é publicado o parecer da Commissão de Constituição 
e Legislação que offerece um substitutivo. Em 21 é encerrada sem· debate 
a l .a discussão. Em,_22 é approvado o substitutivo da Commissão. 
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CAMARA DOS DEPLJTADOS 

'' < I 
SESSÃO DE 26 . DE AGOSTO .(1907) 

, O Sr. Carneiro de Reze.nde. -Sr. Presidente, á henevola apre-
ciaçã@. da Casa venho h~je offerecer um projecto d-e lei, em torno .do qual 

, · dir-ei .alguma . ç,ousa agora, cQm o compromi:sso de dizer mais, o.pportuna-
mente, si fôr preciso. 

· E' a proposito da velha questão dos impostos interestaduaes. 
Sr. Presidente, o Congresso, para manter a liberdade e até -certo ponto 

assegurar a existencia do. commercio interestadual, intensa e exténsa-
' mente ferido por effeit,o das leis regionaes, instituindo impostos interes-

taduaes, votou a lei n. L1~5 de 11 de junho de 1904, lei que d-eclara 
livre de quaesquer impostos federaes, estaduaes e municipaes, o inter-
curso de mercaGlorias naciona•es ou estrangeiras, quando objecto de 
commercio dos estado.s entre si e com o Districto Federal. Uevo, porém, 
assignalar que o Supremo Tribunal Federal, anteriormente a essa lt)i, 
por julgados successivos, havia declarad.o de modo perémptorio qu~ aos 
Estados não assistia o' direito de tributarem a importação naciona1, uma 
vez que isto lhes era pJ;"ohibido pelo n. 5,, do art. 34 da Constituição, em 

-virtude do qual cabe privativamente ao Congresso regular o commercio 
dos Estados entre si e com o Districto Federal. Apeiar, porém, deste 
dispositivo de lei, apeza:r da jurisprudencí'a firmada e seguida pelo elevado 
tribunal, -a; verdade é que essas tributaçõ.es continuaram de pé -até ·que o 
Congresso Nacional, solicitado· por praças, associações e orgãos comrner-
_ciaes, votou a lei a que · acabei de me referir. Esta lei, Sr. Preside'lll!te, 
verdadeira ·superfetaÇão legislativa, consoante -op-i-niões auterizadas 
consagra a mesma doutrina firmada pela jurisprndencia do tàbuwal, 
de fórma qlie eHa teria necessariamente, wmo de facto teve, a saflcção 
deUe nos casos-concretos qu•e foram levados ao seli julgamento. 

A lei encer-ra dtlas partes clistincta:s :a La, de natureza suhstan..tiva, 
define o momerm.tb, as condições em que -as mercadorias nacionaes e estran-
geiras est·ão sujeitas á tribtltação pelos respectivos Estados; e a .2. a, quf 
é de caracter processual, con:l?ere á j•lilsti.ça federal a attribuição de conceder 
e -expl,edir ma;q.da:d0.s de manutençãO e prohibito.:tio em fay-or do posstlidor 
de mercadorias naciGnaes ou estrangeiras para ·o dfeibo de Jil~O · pag:;tl' 

-. 
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impostos contrarios a esta lei. Com estas providencias tomadas pelo 
corpo legislativo, com estes remedios possessorios, entendeu bem o 
legislador que (i)S impostos interest ;J.duaes estariam abolidos, em beneficio 
da grandeza e prosperidade economicas do nosso .paiz . Entretanto, isso 
n ão succedeu, e uma formidavelluta contra a lei começou a apparecer-aqui 
e alli. · ' 

De um lado, Sr. Pres,idente, surgiu a questão de estar eivada d~ 
inconstitucionalidade, na sua parte processual, a lei da União, com o 
fundamento de que toda vez que for arguida de inconstitucional uma lei 
regional é competente para temar conhecimento da allegação a justiça 
local, com recurso extraordinario para · o Supremo Tribunal Federal. 
Mas esse argumento não· prevalecerá, em virtude de decisão do mesmo 
Tribunal. · 

O Supremo Tribunal em um longo accórdão sob n. 1 . 221, de 24 de 
outubro de 1906, de que foi relator O· illustrado ministro Sr. Epitacio 
Pesso,a, firmou no assumpto a intelligencia da constituCionalidade e decla-
rou que a lei 'n . 1.185, de 11 de junho· de 1904, na sua parte processual, 
era constitucional'. 

' De outro la,do, Sr. Presidente, surgiu ·um meio grosseiro para que a 
lei fosse burlada na sua applicação, m'eio que me parece bastante violento. 
V. Ex. sabe que para concessão dos mandados de manutenção e prohi-
bitor.io eni favor do possuidor de mercadorias, é preciso que haja aggressão 
ou ameaça á posse das .mesmas mercadorias. Pois bem, o meio consistia 
no seguinte : o contribuinte, intimado a pagar o imposto, recusava pagar · · 
e tratava de buscar o amparo da lei; mas o fisco estadual vinha e propunha-
lhe o executivo, penhorando outros bens, embora com sacrificio do direito 

· da parte de dar bens á penhora. 
· Com este ardil, attribuido á .certa justiça, ficava o contribuinte 

inteiramente desarmado, porque o remedio possessorio applica~se sómente 
ás mercadorias nacionaes e não . ás estrangeiras, pelo que a lei tornava-se 
burlada neste caso . \ 

.Eu vou lêr a este proposito um trecho publicado no Boletim Commer-
cial do Brazil: << Isso poz em serio_s e insuperaveis embaraços o Supremo 
Tribunal, que, adstricto aos teriiJ.OS da lei, não podia conceder o mandado 
de manutenção por não haver turbação da posse de mercadorias. 

A_ consequencia foi que afinal, pOJ;" esse meio tortuoso, o Estado veio 
a embolsar o producto do imposto illegal. » 

Mais tarde, Sr. Presidente, surgiram então, em alguns Estados, 
varias refórmas tributarias com o intuito tendencioso de illudir a abolição 
dos impostos interestaduaes; e, embora esses impostos recahissem spbre 
as mesmas mercadorias, elles tinham apenas uma-denominação differente 
de fórma que a verdade é que estes impostos foTam simplesmente deslo-
cados e por essa maneira infringia-se,· feria-se a lei do mesmo modo . 

Sendo assim, parece-me que a(l refórmas forarri feitas simplesmente 
em torno das denominações tributarias e nada mais . 
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UM SR. DEPUTADO. - Questão de nome, apenas. 
O S"R. CARNEIRO DE REZENDE.- Dahi os celebres impostos de con-

sumo, imposto de gyro commercial, de patente aommercial, imposto de 
estatística e outras denominações euphemias, mas correspondendo todas, 
no fundo, á mesma sub~;tancia. 

Si o Supremo /Trib)mal ·, Federal declarou inconstitucionaes todas 
essas especies tributarias, vindas ao seu conheciruentJ), a verdade é 
que as taxações continuam de pé, com o mais formal desprestigio para 
uma lei da Republica, lei que envolve claramente o modo de sentir dos 
tres poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciario. 1 

Este facto, que é para sé lastimar, talvez não se désse em um paiz 
onde houvesse mais cultura,_ mais sentimento jurídico .. 

Peço ainda licença a V. Ex. para ler o seguinte período do Boletim 
I nduslrial: · 

«Nos Estados Unidos o Legislativo e 0
1Executivo consideram uma 

condemnação publica a sentença da Côrte Suprema, que fulmina uma 
lei qe inconstitucional e depois de tal declaração tratam de supprimil-a. 
Não se comprehende que sejam entendidas de outro inodo as sentenças 
do Supremo Tribunal, que a Constituição arvorou em arbitro de todas as 
questões de direito, levantadas por particulares contra actos do poder 
publico. Si a declaração de inconstítucionalidade, que implica o reconhe-
cimento de terem sido violados direitos capitaes estabelecidos pela Consti-
tuição, não vale por uma indicação ao poder publico para não persistir 
em lesai-os, então a autorid_ade do Estado se converte em defraudador 
consciente desses mesmos direitos, que a nação estabeleceu no seu pacto 
fundamental como um dos elementos essenciaes da organização federal. 
Não se póde comprehender que dentro de tal regimen seja esta a moral 
do Estado . » , ( 

Pois bem, Sr. Presidente, uma vez que essas taxações, que ferem 
iJHpiedosamente o commercio interestadual, continuam de pé, .na vida 
orçamentaria dos Estados, cóm algumas excepções, parece-me que o 
Congresso Federal deve agir, não deve esperar que appareça algum elixir 
celestial, mas sim mover-se, no sentido de que a autoridade de uma lei 
da Republica não ' esteja ahi a - ser completamente burlada nos seus 
effeitos. 

O commerciante, convencido de que ficará sujeito a enormes despezas 
anmiaes com a justiça federal e com a advocacia, além de ·outras; para 
fazer valer os seus direitos, para tratar dos seus interesses, desanima e, 
em vez de lançar mão de reme~ios possessorios, que a lei lh,e assegura, 
paga o imposto illegal, compranda assim a sua commodldade. 

Pois bem, o meu intuito é simplesruente acabar com. este regimen 
anomalo, illegal e inconvenientt 

Para '1ste fim, trago á apreciação da Casa um projecto de lei que 
envolve medidas para as quaes chamo _a attenção dos meus illustres 
collegas. 
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" 
Aqui estão as medidas cmnsigl'l.adas Flt() project o ,:·. 
A 1."' medida é esta : Confere-se aus p·:rocuradores sec.ci€maes nos 

- E·stados e aos , aj1!ldantes, nos mblnicipio.s, a attribl!lição de requererem 
.Ijlandado de manutenç·ão ou p•r.olllibitonro em favo·r dos possl!lí<il:or.es 
de mercadorias nacíonaes ou estrangeiras, amea~ados pelos impo,stos 
'interestadoa es. . . . . ·, 

A .2."' medida toma estes remedios. processorios eXtel'lsi:v(:)s a qualquer 
otl'tro hem ·de ·propriedade d@ eontribl!liRte, afim ' de· que elle se Í@rre 
contra quàlquer violencia <i(Ue a justiça deste· ou daquelle Estado possa 
exercer éorrtra elle, escolln.endo violen,tamente outros bens para a Feswec-
t i:va penhora. 

Estas são as medidas qble o proj.ecto 'encerra . 
. Mas. de.vo,, antes de .fazer o rerp.at~ destas considerações, declarar 

a V. Ex. que não comprehendo como -se possa praticar uma boa política 
economica, conservando-se os mercados naçionàes trancados á producção 
do proprio paiz. · 
· Co~tra esta orjentáção perniciosa, .quê é e.o;ndémnada. pelo pTeceito 
legai e pela lei economica, é 'que d Corrgress(:) Nacional deve mover toda 
a campanha, todo .o combate, até a sua completà extin<;çao. . ' 

Para este fim, justo é que imploremos alento ao nosso patriotismo 
para que proclamemos ampla, completa a liberdade do ·comnrercio 
'interestadoar afh:n de qp.e esta liberdade n·ão seja sacrificada em home-
nagem ·aos interesses estadoaes, sem duvida mil vezes. inferior~s aos 
sagrados interesses da' ríossa existencia collectiva. . · 
' E' este o meu intuito. '(M,uito bem. Muito bem. O' orador é muito 
cumprimentado'). · ' 

DelePmÍH'a que ao procuradCJr seccional, no Estado, como· aos se.us ajudam.tes, ·, 
nos municípios, compete requerer, dentro de 48 horas, median·le provoca-
ção da par~e interessada, mandados de manute,nção ou p•l;ohibilorio, 
e dá o.ut~as providencias. · •· 
O Congresso Nacional decreta : 
Art.,. L 0 - Çompete ao procurado-r seccional,. no Estado, como aos 

·seus aj:N!dantes, nos municípios, requerer,/dentro de 48 horas , no maximo, 
· ·sob _as penas da lei, e mediante provocação da parte 

Pr.oj.ecto Carneiro interessada, mandado9 de manutenÇãC> ou prohibi-
de· Rezende. torio aos quaes se refere o art. 5. 0 , da lei n. 'i .185, ; 

·de 11 de junho de 1904. 
Art. 2. 0 - Os referidos. mandado.s., q.ue ficam extensos a quaesquer 

outros bens de propriedade da parte interessada serfi.o p-rocessados ,de 
acoô.rdo c@m a mesma lei, e iD.depe:m;derão como .qualquer documento 
ou requerimento .qué' a elles se prenda d.e sell?s· e custas, na fórma . da 
legislação em vig0•r. ' . . 

Art . 3.o- O Governo providenciarác ,d'E! m@do' que .sej am .. remebbd,os 
ao pr9curador seccional e seus ajudantes, por intermedio do proç:u ador 

r . 
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' da Repul;>lica, leis, formularios e instrucç&es para a boa execução desta 

lei, po&endo exig;k del.les .todas as informações que julgar :conv;en:ientes 
para o ·rnesmb fim. 1 

{\.rt. 4.0 - Servirá de escrivão do .:Tu'izo Federal, nos municípios, ·para 
··o cuH.IpFimento des-ta lei,· o escrivã-o da collectoria federal ou o' respectivo 
col1ector, si _1aquelle cargo estiver desvrovrdo. 

Art. 5.o - No regulamento desta lei será determinada a quantia 
:riecessaria para' as despezas do expediente, abrindo-se para isso os creditos 
indispensaveis. f 

Art. 6.o---:- 'RevQgam~se as d-is.posições em contrario. 
Sala das ·sessões, ,2€). de agosto de 19Q7.- Carnei:ref de Rezende. -

Gommissão de Corrs·tituição e J.ustiça . 

SE'SSAO ' DE 9 . DE NOVEMBRO. ' 

Determi'na que ao procurador seccianal, no Esradq, como aos seus ajudantes, 
· hos municipios, compete requerer, dentro de 48 horas, mediante provo-

caçao da parte interessada, mandados de manulmção au prohi'bilorio, 
· e dá outras pradidencias; ·com parecer e um substitutivo dá Commissão 
de Justiça. ' 

O projecto do Sr .. :Deputado Carneiro de Rezende, .conferindo .ao 
procurador secoio:nal, ,na capital dos Estados, e a s:eus· adudantes, nos 

· municípios; a a.ttribuição de requerer, dentl1o de 
Parecer. 48 horas e mediante procuração da parte interessada, 

OS mandados 1de manutenção e prohibitorios de que 
trata .(j) art. 5. o da lei n. 0 1185, de 1904, contém uma providencia necessaria 
e de graml.e a'lcance em beneficio da liberdade commercial; vie.Jada, com 
séri:o prej,ui·zo .do commere:io internacional e da p.roducção nacional , 
pelos diversos impostos com que os Estados g:çavam a entrada em seus 
territorios e a passagem · e transito. por elles das mercadorias estrangeiras . 
e de; producção· de outros Estados. . , 

' Para o inke'resse Cjple tem o p.od.er fede·ral em mante•r livre •de onus . de 
qualquer natl!l:reza a oi.rculação em todo territerio da RepuMica das merca~ 
df)rias estral'l!geiras que já Jllagara•m imposto de importaçã() ás a1fandegas · 
e a dos generos de prod.ucção · :o.aciGnal, a providencia do art. 5. 0 da lei 
n.0 ll85, de 1904, é insufficien.te. 

A' primeira v1sta parece que o cemme'rcio, dispondo do recurso das 
íriterdictos poS's.ess:mrios, devi a estar completamente garantido contra os 
abusos tributari6s dos Estados. · · 

j 
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Esta presumpção é apenas a.pparente. 1 
Basta attender á differença que existe entre a applicaç~o ordinaria 

dos interdictos, no direito civil e a que se lhes deu nas relações do direito 
federal, para sentir a insufficieneia do remedio na protecção dos interesses 
do commercio ameaçados ou oflendidos por impostos ínconstitucionaes. 

Para ·assegurar a posse de bens patrímoniaes contra tarbações, 
esbulhos ou ameaçàs eventuaes, praticadas em regra, por particulares, 
que r~çahem sobre numero limitado de bens incorporados á fortuna 
particular e, geralmente, destinados a ahi permanecer, os interdictos 
possuem toda a promptidão e efficacia precisas. 

Esta presteza e efficacia convenceram o legislador de 1904-da pro-
priedade e conveniencia de sua applicação ao amparo do commercio contra 
os im.postos inconstitucionaes, deixando elle de notar que a natureza 
das relações commerciaes, a espeCie de bens sobre que ellas versam e seu 
destino, dão a: taes relações um caracter de tanta r:;~.pidez, variedade e 
multiplicidade, que o remedio do interdicto, expedito para a protecção 
da posse de bens patrimoniaes, apenas alcança, no commercio o mesmo 
fim, á custa de uma reproducção de vexames, trabalhos e despezas, 
bastantes para annullar, muitas vezes, e, em todos os casos, embaraçar 
gravemente o movimento das operações. . 

Em outros paizes federat ivos, a protecção judiciaria ao commercio 
contra impostos locaes contrarios á instituição é feita por meio dos recursos 

. assecuratorios ordinarios. 
Nesses paizes,, porém, o contribuinte conta de antemão com uma 

segurança : a forte' autoridade moral e doutrinaria das sentenças dos 
tribunaes . 

Uma· vez firmado por estes um principio jurídico, póde-se estar certo 
da sua observancia por indivíduos e autoridades. 

O appello ao judiciario é principalmente o m~io de provoca·r a exr>Ja-
nação do caso por este poder e por elle declarada a regra com firmeza, 
,os interesses se submettem e todos os indivíduos a applicam. 

· Não se dá assim entre nós : ao contrario, o que a decisão judicíaria 
encontra, em regra, é o proposito de a desrespeitar,' ladear o,u sophismar 
para que se empreguem os artificios mais capciosos do sophisma. · 

A acção judiciaria se destina, por consequencia, a ser permanente-
mente empregada por todos os interessados. 

Imagine-se agora que, no movimento celere dos estabelecimentos 
commerciaes, cada um delles precisa ordinariamente requerer e promover 
um interdicto possessorio para libertar cada mercadoria, cada fardo, 
ou mesmo cada carregamento, de abusivos impostos estaduaes. 1 

E' evidente a conveniencia, mais que isso, a necessidade de procurar: 
um meio de caracter mais geral e efficaz .para a defeza da circulação mer-
cantil, que os impostos interestaduaes arp.eaçam ~uffocar; e, ·entre as 
providencias de ordem judiciaria que poderiam ser lembradas, não seria 
talvez facil descobrir alvitre mais feliz que o proposto pelo Sr. Deputado 
Carneiro de Rezende em seu projecto. , 

-· 
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Competindo áo Congr~sso Nacional, nos termos d9 art. 34, n.o 5, da' 
~onstituição, « regular o commercio internacional bem como o dos Esta• 
dos entre si e com o Districto Federal » ( attribuição que em nosso regi-
men constitucional se t,raduz, no que, respeita á circulação commercial, 

, dentro·do territorio dG paiz, pela idéa de garantir a liberdade do commercio; 
o' intercurso mercantil, franco e sem entraves, de qualquer natureza, 
inclusive de natureza fiscal), póde o Congresso emprêgar para obter esse 
escopo todos os meios a. seu alcance; e, dentre estes, tem manifestG 
.cabimento e perfeita propriedade investir os representantes do Minis-

, terio Publico da competencia de iniciar e promover os processos ·asse-
curatorios dos interesses amparados pela Constituição e ameaçados pelo 
fisco estadual. 

Não seria cvrial oppor á intervenção do Ministerio Publico a consi-
. d~ração de que se trata de interesse privado, cuja defesa e garantia devem 

caber só ás pessoas lesadas; sobre estes interesses ha outros mais vastos 
e proeminentes, de ordem publica, lesados pelas leis estaduaes, que cream 
impostos ' sobre o commercio de mer~adorias estrangeiras e de outros 
Estados : o da soberania nacional, unica competente por suas leis e seus , 
tratados para regular a importação estrangeira e o da producção e do 
commercio nacionaes, cujo incremento depende de inteira liberdade 'de 
circulação em todo o territorio da Republica, cuja defesa compete( pela 
disposição acima transcripta, aos poderes federaes. . 

·Ora, os interesses da producção e do commercio em geral não são 
ofiendidos apenas pelos impostos estaduaes, quando estes veem a ser . 
cobrados sobre taes ou quaes mercadorias e de certa e determiinada pessoa : 
O"simples facto da decretação de imposto, da noticia da sua existencia, 
crea, de antemão, um obstaculo ás operações commerciaes· em relação 
aos productores, aos que fazem o · commercio de remessa, aos interme-
diarios e agentes de commercio; ha por conseguinte uma somma de in te 
resses e grande massa de interessados que o interdicto concedido ao 
commerciante local não proteje .satisfactoriamente. · 

Da.r a este remedio o caracter da « acção popular >>, a cargo do orgão 
do Ministerio Publico, é, por consequencia, um corolario natural dos 
direitos d.'a PUnião e do povo - por seus productores, commerciantes e 
agentes - ameaçados e prejudiGados pelas leis tributarias dos Esta'dos. 

. E', por consequencia, digno de approvação o projecto do Sr. Deputado 
Carneiro de Rezende, sendo muito para accentuar, entre os seus beneficios, 
a · idéa de estender a quaesquer bens, sobre que possa recahir a penhora 
fisca~ do Estado, o amparo do interdicto possessorio, empregado pela 
parte ou pelo representante do Ministerio publico. 

Nos termos da lei n. 0 1185, de 1904, o inter-dicto parecia destinado 
a proteger', contra a penhora, as 7f!ercadorias sobre as quáes recahisse 
direciamenle o imposto estadual; esta limitação tir.ava em grande parte 
a efficiencia do remedio, não só porque depois 'da affirmação 'peremptor-ia 
pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade dos impostos ' 
sobre a importação de generos estrangeiros e de outros Estf!dos,- os tri-

IMPOSTOS IN1TERESTAQUAES. 39 



G:Nil-

hutos cre-ados pelos Estados não incidem ,mais, em geral, sohre as merca-
dorj,as em. espeeie, gomo porque o-o.bj·ectivo das disposi'ções constitucionaes 
que regem a nrate6a e pr0i\ege·r em gt;Jral e iindetermil'ladamente « o 

. commercio », em tod'@s os seus actos, por todas as pessoas que nelle inter-
-veem, em todas as o-perações <que o co.mpoem, desde os actos iniciaes da 
offerta e da :p>rocura até . as ' liquida:ções nnaes. 

E' ill'ltuitivo ql!le seria ~lh1so.ria a pr0:Eecção do w cg:mmercio >>•si fosse 
asseghl•rada apenas: a posse das mercad'0rias, que ous·amto arrastar o en'c.argo 
<fus· tributos estaduaes, chegavam á fronte~l!a dos Esta:d@s ou entravam 
neHes ao mesm<'> tempo q~e se ~eixassem submettides ã tributação· os 
actes commerciaes, as Opera(j;ÕeS l'lllerooiatis e as pessoas que i•nterveBrn 
no commercio. 

O. objectivo da lei não deve, por COBseglfinte, C@l'lSisti·r, apenas, na 
protecçã0 das mercadori•a•s, por.ém, ·igualmente fia d·as pesseas f!Ue sobre 
eblas negociam e cJ:as 0peraçõ'es relativas a6" SeU negocio·, porql!le, Tecafuindo 
sobre a·s. pess·oas gu sobre as 0perações, o· i.:rnposte> é, em ultima anaiyse, 
pag@ - come> é de si'ffi'J:'lles bom seBoso - â. casta- das mercadorras·. Bem 

' a~yisadt>· por isso. andi!Hll; o au<llor d0 projeciio clleC'larando ·que o interdicto 
«· é extensivo -a .. qaae~q>uer 61llltr6s bens . de propri·edade do. interessadlo ·», 
dresdle que a pel'lhüra seja feita par.a cobra'll'ça do imposto.sol?re e> commereiio. 

Seria talvez conveni.ente,,por conaeguinte, p.ara tolher todas as duv.idas 
e chicanas q,ue se. levantel;ll, accr.es.centar, a s.eguinte disposição : 

<< Flicam elllmpreheiDJ<11.id.os na prohi.biç-ão0 decretacla pela, lei n. 0 1185, 
d<e.l904, além dt>s impostllls:que recahem (]{:iJ'ecta,meNte sebre as me·rc:ad@wias 
importarl.as. d:o estrange·i,ro e' ele outr.llls. Estados, os qlllle rec·ahirem· sobre os 
«l.om:merciantes qllle.o,peram smhr.e a importa~ão· ou agentes. e intermediarias 
<tommerciaes, o. capi>tal commercia.t, o. stock das mer.cadt>·rias, a soJinma 
das: o.pera.ções. ou cl'o gy;ro G0mmePe-i>al:, q,u.arqucr que lsej:a a sua drelilorni-
Raç·ão. 

Paragrapho unico:. Exceptuam-s·e os: impest@S: de· ind:ustrias: e. pro-
fis.s'Gí.cs:, de.s1!lre que sej.am• co:brades. igua:lm•ente dos commerciantes de 
prlildU.ct.@s. loeaes. e não: consistam em. taxa propol'C~Illnal ao ca•p:iltal, a0 
$la.ck: ou: ás operaç.0es mercaFt•tis. » •. 

JBslla r.estviéçãe• 1<J.i.tima é essencial por(lfl!le a f@:rma aehtal da t-ú-
buta§'ã'O< irr.gonstituci(!}'n>alt f! a dl!>s imp.ostos de ind'l>Jistrias• e pro:tissões, 
com taxas pro.pordonaes ao · ca:p>ital•, ao. sloek eu ás p,pera.çõ.es : pr@:pfi>r-
cional a taxa e-1la ~:ecae, pro·porcionalmenté tambem, sobre cada m:eF'-
caclmria vendida; e é cl:an0 que·, embora estab.elecicl>a igualmente para 
todas as casas commerci3!es, as· meF~adoorias i:miportadas veem a pagar 
d'llas '\lezes. a sua quota deste imposto· ~ eruquan.to estàe. em· podler do 
impo.rrhador' e, depois·, nas mã((j)s: d'01 uetaJ.llista. 

Estabelece;-se, assim, um· gravame pa•r.ti,cuiar contra o.s geneFOS imp0.r-
ta.tdos, contravio, at>s: principâ·0s ·constitu'ô0~naes. ' 

AI esta• med<ida compl'€m.eFt,tar po.der-sc-hia acei:escen.tar· ainda outra>, 
d:e mai.s p:romptl'l! efiíi:eaóa :· a•u1mr.iZar @. P.od•er Executi.v,o, Federa1 a per~-
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hibir .a aa-recg.dação dos impostcii.S es.tadu.aes sobre o commercio estra~geiro 
@U .sobre o in-terestadual. depois que o .Sup11emo Tribtmal Federal houvesse 
declarado com firmeza a .sua íncoHstitu.cion.al1idade ou quando esta .fosse 
evidente. · · · · 

Constituiria ~ste acto o simples exercício do poder de poJ.icia, que 
,compete áo Co:lil.gresso e ao Presidente da Re,p,ublica na ~ef.esa das suas 
attribuições e dos interesses geraes, confiados á .súa discreção e em caso 
d.e intervenção federal, pedeita.Ípente legitimo em face do àrt. 6.o, n. 2, da 
Constituição. · 

De facto, um dos maiores attentados contra 0 « regimen republicano 
federativo n, .em fórma de governo, é 0 estabeLecimento de iinpostos 
estaduaes qu.e perturbam as relações do comme.rcio exterior,, ameaçam 
a execução e a fé dos tratados firmados pelo Governo da RepubJ.ic~ e 
tolhem, quando não destroem, a prod~cção e commercio nacional,, aos 
quaes garante a Constituição plena liberdade ·( cit. art. 72, § 24') c.ompe-
t ind.oao.Poder Legislativo ass~gural-a .ta~tçJ4, ~- 5). · 
. Em1tto., porém, esta medida :no substitutivo que orá apresento para 
evitar as delongas que a sua discussão poderia provocar na Gamara, 
chamada a legislar sobre o assumpto com a maxima urgenc'ia. ' 

Para remuneração dos serviços pTestados pelos supplentes do s-ubsti-
tuto do· juiz · seccionai n0s munieipio.s é justa uma p<1rcentagem sôhre o 
valor real do imposto cuja arrecadação~ se promove. ' 

E', pois, a C0mmissão de Jushça d.:e prureoer qu e seja approv,ado o 
seguinte,:subs.titutiv;o ao proJec'to n. :2:1tit 

Sala das sessões, 8 de novemb,ra. d:e :1.90'7. - João Luiz Alves, v.enódo 
quanto á constitucionalidade da lei 1185, de 1904. -Alvaro Carvalho, 
relator. - Frederico Borges . - Henrique Borges . - Luiz Domingues. 

O Congresso Na.ciomal de.CTeta : 
Art. 1.0 - Compete ao procurador seccional, no Estado, como a<1s 

seus ajudantes, nos municípios, requerer, dentro de 48 horas, no maximo, 
Projecto sob as penas da lei, e mediante l?rocuração da parte 

' interessada, mandados de manutenção ou prohibi-
substitutivo. torio aos quaes se refere o art. 5. 0 da lei n. 0 1185, de 

11 de junho de 1.904. · 
Art. 2.0 - Os referidos mandados, que ficam extensos a quaesquer 

outros bens de propriedade da parte interessada, serão processados de 
accôrdo com a mesma 1ei e ind·epemler'ão, como quaTquer documento ou 
requerimento que a elles se prenda, <de seUos e custas, na fôrma da ·legis-
1ação em vigor. 
. Art. 3.0 - O Governo prov.idencia.rá de mo.do que sejam rern.ettidos 

a.o proc11rador secc·ional -e seus ajudantes, .por ,ín.t.errn.ed.io. .do !Pr-ocurador 
da Republica, leis,, :form].llarios e ins.truc.ções para a boa execução ,d.est.a 
lei, podendo exigir delles todas as informações que j.u\gar eo.nven~e.nJes 
p,aq-a o mesmo fim. 

.. 
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Art. 4.o - Servirá de escrivão do Juizo Federal, nos muniCipws; 
para o cumprimento desta lei, 0 ' escrivão da Collectoria Federal ou o 
respectivo collector, si aquelle cargo estiver desprovido. 

Art. 5.0 - Ficam comprehendidos na prohibição decretada pela 
lei n. 0 1185, de 1904, além dos impostos que recahem directamente sobre 

. as mercadoriàs importadas do estrangeiro e de outros Estados, os que 
recahirem sobre os commerciantes que operam sobre a importação~ os 
agentes e intermediarios commerciaes, o capital commercial, o stock das 
mercadorias, a somma das operações ou do gyro commercial, qualqúer 
que seja a sua denominação. 

Paragrapho unico. Ex~eptuam-se os impostos de industrias e pro-
fissões, desde que sej ~m cobrados igualmente dos commerciantes de 
productos locaes e não consistam em taxa proporcional ao capital, ao · 
stock ou ás operações mercantis . · 

Art. 6.0 - O supplente do substituto do juiz seccional nos muniCípios 
terá direito a uma' gratificação de 20 %, paga pela parte vencida, sobre o 
valor real do imposto cuja arrecadação o Estado promover indevidamente, 
nos termos da lei. 

Art. 7. 0 - No regulamento desta lei será determinada a quantia 
necessaria para as despezas de éxpediente, abrindo-se para isso os cre-
ditos indispensaveis. 

Art. 8.0 - Revogam-se as dispo~ições em contrario. 
Sala das sessões, 6 de novembro de 1907. - Alvaro Carvalho, relator. 

- Luiz Domingues . - Henrique B orges.- Frederico Borges. 

\ 

Na sessão DE 21 de Novem'bro é encerrada, sem debate; a 1." discussão 
do projeclo· 

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO 

O Sr .. Carneiro de Rezende (pela ordem). - Tendo a Mesa annun-
ciado e em seguida realizado a votação do projecto n. 216 A, em seu pri-
meiro turno, prevalece-se desta circumstancia para fazer uma amistosa 
observação, de todo ponto procedente, como se verá. 

No intuito de acabar com os impostos interestadoaes, apresentou á 
consideração çla Casa uma proposta de lei tendente a habilitar a União no 
sentido de agir directa e efficazmente· contra os· alludidos impostos ·por 
meio de funccionarios seus . ' . I 

Remettido esse projecto á Commissão de Constituição e-Justiça, ella', 
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em brilhante parecer, de que foi prolactor o tão distincfo quanto sympa-
thico Deputado por S. Paulo o Sr. Alvaro de Carvalho . .. 

O SR. ALVARO DE CARVALHO. - Muito obrigado. 
O SR. CARNEIRO DE REZENDE. - ... adoptou as medidas constitu-

cionaes do projecto, em todos os seus termos e idéas, offerecendo-lhe 
apen·as duas emenqas additivas. E, no emtanto, a Commissão entendeu 
de, pelo simples facto de additar essas emendas, que envolvem materia 
nova, entendeu, dizia, de apresentar um substitutivo ao· seu projecto! 

Diz o projecto em seu primeiro artigo : 
<<Compete a9 procurador seccional, no Estado, como aos seus 

ajudantes, nos municípios, requerer, dentro de 48 horas, no 
maximo, sob as penàs da lei e mediante provocação da parte 
interessada, mandados de manutenção ou prohibitorios aos 
quaes se refere o à rt. 5.0 da lei n. 1.185, de 11 de junho de 1904. » 

Dispõe o art. i .o do substitutivo da Commissão : 
<< Compete ao procurador seccional no Estado, como 'aos 

seus ajudantes nos municípios, requerer dentro de 48 horas 
no maximo, sob as penas da lei e mediante provocação da parte 
interessada, mandados de manutenção ou prohibitorios aos quaes 
se refere o art. 5.o da lei n. 1.185, de 11 de junho de 1904. » 

Como este, são todos os demais artigos do substitutivo a que se refere, 
quer dizer-, são todos identicos aos artigos do projecto pelo orador apre-
sentados . 

Dada esta succinta exposição, com relação ao assumpto, pediria 
á Mesa que, quando este projecto fosse submettido á votos, no seu segundo 
turno regimental, fosse feita a votação, em primeiro logar, do projecto e, 
em seguida, das emendas addítivas, dando, deste modo, como inexistente 
o substitutivo, que, já o disse e repete, nada mais é, _em todos os seus 
termos, que os dispositivos consignados no projecto e mais ainda - uma 
flagrante contradicção com a significação etymologica do termo e com 
sua significação, em face do Regimento. 

Pa'fa terminar, deixa a solução deste caso ao alto criterio e segu-
rança de que o Sr. Presidente Já tem dado innumeras provas na direcção 
de nossos trabalhos. (Apoiados. Muito bem.) 

O Sr. Pre$idente. - A Mesa tomará nota da reclamação do nobre 
· Deputado, afim · de, em occasião opportuna, considerai-a devidamente. 

Posto a votos, é approvado em l.a discussão o projecto. 
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NOTA 

Projecto n.o 62 (216 de 1907). 

Em 14 de Maio é encerrada sem debate a 2.• discussão do projecio. 
Em 18 é approvado. Em5 de Junho é publicada a redação para 3.• discussão. 
Em 19 oram os Sr. Affonso Costa e Alvaro de Carvalho que requer a volta 
do projeclo á Commissão. Em 22 é approvado o requerimento. 
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CAMARA D'OS DEPUTAD'OS 

SESSÃO DE 18 DE MAIO (1908) 

E' annunciada a votação do projecto n. 216 A, de 1907, determinando 
·que a()). procuraª-or seccional, no ~stado, .oomo aos seus ajudantes, nos 
mu-nicípios, compete requerer, dentro de 48 horas, mediante provocação 
da parte interessada, mandados de manutenção ou prohibitorio, e dando 
01!ltras providencias; com parecer e substitutivo da Commiss·ão de Justiça 
(2. a discussão). 

O Sr. Presidente. - Ao projeéto do Sr. Carneiro de Rezende a 
. Commi~são de Justiça apresentou um substitutivo. 

O Sr. Carneiro de Rezende diz· que o anno passado, ao ser votado 
em 1.0 turno regimental o projecto n. 216 A, de 1907, apresentou umas 
poucas de razões com intuito de evidenciar que não havia substitutivo ao 
mesmo projecto por parte da Gommissão e sim duas emendas addí.tivas. 

Inutil seria reproduzir estas razões e porque o momento é opportuuo 
pediria , como pede, á Mesa para que seja submettrdo á votação, em 
1.0 logar, o projecto e depois as respectivas emendas. 

O Sr. Presidente. - V. Ex. tem razão quando declara que o 
substitutivo aproveitou varias disposições do projecto; entr.etanto tendo 
a Commissão dado fórma de substitutivo, este, pelo Regimento, tem 
preferencia na votação, salvo decisão, em contrario, d-a Camara. 

' .. 
O. Sr. Alvaro de Cm-valho. - Sr. Presidente, da minha parte 

não tenho objecç·ão a .fazer; estou de accôrdo com o nobre Deputado. 

O Sr. Presidente. - Acabg de declarar .ao nohre Deputado por 
Minas que havendo substitutivo, deve ser votado este, de pPeferencia, 
salvo si a Camam resolver o contrario. 

O Sr. Cassiano do Nascimento diz que ·no c·hoqu:e das: opini-ões 
a respeito desta materia, toma a liberdade de suggerir mn alvitre : votar:,.. 
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mos o substitutivo, porque é uma 2,a discussão, com resalva das nossas 
opiniões,· quanto ás e,mendas accrescidas, do nobre Deputado, e entre 
a z.a e a 3.a discussão, se uniformizarão. as ,opiniões de uns e outros, sobre 
a materia. 

Si a Garoara achasse melhor, o alvitre que acredita o mais r~gi,.. 
mental, seria votar-se o substitutivo, desde•que com tal nome está impresso 
e na ordem do dia; salvo o direito da Camara, de, na 2.a para a 3.a discussão 

- tirar a materia accrescida, si lhe parecer conveniente ou conservar, si 
assim o entender. Parece-lhe que isto sanará qualquer difficuld~de qúe 
haja a respeito da votação desta materia. 

O Sr. Pres~dente. - Vamos votar o substitutivo da Commissão. 
São successivamente lidos e àpprovados os artigos do substitutivo 

da Commjssão. 

Q Congresso .Nacional decreta : 
Art. 1.0 - Compete ao procurador seccional, no Estado, como aos 

seus ajudantes, nos mimicipios, requerer, dentro de 48 h0ras, no maximo, 
sob as penas da lei, e mediante procuração da parte interessada, mandados 
de manutenção ou prohibitorio, aos quaes ·se refere o art . 5.0 da lei n. 1.185, 
de, 11 de junho de 1904. '· 

Art. 2.0 - Os referidos mandados, que ficam extensos a quaesqúer 
outros bens de propriedade da parte interessada, serão processados . 
de accôrdo com a mesma lei e independerão, como qualquer documento 
ou requerimento que a elles se prenda, de sellos e custas, na ,fórma da . 
legislação em vigor. 

Art. 3.o- O Governo providenciará ·de modo que sejam remettidos 
ao procurador seccional e seus ajudantes, por intermedio d<.~ procurador 
da Republica, leis, formularíos e instrucçõe~ para a boa execução desta 
lei, podendo exigir dellt)s todas as informações que julgar. conveaientes 
para o mesmO' fim. , 

Art. 4.0 - Servirá de escrivão do Juizo Federal, nos municípios, 
para o cumprimento desta lei, o escrivão da Collectoria Federal ou o 
respectivo c0llector, si aquelle cargo estiver desprovido. · 

Art. 5.o - Ficam comprehendídos na prohibição decretada pela 
lei n. 1.185, de 1904, além dos impostos que recahem directamente 

. sobre as mercadorias .importadas .do estrangeiro .t;) de <!mtros Estados, 
os que recahirem sobre os comrn,erciantes que operam sobre a importaçãQ, 
os agentes e intermediaríos commerciaes, o capital commercial, o stock 
das mercadorias, a somma das operações ou do gyro commercial, qualquer 
que seja a sua denominação,. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se os impostos de industri~s e pro-
fissões, desde que sejam cobrados igualmente dos commerciantes de pro'-
ductos locaes. e não consistam em taxa proporcional ao capital, ao stock 
ou ás operações mercantis. 

·• 
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Art. 6.0 - 0 supplente do substituto do juiz seccional nos muni~· 
cipios terá direito a uma gratificação d~ 20 % paga pela parte vencida,. 
130bre o valor real do imposto, cuja arrecadação o Estado promover,, 
indevidamente, nos termos da lei. 

Art. 7. 0 - No regulamento desta lei será determinada a quantia· 
necessaria para as despezas de expediente, ·abrindo-se· para isto os· cre-
ditos indispensaveis. · 

Art. 8.0 - Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente . ---, O substitutivo approvado vae á Commissão 
. para ser redigido de accôrdo com o Begimento; fica prejudicado o projecto 

primitivo. 

Na sessão de 14 de Maio foi encerrada sem debale a 2.a discussão 
do projecto. 

SESSÃO DE 5 DE JUNHO 

Redacção para 3." discussão do'.sizbstitutivo ao .projecto n. 216, de 1907; 
determinando que ao procurador· seccional, no Estado, ·como. ao'S seus 
ajudantes, nos municipios, · compete · requerer, dentro de ' 48 horas, 
mediante provocação da parte interessada; mandados de manutenção 
ozi prohibitorio, e dando outras providencias. 

(Vide proj·ecto n . 216 A, de 1907.) 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 - Compete ao procurador seccional, no Estado, como aos 

seus ajudantes, nos municípios, requerer, dentro de 48 horas, no maximo, 
sob as penas da lei e mediante provocação da parte interessada, mandados 
de manutenção ou prohibitorios, aos quaes si refere o art. 5.0 da lei 
n. 1.185, de 11 de junho de 1904. ' 

Art. 2.0 - Os referidos mandados, que ficam extensivo.s a quaesquer 
outros bens de propriedade· da parte interessada, serão processados de 
accôrdo c.om a mesma lei e independerão, como qualquer documento ou 
requerirp.ento que a elles se p~enda, de sellos e custas, na fórma da legis-
lação em vigor. · 

Art. 3.o- O Governo providenciará de modo que sejam remettidos 
ao procurador seccional e· seus ajudantes, por íntermedio do procurador 
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dar Repub.liea, leis, formularios e i:m:strucçõ.es para a b@a execução desta lei,· 
podendo exigir deUes :todas as ihformaç.ões que julgar c:onvenitente ip)ara 
om~~fim. · · 

Att. 4.0 - Servirá de escrivão do Juizo. Fede-ra•l, n0s munic<ipios, 
para o c1!1mprimento desta lei, o escrivão da Gollectoria Federal ou o . 
nespeetivo c@Heeter , :si. arquelle cargo estiver desf!r<i>vid@. 

Art. 5. 0 - Ficam comprehendidos na prohibi:t,?ã~ decreta<!la pe!la 
lei n . 1.185, de 1904, além dos impostos que recahem directamente sobre 
as mercadorias importadas do estrangeiro e de outros Estados, os que 
reeahirem sobre os cmnmerci!B.ntes que operam sobre a impoFtação, os 
a.g.en•tes e int ermedi.arios commercia,es., o capitaJ ·commere>ial, o s-tr:wk 

·das mercadorias, a somma das operações ou a do giro commercial, .!if1!1al-qu-er 
que seja a sua denominação. '' 

Paragrapho unico. Exceptuam-se os impostos de industrias e pro-
fissões, desde que sejam cobrados igualmente dos commerciantes de pro-
'ductos locaes e não consistam em taxa proporcional ao capital, ao stock 
ou ás operações mercantis. 

Art. 6.0 - O supplente do substituto do juiz seccional, nos muni-
cipios, terá direito a uma gratificação de 20 %, paga pela parte vencida, 
sobre o valor real do imposto cuja arrecadação o Estado promover, 
indevidamente, nos termos da lei. 

Art. 7.0 - No regulamento desta lei será determinada a quantia 
necessaria para as despezas de expediente, a-brind@-se para isso os creditos 
indispensaveis. 

Art. 8.0 - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commiss0es, 2.9 de maio de 1908. - Frederico Borges, 

p-residente interino. - Germano Hasslocher. - Alv,ar& de CarVlillho. -
H .. Hor:ges. - Es.m.er.aldino Bande-ira. ' 

'SESSÃO DE 19 DE .iJTJ'NHO 

O .Sr. _Affonso Costa esper:ava que a1glillil espírito culto,, <il,os muitGs 
que ornamentam .as differentes bancadas desta assembléa, ti'l<esse a · 

· primazia de iniciar o debate ·sobre materia tão 
· 3.• discussão do importante; mas, 'uma vez· que a sua perspectiva foi 

projecto. enganada, não qlller fugir ao dever de externar 
a1gumas considerarções ou mél'hor, pedrr a'lgumas 

informações ao honrado autor do projecto substitutivo- a respeito das 
differentes determinações que esta proposição de lei consigi'la. · 

A discrirninaçã~e ·dos impost0s, q1Jlre· peia Gons:tihúção fe-i ]eita nos 
-a·rts. 7, ·s· e ~ , 'Rflezar da dareza d!4!Ys ·seus· termos e elo bem ijalfl~ado -de 
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s-uas· determinações, levantou na pratica as absurdas interpretações· que 
deram origem aos erros funestos e desagradaveis, que todos conhecem. 

A Camara _tem noticia da celeuma que se levantou aqui -no Parla-
mento e na imprensa, nas assembléas dos Estados e na imprensa das 
grandes capitaes d:a Republica contra CYque se chamava então a g.u.erra de 
tarifas entre os Estad0s. 

Para 0 orador nunca houve duvida sobre a inc0nstitucionalidade 
de semelhantes imi[')ostos; para 0 orador (]{Ue hauriu nas lições de João 
Barbalho a verdadeira interpretação dos text0s constitucionaes, nunca 
hou:v:e lai;wos de duvidas na interpretação dos artigos a que aUud.iu. 
Mas espiri.tos mais· atilados, juristas competentissimos fizeram baixar 
a concha. <àa' balança }Dara outr<!>. lado, de modo que foi, no meio desta 
pu.gna, que· o C0ngresso Nacional · julgou convenientemente intervir, 
votando o project0 g:ue é hoje a lei n. 1.185, de 11 de junho de 1906. 

Não se jutga obrigado a · fazer o historico desta proposição legisla-
tiva; nã@ pretende dÍ'SCltti.r, neste .momento, a constituci<malidade 
Gu ineonstitu.úonalidade dos chamados impostos int.erestad.uaes. · 

· Mas a Camara, nã.Q. sô esta, ()Congresso Nacional entendeu que. uma 
providencia era necessaria e assim foi votada e sanccionada a lei a que 
acabou de se referi-r. 

Por esta lei contra a qual não faltaram V<'nes, taxando-a de; inconsti-
tucional, o que se verifica compulsando-se o propri e> pl'ojecto em discwssão, 
onde se nota a assignatura .do nobre Deputado o Sr. JoãG Luiz Alves com 
resti'ic~ões, pretendeu & Gongresso. abolir, terminar de uma v:·ez os C0J!l-
flictos originados dos orçamentos dos Estados entre si·. 

Aliás, a lei n. 1.185, de 1904, não fez mais do que ampliar o principio 
pela nossa Constituição estabelecido; a intervenção da parte interessada 
perante o poder ii€deral, no sentido de annulla•r as !.eis taxadas de inconsti-
tmúonaes·. . 

Conseguiu? Nã0 importa saber agora. Mas, um dos :m:m-is illustres 
representantes da bancada mineira, autor do pre>jecto. que se deseja 
suibstituir hoje pel@ que discutim@s da honrada, Commissão de l.egislação 
e Jusbça,, entende· €[Ue O recurso da manutenÇàQ', eneado pela lei n. 1.185, 
permittinclo que a parte interessada recorr:a á justirça federal. no caso de 
julgar inconstitucional qualquer i,mposto estadual ou municipal, não era 
bastante garantidor e lembra a creação de um mandado de mànutenção 
ex-otffcio, (']:Ue pôde ser requerido por qualquer procurador da Republica 
ou qualquer çle seus ajudantes em todos· 0s muniúpios da União. 

E' g-rande o. perigo. de tal ampliação. Que se permitta á p>arte inte-
ressada, ao.cornmercianl;e que se julg-a prejudicacl:0 p.or um.impost@ inconsti-
tucionat, _@recurso de manutençã-o, perante a justi~a; fe.deral,. ~- do. espírito· 
doa· nossa. Gorrstituição., é neeessa-rio mesmo para fazer com que os. Estados 
se compenetrem d'0 dever àe não ir:npedi·r a maueha. do commeuci6 nas 
€l<rfferentes c·ircu•m:scri,pções da Republica; mas permittir q,ue os aj:udmntes 
dos procmad'@'res· f:e&eraes, em t0dos: os muráeipi•os d:a fedJeraçãG>, p0ss.am, 
ae simples acene-da· parte interessada, reGJ:uerev rm.andad~$ de manutenção 
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contra as 'leis dos Estados e dos municípios, é crear urna arma perigosa' 
contra todo·s os orçamentos dos municípios e dos Estados. 

Quem são os ajudantes dos procuradores da Republica,, nos muni-
cípios .centraes do paiz? 

Nas c~pitaes, esse,s funccionarios são pessoas formadas, compe-
' tentes; nos municípios d·o interiOr, pol;'ém, em geral, são leigos, muitos 
delles sem as habilitaçõe~ necessarias. E é a estes senhores que se vae 
entregar essa arma perigosa, contra a qual não ha mais orçamento de 
Estad.o ou município que resista? . 

E"sta é a primeira obj ecção que tem• a levantar contra a proposição 
de lei que se discute. Julga-a inconveniente, perturbadora da vida normal 
dos mimicipios e dos Estados, por isso mesmo que, dada a facilidade do 
rec1nso que se pretende estabelecer, a incompetencia da maioria dos 
representantt<s da justiça federal', inc'bmpetencia, bem se vê, jurídica, 
será facílimo acoimar de inconstitucional esse ou aquelle imposto, essa ou 
aquella tributação, e dahi os maiores ·embaraços .á administração publica.· 

E não será inconvenientissimo e, porque não . dizer? c(lnsuravel 
esse descaso, essa 'desconsideração aos poderes legislativos dos Estados? 

Merecem elles tão pouco que já se entrega a sorte de suas lei's ao cri-
terio de qualquer leigo, arvorado em shbstituto de procurador federal nos 
diversos municípios de seus territorios?· . 

A providencia que o substitutivo lembra e já mereceu a sancção da 
Camara ein duas votações, é gravíssima demais pàra passar pela 3.a dis-
cussão sem os protestos de quem representa um Estado da Republica, 
por mais humilde que elle seja na Federação Brazileira . 

. ; Agora desçamo~ á analyse do art. 5.0 : 

« Ficam comprehendidos na prohibição decret.ada pela lei 
n·. 1.185, de 1904, além dos impostos que ,recahem di.rectamente 
sobre as mercadol{ias importadas' do · estrangeiro e de outros 
Estados, os que recahirem sobre os commerciantes que operam · 
sobre a importação, os age_ntes e intermediarios commerciaes, 
o çapital commercial, o stock das mercadorias, a somhia das 
operações ou a do giro commercial, qualquer que seja a sua 
denominação. » ' 

A primeira parte deste artigo, até as palavras - ,importàdas do 
estrangeiro - é evidentemente inconstitucional. 

A Constituição, attendendo a qu~ algum Estado, cuja producção se 
fosse d'esenv·olvendo, careceria muitas vezes de taxar as mercadorias 
estrangeiras que pudessem fazer concurrencia á sua producção, permittiu, 
no § 3.0 do a~t. 9.o, que os Estados ·possam tributar mercadorias estran-
geiras similares á de sua producção, recolhendo o producto 'do imposto 
ao Thesouro ·Federal. Deste modo o Estado só lança mão desse· recurso 
com proposito patriotico; não para prejudicar o commercio estrangeiro, 
mas para favorecer o desenvolvimento · de suas industrias, a pr0ducção · 



-625-

do seu sGlo, uma vez que o resultado do imposto nã0 lhe aproveita; nem 
lhe vae engrossar as renüas do Thesouro. 

Pois bem, admittido o art. 5.o esta determinação constitucional si 
não fica morta porque contra a Constituição não ):w leis .inconstitucionaes 
que valham, fica, pelo menos, ferida. 

Na sua segunda parte, diz o art. 5. 0 : 

« Fi·cam comprehendidos na prohibição os impostos que 
recahirem sobre os commerciantes que operam sobre importação, 
os agentes e intermediarios commerciaes, o capital commercial, 
o stock das mercadorias, a somma das operações ou do gyro 
commercial, QUALQUER QUE SEJA A SUA DENOMINAÇÃO. » 

Pergunta ao honrado relator d@ projecto e á Gamara dos Deputados, 
que acabam de ouvir a leitura do art. 5.0 , que é que fica para a tributação 
dos Estados ? ! Si os Estados não poderão, de hora em deante, decretar 
impostos sobre importação ou sobre commerciantes que operam no 
commercio de importação, sobre os agentes intermediarias commeflciaes, o 
capital commercial, o stock das mercadorias, a somma das operações ou a 
do gyro commercial., qualquer que seja a denominação, o que é que resta 
para a tributação dos Estados e :municípios? 

E tanto esta pergunta tem razão de ser, que a duvida surgiu tambem 
no espírito do autor do substihítivo. 

Assim, no paragrapho unico do art. 5.0 , pretendendo dar remedio 
ao màl, mas realmente creando mal maior, assim determinou : excep-
tuam-se os impostos de indl!lstFias e profissões desde que sejam cobrados 
igualmente dos comme'rciántes de productos locaes e não consistam em 
taxa proporcional ao. capital, ·ao stock ou ás ope·rações mercantis. 

Pois bem, vae analysar agora o paragrapho que o honrado relator 
propoz como remedio, mas que julga prejudicial e inconveniente. 

Por este paragrapho, a Gamam dos Deputados se arroga o direito 
de ensinar aos Estados e aos municípios o modo pelo qual devem tributar 
sob o titulo de industrias e profissões, não lhe sendo permittido fugir 
ás regras que lhes prescrevemos. A norma quem a dá somos nós. 

Ma's, tem a Gamara dos Deputados, tem o Gongresso competencia 
desde que a Gonstituiçã<:} bedeu -claramente aos Estados o imposto de 
industrias e profissões, para dizer aos Estados ou aos municípios, que este 
imposto deve ser cobrado desta tm daquella fórma? 

Pensa que não. Admitta-se, entretanto, que .seja isso muito natural. 
Admitta-se ·que o Congresso tenha O· direito de dizer aos Estados que 
o imposto de industrias e profissões, que a Gonstituição lhes reservou, só 
pode ser estabelecido desta ou daquella maneira, só póde ser cobrado 
corno se diz n0 paragrapho unico; ainda assim, si os Estados ficarem 
adstrictos a esse preceito estabelecido pelo substitútivo, ainda assim dar-
se-ha clamorosa injustiça - é que o imposto de industrias e profissões 
será para todos os negociantes, nos Estados. e münieipios, uma taxa 
uniforme. 

IMPOS'f0S IN'fERES'fADUAES> 40 
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E'esta a conclusão a que naturalmente se chega, quando se dá ao adver-
bio igualmente e aos termos que o antecedem e seguem, a sua real signi~ 
fica·ção. · 
. Ora, imaginemos que ~ em umÇJ. cidade na _çapital A, por exemplo, para 
argumentar., o imposto de industrias o profissões seja cobrado igualmente 
nos termos da lei. o negociante que tem em giro. 500:000$ de capital 
pagará o mesmo imposto de industrias e profissões que. aquéUe que tiver 
em giro um capital de 100:009$ ou mesmo de 200$! Um negociante de 
fazendas em gros~o pagará tanto quanto o que vende b·atatas e feijões, 
o quitandeiro, o vendedor de fructas!' 

O SR. Ar,BERTO SARMENTO - Parec.e-me que o sentido da lei não 
é este. · 

O SR. AFFONSO GosTA.- Então a redacção não é boa. 
O ~R. ALVARO DE CARVALHO. --.:..... Neste caso, a emenda deve ser de 

redacção. 
O SÉ\. AFFONSO GosTA. - Os honrados Deputados que o aparteam 

dão-lhe assim o prazer de verificar que v;iü sendo colhidos os fructos do 
seu diswrso,, pois que já se concorda em que é má, é perigosa, a redacção 
do trecho que analysa. o 

. São, pois, perfeitamente justificadas as suas ponderações. 
O SR. ALBERTO SARMENTO. - Ninguem disse o contrario. . , 
O SR. AFFONSO CosTA.- Não quero roubar mais tempo á attenção 

da Garnara com esta arenga tão mal feiba. (Não apoiados.) 
UM SR. DEPUTADO.- V. Ex. está até esclarecendo a rnateria. -
O SR. AFFONSO GosTA.- Será possível· que a Cainara dos 'Deputados, 

além do absurdo de determinar umas certas regras, uns certos modos 
pelos quaes os Estados e municípios devam pautar o cobrança do ·imposto 
de industria e profissão, ainda vá dizer-lhes que o imposto ha de ser igual, 
a mesma quantia para todos os negociantes? 

UM SR. DEPUTADO. - Dá 1Jlm aparbe. 
O SR. AFFONSO GosTA. - E' o que está aqui : << Sejam cobrados 

igualmente >>. 
O SR. ALVARQ DE GARVALH(). - Realmente a redaGção dá Jogar a 

duvida._ Já confessei isto. 
O SR. AFFONSO GosTA. - .Tem muito prazer em veri'ficar que o 

Sr. Deputado, autor do substitutivo, em quem se reun.em os mais apre-
Giaveis req_uisitos de intelligencia e illustração, e que tão ver..sado é nó 
manejo de fazer as leis, não . crê a a mais leve obj ecção a modificar-se a 
redacção criticada, que não é, de certo, a mais conveniente. 

Não se demora mais sobre. este ponto e passà a analysar o resto do 
projecto. 

O honrado Deputado que nos offereceu, em nome da Gommissão 
de Justiça, o projecto em debate, não confiou na providencia do art. I.o; 
S. Ex. não confia que os Srs. ajudantes dos procuradores seccionaes nos 
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dÜxerentes mumc1p10s da Republica obedeçam ás inj.uncções do dever, 
obrem em face da lei, sem desfallecimrmto e sem odios, sem prevenção e 
sem cies_caso; não, S. Ex. quer armar-lhes a cobiça, acena-lhes com a 
gratifioar&ão de '20% do total em litígio, pagos pela parte vencida. 

A intervenção desses agentes da justiça federal nas acções que se 
possam tentar, ex-officio, nos cas0s que o projecto determina, já é um 
grande mal; é a perturbação levada á vida administrativa dos Estados 
e dos municípios. A creação dessa porcentagem aggrava esse mal; ella 
afeia, por tal modo, Q projecto que não acredita o orador que a Qamara 
o sa:nccione cGm o seu voto. 

O patriotismo do honrado Deputado por S. Paulo, arauto de medidas 
qJJe S. Ex. julga indispensaveis á marcha progressiva da Republica, não 
lhe inspirará outra conducta que não seja repellir comnosco uma provi-
dencia que, em vez de curar o mal que lastimamos, o aggrava, pertur-
bando a vida normal de muitos Estados da Federação. 

Falia sem suspeição, llão só porque sempre condemnou os chaq1ados 
impostos interestaduaes, como porque representa um Estado que, .só 
em represalia, e como legitima defesa, lançou mão de semelhante tribu-
tação e isso mes1no em muito pequena escala, e sempre disposto a 
modificai-os ou supprimil-os . . . 

Nã:o quer, ·porém, deixar passar em silencio uma lei que, em vez de 
consignar um remedio, de estabelecer uma providenGia util, vem armar 
funcéionarios da federação, no caso incompetentes, eom recursos peri-
gosíssimos c0ntra a ·estabilidade das administrações municipaes, contra 
a vida economica dos Estado.S• 

Nestas .condiçÕes, vota o projecto .... 
O ~R. JoÃo V! EIRA. - E' manifestamente inconstituçional. 
O SR. AFFOl'!SO QosTA. - ... 'porque o reputa inconstitucional como 

acaba, em aparte, de dizer o h«mrado Deputado o Sr. João Vieira; vota 
contra o. projecto, porqu·e o julga inconvenientíssimo; vota ainda contra 
o-.projecto, porqae o considera perturbador da norma administrativa,· da 
vida econGJmica dos municipigs e dos Estados. 

Tem concluído. (Muito bem; muito bem.) .. 
Veem á Mesa; são lidas, apoiadas e enviadas á Commissão as seguintes 

emendas:· 
Ao art. 5.0 - depois das palavras ,: - .sobre as mercadorias impor-

tadas do estrangeiro e de outros Estados, diga-se : - no acto da impor-
tação. · . 

Ao mesmo artigo - Supprimam-se as palavras que o terminam : 
as que .reeahirem sobre os commerciantes que ésperam ·sobre a importação, 

os agentes e intermediarios, o capital commercial 
Emendas stoclc das mercadorias a somma das operações ou a 

Affonso Costa. do gyro commercial, qualquer que seja a sua deno-
minação. 

Paragrapho unico - Supprima-se. 
Sala das sessões, 19 de junho de 1908:- Affonso Costa. 
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O Sr. Alvaro de Carvalho lamenta a ausencia do autor do pro-
jecto em debate e lamenta sua ausencia porque, realmente, o seu esforço 
no sentido de dar vida pratica á lei que visa impedir a tributação· inte-
restadual, vae ser burlada si as idéas do nobre Deputado vingarem. 

Em redor deste p'rojecto se estabelecem duvidas muito mais de 
caracter poiitico, pela fidelidade que todos nós devemos á Constituição 
Federal, do que de caracter technico, de caracter jurídico. 

Todos reconhecem que ha necessidade de se sanar quanto antes a 
Republica do maior mal que a mina. -

E' necessario chegarmos a um accôrdo sobre a debatida questão dos 
impostos interestaduaes e intermunicipaes. 

Em virtude do reconhecimento deste mal, surgiu aqui, iniciado pda 
bancada paulista, um projecto tendendo a regular a tributação interes-
tadual. 

Votado este projecto, os Estados da Republica, na necessidade de 
manterem a sua propria vida, teem, ei:n verdade, desrespeitado a lei e, 
mais do que isto, desrespeitado as resoluções do Supremo Tribunal Federal. 

Nestas cond·ições, o illustre Deputado por Minas, o Sr. Garneiro de 
Rezende, trouxe á deliberação desta Gasa um projecto a respeito do qual 
coube-lhe a sorte de, na Commissão de Justiça, ser o relator. 

E nas pesquizas dos meios praticas pelos quaes ficássemos habili-
tados a impedir estes abusos que se dão em todos os Estados, que ainda 
VIvem de impostos interestaduaes, -diz propositalmente que ainda vivem 
de impostos interesladuaes, - foi forçado a acceitar a suggestão que 
alguem lhe emprestou e apresentou o art. 5.0 do presente projecto, em 
cuja fórmula, foi o primeiro a annunciar no seio da Gommissão, ha, de 
facto, algum exagero. 

Mas, como conta historia verdadeira, trouxemos este projecto 
á discussão nesta Casa, esperando que aqui os interesses de cada Estado 
prejudicado provocassem reclamações, chegando-se,, afinal, ~ meio termo 
justo, ·á votação de uma medida que possa acabar de facto com os abusos 
que tanto prejudicam a vida economica da Republica . 

O SR. AFFONSO CosTA.- O projecto cria um abuso mai()r. 
O SR. ALVARO DE GARVALHO.- Este projecto passou em.2." discussãe 

no meio do mais profundo silencio. 
O SR. AFFONSO GosTA. - E' lamentavel. 
O SR. ALVARO DE GARVALHp. - Mas, póde dar provas da lealdade 

com que agia a Gommissão de Justiça, appellando para o leader desta 
Casa com quem se entendeu. E, com elle ·ficou combinado que os inte-
ressados e reclamantes já então estabelecessem uma formula para a 
redacção do art. 5.0 que deveria ser trazido á discussão pela propria 
Gommissão de Justiça. 

Infelizmente as cousas não tomaram esse caminho. E, a palavra 
eloquente do illustre Deputado por Pernambuco, traz ao seio da Gamara 
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uma reclamação que é digna de se attender, por isso que diz respeito ao 
interesse de um Estado. 

Mas, permitta-lhe S. Ex. que exactamente a si e á illustre Deputação 
a que pertence peça um esforço, um pouco de technica jurídica em bene-
ficio de uma medida qualquer, pela qual a Republica possa viver livre 
desse grande cancro que são os impostos interestaduaes. (Apoiados geraes.) 

Nestas condições, com a autoridade do illustre leader desta Casa, 
vae ma:ndar á Mesa um requerimento pelo qual faz voltar o projecto 
á Gommissão de Justiça. (Muito bem.) Ahi deve S. Ex., technico illustre, 
jurisconsulto abalizado, estabelecer a verdadeira formula pela qual se 
deva empenhar o Congresso Nacional no sentido de sanar esse grande 
mal. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto conjunctamente em discussão 
com o projecto o seguinte requerimento : 

Requeiro que o projecto n. 62, de 1908, volte á Gommissão de Cons-
tituição e Justiça. 

Sala. das sessões, 19 de junho de 1908. - Cas-
~equerimento. siano do Nascimento.- Alvaro de Carvalho. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

O Sr. Presidente. - O requerimento ha de ser votado prece-
dendo o votação do projecto. 

SESSÃO DE 22 DE JUNHO 

O Sr. Presidente. - Ha um requerimento dos Srs. Deputados 
Cassiano,do Nascimento e Alvaro de Carvalho, nos seguintes termos : 

· Requeiro que o projecto n. 62, de 1908, volte á Commissão de Consti-
tuição e Justiça . 

Os senhores que approvam este requerimento queiram se levantar. 
(Pausa.) 

Foi approvado o requerimento, ficando; pois, prejudicada a votação 
do projecto, que vae; com a emenda, á Gommissão. 



'·· 
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NOTA 

Projecto n. o 61. 

Em 13 de Julho é publicado o parecer com emendas para 3.a discussão. 
Em 1.0 de Agosto é encerrada, sem debate, a 3.a discussão. Em 10 é appro· 
vado com emendas . Em 12 é rejeitada a ultima emenda. Em 25 é publicada 
a redacção final. Em 29 é approvada a redacção. Em 1.0 de Setembro é o 
projeclo enviado ao Senado . 
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CAMARÀ ·oos DEPUTADOS 

. SESSÃO DE 13 DE JULHO (1911) 

Determina que áo procurador seccional, no Estado, como aos seus ajudantes, 
. nos munici[Jios, compele requerer, dentro de 48 horas, mediante pro-
. vocação da parte interessada, mandados de manutenção ou prohi-
bitorio, e dá outras providencias; com parecer da Commissão de Consti-
tuição e Justiça sobre a emenda do Sr. Affonso Cosia ll voto vencido do 
Sr. Pedro Moacyr. · 

(Vide projectos ns. 216 e 216 A, de 1907.) 

A lei n. 1.185, de 1904, declarando inconstitucional os impostos 
denominados interestad'Uaes, confere á parte que for tributada com 
infracção da mesma lei os interdictos prohibitorios e de manutenção. 

Para que a execução da lei nã,o ficasse na depen-
Parecer. dencia do onu,s de uma demanda a cargo da parte 

lesada, o Sr. Deputado Carneiro de Rezend'e apre-
sentol:l ·um projecto conferindo competencia para iniciar a acção posses-
soria ao procurador seccional no Estado e aos seus ajudantes nos muni-
cipios, mediante provocação da parte . A esse projecto a Gommissão, de 
Constituição e Justiça apresentou um substitutivo. Por occasião do 
debate, o Sr·. Deputado Aflionso Costa apresentou uma emenda ao art. 5.0 

do substitutivo. Valtou o. projecto a esta Gommissão para dizer sobr~ 
a emendã. 

·O art. 5.0 a que se refere a emenda dispõe : 1 -c; 

<< Art. 5.0 - Ficam comprehendidos na prohibição decretada pela 
lei n. 1.185, de 1904, além dos impostos que recahem directamente sobre 
as meFcadorias ·importadas do estrangeiro e de outros Estados, os que 
recahirem sobre os commercian~es que operam sobre a importação, os 
agentes e intermedíarios commerciaes, capital commercial, o slock das 
mercadqrias, a somma da~ operações ou do gyro commercial, qualquer 
que seja _a súa denominação. ' 

Paragrapho unico. Exceptuam-se ,os impostos de industrias_ e pro-
fissões, desde que sejam cobrados I igualmente dos commerciantes de 



-636-

productos locaes e não consistam em taxa proporcional ao capital, ao 
stock ou ás operações mercantis. » 

Estas disposições são infinitamente incop.stitucionaes porque limitam 
a faculdade tributaria dos Estados, vedando que estes tomem por base 
do lançamento do imposto de industrias e profissões a natureza .das 
operações commerciaes, o capital commercial, o sfock de mercacl.orias e 
outros elementos essenciaes para o regular lançamento do alludido imposto. 

A emenda deveria propor a suppressão do art. 5.0 e do paragrapho 
unico, medida esta que ainda póde ser adaptada. 

A Commissão é, pois, do parecer que a emenda do Sr. Deputado 
Affonso Gosta seja approvª da, preferindo, entretanto, uma outra emenda 
suppressiva do art. 5.o e do seu paragrapho unico. - Frederico Borges, 
presidente. - Aslolpho Dutra, relator. - Porto Sobrinho , - Lamenha 
Lins. ---' Domingos Guimarães. - Felisbello Freire. - Adolpho Gordo, 
vencido. - Teix_eira de Sá. -Pedro Moacyr, vencido, O projecto substi-
tutivo deve ser mantido integralmente, salvo alterações de redacção, 
porque, com o seu art. 5.0 addi.tad0 ao projecto inicial do Sr. Carneiro 
de Rezende, fechou a porta a sophisma e chicanas de que os Estados lan-
çaram mão, desde a lei de 1904, _para manter a tributação interestadual, 
definitivamente condemnada pelo Supremo Tribunal Federal como 
inconstitucional e contraria aos interesses da producção, do commercio e 
até da unidade do paiz. 

PROJECTO N. 62 - DE 1908 

(Substitutivo ao projecto n .. 216, de 1907.) 

O C:ongresso Nacional decreta ! 
Art. 1.0 - Compete ao procurador seccional no Estado, como aos 

seus _ajudantes nos .municípios, requerer, dentro ·de 48 horas no maximo, 
sob .as penas da lei, e mediante provocação da parte interess11da, ml).ndados 
de manutenç~o eu prohibitorio aos quaes se refere o art. 5.0 da lei n. 1.185, 
de 11 de junho de 1904. 

Art. 2.0 - Os referid0s mandados, que ficam extensos a quaesquer 
eutros bens de propriedade da parte intereiJsada, serão pr0cessados 
de accôrdo com a mesma lei e independerão, como qualquer d0cumento 
ou requerimento que a elles se prenda, de sellos e custas, na fórma da ' 
legislação em vigor. · 

Art. 3.0 - O Governo providenciará de modo que sejam remet-
ticlos ao procurador seccional e seus ajudantes, por intermedio do procu-
rador da Republica, leis, formularias e instrucções para a boa execução 
desta lei, podendo exigir delles todas as informações que julgar c0nve-
nientes para o mesmo fim . 

Art. 4.0 - 5ervirá de escrivão do Juizo Federal nos municípios, para 
o cumprimento desta lei, o escrivão da G0llectoria Federal ou o respectivo 
collector, si aquelle cargo estiver desprovido. 
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Art 5 o - Ficam comprehendidos na prohibição decretada pela 
lei n. 1.185, de 1904, além dos impostos que recahem directamente 
sobre as mercadorias impe>rtadas do estrangeiro e de outros Estados, os 
que recahirem sobre os commerciantes que operam sobre a importação, 
os agentes e intermediarias commercíaes, o eapita~ commercial, o stock 
das mercadorias, a somma das operações ou do gyro commercíal, qualqu·er 
que seja a 'sua denominação. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se os impostos de industrias e pro-
fissôes, desde que sejam cobrados igualmente .dos commerciantes de 
pr,oductos locaes e não consistam em tax'a proporcional a0 capital, ao 
slock ou ás operações mercantis. 

Art. 6.0 - O s1:1pplente do substituto do juiz seccional ne>s muni-
cípios terá direito a uma gratificação de 20 %, paga pela parte vencida, 
sobre o valor real do imposto cuj;1 arrecadação o Estado promover 
indevidamente, nos termos da lei . 

Art. 7.0 - No regt!llamento desta lei será determinada a quantia 
necessaria para as despezas de expediente, abrindo-se para isso os creditos 
indispensaveis. 

Art. 8.0 - Revogam-se as disposições em contrario. 
\ 

Emenda do Sr. Affonso Cosia a qué se refere o parecer supra. 
Ao art. 5.0 - depois das palavras : sobre as mercadorias importadas 

do estrangeiro e de outros Estados, diga-se : - no acto da importação. 
Ao mesmo artigo- Supprimam-se as palavras que o terminam-

as que recahirem sobre os commerciantes que operam sobre a importação, 
os agentes e intermedíarios, o capital commercial, o stock das merca-
dorias e somma das operações ou o do gyro commercial, qualquer que 
seja a sua denominação. 

Paragrapho unico- Supprima-se. 
Sala das sessões, 19 de junho de 1908. - Affonso Cosia. 

. Nà Sessão de 1.0 de Agos,to. é encerrada, sem debate, a 3.a discussão 
do projecto. 

Na Sessão de 10 de Agosto é approvado o projecto e as seguintes 
emendas do Sr. Affonso Costa :· 

« Ao art. 5.0 - depois das palavras: - sobre as mercadorias impor~ 
fadas do estrangeiro e de outros Estados, diga-se .:- no acto.da importaçâo. 

<< Ao mesmo artigo - Supprimam-se as palavras que o terminam - as 
que recahirem sobre os commerciantes qi.ú operám sobre a importação, os 
agentes e zntermediàrios, 0 Capital COmmercial, 0 SiOCk das mercadoriaS 1 

a somma das operações ou o do giro COfr!mer·cial, qualquer que seja a sua 
denominação. » 
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Na Sessão de 12 . de Agosto é rejeitada ·a emenda do Sr. Affonso 
Costa que diz: 

« Paragrapho unico - Sappríma-se. » 

SESSÃO DE. 25 DE .AGOSTO · 

Redacção final do projecto n. 61, deste anno, determinando que ao procurador 
.seccional, no Estado, como aos seus ajudantes, nos municípios, cem-
pele requerer, dentro de 48 horas, mediante provecação da parte inte-
ressada, mandados de manutenção ou prohibitor.ios, e dando .outras 

· ·providencias. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 - Gompete ao pr0curador seccional, ho. Estado, como aos 

seus ajudantes. nos muniGipios, requerer perante o respectivo juiz, dentro 
de 48 h.oras, no maximo, sob as penas da lei, e mediante provocação cl'a 
parte interessada, mandados de ,manutenÇão ou prohibit@rios, aos quaes 
se refere o art. 5.0 da lei n. 1.185, de 11 de 'junho de 1904. · 
. Art. 2.0 - Os referidos mandad0s, que ficam extensivos â -quaesquer 
01,1Lros bens de propriedade da parte interessada, serão process!:ldos de 
accôrdo com á mesma lei e independerão, .. como qualqu~r d(>eumento 
ou requerimento que a elles se preada, de ·sellos e cust~s, ·na fórma da 
legislação em vigor. · 

Art. 3.0 - Ficam comprehendidos na prohibição decretada pela citada 
lei n. 1.185· os impostos que recahem dir:ectamente sobre as mercadorias 
impoFtadas do estrangeiro, e de outros Estados; no ac~o da importação. 

Art. 4.o - O supplente do substituto do juiz sec'ciona:l, nos munici-
piós, terá direito a··uma gratificação de 20 %, pagavelpela parte vencida, 
sobre o valor real d0 imposte, cuja ar:reGadação o- Estado promover 
indevidamente, nos termos da lei. 

Ar.t. 5.o- O Governo. providenciará de modo que sejam r:emettidos 
ao procurador seccional e seus ajudantes, per intermedie do procurador 
da Republica, leis, formularios e ínstru~ções, para a boa execução desta 
lei, podendo exigir delles todas as informações que julgar ccmvenientes 
para o mesmo fim. · 

Art. 6.0 Servirá de escrivão do juizo federal, nos municípios, para o 
cumpFimento desta lei,· o escrivão da collectoria federal, si aquelle cargo 
estiver desprovido. · 

Art. 7.0 - No regulamento que for expedido para a execução desta 
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lei será determinada a quantia necessaria para as despezas de expediente, 
abrindo-se para isso os creditos precisos. 

Art. 8.0 --::- Rew>gam-se disposições em contrario. 
Sala das Gommíssões, 24 de agosto de 1911. - Gonçalo Souto. -

João Vieira.- Graccho Cardoso. 

Na Sessão de 29 é approvada a redacção final. 

Na Sessão de t.o de Setembro o projecto é enviado ao Senado. 
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