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CAMARA DOS DEPUTADOS 

PARECER N. 102 

ORÇA A ·REOEITA GERAL DA R<EPUBUCA PAHA O EXE·RCICIO DE 1914 

E' assás notoria a difficuldade em que se debateu a Camara dos Deputados 
·para eleger ·a sua ·Mesa e Commissões permanentes. 

A agitação política em torno da esco'lha dos candidato! 
.<~P.ssão ele .10 ele. aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da Republica . 

Setemb·i'O e . que tão grandes perturbações trouxe ao funccionamen• 
· to regular do -Poder Legislativo, deixo'.u patente aos olhos 

de todos, a necessidade, que hoj·~ se nos impõe, de uma medida que vise pol-o 
ao abrigo de consequencias immediatas de quaesquer dissenções emergentes 
·no seio dos partidos, de modo a não ficar privado, como ficou, de exercer as 
suas attribuições, no prazo que lhe é constitucionalmente determinado. 

Na situação · em qlUe presentemente se vê - de ser perturbado e inter· 
rompido por incidentes da vida partidaria - não deve continuar, sem incon-
venientes que resultariam em prejuízo da causa publica e em detrimento de 
seu proprio prestigio. Cumpre alvitrar desde já qualquer providencia para 
evitar o mal. 

IA recente experiencia é por ·si só sufficiente para mostrar a urgencia da 
medida; e, para attendel·a, lembraríamos a amp'liação do mandato· da Mesa e. 
Commissões permanentes por todo o período da l-egislatura. 

Eleitos homens capazes para os trabalhos legis'lativos, e qtUe bem saibam 
cum,prir os seus deveres - onde a necessidade da escolha ãnnual, - fonte 
que tem .sido de tantas perturbações e desgostos, lutas e d-iscordias? 

A •Commissão de Finanças só se constituiu definitivamente a 24 de julho 
findo. O Regimento lhe prescreve o prazo de 60 dias para a elll!boração dos 
orçamentos, a contar: ou da data do recebimento da proposta, que, regular-
mente, deverá ser n.os primeiros dias de sessão, ou, no caso contrario, de 15 ' 
dias depois de constitluida, tempo e:n que ·lhe cumprirá a.guard·ar a referida 
proposta . . 

Attentas as difficuldades a que j·á atludimos, a Commissão resolveu apre-
sentar os projectos orçamentarios dentro dos 60 dias após a sua constituição, 
isto é, até 24 d.o corrente . Ainda que intentasse apresentar os seus trabalhos 
sem exceder o período da sessão ordinaria, impos<sivel lhe seria fazel-o, pela 
insufficiencia do tempo que lhe restara, visto que; até 8 do mez findo, esti-
vera, em obediencia ao Regimento, esperando a proposta governamental. d·e 
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Receita e Despez·a, afinal remettida c~m antecipação apenas de oito dias :la 
terminação daquelle período. 

•Accre~ce ainda que a Commissão foi obrigada a tomar para base dos pro-
jectos orçamentarios a retardada proposta, visto corresponder aos propositos 
que, desde sempre, tem affirmado, de reducçã.o de despezas a ponto de se 
t!ncerrar com ~aldo. _ 

Poder-se-ia, entretanto, objectar que, sendo attribuição privativa do Con-
gresso o orçar ·a receita e. fixar a despeza, este trabalho poderia ter sido feito 
independentemente da proposta g.overnamental. 

Todos sabemos, porém, que, exercendo effecti'Vamente a gestão publica, 
o Governo, mei'hor do que o Congresso, poderá, com mais seguro conhecimen-
to, patentear a exacta situação dos negocios. e serviços publicos, particulari-
zando-lhes ·as necessidades e dand.o-lhes a direcção que melhor lhes convenha. 
E, -outro não foi o pensamento das leis que estabeleceram a competencia do 
Poder Executivo para formular e apresentar a proposta do orçamento geral da 
Republica. -Cumpre insistir neste ponto, para que a -opinião ultimamente en-
saiada, que quer exonerar aquelle poder de tal obri•gação, não crie raizes, jus-
tificando a procrastinação da remessa á Camara d-as peças iniciaes do orça-
mento e das respectivas infonnações elucidativas. 

Não será mister transplantemos para a:qrui a opinião de autores consa-
grados. Basta asseverarmos -que a corrente geral é a ~ue ·define e sustenta a 
competenda do ·PO'der Executivo para a org-anização da proposta orçamental, 
base do trabalho do Con-gresso no desempenho de sua principal attribuição. 

Temos -lei que confirma a doutrina e o precedente do antigo regimen. A 
Constituição d·o l·rnperio, effectívamente, attribuia á A'ssembléa Geral Legis-
l-ati-va: ·fixar annualmente as despezas publicas, repartir a contribuição directa 
e crear impostos, partindo a iniciativa da Camara dos Deputados (Constituição 
-art. 15, § 10 e art. 36- t•.) 

Precedia, porém, ao trabalho legislativo, no começo de cada sessão da As-
se'mbléa Gera:!, a apresentação da proposta de orçamento e dos re:atorios mi· 
nisteri aes. · 

A 'Constitluição Imperial, no art. 17l2, reprodúzindo quasi integralmente 
o art. 219 do projecto de Constituição da Constituinte, prescrevia: "O ·Minis-
tro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros Ministros os orçamen-
:os relativos ás despezas das suas repartições, apresentará ·na Camara do:-
Deputados, annualmente, logo que esta estiver reunida, um ·balanço geral da 
receita e despeza do Thesouro Nacional do ann-o antecedente, e igualmente o 
orçamento geral de todas as despezas publicas do anno futuro, e da importan- ' 
cia de todas as _contribuições, e rendas pub:icas." 

Leis ordinarias sustentaram o preceito constituciona:l tão claramente -ex-
presso. Não será demais reproduzil-as. IA lei de 8 de outubro de 1828 (orça-

. mento) estabelecia no art. 8": "O Ministro da Fazenda. apresentará daqui em 
deante, na ·Camara dos Deputados, até o dia 15 de maio, impressos, o 'balanço 
geral d·a receita e despeza de todas as pr-ovíncias no anno findo, o orçamento 
geral. de todas as despezas publicas das mesmas, no anno futuro, e a impor· 
tancia de todas as contribluições e rendas publicas. Dispunha a lei de 15 de 
dez-embro de 1830, •no art. 41, q ue o orçamento da Fazenda e as informações 
para a fixação das forças de mar e terra seriam apresentados de ora em dean-
te impressos na Camara dos Deputados até o dia 8 de maio; e, no art. 42, que 
os relatorios seriam apresentados até o dia 15 do mesmo mez, tambem impres-
sos, com a ex·posição circumstanciada do estado dos negocios a cargo de cada 
repartição, das medidas tomadas para o desempenho de seus deveres, a neces-
r.idade e a utilidade do au.gmento ou diminuição de suas respectivas despezas. 
Mais -explícita era a lei de 4 de outubro de 1831, determinando no art. 13: "O 
Ministro e Secretario de 1Estado dos Negocios da Fazenda apresentará annu· 
a.mente na Camara dos Deputados, até .o dia 8 de maio, pr-d,posta para a fi-
xação· das despezas geraes, impressa, e acompanhada assim do balanço geral 

, 
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da receita e despeza do Thesouro Nacional, co~o do orçamento geral de todas 
as despezas e da importancia das imposições e rendas geraes. O balanço da 
receita e despeza do Thesouro Nacional, do anno de que d-eve dar conta, será 
igualmente apresentado na mesma época, tendo decorrido mais um .anno além 
do espaço até -agora marcado." 

A repetição das disposições cit-adas ao que parece, deixa vêr que, já en· 
tão, o .Poder -Legislativo fazia empenho pela apresentação da proposta orça-
mentaria, no começo das sessões, afim de confeccionar a tempo a lei de meios. 
Attribuida especialmente á Assembléa Geral, a elaboração do orçamento tinha 
assento na pr.oposta de despezas e contribuições, feita e apresentada pe~o Po-
der •Executivo. Taes eram a :lei e a praxe do Imperio. 

·A -RepubHca seguiu o mesmo regimen. A Constituição conferiu ao Con-
gresso Nacional, privativamente, a attribuição d-e orçar a receita, fixar a des-
peza federal annualmente e tom~tr as contas da receita e despeza de cada exer-
cício ·financeiro (art. 34, n. 1) e á Camara dos .O.eputados, expreEsamente, a 
iniciativa de todas as leis de impostos (art. 29) sendo os relato~ios annuaes 
dos Ministros dirigidos ao Presidente da IRepublica e distribuídos por todos 
os membros d.o Congresso (art. 51). 

Não consigna a Constituição republicana disposição identica á do art. 172, 
precitada, da -Constituição imperial, nem o0utra disposição a não ser a do Tri-
bunal de Contas, referente, propriamente, á -Fazenda .Publica. Esta, porém, foi 
objecto de lei or.ganica, elaborada logo depois de promu!gado o codigo fun· 
damenta:1 de 24 de fevereiro, - ·a ·lei n. 23, de 30 de oOUtubro de 1891. A com· 
petencia d.o Ministerio da Fazenda é ahi estabelecida, entre assumptos varios, 
especialmente no que diz respeito aos lançamentos de impostos, bem como 
~ arrecadação, distribuição e contabilidade das rendas federaes, e ao orçamen-
to geral da receita -e despeza publica (art. zo, J.ettras· e e h) incumbind<>-lhe 
tambem "centralizar e ·harmonizar, alterando ou reduzindo, os orçamentos par-
ciaes ·dos demais· ministerios para o fim de organizar annua:mente a proposta 
do orçamento da União, que será apresentada á Camara dos Deputados na 
época e na fórma prescriptas pela lei da contabilidade publica" (art. 3°, n. 2). 
Taes disposições sã.o determinadamente mantidas na dei n. 2.083, de 30 de· ju· 
lho de 1909, que reformou o Thesouro Federal e deu outras providencias sobre 
a Fazenda ;Publica, sendo a que acabamos de transcrever reproduzida no res· 
pectivo regulamento, a-pprovado por decreto n. 7. 751, de 23 de dezembro de 
1909, com excepção apenas da parte final relativa ao prazo e á fórma de apre-
sentação. 

Os dispositivos transcriptos das leis do antigo regimen prescreviam, po-
rém, .o prazo e fórma da alludida apresentação, e .o art. 83 do estatuto repu-
blicano consigna que "continuam em vigor, emquanto não revogadas, -as leis 
do antigo regimen, no que exp'licita ou implicitamente não fôr contrario ao 
systema de govern.o -firma·do pela Constituição e aos princípios nella consa· 
grados". · 

Por ultimo, additando ao •Regimento Interno disposições taxativas de pra-
zo para apresentação de -leis annuas, a Camara dos .Deputados affirmou deci-
si·vamente que, em qualq.uer hypothese, sempre a elaboração ·orçamentaria se-
ria calcada sobre as respectivas propoEtas do ·P<>der Executivo, ou seriam es-
l'as mesmas consideradas como ·projectos para discussão. 

No regimen vigente, portanto, ao orçamento da des-peza e d·a receita ge-
raes deve preceder a respectiva proposta, organizada pelo Poder Executivo e 
remettida á Camara d<>s ·Deputad os no ·começo da sua -sessão annual. A pre-
cedencia da proposta orçamental é a regra. A'S!Sim preceitua a doutrina, esta-
be!ece a lei e Ee procede na pratica, seguindo o exemplo e a experiencia das 
nações C•ulta,s. . 

Inf-elizmente, retardando, cada vez mais, a remessa da proposta de orça-
mento e dos relatorios mini-steriaes, que encerram as informações authenticas 
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sobre os neg.ocios do ·Estado, o Poder Executivo difficulta a acção do Congres-
so no exame, estudo e preparo do trabalho mais importante que l·he é attri-
buido. 
· · Repetidas vezes temos feito sentir, sob os impulsos da melhor intenção; 
a necessidade de retomarmos, n.o desempenho das funcções que incumbem 
conjunctamente aos ·Poderes Executivo e Legislativo para confecção das leis 
annuas e especialmente das orçamentarias, tão immediata e directamente com-
prehensivas dos mais vitaes interesses publicas, o caminho determinado pela 
Constituição e leis -ordinarias e traçado pe!o sentimento do d·ever e do patrio-
tismo. Tem sido em vão o nosso appeHo. De o repetir, agora e sempre, não 
ternos fadiga. E' o nosso dever. 

A applicação do artigo additivo ao Regimento Interno da Camara sobre os 
projectos de· leis annuas, deu no anno passado o melhor resultado, quanto á 
apresentação dos proiectos, terido cada Relator obs·ervaii.o á risca a nova pre-
scripção. 

A o·bstrucção feita no debate e o excessivo numero de emendas o'ffereci-
das, denotando, aliás, a intensa collaboraçã.o dos representantes na obra or-
çamentaria, retardaram a remessa ao Senado Fed·eral de algumas das respe-
ctivas proposições. Seria licito observar -que esse ramo do Congresso, ao con-
trario do q·ue se esperava, tão cioso P!!recia em coparticipar no exame e voto 
dos orçamentos, fez longo silencio . so.bre as prime:iras proposições, del'las se 
occupando tardiamente e só as devolvendo á ·Camara -quando já lhe não era 
possível attentamente considerar as modi.ficações propostas. 

·Reproduziu·se então, mais uma vez, a anomalia do atabalhoamento na dis-
cussão e votação dos orça.menws, tão depressi·va, no conceito geral, do pres-
tigio e autoridade do Congresso Nacional. 

··Resultantes de tal atropelo foram, S·eni duvida, a excepcional irregulari-
dade de serem omittidos no Senado dispositivos componentes de uma das pro-
posições vo~adas, e, bem assim, os erros commettidos na lei da despeza e que 
determinaram a corrigenda do Poder Exec•utivo, por decreto n. 2. 779, de 1 de 
fevereiro de 1913. 

Ainda que a correcção, nos termos deste decreto, houvesse siiio, como 
não ·seria licito duvidar, a ex-pressão do voto do ,Poder Legis-lativo, a verdade é 
que ella denuncia a P.Qssibilidade de intervenção indebita do Executivo no cam-
po das attribuições privativas daquelle Poder. 

Não é a primeira vez -que occorre o facto, e, por isso mesmo, mais se ac-
centúa a inconveniencia que dahi resulta. 
. Em 1911 e 1912, a correcção attingiu erros e omissões propriamente typo-
graJ)hicos e de revisão, .O•U simples incongruencias resultantes dos termos da 
lei, todos de facirverificação (decretos n. 2.408, de 25 de janeiro de 1911, e 
n. 2.578, de 23 de março de 1912); no corrente anno, a correcção, motivada, 
é certo, por officios da Camara, já comprehendeu disposições da lei (decreto 
n. 2. 779, de 1 de fevereiro de 1913). 

Cumpre ao Congresso evitar o mal, dando sem vicias e erros, completa-
mente escorrei ta, a redacção das proposições ·que houver votado. Os mãos 
precedentes facilmente se enraízam, sendo impossível depois, no resvaladouro 
das condescendencias, demarcar a linha do ·excesso, defin:r a expressão 
do abuso. 

A competencia do ·Poder Ex·ecutivo no assumpto está determinada, con· 
sistindo apenas em ·formular e apresentar a proposta de orçamento e em 
prestar informações e esclarecimentos .que habilitem o Congresso a fi;ar a 
despesa ·e a orçar a receita, com pleno conhecimento -das necl(ssirlades e pos-
sibilidades do paiz. E' indispensavel, pois,. que o Congresso, por açodamento, 
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indifferença ou imperícia, no cumprimento do dever que é tão sómente seu, 
não torne, como tem suc:cedido, necessaria a intromissão do Poder Executivo 
para rectificar leis. 

·Em mensagem presi-dencial de 25 de agosto ultimo, foi apresentada á 
Camara dos D-eputados a exposição da proposta da receita e despesa do exer-

. cicio de 1914, elaborada pelo Ministro da Fazenda. 
• Alludimos já ao prazo da remessa dessa proposta que, segun-do as leis 

e as conveniencias do serviço legislativo, não d-eve exceder do meiado de' 
maio. !Para tanto contribuem principalmente: o tardio encerramento do exer-
ckio, tornando difficil, em paiz tão vasto como o nosso, a averiguação de 
todo o movimento financeiro do Estado; o retardamento ·na apre&entação da 
proposta, ·difficultando á Commissão de Finanças o estudo e organização do 
projecto; a procrastinação congressional do trabalho orçamentario até 31 de 
dezembro; a immediata execução da lei, prendendo a acção do Governo ás 
iniciativas e modificações administrativas nella introduzidas - circumstan-
cias todas que se entrançam, formando a embaraçosa conjuntura, em que o 
Executivo e o Legislativo se encontram annu.almente para a organização do 
orçamento. _ 

Será conveniente rever as leis -que regulam a elaboração orçamentaria, 
para estabelecimento de regras, de accôrdo com as necessidades do presente, 
quanto á forma de organização -e prazos de apresentação da proposta e do 
projecto, e, •quanto á .discussão e ao voto legislativos, de maneira a ficár 
mais fadl o encargo do ·Go-verno e reduzido o· trabalho das Ccimmissões e das 
duas Casas do Congresso. Dever-se-ha dar, então, ao orçamento a expressão 
que lhe é propria - de acto de autorização e prev;·são das despesas e receitas 
annuaes da União ( 1), sem lhe appôr quaesquer disposições appendiculares, 
e. bem assim, prescrever a parte da despesa e da receita, de ordem perma-
.nente, que deverá ficar sujeita apenas a voto geral de ratificação. 

Sob a vigencia das regras e praticas actuaes, será vão pensar em orça-
mento modelar; continuaremos na mortificante situação dos ultimos annos, 
organizando a lei fundamental da administração publica, aguilhoados pela ur-
gencia do tempo e sob a pressão da responsabilidade de investirmos o Poder 
Executivo da dictadura· financeira. 

Não devemos terminar estas considerações prelimina.res, sem .que mais 
uma:· vez allll'damos á falta, -desde sempre sentida, da prestação de contas da 
despesa e receita publicas. Pouco importa que, dest'arte, incorramos na cen-
sura de flagrante repetição da ma teria. · 

!Somos de parecer que, em regimen normal de Governo, se não dev-era 
cuidar da ·organização do orçamento geral, sem a r.espectiva tomada de contas 
do exel'cicio por ultimo li•quidado. 

Tal é o processo ·consentaneo -com o regimen republicano, que se deve 
ass;gnalar pela severa e completa fiscalização. · 

Sem a tomada de contas, o orçamento não tem o cunho de realidade, 
não se impõe como lei que delimita e contém a acção do Governo. O orça-
mento é a lei basilar da administração. Outra não h a, porém, tão susceptível 
de ser frustrada e excedida. Para evitar as transgressões, é indispensavel 
conhe-cei-as em sua origem·, nos meandros que as enredam, nos fins que 
alvejam. E o conhecimento dos possíveis abusos só se poderá -conseguir 
mediante a tomada de contas meticulosa, verba pqr verba, titulo por titulo. 

(1) o~.tav-e Besaaignet - Ma.mwl ele Fincmces. 
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E' a prova da estricta e escrupulosa execução do orçamento. Pr~tica~·n'a 
regularmente as nações mais adeantaüas. .Por observai-a como ImperiOso 
dever, fazem empenho todos os governos dignos, poPque a força e a honra 
dq poder estão no respeito integral ás determinações do orçamento e da 
observancia exacta da lei. 

O !Congresso fez já o que lhe cumpria para .que se proceda realme~te á 
fiscalização orçamental. Foi o estabelecimento do processo de prestaçao e 
tomada de contas, 4ue consta -do d.ecreto legislativo n. 2. 511, ode 20 de 
dezembro de 1911. Resta 4ue tenha cumprimento a lei .. E' o que incumbe 
ao Poder Executivo, ·que deve ter pressa em sahir do dominio discrecionario . 
em que tem vivido. Ninguem, mais do •que ~lle, h a de sentir o peso de ta-
manha responsab]idade. . 

A tomada d.e contas será positivamente o marco inicial da almejada re-
generação financeira. O equilibrio da receita e despesa, e a execução pon-
tual das leis de meios, com a abolição dos creditos supplementares, serão o 
complemento da necessaria normalização orçamentar:.a. 

E' .tempo ·dos Poderes Executivo e Legislativo fazerem do orçamento 
a exacta demonstração das necessidades e possibilidades da Nação, em cada 
exercício, não se afastando, um por abuso, o' outro por fraqueza, das prescri-
pções propostas e autorizadas. 

11 

A CRISE 

Não deveremos considerar a animadora proposta de orçamento formulada 
pelo ~Ilustre Ministro da Fazenda, sem nos determos na succinta apreciação 
da chamada crise, •que alarmou todos os espíritos, es·pecialmente ·nas praças 
desta Capital ·e S. Paulo, e, outrosim, sem submettermos ao exame da Com-
missão os dados que conseguimos sobre a economia .e finanças nacionaes. 

Serão elementos necessarios para o melhor julgamento daqliella pro-
posta, que exprime apercebimento novos de parte do po-der publico em face 
da grave s:tuação do paiz. 

Muito a ·contra gosto, somos ·forçados · a reproduzir conceitos nossos 
sobre o andamento das cousas publicas, o movimento economico e financeiro, 
a effervescencia de iniciativas, a multiplicidade de melhoramentos, etc., 
factos •que hão contribu:do para a alludida crise . 

As difficuldades do presente foram previstas a tempo de s·erem evitaüas. 
Todos os que estudamos estes assumptos relativos á economia e finanças do 
paiz, ·no Congresso e na imprensa, temo-nos preoccupado com taes factos , 
esmerilhando-lhes as causas e apontando-lhes os effeitos . H a dous annos, 
o Relator deste parecer, üentre todos o menos avisado, já uizia, e no anno 
seguinte reeditava, tratando do orçamento da rece:ta: . 

Já fizemos ver e repetimos aos ·que governam com a responsabilidade 
do poder ou apenas com a responsabilidade politica, que é necessario parar-
m~s. no caminho por onde nos temos conduzido, abusando do poder contri· 
buitivo e do credito e pretendendo, de vez tudo acabarmos, estradas, portos, 
pontes, ed:ficios, obras de toda a sorte, povoamento, catechese, armamento, 
etc., numa •Confusão insana, sem o estudo minucioso, sem o devido orçamento, 
sem medir as possibilidades do erario, sem as mais elementares precauções 
administrativas e sem ajuizar do encargo transmittido ao futuro em compro-
missos de honra para o pa:z·. 

Indubitavelmente, é preciso fazer alguma cousa, fazer muita cousa 
mesmo consoante ao peric.:fo de expansão .que a Republica attingiu, estimular 
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as iniciativas meritorias, fomentar o desenvolvimento agrícola e ittdustrial, 
promover o progresso, em fim. Mas, f.azer tudo com peso e medida, {!ada 
cousa no seu tempo e no seit legar, conforme as necessidades verificadas e 
as posses da Nação. 

Sob tal criterio, a acção governamental será fecunda e os commettimen-
tos corresponderão ao bem e ao interesse da communhão. Ultrapassando, 
porém, as forças naturaes do pa:z, aquella se tornará funesta, e estes se 
transformarão em insupportaveis gravames·. 

Alludindo á circulação que, em 31 de dezembro de 1910, constava de 
341.107:195$900 de notas conversíveis e de (113.518:990$000 de notas in-
conv-ersíveis, fazíamos as segui·ntes considerações·: 

Seria razo-avel, em outro meio, opinar ·que a ci!'culação já excede as 
necessidades nacionaes. As indicações da demasia estão se tornando patentes 
na baixa da taxa de descontos a 6 % e até 5 o/o, isto é, na barateza do di-
nheiro, na carestia geral das cousas •que, elevando o custo da vida, já .está 
ato-rmentando a grande massa dos pobres, etc . Por mais que pareça estranha, 
tal é a realidaüe •que. se vae desvendando á mais superficial observação . E 
o exemplo da Argentina, que, em nossas aperturas, os dirigentes victoriosos 
:nvocam como santelmo salvador em meio <la borrasca desencadeada, ahi 
'está a nos abrir os olhos. •Inundado de dinheiro, ·ostentando nas linhas exte-
riores o brilho de admiravel prosperidade, o rico paiz soffre os desassocegos, 
as perturbações, os desesperos da vida que se não póde supportar, porque su-
pera todas as posses e sente o alastramento temeroso da penuria que se es-
tende a todos os lares. 

Alli a voz do bom senso e do pa-triotismo attribue a intoleravel situação 
ao exorb:tante proteccionismo aduaneiro, á inflação do papel circulante da 
Caixa de Conversão e á gananciosa espe{!ulação de frutsfs. [)as mesmas 
cousas proveem os mesmos effeitos. Não se · verá, em tão claro espelho, 
antecipadamente, a situação que estamos ·preparando para o nosso paiz ?· 
Aqui se resolvem, por decreto, as questões economicas, ainda que estejam 
subordinadas a factores variaveis -pela propria natureza... Alinham-se os 
esforços em partidp par.a garatir interesses regionaes e favorecer determina'das 
classes. . . E tudo, por emquanto, ainda vae ao sabor dos que venceram. 

Não s-erá demais, ent-retanto, chamar a attenção para a tendencia ·que se 
accentúa no sentido da ampliação dos depositas da Caixa, o que importa o 
augmento da circulação. Bem antes do que seria licito prever, póde-se antever 
que o paiz chegou, outra vez, á situação novamente embaraçosa. 

rSurgirão engenhosos alvitres para resolução do -caso, como sempre acon-
tece, fo-rmulados com talento e i-nstrui-dos com citações adequadas ao pensa-

. menta de cada um. 
Aca'tando o alto juizo dos -competentes e •da illustre Commissão de Fi-

nanças, ousamos dizer que seria salutar providencia - si não imperiosa obri-
gação - conter o desenvolvimento das d.espesas nos limites da rece:ta orçada. 
e promov.er, por acção conjunta do Congresso e do Governo, a effectividade 
do equilíbrio orçamentario, deixando que os saldos se formassem natural-
mente, como resultante das forças vivas do paiz. 

;Nada perderia a Republica com o commedimento que a observação pre-
cedente impõe aos poderes dirigentes da Nação. A situação que dahi adviesse 
serviria de base para a solução mais acertada do problema que está n~cla
mando estudo e ponderação. 

No anno seguinte, aggravada a situação, a Commissão de Finanças da 
Camara dos Deputados, tendo presente a oroposta d.e qrçamento para o exer-
cício actual com o de_ficit de 1. 309:846$553 e receiando seu augrpento sob o 
influxo dos ·Ministros e do Congresso, tomados de megaloman:a, fez sentir 
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ao Presidente da Republica a imperiosa necessidade do Governo indicar as 
reducções que se poderiam levar a effeito sem prejuízo da marcha regular 
dos serviços . 

Realizou-se, .então, a reunião do palacio Guanabara, em que, além da 
exposição fiel do trabalho orçarnentario, foram feitas ao Chefe do Estado, 
com a maior franqueza, exactas observações sobre as condições econornicas 
e financeiras -do paiz, temlo em vista os algarismos da importação e expor-
tação, da despesa e receita, das dividas externa e interna; fundada e flu-
ctuante, etc. 

, Justamente impressionado com a situação real que lhe fôra desven-
dada, o Presidente da Republica -determinou a seus illustres auxiliares que. 
fizessem, cada um no ministerio .que superintendia, as reducções necessarias 
para o equi!ibrio - si não saldo - do orçamento, entregando as respectivas 
notas ao .Ministro da ·Fazenda, que as apr.esentaria áquella Cornrnissão. 

A recornrnendação presidencial não foi attendida. · 
EITI vez de reducções, foram propostos augrnentos, uns por interposição 

dos proprios ministros, outros por iniciativa do Congresso. Tiveram grande 
desenvolvimento as caudas orçarnentarias, em autorizações, cornprehendendo 
avultadas da.spesas. O deficit cresceu. 

Tratando da situação financeira, consignei, então, no parecer sobre a 
Receita vigente, depois de accentuar que a despesa de 1910 fôra superior á 
de 1909 em 9.2.602:000$, e a de 1911 superior á de 1910 em 54. 165:000$, 
o seguinte: 

O augrnento desmedido da despesa foi; pois, o factor determinante dos 
deficifs, e, corno a despesa é proposta pelo Governo com pleno conhecimento 
dos serviços e .necessidades da admin:stração e fixada pelo Congresso, na 
expressão constitucional; cO<ffio á despesa é certa e só pó de e deve ser exce-
dida ·e!TI -casos restrictos, a culpa e responsabilidade dos d."!fircí'ts cabe ao Go-
verno e ao .Congresso, que, de mãos dadas, em acção conjuncta, teern com-
prornettido as finanças da ·Republica. 

Curioso é que todos, no Governo e no Congresso, que teem a percepção 
da responsabilidade, bradam contra a violação dos preceitos orçamen:tarios, 
contra a deturpação -das regras admi·nistrativas, contra a desordem 'financeira 
que. o deficit representa, e apontam os ruinosos e f feitos que elle occasion.-.. 
gerando a desconfiança na gestão da fazenda publica, reduzindo o credittl 
nacional, relegando para longínquo porvir a conversão total do meio cir-
culante, annul!ando as i.niciativas e os propositos de progresso. Mas, os 
d!eficfis se succedern ha quatro annos já; e tudo faz crer que elles se affir-
rnarn de modo muito positivo no· presente, e, .cjuiçá, no futuro exercício, sem 
que, entretanto, .se presintam por parte do Congresso e do Governo a energia 
e a fil'(lleza bastante para ser opposta intransponível barreira a todo augrnento 
de despesa. . 

A Republica conhece já, por experiencia propria, os duros effeitos do 
desbarato financeiro, que a cornpelliu ao fwruJing-Loan, consolidação das di-
vidas externas com suspensão temporaria do pagamento -dos juros e ·da amor-
tização. Os dirigentes de hoje foram conternporaneos dessa quadra calami-
tosa. Escusado será pois que lhes avivemos a memoria. 

Não será pessimismo dizer que o paiz desceu já no plano inclinado, em 
cujo extremo se descortina situação, a muitos respeitos, semelhantes á!quella 
que lhe fôra mortificante tormento. 

Deficits avultados se accumulam desde 1908, sendo inobscurecivel o 
deficit no vigente exercício, attentos o proprio orçamento e o desenfreio dos 
creditas addkionaes, já montantes a mais de 9.21·1 :608$851 ouro e 
7. 856:697$284, papel. ·E' de presumir igual desfecho orçamentarÍo no e~ e!'" 
cicio futuro, tendo e1;11 vista a proposta defvcitaria e os proj ectos em anda-
mento. 

A -divida nacional, com vertiginosa ra·pidez, tomou proporções que as-
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sombram, importando os serviços •que correspondem á externa em 
43.811:383$,340, e os .que correspondem á interna em - 38.351:674$, C!Jn-
forme a proposta do orçamento, perfazendo o total de 82.163:057$3~, Im-

. portancia superior á que custam. os ministerios - reunidos do Inter~or, do 
Exterior e da Agricultura e sómente inferior ao total dos Mi-nistenos da 
Fazen-da e da Viação .. 

A -circulação, ascendente a perto de um milhão de contos, de que mais 
de metade aind·a é de papel sem representação de valor real, excede, em 
computo razoavel, ás necessidades do paiz, contribuindo para aggravar a.s 
condições geraes da população, já premida por outros males do conheci-
mento de todos. 

Ahi estão tres factores muito graves, de ampla repercussao na vida 
economica e financeira, dando á situação -do paiz a expressão inquietante 
que nos preoccupa. . 

tSerá de bom aviso modificaha com a severa pratica da economia, com o 
balanço normal dos orçamentos, com a cessação immediata dos emprestimos, 
o mais oneroso tributo que pagam os povos, porque lhes pesa no bolso e lhes 
compromette o credito, e com a reducção, tanto quanto possível, do papel-
moeda. 

A' situação .que determinou o .fu.nding-loan applicou-se um plano de me· 
didas sabiamente combin'a-das que, attendendo á crise de então, deveria con-
duzir o . paiz á solução integral do problema f:nanceiro. IEmquanto foi obser-
vado, tal plano pr"1uziu os effeitos previstos e desejados. Agora, porém, 
apenas está figu• Ando decorativamente, tendo sido espatifados os fundos 
destinados ao re~ Jate do papel-moeda, á amortização -dos emprestimos in-
ternos e á conve.são ·dO ·meio circulante. 

Por uma .série intermi·navel de erros está sendo creada situação que 
não defferirá muito dll'quella. Apropriemos-lhe o plano- .que tão bom resul-
tado produziu, restabelecendo a continui-dade da politica financeira que reha-
bilitou o credito nacional. Acautelemo-nos desde já. 

A patriotica .advertencia mereceu flagrante repulsa. 
Tudo conti·nuou como dantes: o mesmo gastar sem conta com ou sem 

autoriz·ação legal; o mesmo abuso do credito em emissões e emprestimos de 
som mas avultadas; o mesmo -desmando; a mesma desordem. Reinado das 
grandezas ; a dissipação triumphante ; de um la-do o capitalismo 
em plena maré de em prezas e negocios; de outro, o Governo, na execução 
febri! .de emprehendimentos de toda a sorte: construcções -de estradas de ferro 
commerciaes e estrategicas, villas militares e O'perarias, hoteis sumptuosos, 
officinas, •quarteis, palacios, ·portos, usinas, fabricas, colonias, industrias 
novas, centros magnificentes de diversões e até de tavolagem, subvenções a 
companhias, serviços apparatosos de pesca, de defesa da borracha, de tudo, 
etc., etc. 

Os recursos, porém, teem limite. Não dimanam de inesgotavel manan-
cial. O apparelhamento para esse mundo ·de cousas exige muito dinheiro, 
ouro para as compras feitas no exterior; papel, em notas ou títulos, para as 
despesas feitas no paiz . Em relação ao Thesouro, é certo que as ·rendas 
teem augmentado :nestes ultimos ánnos, mas -de poucos milhares de ·contos 
d~ exercício para exercício, não bastando, todavia, para o descommu.nal des-
dobramento das despesas. O appello ao credito tambem tem limite - no 
proprio credito, na possibili-dade do prestamista. Não poderiam ser muito 
grandes as ensanchas para os gastos. Effectivamente, pouco tardou para que, 
no interior, a apolkes [cassem sem· tomadores e decahissem, .e, no exterior. 
surgissem difficuklades para os emprestimos. · 



12 ---
Em breve, os recursos publicas 1a não chegavam para os compromissos, 

cujos .credores, em alluvião, inundavam as repartições pagadoras. · Multipli· 
caram-se, então, os exped:entes protelatorios da burocracia na realização de 
pagamentos. Os debitas do Thesouro á praça foram crescendo. . . até que 
subiram a milhares de contos, de sessenta a seterita mil, segun-do as affir-
mações da imprensa. Custa crer que o Governo tenha deixado accumular 
tão co.nsideravel som ma de encargos. . . , 

A tão premente situação do Thesouro accresceu a corrida á Caixa Eco-
nomica, levadas as c.lasses pabres ao desespero pe'a visão do prejui:oo das 
economias alli depositadas. 

·Ao mesmo tempo, á miseria dos preços da borracha juntou-se a depres· 
são, dos do café, acarretando o menor vulto das vendas, o abatimento da im· 
portancia da exportação, o desequilíbrio entre os factores do intercambio. ·Para 
supprir a defi.ciencia dos recursos externos, foi mistér recorrer aos depositos 
metallicos da .Caixa de Conversão, que, ao cabo de po·uco tempo, baixaram de 
mais de seis mil:hões esterlinos. 

:Coincidentemente, os mercados monetarios da Europa, sob a pressão da 
·.ituação bellica que a coRflagração balkanica gerara, começaram a difficultar, 
inão a impedir, com pertinacia, o movimento de dinheiro para o e xterior, por 
1e!hores que fossem as operações propostas. ·A attitude do capital - de com· 

_leto retrahimento. nos poucos paizes que o possuem e o empregam· no sup· 
rimento dos demais; affectou toda a America, e principalmente o Brazil, j-á 
braços com as graves circumstancias a-p.ontadas. 

Em dado momento, os bancos desta ·Capital tornaram difficeis os descon· 
os e adeantamentos, não bastando para a operação, antes ·quotidiana, nem ti· 

.ulos e contas liquidas do Governo, nem documentos outros de reconhecido 
valor. Resentiu-se o commercio com o facto, na impressão suffocante de min· 
gua de dinhe)ro, e a praça ·se considerou em crise. 

' A 7 de agosto, as directorias da Associação Commercial e da Federação 
das Associações Commerciaes do Brazil reuniram--se, em sessão conjuncta, 
para assentarem nas providencias que deviam ser ·solicitadas a.o Go-verno, pelo 
c~mmercio, como remedio para a .grave crise monetaria q.ue aEsoberbava o paiz 
e particularmente as praças do Rio de Janeiro e S. Paulo . 

10 presidente da Associação Commercial leu, então, a exposiçã.o e pro· 
j e c to que seguem : 

"A medida -que· se propõe não é uma novidade, nem no Brazil 
, .nem no estrangeiro. A lei de 29 de maio de 1875 e a de 18 de julho 

de 1885 autorizaram o Governo a emittir notas do T•hesouro, para 
soccorrer os bancos de deposito, mediante a garantia de titulas ap· 
provados e o pagamento de juros não excedentes de 5 112 %. A 
providencia deu optimos resultados, e como os bancos estavam obri-
gados ao pagamento de juros, os emprestimos a eiles feitos reve-
zam-se em curto prazo, emquanto durou realmente a crise, não sen-
do esgotado o limite maximo de tempo, estabelecid-o na lei, que era 
de 12 mezes. 

•Esta fórma de "emissão" é mais ou menos a mesma seguida· 
pelo Reichbank (Banco Imperial Alie mão) onde tem dado excellen· 
tes e beneficos fructos, e tem sido muito preconizada na ·Inglaterra 
e nos Estados Unidos, sendo que o ex-Presidente Taft a aconselhou 
na s.ua ultima mensagem para debellar as crises monetaria-s, tão 
frequentes nos Estados Unidos. 



13 

Não é admissivel que, em um paiz como o nos,so, de exporta· 
ção limitada a dous ou tres prod·uctos, dos quaes o mais importante 
só. é exportado em uma época do anno, e onde, portanto, as crises 
monetaria·s, teem de ser forçosamente periodicas, não esteja o ?o· 
der Publico armado de um appareJ.ho, de uma valvula de segurança 
capaz de, em dado momento, impedir as terríveis e tristes consequen· 
cias -de uma grande e .grave restricção de meio circulante . 

.A Caixa· de Conversão é instituto por d~mais rígido para per· 
vir ás necessidade>s monetariaJ$ do paiz, mórmente quando, petl.a es· 
calssez tk letra$ de cambio na!s épodas de faiJta de exportação, é pre· 
ciso, para attender aos compT1omissos de toda a ordem no exterior, 
lançar mão do ouro depositad-o na .Caixa de Conversão, para onde, 
como cons,equencia, voltam as notas conversíveis, restringindo-se a·s· 
sim, grandemente, e com evidente prejuízo das operações normaes 
do commercio, o meio circu'ante, que já não é sufficiente para o 
extraordinario desenvolvimento commercial e industrial q·ue se opera 
em paiz tão vasto e de tão difficeis communicações, como o Brazil. 

IAs nossas estatísticas de importação e exportação mostram que 
anno a anno sobem de ·ponto e de valor as transacçõ.es de todo o ge· 
nero que se operam no paiz; todos os dias novos bancos, em prezas, 
firmas commerciaes, novas industrias se estabelecem na Republica, 
e, no emtanto, nunca ·o retrahimento do meio circulante foi tão gran-
de como no momento presente. •Em fins de 1912 existiam em cir-
culação 1 .013. 000:000$, sendo 607.000:000$ em notas inconversi-
veis e 406.000:000$ em notas conversíveis; sobre esta quantia o di-
nheiro nas eaixas dos .bancos era de 225.000:000$, isto é, de 20,3 •1•, 
ticando, portanto, em mãos dos particulares 79,7 %. No período de-
corrido de I de janeiro até hoje sahiram da drculação mais de oi-
tenta mil contos de réis em notas recolhidas á Caixa de Conversão. 
E esta retirada de tão grande quantidade de o·uro 'da Caixa de Con-
versão ·não é sinão a consequencia natural do desequilibrio ent.re a 
nossa importação e exportação, pois, neste primeiro semestre de 
1913, a estatística demonstra ·que tivemos um de:ficit na exportação 
sabre a importação de seis mi!hões e oitocentas e tantas mil libras; 
foi, pois, para attender a esse excesso da importação sobre a expor· . 
tação, representado em co~npr.omissos no exterior, sem fallar em 
necessidades resultantes de outras obrigações a satisfazer no es-
trang·eiro, que, na sua funcção natural e normal,: a Caixa de Con· 
versão forneceu o .O•Uro nece>:sario a troco de notas que foram ·re-
tiradas da circulação. 

'Em 30 de junho ultimo, quando ainda não tinha sido retirada da 
circulação em notas conversíveis mais do que a quantia de réis 
40.000:000$, o dinheiro nas caixas de todos os bancos existentes 
oo paiz baixou ao quantum de 201.736:000$, isto é, mais ou menos 
20 o/o sobre a importancia total em giro. Nos Estados Unidos a por-
centagem na!' eaixas dos bancos jámais desceu a 20 % e q.uan::Io 
a:lcança 45 %, como s-e deu no anno passado., é isso considerado 
perig.oso e promissor de panico. Em 1902;- antes de fundada a Cai· 
xa de ·Conversão, quando incontestavelmente ú paiz não tinha alcan-
çado o extraordinario desenvolvimento, que faz pequenas e insuffi-
cientes as grandes abras ·realizadas nos portos do -Rio de Janeiro e 
Santos; em 1902, quando .o meio circulante era de 679.335:000$ 
todo em moeda inconversivel, existia nas caixas dos bancos do paiz 
o total de 200.000:000$, em numeras redondos, ou sejam 30 o/c do 
meio circulante. E agora, onze annos mais tarde. com 607.000:000$ 
de papel inc.onversivel e tresentos . e tantos mil ·contos de réis em 



- 14 

papel conversível, a.gora, ·quando o desenvolvimento em todos os 
ramos da actividade é infinitamente maior do que naqueJ..la época. 
verificamos que, para attender ás necessid·ades,. ás exigencias do 
commercio e da industria do paiz, os bancos nelle existentes nã.o 
dispõem mais do que dos duzentos mi·l contos de réis de .que já dis-
punham em 1902. com uma circu:lação menor de um terço da actuaL 
E, para attender ·a esse phenomeno, tão commum em tod.os os pai-
zes, principalmente no actual momento politico por que o mlundo 
inteiro pas-sa, de grande retrahimento de capitaes, que fogem dos 
institutos bancarios para as mã,os dos particulares, ameaçando o 
commercio e a iridu,stria no Brazil de enorme c-rack, o poder pu-
blico não dispõe de um meio, . de um instrumento, de uma valvula 
q.ue seja a segurança e a garantia de tantos e tão grandes interesses 
assim em perigo. 

E' para obviar tão anormal e perigosa situaçã.o que .se suggere 
a presente medida, que tem por si a experiencia feita por v.elhos e 
cautelosos estadistas do lmperio e a pratica ·dos prudentes sabios 
homens de governo e de negocios da Allemanha. 

Dado que a pr.oposta em questão fosse approvada, eHa poderia 
ser consubstanciaela no seguinte proj ecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 

.Art. t.• E' o Poder Executivo autorizado, em caso de grave cri-
se monetaria, a .emprestar aos bancos de deposito até á quantia de 
cem mi.J ·contos de réis, nas condições seguint·es: 

1.• Aos bancos nacionaes ou estrangeiros, existentes no paiz . 
que requererem empr.estimo, o Thesouro Nacional f<>rnecerá notas, 
para esse fim emittidas, mediante prévio deposito de títulos appro-
vados e recebidos até 80 % de suas effectivas e reaes cotações no 
momento do emprestimo. Estes emprestimos vencerão os juros an-
nuaes ·de 5 %, pagaveis trimestralmente, que serão creditados a 
fundo especial de resgate de papel,moeda. 

2.• Cada em•prestimo terá prazo fixado, não excedente de um 
anno, e só poderá ser pro-rogado pelo M·inistroO da Fazenda, se per-
d-urarem o.s graves motivos que o determinaram e mediante o paga-
mento de mais 1 o/o de juro em cada mez de profO'gação. 

Art. 2. • Revogam-se as dis•posições em contrario·." 

Desde logo, pareceu estranho que a iniciativa do projecto coubesse ao 
mais alto representante do commercio. . · 

iEra razoavel acreditar que a emissão de papel•moeda proipoOsta não pu· 
desse merecer a approvação do commercio, em geral, visto qlue seria este di-
recta e immediatamente attingido pelas desastrosas . consequencias da medi-
da: a maior desvalorização do papel inconversivel, a baixa do cambio, etc. 

Na cerrada e brilhante impugnação feita ao projecto e nas aprec-iações 
geraes da situação da praça, a chamada crise tem sido considerada sob di-
versos aspectos. 

tPara o Sr. barão de lbirocahy, presidente da Associação Commercial, 
a crise 'é de ins-ufficiencia do meio circulante e retrahimento do dinheiro que 
foge dos bancos para o bolso dos particul-ares e que é retirado da Caixa de 
Conversão para acudir ao defiâf da exp.ortação sobre a importação, occor-
rido no ultimo semestr-e; o Sr. Miguel •Calmon acha que a crise se caracte-
riza pela excessiva importação, subindo a sete milhões esterlinos o lkficit do 
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nosso commercio exterior; o Sr . .Carlos Peixoto. <!·enuncia que a crise é mais 
do Thes.ouro do que d·a praça; o Sr. Antonio Carlos entende que a crise, de 
que tem conhecimento e que é a incontestavel, é a das finanças publicas; o 
Sr. Leopoldo de Bulhões consigna que para a crise annunciada tem contri· 
buido o Governo actual com exageradas emissões dentro e fóra do paiz, aba· 
lando o nosso credito, com as desordenadas despezas sumptuarias, com a 
anarchia administrativa, com a irresof:ução po!itica; o Sr. Felisbello Freire 
assegura que a crise é de natureza complexa, é não só de natur-eza commer-
cial e monetaria, como tambem de natureza economica; o Sr. Calogeras peri· 
sa que a crise não é . monetaria, no sentido technico do termo; é crise de cre· 
dito, de confiança . 

Uns avançam, como o Sr. Augusto Ramos, que "a crise não está ainda 
em sua maior intensidade, mas já se emparelha com as que até h·oje mais 
cruelmente nos teem visitado" e a::crescenta·: "·Crise de numeraria, crise 
commerciai, crise nos trans:portes, crise financeira e a peior de todas, a cri· 
se economica". E' a derrocada - tem S . Ex . anteriormente dito. Olutros 
não yeem propriamente crise, sinão situação seria, difficuldades attinentes . a 
operações de .commercio, menos pela reducção de dis-ponibilidades bancarias, 
do que pela conveniencia de ser contid·o o capital e retrahido o credito. 

Somos dos que pensam que a crise real ~stá nas finanças publicas, cri· 
st: a que tem.os feito menção , desde que nos foi confiada, em 1910, a co.n-
fecção do orçamento da Receita. Para assento da nossa convicção, reprodu-
timos .acima, no começo deste capitulo, trechos de pareceres, em que dei-
xamos denunciado o· mal e succi1.1tamente .lembrado o remedio . 

No momento, se nos deparam .apenas a situ.ação embaraçosa do Thesou· 
ro, resultante da crise que reconhecemos, d·e más finanças, e as difficulda-
des do commercio, determinadas parte por essa mesma situação e parte pelo 
desequi:librio verificado na balança do intercambio mercantil, durante o pri· 
meiro semestre do corrente anno, devid'O á baixa dos preços da borracha e 
do café. . I 

Não consideramos, como gerador maximo da crise, a ínsufficiencia d·e 
numerario, que foi a pedra de toque de q'ue se serviram os papelistas para 
justificarem a proposta de emissão de papel-moeda. 

E' muito dif.ficil, sinão impossível, determinar com acerto o quantum 
sufficiente da circulação monetaria de um paiz. 

·Não se poderá recusar, entretanto, que ha directa correspondencia entre 
a circulação e a offerta e proc!ura de moeda, determinadas pelas transacções 
internas e externas. Maior ou menor intensidade de transacções implica maior 
ou menor quantidade de numeraria, entendendo-se por tal - as moedas e 
seus. representativos: notas, cheques, etc. . 

Como medir a intensidade. das transacções ·e ·avaliar o qnantum neces-
sario da circulação? Com segurança, não sabemos. 

lndices indirectos, de di fficil apreciação, maximé em paiz vasto, como 
o nosso, e de estatísticas incompletas, poderão contribuir para approximar 0 
i uizo da realidade das transacções. Mr. Edouard Dolléans (I) indica, como 
taes, o crescimento da producção, o crescimento do consumo, o desenvolvi-
mento dos meios de transporte, o desenvolvimento das operações de bolsa e 
das operações financeiras, o desenvolvimento da riqueza movei e immovei. e 
a progressão de certos impostos . Mas, elle proprio, por fim, considera arris-
cado e chimeríco procurar medir o volume das transacçõ.es ou· mesmo as suas 

(1) Edouard Dolléans - aLa Monnah· et Jcs Prix» . 
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variações. Se possível fosse conhecei-o, praticamente, teriam os ahi facto r 
importante para aoquilatar o quantum da circulação. 

Na falta de precetio positivo, em ·que nos baseemos para o determinar, 
não será desarrazoada a verificação do quantum existente em ·alguns paizes. 
Leroy Beaulieu (2) computava em francos 70 a 75, por hab:tante, a circula-
ção da França, em 1891. A Italia, em 1903, tinha liras 1.681.901.785· de 
circulação, em bilhetes do Estado e dos bancos emjssores, tocando liras 
50,63 por habitante. ·Na Russia, em 1890, com a circulação rle um billião de 
rubros ( tres billiões de francos), ca.bia 30 francos por habitante, calculada 
a população em 100 m]hões. Aquelle sabia economista computa em 70 ou 
75 francos por habitante, a circulação que convirá á Argentina, entendendo 
que só a experiencia poderá demonstrar qual dos dous valores melbor con-' 
virá, ou mesmo se se não ·deverá baixar á cifra inferior. . 

Em nosso paiz, actualmente, a circulação de dinheiros deverá ser de 
920.000:000$ - notas da Caixa de Conversão e do Thesouro e moedas do 
cunho nac:onal. Póde-se dizer, pois, que toca 46$ por habitante, cal::ulada 
a po·pulação em 20 milhões, quota superior a que corresponde nos pa:zes 
citados. 

Accresce ainda .que, ·quando a circulação é defeituosa, como a nossa, 
dominada por 2!3 de papel ·inconversivel, a necessidade de numeraria se 
torna menos sensível, visto que se não faz empenho em guardar dinheiro 
ruim. 

Nos per:odos de florescencia, afflue o ·capital que se não sacia de lucros; 
aos primeiros signaes de estagnação e recúo, o capital se contrahe e procura 
outro meio. 

Se o numeraria é conversível, isto é, se equivale a ouro, o excesso da· 
circulação determina a diminuição dos lucros e esta, por sua vez, o reembolso 
da moeda que emigra em busca de melhor vantagem; e !I insuffic:encia 
produz o affluxo do ouro aos bancos, ou induz a emissão sobre tal base, 
para satisfazer a necessidade das tra nsacções; · · 

Se o numeraria é inconversivel, e .não póde procurar outro meio, - o 
excesso determina a depreciação do papel-moe::la em relação á moeda metal-
lica, dahi resultando a alta do pr.eço das mercaJorias, dos salarios, da mão 
de obra, o accresdmo da impo rt.ação, o recrudesc·.mento das especulações, 
etc.; e a lnsufficiencia provoca o resurgimento da moeda em desempenho da 
funcção que lhe é propria, de medida de valores, de intermediaria de trans-
acções. 

Taes indicações são susceptíveis de fa-cil co.nhecimento e de ·comprovação 
prafca, tendo-se em vista, porém, .que os factos vão se accentuando paulati-
namente e que os resulta·dos não poderão ser de prompto deduzidos para 
completa apreciação e conclusões seguras. 

No ultimo semestre, verificou-se a differença de i 6.897.095 para mais 
da importação sobre a exportação, valendo-se o commercio dos recursos ouro 
da Caixa de Conversão para compensar a falta. 

Tal facto não legitimaria umà conclusão, podendo a differença ser re-
duzi.da e a:té desapparecer, no corrente an.no, visto que a exportação deverá 
se desdobr~r de setembro a dezembro. Haja vista o movimento commerc:al 
correspondente a 1908 e a 1911. Deu-se tambem de'ficit da exportação sobre 
importação, no primeiro semestre· em 1908, de i 1.548 e em 1!l1 i - de 
i 1 .1 55. O deficit agora é muito maior, não ha duvida. Mas no fim do anno 
em !908, o S!lldo foi de i 8.663.870 e, em 1911, de i 13'.894.083. =:ntre~ 
tanto. si attentarmos para o movimento global da importação e exportação 
nos ultimas annos, ver:ficaremos que o accrescimo daquella, constante ~ 
firme, já ex·plica a conclusão que do facto se deva inferir. E.ffectivamente, 

(2} Paul Leroy-iBeaulieu- «Traitê de Ia Sdence des Finances»- 1912. 
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a importação subiu, em 1909, a i 37.139.354; em 1910, a 47.871 .974.; em 
1911, a 52.821.701; e, em 1912, a 63.424.637. 

·Por seu lado, a exportação foi, em 1909, de i 63. 724.440; em 1910, 
de 63.091.547; em 1911, de 66.838.892; e, em 1912, de 74.649.143. Nos 
ultirnos quatro annos, a importação augmentou de i 26.285.283, emquanto 
que a exportação apenas augmentou de 10.924.703, devendo-se notar que 
esteve estacionaria nos dois primeiros e •que se avantajou depois, devido aos 
preços excepc:ol).almente elevados do café. 

O augmento persistente· da importação deve ser considerado como in-
dicio de excesso de nurnerario. Reveladora do mesmo mal é tambem a alta 
dos preços de mercadorias, etc., que· se tem gradualmente accentuado, . a 
ponto de haver já occasionado os reclamos da carestia da vida, de que adeante 
trataremos, si nos restar tempo, com o devido desenvolvimento; e, bem assim, 
o recrudescimento da especulação, nos surtos de improvi~ado :ndustrialismo, 
de variadas emprezas, de gordas empreitadas, de grandes obras de toda a 
especie. 

Não parecia procedente, pois, a affirmativa de ir.~ufficiencia de nume-
rario feita pelos proponentes da emissão de pa·pel-moeda, . 

E' certo que em face do defic'.:t da exportação emigraram ~eis milhões 
esterlinos da Caixa de Conversão, - o que, podendo exprimir simples· movi-
mento oscillatorio nas transacções do commercio externo, sujeito a modifica-
ções, - não justificava a situação angustiosa engendrada pelos inflacioi).istas. 
A circulação, superior a 900.000:000$, continuava a produzir os mesmos 
effeitos ruinosos sobre os preços, em geral, effeitos que se manteem inalte-
raveis até hoje, accusando a persistencia do mesmo mal. Ainda era, como é, 
no presente, -demasiada, podendo supportar, sem preju'.zo da communidade, 
maior escoamento. 

As caixas dos bancos tambem não accusavam abatimento que legitimasse 
a nova emissão. Em 31 de maio de 1912, consignara a estatística official, os 
bancos tinham em caixa 217.647.604$; e, na mesma data do corrente anno, 
209.060:727$, sendo o activo total, então de 3.018.650:826$ e, no presente, 
de 3.307.125:956$000. 

O total em caixa, nos bancos nacionaes e estrange'ros, sub:a, em janeiro 
do corrente anno a 206.636:329$, em fevereiro a 202.654:221$, em março a 
205.709:249$, em abril a 211.878:559$, em maio a 207.399:442$ e em junho 
a 201.736:152$, faltando, neste ultimo, a importancia da caixa do Banco 
Amazonense, do London and Brazilian Bank. do Banco de Credito Agrícola 
de Minas Geraes, etc. Não obstante, esse total foi apresentado como defi-
nitivo, equiva\.ente a 20 % da importancia em gyro, para causar maior effeito. 
sabendo os inflacionistas, homens competentes, versados no assumpto, que a 
falta .. alludida attingiria a alguns milhares de contos. Realmente, tal se veri-
ficou, ao· ser depois publicada a estatistka bancaria. O total, correspondente 
a junho, foi de 229.938:839$, faltando, a:nda assim, o quarrtum dos bancos 
de Sergipe e Alagoas. 

Fazendo o mesmo confronto em relação a outros mezes, subse-:tuentes ou 
de annos anteriores, naturalmente, se deverá encontrar variantes approxima-
das e até a mesma relação, sem que o facto justifique o alarma agora levan-
tado. As differenças para ·mais e para menos, demonstrariam, como demons-
traram nos mezes referidos, o mov:mento commummente verificado nos 
bancos, ·que não são enthesouradores de dinheiro, mas ~\gentes pro-
pulsores da circulação. Não poderiam, portanto, taes differenças significar 
insufficiencia de numerar:o capaz d.e explicar o acto de desespero da nova 
emissão de pape!"'l!oeda. . 

Temos nos referido aos argumentos apontados como legitimadores dessa 
emissão, para . fazermos ver que. s·ob cr·.terio isento de interesse, se não 
compadecem os factos com as affirmações sobre el!es calcadas. 
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·E, ainda mesmo que se compadecessem, exprimindo a tristíssima reali-
dade do presente, consideram.os .que a solução offerecida não traria remedio 
efficaz, mas 'funesta aggravação do mal intrínseco· de que, ha muito, soffre 
o paiz. Seria abominavel recúo. Seria arrefecer o pensamento que se vae 
generalizando do completo senaeamento da circulação, para que tão sabia 
e poderosamente cont ribuiu o eminente Murt.inho, estabel.ecendo :os fundos de 
garantia e de resgate. Qua·ndo a opinião se orienta no obj ectivo de melhorar 
o meio circulante, quando deve ser empenho do Governo reconstruir integral-
mente aquelles fundQs, afim de que produzam os resultados para que foram 
creados, quando seria licito apropriar ao mesmo desideratum o instituto, que 
ahi existe, de deposito de ouro, é estranho que se incarne no espírito dos 
representantes do commercio a condemnavel idéa de pejar a· circulação com 
mais cem mil contos de papel inconversivél. Isso não é possível. 

A emissão do papel-moeda é acto de força dos governos sem apoio na 
moral, sem justificativa no interesse publico . O papel-moeda, dizia o vis- . 
conde de Jequetinhonha, " é o peior dos impostos, porque oppõe-se ao desen-
volvJmento de todas as industrias, é o mais vexatorio de todos os empres-
timos forçados, e a maior parte dos escriptores o ·consideram um verdadeiro 
roubo." (1) 

Certo, é crime emittir papel-moeda, ·pôr em c:rculação dinheiro que não é 
dinheiro, dinheiro falso legalizado pela imposição do curso . 

.Dando voto escripto sobre o estado anomalo da circulação em 1866, pre-
ceituava, com sabedoria, o visconde de Abaeté: "o direito de emittir ou seja 
exercido pelo •Estado, ou ·por intermed:o de instituições de credito, ás quaes 
elle o ceda, importa a obrigação correlativa da pontual conversibilidade dos 
bilbetes que se emittem para servirem de medJium ás permutas, e cuja somma 
tem um J.imite, ou imposto pela lei de um modo absóluto, ou dependente de 
uma certa relação entre o papel e as reservas metallicas, ou emfim unica-
1J1ente resultante da força das coisas,. mas sempre inevitavel. Neste ponto 
não ha divergencias. Ou se considera a emissão dos bilhetes como um -ele-
mento de segurança ·publica, que reclama a umidade, ou se reputa uma indus-
tria entregue ao regimen da concurrenc:a, ·que conduz á pluralida!k, os dois 
princípios, de ·a·ccordo quanto á conversibilidade, são ·consequent.es, e opinam 
pela existencia de fortes reservas metallicas, divergindo apenas nos meios 
de resguardal-as . " ( 2) . 

-Depois de condemnar uma proposta de emissão inconversivel apresentada 
pelo Governo, TavaJ"es Bastos, urri dos mais Jucidos espíritos dentre os esta-
distas do antigo regimen, d izia, no Parlamento : "Não careço descrever os 
effeitos desastro!;!os do papel-moeda, nem inrlicar os males que acompanham 
a sua funesta passagem. Alludirei sómente ao effeito desta noticia, no es-
trangeiro : "O Imperio do Brazil vae emittir papel-moeda!" (3) . 

Se, naquell.es tempos, em crise de guerra, o effe:to de tal noticia, no 
estrangeiro, podia ser i·nvocado como advertencia para repulsa da emissão de 
papel-moeda, - com maio.r força de razão, agora, em pleno ambiente de paz 
e de progresso, o que, de .deprimente resultaria para o paiz do mesmo facto, 
devia conter os impulsps dos in flacionistas. 

•Enveredar o Governo pelo desvio fatal da emissão de papel"!lloeda, s•erá 
repellir a possibilidade, que apenas desponta, da circulação sadia, sacrificar 
a situaçã-o interna de franco desenvolvimento e comprometter a justa con-
fiança que a Republica h a conquistado nos centros cultos e ricos do mundo. 

(1) Con~ultas da Secção dn IFaze'Ilda do Consel-ho de Estado - 1866 . 
( 2) Consultas da Secçã o da F a zenda d o Conselho do E stado - 1·866. 
("3) Soess!!.o de .27 de junho de 1S66 _ 
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O apoio nas leis de ?9 de .maio de 1875 . e _18 ·de julho ~e 1885 ( 1), 

procurado pelas dignas d1rectonas das Assoc1açoes ~ommerc1a~s, para a 
iniciativa que tiveram, de emissão de papel-moeda, nao tem_ .razao de ser, 
como deixou evidenciado o illustre Senador Leopoldo de Bulhoes. 

Entã-o consistia toda a circulação, de cerca de duzentos mil contos, em 
papel-moeda, sem cond,i.ções de elasticidade para .attender ás necessidades 
commerciaes das praças do norte e do sul do parz, d·e modo que, quando 
se destacava destas para aquellas, parte consideravel do papel em gyro, 
as praças do sul se resentiam de falta de cLinheim. A p~ovid~n.ci.a con?~a 
naquellas leis tinha por fim reparar semelhante falta, devida a 1mperfe1çao 
inherente ao meio circulante. 

As duas. lei's citad·as for.am revigoradas pela lei n. 183 C, de 23 de se-
rembro de 1893, art. 14, paragrapho . unico, que elevou o maximo da emissão 
especial a 50.000:000$000 (2). 

O cLireito de emissão, porém, concedido p.or taes disposições foi extin-
cto pela lei n. 581 de 20 de jul·ho de 1899, aTt. s•, sendo o Governo autori-
zado pelo art. 6" da mesma lei (a retir.ar do fundo de garantia are réis 
20.000 :000$, papel, para acud1'r ás necessidades do · commercio, por motivo 
de crise excepcional.) ( 3). 

(1) Reproduzimos a seguir as refer~das leis:' 
Lei 111. 2.5·65, de 29 de maio de 18(715 (referendada pelo .:Visconde do Rio 

Bramco, min-istro da Fazenda). · 
.«Art. 1.• O Governo é autoriza-do para emitir até a somma -de 2·5. 000:000$ 

em bilhetes ao .portador, d·o valor não menor de 100$, prazos -d<e q uatro· a 12 
annos e juro não ex·ced.ente de 6 1j•2 •1 •, ·recebiveis nas estações publicas, com 

o juro ve.nci.do em pa.gamento de tmpostos. . 
.§. 1.• Esta emissão especial serâ. a.pplicada a auxiliar os bamcos de depositas, 

sob a garantia de titulo.s da. di:Vid·a pu.blica fundada, de bilhetes ido Thesou1ro, da 
actual divida :liluctuante, ou de outros titulos, na falta daquelles, que se ·reputem 
seguros. 

§ 12.• Podera. tambem o GoveNJ.O emittir •até igual somma de moeda corrente, 
para o mesmo fim e sob as mesmas garantias, ou para resgatar bilhetes do The-
souro e a.polices da div-ida :publica, comtanto que a importancla total de ambas 
·as emissões não exceda de 26 .000:00{)$000. 

§ 3. 0 Para runtec!.pa,r o resgate de bilhetes da emissão especial, se a.ffluirem 
âs '('stações publicas, em somma co.nsiderawel, o Governo tarâ as operações de 
credito que forem necessarias. 

·§ 4 ,o No .caso da emissão de que tala o § 2•, os juroo IClta divid'!l. 'Pilib~lca 
.ret!Joados ·d.a cir.cllllação, e o capital .e juros pagos pelos bancos .~Jerão destinados 
ao resgate desse a.ocessorio d<• meio circulante. 

§ 5. o O Governo prestara. â .Assemblléa. Geral circumstanciada informação & 
uso que .fizer da presente allltorização. » 

Lei n. 3 .. 2<63, de 18 de julho de Hl85 (referenda-da pelo conselheiro José 
~.._ntonio .Saraiva.) : 

·«Art. 1.• O Governo ·é autorizado para emittir até a quantia de 2.5.000 :000$, 
em moeda corrente, appl!ca~l a auxiliar os bruncos de depositas da COrte, &ob a 
garantia de titulos da divida publica. fundllida ou de bilhetes ·do Thesouro. 

O ca.pita.I e juros pagos pelos •bancos serão destinados ao resgate do meio 
ciroulante. 

O Governo .prestara. â A&l!embléa Geral !Legislativa circumsta.nciada infor-
mac;:ão do uso que fizer da presente autorização. 

(2) A lei n. 183 C de 23 de setembro de 1893 (referendada ·pelo Dr. Fe-
lisbel.Io (Freire, ministro da Fa.wnda), que ·regulou a fusão dos .bancos d_os Es-
ta.'dos Unidos do !Brazll, dispoz np paragrapho unico o a•rt . 14: «Até que pos-
sa ser estabeleci;da 111 converstbiUd-ade das !ll'Otas·, e no caso de comprovado retra-
hlmento de numeraria, vigorará. a dei de 29 de maio de 1875, cujo maximo será. 
elevado ao <duplo.» 

(3) Lei n. 58il. de 20 .de julho de 189~ (referenda,da pelo Dr. Joaquim 
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O fundamento invocado pelos proponentes de nova em1ssáo especial 

fôra já condemnado, estando o poder pub!i~o · leg~lmente ~pparelhado de 
mei<Js para attenO.er, em caso de c:ise excepcwnal, as urgenc1a~ da praça. 

Demais, a Caixa de Conve·rsao, como .ponderou aquelle !~lustre Sena-
dor "tr.ansformando em notas os nossos sal·cros em ouro, em se1s mezes, au-
gm~nt<Ju de 50 "I" o meio circulante nacional."· . . . . 

.Nestas condições, não era para crer na apregoada msuffJCJencta de nu-
merario, de modo a fundamentar a imprudente e estranha inioi·ativ.a de emis-
são de mais cem mil contos de papel-moeda. 

E tal era a expressão. da realidade, que, sem acto positivo qualquer 
pratic.a-do para o fim de sanar os males apontados como occasionadores da 
crise, cessaram os reclamos das dignas A.s;sociações, em vista apenas da de-
claração formal do illustre .Ministro da Fazenda, - de que era co-ntrario á 
emissão de p-apel moeda proposta e que seriam tomadas providencias que, 
actuando de harmonia, contribuiriam para debellar de prompto a crise. 

IEm reunião, .a 3" e ultima, das. directorias daquellas Asoociações, o 
Sr. ·barão de l·birocahy disse: 

" ... que tinha <> pr.azer de informar ás directorias haver c<J.nferenciado 
rom o Sr. Ministro da FazenO.a, do qual ouvira as mais tranquil.Jizadoras no-
ticias subre <J. modo por que o Governo está dispost<> a pôr em urdem as fi-
nanças do paiz, normaliz·anO.o a situação do commercio e da industria. 

Declar.ou-lhe o Sr. Rivadavia Corrêa que o Governo não cogJta absoluta-
mente de emittir papel-moeda com lastro de apo!ices da divida pubHca. O 
Sr. Ministro é f<Jrmalmente contrario a semelhante alvitre, medi·da extrema, 
para a qual não ha, nas condições presentes, justificativa, na opin.ião de 
S. Ex. 

Em ve·z disso, O· Governo v,ae pôr em pratica outras providencias que, 
:tctuando de harmonia, contribuirão -necessari·amente para d~bell.ar de prom-
~a~~ . 

A primeira_ dessas medidas será <J córte de todas as despezas não re-
productivas, de todos os gastos addaveis. O Governo vae s·er inflexível n.a 
reacção contra o augmento das .despezas ·publicas, começando desde já a ob-
servancia do mai~ rigoroso reg.imen de economia em . mater.ia de administra-
ção. Por outro lado, na elaboração do orçamento de 1914, es-pera o Sr. Ri-
vadavia Corrêa não sómente equHibrar a receita e a despeza da Republica, 
comp até obter um saldo que não será inferior a 7 . 000 contos. 

Com esse .intutito, o Sr. Ministro da Fazenda está procedendo a minu-
ci<Jso estudo das tabellas j•á propootas., cortando nellas tudo que é susceptí-
vel de ser .a:diado ou ·dispensado, sem prejuízo da boa marcha da adminis-
tração. Relativamente ás dividas do Govern() na praça, d-is·se o Sr. Barão de 
lbirocahy ter ouvido do Sr. Hivadavia Corrêa que <J Governo j-á está dando 
os pass<Js necessarios á completa s atisfação d.as contas processadas, dentro 
do mais curto p·razo. Fazend.o essas declaraçõe·& ás d.irectorias da Associação 
e ~a Federação, o Sr. Barão de Ibirocahy frizou quanto ellas deviam reper-
cutir salutarmente entre as cl.asses cons·ervadoras, maximé !l!gora qu~ u Sr. 

Mu11tinho ), a rt. 5• a E ' ext incto o direit o de emissão concedido ao Gove rno :pelas 
leis de 29 de maio de 1875, 18 d e junho de 1885 e 23 d~ setembro de 1893" ., 

A ·mesmn lei, no art. 6•, >dispõe : «E' autorizado o Governo a retirar do 
fundo de .garantia até a quamtia de 20.000 :0·00$, ,papel, para por intermedlo 
de. Banco da Republica, aculdir ás n ecessidades do commerclo ·por motivo d e 
crise excepciona l. 

Os emprestimos serão feitos sob ga r antia de tit ulos da d ivida publica fe-
d el·al fundada e por prazo n ão excedente de um anno. 

Paragra pho unico . O capita l e j uros desses empres timos reverterão p a ra 
o f undo d!) garantia.» ,. 
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Dr. Ri,vll!davia Corrêa aca·b.a de assur.1ir o effectivo exercici{) da pasta da 
Fazenda. 

A permanencia do illustre estadista rio-grandense nesse .alto posto de 
confiança do Governo era - di"SSe o Sr. Barão de lhirocahy - a mais se-
gura e certa garantia de ~ue as medidas acima indicadas nw deixariam de 
ser executad.as com criterio, sabe·doria e patriotismo, fa:zendo assim voltar 
ás praças ·de commercio· e ao nosso meio bancaria a normalJdade das ope-
rações e a ·confia·nça que tanto necessitam." 

m 
COMMERCIO EXTERIOR DO BRASIL 

O .quadro abaixo demonstra o movimento tota) do commercio exterior do 
Brasil, de 1899 a 1912, segundo as informações officiaes ministradas pela 
.Oirectoria de Estatística Commercial, não sendo ahi computadas as especies 
metallkas e seus equívàlentes: 

IM?ORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ENGLOBADAS 

1912 ................ . ........ . ... . 
1911. ......... . ............. ..... . . 
1910 ...... ... ......... · ...... ...... . 
1909 ............. .' .. . . •...... .. .... 
1908 ..•••.•••••.. •• .... ........•... 
1907 ............................. . 
1906 ............................. . 
1905 ...•...•.......•........ • ..... 
1904 ........... .... .............. .. . 
1903 ................. .. ......... ... .. 
1902 . .....•........ .. ...... . ...... 
1901. .... • .. .......... . ....... .... .. 
1900 ............................. . . " 
1899 .. ........ .. .. . . ...... ........ . 
1898. • .. ...................•..... 
1897 ........................ . .... . . 
1896 ........•....... . ............ 
1895 ............................ .. 
1894 . . ...................... ·!· •.•• 
1893. : ..... . ........ .. ........... . 
1892 .... ..... .... . ....... ... . .... . 
1891. ...... ... ...•............... .. 
1890 ....... . .. . ................. . . 
1889 •.......•..•... ..... ..... .. ... 

iMil réis papel ;Equivalente ·em 5: 

2.071.106:738$ 
1. 799.488: 186$ 
1.653.276:592$ 
1.609.466:197$ 
1.273. 062:247$ 
1.505.828:626$ 
1.298.957:271$ 
1. 140.451:180$ 
1.288.955:307$ 
1.229.121:222$ 
1 . 207 . 054 :245$ 
1.309.180:047$ 
1.495.277 :390$ 
1.819.077:982$ 
1. 944. 623 : 128$ 
1. 856. 522:403$ 
1. 708.319 :957$ 
1. 726.638:955$ 
1 • 549.254:538$ 
1.358.007:146$ 
1.374.038:202$ 
1.086.366 :49 1$ 

621 . 323 :285$ 
473.577:360$ 

138,073,780 
119,783,700 
11 0,963,521 
100,863,794 
79,646,690 
94,704,501 
86,263,521 
74,473,163 
65,345,559 
61,090,986 
59,716,874 
61,999,263 
58,31 1,924 

' 55,898,752 
57,731,000 
59,225,000 
64,062,000 
71,044,000 
64,754,000 
65,248,000 
68,523,000 
67,190,000 
58,250,000 
52,044,000 

·E' bastante animador o desdobrame~to op.erado no paiz, durante o. re-
gimen republicano, desdobramento que ainda poderia ser mais expressivo, 
si o total de 1889 já não accusasse certo · desenvolvimento da importação e 
exportação. De facto, em 1888, a importação global do commercio exterior 
fôra 5: 47 . 516.000, em 1887, de f 45. 781.QOO, em 1886, de f 38.533.000. 
Ainda assim, o confronto de 1912 e 1889 assignala consideravel desenvolvi-
mento na massa total das permutas internadonaes, correspondente a quasi 
o triplo em relação a 1888 e superior ao triplo em relação a 1887 e 1886. 

tO movimento proseguiu ascensionalmente de 1886 are 1892, soffrendo 
em 1893 e 1894 pequeno decliv·e. Em 1895 elevou...se a 5: 71.044,000 baixando 



-22-' 
depois e se -conservando inferior até 1905, em que subiu a f 74,473,163. Foi 
o periodo de pausa, co·nsequente ás perturbações revolucionarias e á crise 
econornica e finan<:eira que se lhes seguiu corno resultado inevitavel. 

•Foram de augmento os dous annos seguintes. Em 1908, abateu-se de 
novo o totãl das transacções, devido á baixa do preço dos prindpaes pro-
duetos brazile:ros nos mercados externos, notadamente nos de Norte Arnerica, 
que, então, passaram por grande abalo cornrnercial. Felízrnente, foi trasito-
ria a reação. O movimento da importação e exportação retornou em 1909 o 
accento de progresso indicado pelas irnportancias a que subira em 1906 e 
1907 e -continuou animadamente a se expa·nd:r até 1912, que registra o rna-
xirno a que attingiu o -cornrnercio exterior do Brazil. 

Desdobrando as irnportancias ahi englobadas, ternos nos' quadros se-
guintes o resultado da importação e exportaÇão no mesmo período: 

IMPORTAÇÃO (EXCLUSIYE METALLICO) 

1912 ...................... . ...... . 
1911.' .. ......................... .. 
HJIO ... .............. ............. . 
1909 ......................... . ... . 
1908 ............................. . 
1907 ..................... .. ...... . 
1906 ............................. . 

. 1905 .............................. . 
1904. .. ........................ . 
1903. .. ..................... . .. . 
1902. .. ........................ . 
1901. ....................... .. . . 
1900. .. ........................ . 
1899. .. ........................ . 
1898. .. ........................ . 
1897. . ............. ... .. ....... . 
1896 ............. ................ . 
1895 ... - ..... - ............. . .... .. . 
1894 ...........................•.. 
1893 ............................. . 
1892 .. - ............. ' ............. . 
1891. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . 
1890 ............................ .. 
1889 ............................. . 

EXPORTAÇÃO 

1912 ............ .......... _ ....... . 
1911. .•.............. .. . - ........ . 
1910. 
1909. 
1908. 
1907. 
1906. 
1905. 
1904. 
1903. 

Mil réis papel Equivalente em L 

951.369:588$ 
793.716:446$ 
713.863:143$ 
592.875 :927$ 
5ô7 .271 :636$ 
644.937:744$ 
499.286:976$ 
454.994:574$ 
512.587:889$ 
486. 488: 944$ 
471.114:120$ 
448 . 353 :353$ 
644.938:555$ 
864.610:211$ 
933.322:091$ 
845.803:081$ 
864.213:311$ 
844.581:250$ 
782.450:820$ 
652.425:362$ 
589. 57 5 :343$ 
511.999:503$ 
294.879:97.2$ 
217.798:784$ 

63,424,637 
52,821,701 
47,871,974 
37,139,354 
35,491,41-0 
40,527,603 
33,204,041 
29,830,050 
25,915,423 
24,207,811 
23,279,418 
21,377,270 
25,1 50,924 
26,568,752 
27,708,000 
26,982,000 
32,408,000 
34,751,000 
32,704,000 
31,347,000 
29,402,000 
31,666,000 
27,645,000 
23,935,000 

<Mlil réis papel Equivalente em L 

1. 119.737:180$ 
1.003.924:'736$ 

939.413:449$ 
1.016.590:270$ 

705.790:611$ 
860.890:882$ 
799.670:295$ 
685. 456 :606$ 
776.367:418$ 
742.632:278$ 

74,649,143 
66,838,892 
63,091,547 
63,724,440 
44,155,280 
54,176,898 
53,059,480 
44,643,113 
39,430,136 
36,883,175 
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735.940:125$ 
860.826:694$ 
850 .338 :835$ 
954.467:771$ 

1902. 
1901. 
1900. 
1899. 
1898. 
1897. 
1896. 
1895. 
1894. 
1893. 
1892. 
1891. 
1890. 
1889. 

.. · .. · ...................... . 
1.011.301:037$ 
1.010.719:322$ 

844 o 106 :646$ 
882.057:705$ 
766.803:718$ 

36,437,456 
40,621,993 
33,161,000 
29,330,000 
30,023,000 
32,243,000 
31,654,000 
36,29~,000 
32,050,000 
33,901,000 
39,121,000 
35,524,000 
30,605,000 
28,109,000 

705.581:784 
784.462:859$ 
574.366:988$ 
326.453 :313$ 
255.778:576$ 

Verificam-se, como é natural, com pequenas -djfferenças, as observa-
ções apontadas relativamente ao movimento dos dous factores, em conjuncto, 
do commercio exterior. 

Convém attender ao grão de desenvolvimento de cada um delles. 
Em 1912, quer a importação, quer a exportação, cada qual por si, . alcan· 

çou a maior somma até hoje assignalada, cuja somma poderia ter sido ainda 
maior, si o preço da borracha, o segundo de nossos productos exportaveís 
na escala do valor, houvesse accusado alta. Infelizmente, já em 1911 soffreu 
grande depressão, que se tem accentuado, posteriormente, com desola-dora 
persistencia. 

Os quadros acima não mencionam as quantidades, mas as quantias, o 
que não demonstra precisamente a força da prdducção. 

Adeante daremos os quadros com referencia ás quantidades. 
Consideremos, para maior facilidade, o movimento commercial do ul· 

timo decennio, accres<:ido dos valores relativos ao primeiro semestre do anno 
corrente 

Annos 

1903 .•. o o o ••• o o o o o o o o o o o o o o o. o o o. o •••• o 

1904 ••..•.... o o o o o o •••• o o o ••••• o o o ••••• 

1905 ... o o o •••• o o o o •••• o o o o •• o •••• o o •• o • • 

1906 o o o o o o o o o. o o o o o o o o. o. o o o o o o o o o. · . o •• 

1907 ... o o • • •••• o o ••••••• o o •• o o •• • o o •• o o . 

1908 .... ; . ...... o o ••• o. o o o o. o o •••• o. o •• • 

1909 •... o ••••••• o o ••••• o o o o •••••• o o •••• 

1910 •.. o •••••••• o o o •••••• o •••••••• o o ••• 

191 r .......... ........................ . 
1912 •......... o •••••••••••••••••••••••• 

1913 (1• semestre) ..................... . 

Importação 

!Mil· réis 
papel 

Equivaiente 
em f 

486.488:944$ 24.207.811 
512.587:889$ 25.915.423 
454.994:574$ 29.830.050 
499.286:976$ 33.204.041 
644.937:744$ 40.527.603 
·567 .271:636$ 35.491.410 
592.875:927$ 37.139.354 
713.863:143$ 47.871.974 
793.716:446$ 52.821.701 
951.369:558$ 63.4e4.637 
514.079:348$ 34.271.955 
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Ex-portação 

Annos 
;Mil réis Equivalente 

papel em f 

1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742.632:278$ 36.883.175 
1904 ........................ - ...... : . . . . 776.367:418$ 39.430.136 
1905 ........................ -.......... 685.456:606$ 44.643.113 . 
1906 ........................ -.......... 799.670:295$ 53.059.480 
1907..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860.890:882$ 54.176.898 
1908..... .............................. 705.790:611$ 44.155.280 
1909 ................................... . 1.016.590:270$ 63.724.440 
1910. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 939.413:449$ 63.091.547 
1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.003.924:736$ 66.889.892 
1912 ..... ······························ 1.119.737:180$ 74.649.143 
1913 ( 1 o semestre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410.622:904$ 27.374.860 

Di.fferença de anno para anno na, importaçã.o: 

Annos !Mil réis 

1903-1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 26.098:945$000 
1904-1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.593:315$000 
1905-1906. . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . + 44.292:402$000 
1906- 1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 145.650:768$000 
1907- 1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.666:108$000 
1908-1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 25.604:,291$000 
1909-1.910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 120.987:216$000 
í910-1911 . . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. + 79.853:303$000 
1911-1912 . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. + 157.653:112$000 . ~ . - -, 

+ 1.707.612 + 3.914.627 + 3.373 .991 
+ 7.323.562 

5.036.193 + 1.647.944 + 10.732.620 + 4.949. 727 + 10.602.936 
/{:~ 

, .... ?,_.:·?- , •?ts • -'1·.•·. '"'h•,<·!* . . ----:::"'-~--~~·r 

Differença de anno para anno na exportação : 

Annos ·Mil réis 

190?--1904 . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . . + 33.735:140$000 
190~1905 . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. . 90.910:812$000 
1905-1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 114.213:689$000 
1906-1907 .... -~ ............. :. . + 61.220:587$000 
1907-1908 ...................... . - 155.100:271$000 
1908-1909 .. ·. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . + 310.799:6.59$1100 
1909-1910 . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. - 77.176:8219'000 
1910-1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +· 64.511 :287$000 
1911-1(}12. ' ' ' . ' . '. '" """"" t 1l5 ,8t2.:444$000 

+ 2.546.961 + 5.212.977 + 8.416.367 + 1.117.418 
- 10.021.618 + 19.5119.160 

632.893 
+. 3.747.345 
t 7.810.251. 
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DiHerença em relação ao primeil'o anno do decennio: 

1903-1904 .... . 
-1905 .... . 
-1906 . ... . 
-1907 ... . . 
-1908 .... . 
-1909 .... . 
-1910 .. . . . 
-1911 . . .. . 
-191·2 .... . 

Importação Exportação 

1.707.612 
5 .622.2'ID 
8.996.230 

16.319.792 
11.283.599 
12.931.543 
23.664.163 
128.613.890 
39.216.826 

2.546.961 
7.759.938 

16.176.305 
17.293.723 
7.272.105 

26.841.265 
26.208.372 
29.955.717 
37.765.968 

~·f,.,....,..,;\ 

Saldos d~ exportação sobre a importação e relação entre esta e aquella: 

1903 . 
1904 . 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

Annos 

Saldos 

1Mil réis 

papel 

E{!uivaiente 

em f 

256.143 :334$ 12.675.364 65,6 % 
263 .779:529$ 13.514.713 65,7 % 
.230.462:032$ 14.813.063 66,8 % 
300 .383:319$ 19 .855.439 62,6 % 
215.953 :138$ 13.649.295 74,8 % 
138.518:975$ 8.003.870 80,4 % 
423.7 14:343$ ' 26.585 . 086 58,3 % 
225 .550 :306$ 15.219.573 76,0 % 
210.208:290$ 14.017.191 79,1 % 
168. 367:622$ 11. 224. 506 85,0 %. 

Submettemos ao exame da Commissão de Finanças, agora como nos 
d.ous annos anteriores, os quatro supra, para verificação do movimento glo-
bal do commercio exterior, das differenças intermittentes,• incertas, ora para 
mais, ora para menos, na importação e na exporta.çãQ, dos saidQs e deficifs 
e da relação entre !uma e outra. 

Será dispensavel repr.oduzir as observações {!Ue a todos acodem, na apre-
ciação de ta.es elementos . 

Seja"llos permittido apenas insistir na reducção gradua:1 que se nota nos 
s~.ldQs de ex:portação, nos ultimas quatro annos : em 1909 -de f 26.585.0§.6; 
em 1912 - de 11.224.506. Reducção de mais de metade. Ainda mais: em-
quanto 9 importação, neste oeriod.o, teve o a.ccrescimo de f 26.585.283; a 
exportação logrou apenas o de i 10.924.703. 

No decennio, o accrescimo da importação elevou-s·e a f 39 .216.826 e o 
J a exportação - a i 37 .765.968, send.o o movimento desta menos regular 
e consistente que o daqlllella . 

No 1 • s emestre do corrente anno, a esta.tistica revela sa.Jdo da importa-
ção sobre a exportação de i 6.897.09-5 (103.456:444$ ) , de que se não üeve-
r-á fazer maior cabedal, visto que estamos agora n.o periodo de mais intensa 
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exportação, setembro a dezembro. Não será desarrazoado tomar tão gra.nde 
differença como ind·icativa de mais forte reducção daquel'les saldos. · 

... •:.~. ~·:· . ~ 

·A importação e ·ex·portacão d·e e!'·oecies metruHicas e notas de bancos · es-
trangeiros constam d.os quadros seguintes: 

Annos 

1903 .... . 
1904 .... . 
190!5 .... . 
1906 .... . 
1907 .... . 
1908 .... . 
1909 .... . 
1910 .... . 
1911 .... . 
1912 .... . 

Annos 

1903 .... · .............................. . 
1904 ................................... . 
1905 .. · ................................ . 
1906 ....... ... . .... . ...... .. ........... . 
1907 .................................. . 
1908 ..................... . ........ .... . 

' 1909 ........ .......................... . 
HllO ...... .. ............. ............. . 
Hl11 ..•............................. . .. 
1912 ................................. . 

1903 ..•.. 
1904 .. . .. 
190;'; •• : •.• 
J90fl ••.•. 
1907 ..... 
J~OR .••.• 
1909 . •.•• 
1910 • •••• 
1911 . .... 
Hll2,, , ·,, 

Annos 

. .. .. ........ .... ............. 
•••••••••••••••• o ••••• o •••• o. • . 

'•• 'r'''' ti tt r• t t tt ti tt tt 11 Jt t 

·Imp-ortação 

•Mil réis 
papel 

19.049:170$ 
15.889:152$ 
44.590:587$ 
45.211 :689$ 
69.815:327$ 

2.265:429$ 
140.805:216$ 
145.014:303$ 
117.612:220$ 
75.051 :703$ 

Equivalente 
em :!:: 

951.375 
804.953 

2.909.533 
2.963.446 
4.410.621 

141.736 
8.851.619 
9.439.851 
7.840.336 
5.003.447 

Exportaçã(} 

!Mil réis 
papel 

2.072:558$ 
175:604$ 
159:375$ 
607:410$ 
243:854$ 
330:8!59$ 
181 :795$ 

~?..509:452$ 
36.421:324$ 
.21.627:873$ 

Equivalente 
em :!:: 

102.442 . 
8.900 

10.731 
32.750 
15.329 
20.700 
11.408 

2.331.9.38 
2.406. 090 
1.441.858 

Differe-nc:;a para mais na 
-Importação 

•Mil réis 
papel 

J R .976 :61?.<1; 
Jfi.713:.t;4~$ 

44 .431': ?.1 Q$ 
44.704:279$ 
69. !i71 :4n$ 

1 . ~).'~4 :,'í70$ 
140,ôR~:4?.1$ 
l1?.,!';0A:Rt;1<1; 
~1 ,1QO:R9fi<l; 
{i3,423;83Q$ 

Equivalente 
em :!:: 

R4R.93~ 
79ô.O.'i3 

2.R9R.R02 
2.9il0.69fl 
4.395.:::09?. 

121.036 
~ .840. /.11 
7.107 .91;:! 
,c;. 4:-!4. ?4R 
3.561.589 
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Houve decrescimento, em 1912, tanto na importação como na exportação 
de especies metai!icas e notas de bancos estrangeiros. 

10 saldo da importação sobre a exportação diminuiu de anno para anno 
a partir de 1909. Neste anno subiu a f: 8.840.211; em 1912 - a f: 3.561.589. 
Menos de metade. A jmportação accresceu, no decenni>o, COIIIlparados os va-
lores d.e 1903 com os de '1912, f: 4.052 . 07e. ·A exportaição, em 1909, f.oi de 
f: 11.408; em 1912- de f: 1.441.858. No decennio accresceu f: 1.339.416, 
confrontados os vaiores d·e 1903 com os de 1912. 

No ·1 o semestre do presente anuo a importação subiu a f: 1. 202.337 e a 
exp.ortação a f: 2. 033.067. Este accr.escimo foi Oücasionado pelo deficit d·a 
exportação no intercambio de mercadorias. 

O ·exame do movimento do commercio exteri•or torna evidente que a im-
portação augmenta em escala superior á do crescimento da exportação; e que 
os saldos desta, cada vez mais .fracos, tendem a desapparecer. 

Verifka-s·e o inverso com as especies meta.l.Jicas: a importação se red:uz 
e a exportaçã,o augmenta. 

A observação que ahi fica é digna de ser attentamente considerada pelio 
poder publico. 

IMPORTAÇÃo 

E' indispensavel ·que a Gommissão de Finanças f·orme o mais seguro 
juizo sobre as condições reaes da economia nacional. Com o prorposito de 
habilitaQ-a para tanto, damos a seguir os quadros da importação por classes 
dos artigos principaes. 
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Gado lanigero em 1912 •..............•...••....•..•.......•. 
Gado vaccum em 1910 ...•............•....•. , ....•.....•...•• 
Gado vaccum em 1911 ................ , ....••...•...•.••••.. 
Gado vaccum em 1912 .............•......•..•.••..........•. 

11$752 
38$300 
50$700 
51$900 

Taes valores, quantG ao gad.G la.nigero e vaccum, não correspondem á 
realidade. Actu~lmente, no Rio Grande do Sul, nem o gado magro, para in· 
vernar, vale tão pouco. 

Cumpre exercer, portanto, mais severa fiscalização sobre a entrada dos 
gado-s ·la·nigeros e v.accum. Ahi ha forçosamente ou· incuria ou fraude. 

CLASSE li - MATERIAS PRIMAS E ARTIGOS COM APPLICAÇÃO ÁS 
ARTES E INDUSTRIAS 

.J 
Quantidade 

Artigos Peso 

1910 19;1.1 1912 

.A;Igodão ... ............ Kilo .•.•..•.• 3.261.018 3 .212.941 3 . 900.222 
Cabellos, pellos e pennas. l> . ........ 111.591 12Jl.OOO 141.561 
Canna da In dia, bamb1í, 

junco, rotlm, vime e 
{)Utros cipós ....•.•..• )) 199.421 25$ .•693 2-63.2~ 

Chum\:lo, estanho, · zinco e 
·6.004.352 suas ligas .......••••. l) <5.7•62.081 6.742.792 

Cobre e suas ligas ...••. l> 2.438.726 2.212 . 872' ~.418 .227 
Despojos anl.maes ....... l> 1.180. 6"28 1. 514.930 1.207. 011 
Ferro e aço ....•...•••• l> 49.427.638 53.216.74,8 65.058.024 
Juta e .canhamo ........• li • 18 . 294.873 23.026.460 18.2.28.187 
Lã ... ................ » 947.694 1.108.164- 1. 92·4. 651 

. Linho .. ... ... ....... }) 4·64. 012 606.393 li58.386 
Madeiras ... ' Tonel "-da .. .. 153.340 98 .821 .143.460 .......... 
Materias ou substanclas I 

para perfumarias, pln- J tu r a, tinturaria e ou-
tros usos .... • ......... Kilo ........ 15.535.832 17. 97'7 .•650 20.258.580 

Metalloides e vario·s me-
taes ... ............. » ········ 2 . 4-36.742 2. 8·4'1. 237 4.334.487 

Ouro, prata e platina ... Gramma ...• 1_0 .•5"6. 72-4 6/1. 23!2 . 247 t8. 355.417 
Palha, esparto, <:airo, t~i- . 

'1.023.40J 

ta, plassava, paina e 
outras ma terias fila-
mentosas . ········ Kilo .......• 1. 092.262 1. 2>89. 066 

Plantas, folhas, flores, 

13.6217.6761 
fructos, grãos, semen-
tes, raizes, cascas, etc. ! l> ......... 11.248.593 17 . 860.919 

Pedras, terras .e outros I 
mineraes semelhantes .. Tonelada. .•• 2.077.366 2.269.788 2.743.486 

Pelles e couros .••.•...• Kllo ........ 1.166. 243 1.ó'79 .<850 1.307.193 
Seda ... .............. " 36.729 .53.630 63.592 
Sumos ou suecos vegetaes li ......... 18.327.752 2ol.107 .1-60 22.339.464 



Artigos 

Allgodão ......•••••••• 
Cabellos, pellos e pennas. 
Canna da India, bambú, 

junco, rotim, vime e 
outros cipós .......•.. 

Chumbo, estanho, zinco e 
suas ligas ...•••...••• 

Cobre e suas ligas .•.••. 
Despojos .anlmaes .•.••.• 
Ferro e aço ...•........ 
Juta e 1:anhu.mo ••••....• 
Lã ... ·······••·····•• Linho .............•.. 
Madeiras ...........•. 
Mater!as ou substancias 

para perfumarias, pin-
tura, tinturaria e ou-
tros usos ..•.••••••••. 

Metalloides e varios me-
taes ...•.•.....•.••. 

Ouro, prata e platina •.• 
Palha, esparto, calro, pi-

ta, piassava, paina e 
outras materias fila-
mentosas .......•.•• 

Plantas, folhas, flores, 
fructos, grãos, semen-
t es, raizes, cascas, etc. 

Pedras, terras e outros 
mineraes semelhantes .. 

Pelles e couros ......••• 
Sedu· .......•••••••••• 
Sumos ou suecos vegetaes 

-30-

Quomtidade 

Peso 

19·10 19i11 1912 

r Valor â. bordo no Brasil~lÍHl réis p.apel 

I Kilo ........ 10 . .578:616$ 10.1-1!-4:997$ .10. 6.60 :470$ . 
)) ......... 1.472:395$ 1. 5·28 :509$ 1. 701 :•802$ 

D 227 :-808$ 2-47 :9.St6$ 283 :556$ 

:1.346:016$ ·2 .·300 :545$, 3. 3•81 :420$ 
D 2.634:254$ 2 .. 573 :348$, 3.259:083$ 
D 968:696$ .1.253:137$ 1.199:545$ 
» 6.826:992$ 7. 228 :2·82$ 9 .·625 :175$ 
D 7.346:766$ 10. &17 :290$ ,10.061:800$ 
» 4.139 :074$ 3. 9·80 :167$ 7.392:472$ 
D 824:778$ 950:021$ 963:626$ 

Tonelada .... 8.564:210$ 8. 077:532$ 11.743 :.72·5$ 

K'ilo .....• .. ,g .034:468$ 9. 519 :o6•45$ 10.494 :008$. 
-::~ !'1 

)) ........ 461:263$ '524 :815$'1 687:229$ 
Gramma .... 852:776$ 3.325:954$ 2. 9·59 :820$ 

Kilo ........ 710 :814$ .1.003 :35o6$~ 1. 071 :985$ 

D ········ 4.929:803$ 5.922:.115$ 8.309;.93<5$ 

Tonelada.. : • 55.272:720$ ·63. 82•6 :094$ &6.333:574$ 
Kilo ........ 9.937::845$ ,1.1.64-8 :504$ 11.151:.888$ 

» 886:621$ 1. 317:785$ 1. 504 :288$ 
)) ........ 5 • .111:081$ 7.116:0.87$ 7.49:5 :513$ 

I 
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A importação das materias primas e arti.gos· com applicação ás arte~ e 

industrias que constituem a 21 classe, teve a·ugmento, em 1911, relattva-
mente a '1910, de 20.939:233$ e, em 1912, relativamente .a 1911, de réis 
37.154 :685$000 (papel.) 

Decresceu a imr;ortação de 1912, comparada com a de 1911, em quan-
!idade e valor, apenas em quatro artigos:- despojos animaes, kilos 307.919, 
rs. 53:592$; juta e canhamo, kil.os 4.798.273, rs. 555:490$; ouro, prata e 
platina, ·grammas 12 .876.830, rs. 366:134$; pelles e couros, kilos 272.657, 
rs. 49.6:616$000. 

Os principaes augmentos, no confront{) de 1912 com 1911, corresponde-
ram a: algodão, kilo=s 312.719, rs. 495:473$; chumbo, estanho, zinco e suas 
llgas : .kiJos 980.711, rs. 80:876$; cobre e suas ligas: kilos 205.355, réis 
685 :735$; ferro e aço: kilos 11.78-1.276, rs. 2.396:893$; lã: kilos 816.487, 
rs. 3. 412:305$; materiaes ou su·bstancias p.ara perfumarias, pintura, tin-
tUraria e outros ,usos; kilos 2. 280.930, rs. 974:363$; plantas, folhas flo-
res, fructos, grãos, sementes, raizes, cascas, etc.: kilos 265.663, réis 
2.387:760$; pedras, terras e outros mineraes semelhantes: toneladas 473.698, 
rs. 22.507 :480$; seda: kilos 9 . 902, rs. 186:503$; sumos ou succo.s vege-
taes: kilos 1.232.294, rs. 379:426$000. 

1Importámos .ainda, como matedas primas ou applkaveis ás artes e in-
dustrias, muitos artigos que deveramos produzir e preparar sufficientemen-
te. Taes são <lS principaes: algodão, 10.660:470$; ferro e aço, 9.62.5:175$; 
juta e canhamo, 10.061 :800$; lã, 7 .392:472$; marleiras, 11.743:725$; pel-
ies e couros, 11 . 151 :888$, etc. 

A importancia do . algodão decompõe-se do seguinte modo: em fio para 
tecelagem, 2.846:808$; em fio p.ara costura (Linha), 6.628:442$; em pasta, 
cardarlo ou folhas g{)mmadas, em rama ou lã, 323:797$; em fio nã(} especi-
ficado, para pavio e rêdes, 189:•227$, e desperdíciOs de algotfão, 176:723$000. 

Outr'ora importavamos grande porção de algodão especial do Egypto, 
com fios muito extensos e fortes, apro·priados a certos tecidos. Trans~pian
tou"'Se para aqui a especie, com o melho.r resultado, obtendo-se já o producto 
que convém á indu.stria. A importação de algodão em f.io tende a desappare-
cer, visto que todas as fabricas estão montando a f.íação. 

Quanto ao fio para costura (linha), a lei vigente da receita, no art. 46, 
estabelece taxa reduzida para os machinismos e pertences destinados ao fa-
brico de linhas de carretel e retrozes. 

Sobre os outros artigos as observações seniam tendentes a assignalar a 
n_ossa incuria, poils q~e nenhum paiz excederá, talvez, <> nosso na quan-
tt~ade de ferro e ;nadetras que possue e, bem assim, nas condições mais van-
taJosas ·para o ~ulttvo de juta, canhamo e as mais valiosas fibras, sendo certo 
que tem em couros e pelles grande variedade e .que poderia produzir lã da.s 
:nelhore·s qualidades, para util.ização industrial. · 
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OLASSiE III ~- ARTIGOS Mli.NUFAC'l'U~ADOS 

~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~==-~--~~~~~==~~~~~~~~ 

ARTIGO~ 

.· · 

Algdtl"'l.o. . . , . . ............ .. ...... . 
Alumirf!o .... • .. . ..... . . .. ·it· · ., · · · · • 
Avmame.nto e munições de,. caça e 

guerra ... . . . . ... . .. ..... ;· ....... . 
Cabellos, pellos e pennas . . ........ . . . 
Cann,a -da India, bambú, junco, ro1im, 

v ime e outros çipós . .• ............ 
Carros e outroo vehiculos .......... . 
Chumbo, estanho, zinco e suas ligas 
Cobre e suas Jig.as .. .. ..•..... .. . . . . 
F erro e aço ..... . .. .. .... ....... .. . , . 
J;-nstr-um~ntos de musica . . .. . .... .. . . 
l,n.;>trumentos e objectos ci·rurgicos e 

dentarws ... . .. .. . . ..... . ....... . 
I-nstrumentos e objectos mathematicos, 

physicos e opticos . . . . . .. . ... . , . .. . 
Lã .. .. . ,. , ... .. .. ~ · ~ · ~ · -· ·· · · -· ·· ······ 
Lrnho ...... , . ........ , .. .... · . .. .. . . 
Jut;t e canhamo .. ,_ .... -..... ......... , 
Louça , porcellana, vidro e crystal. . . . I 
Má chinas, apparelhos e acesso1:ios, 

l.rt'é!lf;llios e ferramentas . ... ,J , .. • .• 

1 

-~~~;~~s ~~d;~e~~i~.' . · t;;t~~~g:; . · ~ 
outros despoJos ammaes ........ . . . 

Nicti.e:::i. .... .. . . , . . r ! • · ··· . .... ....... . 
Our<>, prata e platina ........... . . . . 
Palha, esparto, cairo, pita, piassava 

palna e outras materias filamen-
tosas .. . ... ... .. · . . .. •. .. .. .' .... . . 

P a pel e suas applicações . . ' . . . . ,, . .. . . . 
Pedras, terras e outros mineraes se-

ilnelhantes . , .•. . . , .. , . . . .. ; . . . .. . 
P e l_leà e couros ... . .... . ..... ....... . 
Per~umarlas e artigos de tinturaria, 

pmttfra e outros usos . ........... . 
Productos c'hlmlcos, drogas -e especia-

lidades opharmaceut!cas . . . . • .. . . . . 
Seda ....... ... _ . . . . . .. .. ......... . 
Var ios artigos .. . . .. .. , . . ... , ..... ·l 

kilo 
« 

D 
» 

kilo 

kilo 
)) 

Ton. 

kilo 

kilo 
» 
» 
~ 

Ton. 
kilo 

3 
D 

Gramma 

kilo 
<l 

D 

• » 

QUANTIDADE 

1910 1911 

14.391.575! 16.945.8731 
48.287 48 . 897 

3.045.980 
'2 6 . 663 

38.555 

1. 538 :944 
2. 915. 386 

363.487 

275.~73 

2.-514 . 428 
32.982 

79.413 

1. 94.7. 975 
3.552. 847 

371.323 

293.126 

1. &63. 622 1.856.222 
1 . 971.8011 2.227.856' 

68 0 .850 772. 210 
21 . 277 . 627 24 . 205.591 

73 . 367 
2 . 573.255 

43 . 8501 
4. 9911 

8 .045 . 159 

100. 330 
3.088. 739 

50 -~09 
6 . 083 

8. 741.730 

1.656 . 685 1.313. 048 
38.251.485 40.820. 4il 0 

-53 . 834.950 
368.816 

3-~~ 70. 4391 

28 . 708.1271 
78 . 0·53 

49.785. 862 
451.842 

3.749.502 

34.206 .848 
104.097 

I 

14 J o2. 573 
' 72.074 

3.:144.475 
26.6·61 

70.265 
I ...... 

2 j~2.515 
4 .~06.771 

5Ó2.699 

j! 

302.323 r . 
2 .bt4 . S84 
1. ~os . 78o 

~86 . 020 
24 '[48.472 

!
~8 .635 

3 ~ 67 .069 

!>{i . 859 
-5 .775 

7.1~ 3.924 

.1. 399.552 1 
46 . 656, 628 

7l.H6.4ÚI 
5Q3.598 

4. 579 .766 

43.8~0.080 
1Q2.260 

VALOR Á BORDO NO hRASIL - M IL REIS 
PAPEL 

1 910 

66 ' 2i2 :3·26$ 716. 7Ó7 :949 $1 
233 :3 416$. • 193 :182$ 

15 ,;611 :464$ 7. 040 :7-31$1 
786 :476 $ 930:105$ 

1912 

64.9<61 :217$ 
251:720$ 

14.625 :71 0$ 
1. 004 :195·$ 

98 :253$ H2 :9-11$ 170 :658 $ 
12 . 156 :199$ t8.oSo:984$ 44.194 :1 87 $ 
1. 204 :039$ 1. &511 :532$ 1. 882 :533$ 
~.974 :176$ 8. 220 :933 $ 10 .331 :38 0$ 

73.555 :5 57$ 81.412 4 : 3~3$ 1 0•1.7 45 :22 5$ 
3. 786 :831$ 5.6-63 :165$ 1 5 . 3.69 :804$ 

1.541:141$ 1.584:921$, 1.740:945$ 

1.671 :771$ 12 .007:322$1 2 .075:161$ 
10.48.8 :12'1$ 12.431:905$1 12.405 :779$ 

6 . 987 :892$ '1. 984 :700·$1 6 .'783 :1 62$ 
805 :243$ 970:789$ 1 1. 353 :285 $ 

10.989 :-594$ 14 . 009 :235$ 14 .5 39 :784$ 

6·6 . 107:885$ 86. 898 :-467$ 108.878 :071$ 
3:.1672:693$ 4 . 784:381$ 5.621 :008$ 

400:195$ 
27 :•60 2$ 

1 . 634:3 88 $ 

417 :r,! 52$ 
38 :640·$ 

1.512:459$1 

I 
1 .543 :565$ 1.474:357$1 

15 . 491 :017$17 .526:86.8$ 
I 

3 . 8-53 :938$1 ·4.41ó :637$ 
3.340 :061$ 1 4.061:387$ 

432 :724$ 
30:571$ 

1. 288 :800$ 

1. 790 :•619$ 
19.890 :382$ 

6 . 904:71 4$ 
4. 734:031$ 

8. 744 :0·69$ 

I 

8.130:996$ 8.290:959$ 

16.437 081$ 18.485:084$ 
•. 514 042$ 3.906:-543$ 

55.219 132$ &4 . 210 :551$ 

21. 606 :302$ 
3 . '256 :6 22$ 

67 . 415 :•670$ 
I I -- ----;:::;;:;;;::;;:;;:;;;::;;:~;;:;;;::;;::::::::::;;:;;;::;;::::::::---
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A classe 3" - artig{)s manufacturados - accusa augmento n.a importa-
ção de 1912 ·em confronto com a de 1911, de 88. 130:026$ e na de 1911 com 
à de 1910 ~ de 52.4~2:382$, papel. .. 

Comparada a i.mpo.rtação üe }912 com a de 1911 ve:Ifica-se: . . 
- decrescimento em quantidade e valor, nos artigos segumtes. al~?

dão: kiJ.os - 2.643.300, rs. 11.746:732$; linho: kilos - 318:076, reis 
1.201 :538$; nickel: kilos - 308, rs. 8:069$; ouro, prata e platma: gram-
mas- 1.557 .806, rs. 223:659$; e seda: k.ilos- 1.837, rs. 649:921$000; 

- reducção na quantidade e augmento no valo.r_: cabello·:_;, pelles e p~n· 
nas•· kilos - 6.321 mais 74:090$; e canna da Ind1a, bambu, Junco, rotim, 
\'im~ e outros cipós': kilos - menos 9 .148, mais 7:747$000. 

- augmento na quantidade e reducção no valor: 
lã: kilos- mais 158.162, menos 26:126$000. 
Os augmentos mais importantes foram os seguintes: 
armamento e muniçã.o de caça: ki!os - 630. 04 7, rs. 7. 584:979$; carros 

e outros vehicu:Jos: 26.113:203$; co·bre e suas ligas: kilos - 1.353.924, 
rs. 2.110:447$; ferro e aço: toneladas- 131.376, rs. 20.320:862$; juta e 
canhamo: ki!os - 213.810, rs. 382:496$ ; louça, porceUana, vldro•s e crys-
taes: kilos, 242.881, rs. 529:549$; machi·nas, app-arelhos e accessorios, uten-
silios e ferramentas: toneladas- 28.305, rs. 21.979:604$; madeiras: kilos 
-- 668.030, rs. 846:627$; papel e suas applic.ações kilos - 5.836.038, réis 
2.364:514$; pedras, terras e outros mineraes• semelhantes: kilos -
21.560.550, réis 2.494:077$; pelles e ·couros: ki!{)s - 51.756, réis 
1)66 :·644$; perfumarias e artig.os de tinturaria, pintura e outros usos: kilos 
- 830.2M, rs. 455:110$; e productos chimicos, drogas e especialidades 
jlharmaceuticas: kl1os - 9.683.232, rs. 3.120:218$000. 

AJs importações' que mais avultM"am, em quantidade e val·or, ·em 1912., 
foram as seguintes: 

Artigos manufacturados de algodão: ki.los 14.302.573, rs. 64.961:217$; 
armamento e munições de caça: kilos, 3.144.475, rs. 14.625:710$; carro~ 
e {)Utros vehiculos, rs·. 44.194:187$: cobre e suas ligas, ki!os 4.906.771, 
rs. 10.331:380$; ferro e .aço: toneladas, 502.699, rs. 101.745:225$; instru-
mentos de mus~ca, rs. 5.369:804$; lã: kilos, · 2.014.384, rs 12,405:779$; 
linho: kilos, 1. 909.780, rs. 6. 783:162$; louça, porcellana, vidros e crys-
tal: kilos, 24.448.472, rs. 14.539:784$; machinas, apparelhos e acceSisorios, 
atensi!ios e ferramentas: toneladas, 128 .. 635, rs. 108.878:071$; madeiras: 
kll{)S, 3. 757.069, rs. 5.621 :008$; papel e suas applicações: kilos 46.656.528, 
rs. 19.890:382$; pedras, terras e outros· mineraes semelhantes: kilos 
71.346.412, rs. 6.904:714$; perfumarias e artigos de tinturaria, pintura e 
outros usos: kJ,los, 4.579.766, rs. 8.744:069$; e productos clllmiéos, drogas 
e especialidades pharmaceuticas: kHos 43.890.080, rs. 21.605:302$000. 

nesperta a attenção, animadoramente, o vulto· a que sobe, em quantida-
de e valor, a importação de artigos manufacturados de ferro e aço e ma-
chinas, apparelhos e aooess•orios, utensilios e ferramentas. Sornmada•s as 
duas parcellas, tem-lSe .a quantidade de 631.334 toneladas e a importancia de 
210.923:296$000. . ' 

O .augmento na jmportação total dos mesmos artigos, em 1912, em re-
lação a 1911, elevou-se a 159.681 toneladas, equ·ivalentes a 42.300:466$, e 
de 1911 em relaçã{) a 1910 subiu a 34.799 toneladaJS·, corresponüente ,a 
28.659:388$000. 

A importação de taes artigos, quer sejam mat·eria•s primas ou app!icaveis 
ás artes e industrias, quer sejam manufacturadas, machinas, appareihos e 
accessorios, ·utensilios e ferramentas, representa capital incorporado· á ri-
queza do paiz, utiliz.avel na agrkultura, nas fabricas, em todas as industrias. 

1P-õde-se di'Zer que a applicação do aço dá bem a idéa do progresso. 
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Os pQVQS valeun pelo piX!er militar e indu.stri.al. O aço é ex·pressão ma-

terial desse poder na consistencia e aperfeiçoamento dos instrumentos de 
acção, dos canhões e dreadnoughis, das: machinas, e ferramentas. 

E ahi, no aproveitamento rlo ferro, de que possuímos minas abundan-
tissimas, está, talvez, o grande problema industrial do Brasil, si a solução se 
conseguir com a energia electrica, de que temos tambem p<Jrleraso manancial 
nas no.ssás cachoeiras e quedas de agua. 

As cifras citada:s, relativas ao ultimo anno, indicam forte Jmpulso dado 
ao trabalho nacional que, no emprego de instrumentos e machinas, cada 
vez mais aperfeiçoados, demonstra estar se apparelhando· par.a desenvolver e 
melhorar a producção nacional. 

As manufacturas de algodão e linho foram importadas em menor quan-
tidarle e valor; e as de lã, apezar de augmento na quantidarle tiveram pe-
queno decrescimento no valor. Em 1912, a Jmportação total das tres es·pe-
cies ascendem a 18.226.737 kilos, no valor de 84.150:158$, ca·bendo ao al-
godão, 64.961:217$000. 

Sendo certo que as fabricas estãQ com os .armazens atQpetados de produ-
ctos, especialmente de algodão, a ponto de terem reduzi.do ou de pretende-
rem reduzir a producção, d!iminuindo um dia de trabalho por semana, como a 
imprensa noticiou, a avultada importação que aqui se faz de taes tecidos si-
gnifica que ainda não produzimos todos os artigos procurados no mercado 
ou que os pr·oduzimos, em p,arte, sem duvida, em condições de não sat·isfa-
:z:erem ás exigencias do consumo. Ha, poJs, alguma cousa a fazer, nesse . sen-
t}do, para aperfeiço·ar a industria e r.edtrzi.r a onerosa !mportaçã·o. 

CLASSE IV - ARTIGOS DESTINADOS A' ALIMENTAÇÃO E FORRAGEt'IS 

Artigos 

Bacalháo, kilo. . . . ............ . 
Farinha de trigo, ton .... ....... . 
Trigo em grão, ton ............ . 
Vinho commum, ki!o ........... . 
Xarque, kilo. . .... .. ......... . 
Diversos generos alimentícios, ton. 
Forragens, kilo. . . . . ...... .... . 

Artigos 

iBacalháo, kilo ........ .. .. .... . 
Farinha de trigo, ton ........... . 
Trigo em grão, ton ... · . ........ . 
Vinho cornrnum, kilo .. .. ....... . 
Xa!'que, ki!o. . ................ . 
Diversos generos alimentícios, ton. 
Forragens, kilo · ............... . 

1910 

33 .840.714 
158.956 
316.313 

60.980.067 
33.710.355 

162.956 
29.302.285 

Quantidade 

1911 

34.241.012 
158.761 
333.146 

62.173.663 
26 .651.408 

149.376 
32.265.976 

1912 

36 .876.629 
189.65.5 
381.286 

64.911.091 
23.061.651 

184~314 
28.095 .563 

Valor a bordo no Brasil 
IMH réis papel 

1910 

16.458:771$ 
30.611:565$ 
35.949:564$ 
21.996:608$ 
15.150:115$ 
62.332:466$ 
2.005:506$ 

1911 

17.575:527$ 
29.966:336$ 
36.053:110$ 
27.519:983$ 
14.400:531$ 
64.088:169$ 

2.652:490$ 

1912 

20.201:411$ 
36.259:832$ 
43. 346 :654$ 
30.212:474$ 
13.909:296$ 
76.269:514$ 

2.191:291$ 
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No total da 4• classe - artigos destinados á alimentação e forragens -
tambem se verificou, em 1912, comparativamente com 1911, augmento que 
att:ngio a 30.132:326$, -papel, -ou 18.066:806$, - ouro. 

Cotejando a importação dos artigos desta classe feita em 1912 com o :le 
1911, houve, em quantidade e valor, abatimento em dous artigos: xarque: 
ki!os - 3.589, 757 e réis - 491:235$, e forragens: kilos 4.150.413 e réis 
- 461:199$000. 

•Os demais artigos tiveram os seguintes augmentos, em quantidade e 
valor: bacalháo: kilos-2.635.617, réis - 2.6~5:884$; farinha de trigo : 
toneladas - 30.894, réis - 6.293:496$; trigo em grão: toneladas 48.140, 
réis- 7 .293:544$; vinho ·commum: kilos - 2.737 .428, réis -2.692:491$; 
diversos generos alimentícios: toneladas- 34.938, réis - 12.181:345$000. 

:Será de esperar que continu.e a · decrescer a importação do xarque á 
vista do augmento da mdustria saladeri! e da expansão da criação pastoril 
no Rio Grande do Sul e Matto Grosso. 

•Relativamente a forragens - faltam-nos informações seguras. Todo o 
paiz, porém, é rico de variadas pastagens, cuja cultura tem Sido melhorada, 
e se presta para plantio das melhores especies com certeza de farta remune-
ração. E' de crer que tambem se accentue .a baixa na introducção desse 
artigo. 

Indi.camos, a segu:r, a quantidade e o valor dos demais artigos desta 
classe importados em 1912: bacalhão: kilos-36.876.629, réis-20.201 :411$; 
farinha de trigo: toneladas - 189.655, réis 36.259:832$; trigo em grão : 
toneladas-381.286 réis- 43.346:654$; vinho commum: kilo!t--64.911.091, 
réis - 30.202:474$; diversos generos alimentic:os: toneladas - 184.314, 
réis - 76.269:514$000. •Entre estes diversos g·eneros alimentícios estão 
incluídos os seguintes: alhos: kilos - 1.396.289, réis - '769:834$; arroz: 
kilos - 10.226.264, ré:s - 2.901 :652$; azeite de oliveira: kilos -
4.921.984, réis - 6. 754:785$; azeitonas: kilos - 2.861.145 ré.s -
1.626:186$; batatas : kilos - 28.971.932, réis - 4.084:165$; cebolas: 
kilos - 3.568.618, réis - 859:883$; conservas e extractos de carne: kilos 
- 474.373, réis - 953:103$; -conservas e extractos de legumes : kilos -
2. 205'. 781' réis - 1 . 888 :267$; conservas e extractos de peixe: k;Jos -
3.376.173, réis - 3.917:106$; especiarias: 1.630.582, réis - 1.427:634$; 
feijão e favas; kilos - 9.407 .080, réis - 2.613:925$; maçãs: kilos -
1.869.097, réis - 901 :245$; uvas: kilos - 2.492.698, réis - 1.894:106$; 
fructas verdes não especiü:adas: 4.385.518, réis - 2.972:179$; leite em 
conserva: kilos - 4.246.987, réis - 4.315:275$; manteiga: kilos -
1.908.959, réis- 4.316:290$; milho: ki!os- 6 .. 269.418, réis- 611 :098$; 
presuntos: ki!os - 859.782, réis- 1.624:310$; queijos: kilos- 2.848.777, 
réis - 4.258 :973$; sal commum: k:Jos - 66.180.716, réis - 2.261 :389$; 
toucinho: kilos - 528.223, réis - 579:152$; vinho Champagne e vinhos 
espumosos: kilos- 213.202, réis - 1.047:194$; vinho fino (•Porto e se-
melhantes): kilos .- 4.554 .787, réis - 7 .407:777$; vinho vermouth, bitter 
e beb:das semelhantes: kilos - 2.387.393, reis - 2.872:857$; bebidas 
alcoolicas e fermentadas: kilos- 1.55().053, réis- 2.597:345$000. 

· Quasi todos, senão todos os artigos comprehendidos no quadro geral da 
4' dasse, sob a tubrica - diversos generos alimentícios - com excepção 
de vinhos especiaes, - poderíamos e deveríamos produz:r em {jUantidade 
sufficiente para o consumo, e muitos d·elles até para exportação, taes as 
privilegiadas condições de natureza, clima e só lo do paiz. 

Admira importarmos a:nda alguns delles, cuja producção é aqui excel-
lente e plenamente satisfaz o mais exigente consumo; exemplo: arroz tou-
cinho, feijão e favas, milho, manteiga, etc., etc. ' 

A classe de que tratamos comprehende artigos, na quasi totalidade de 
consumo o mais generalizado, a que está affeita a população delle não' po-
~endo presc;ndir 1 ' 
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Não os produzindo em porção sufficiente, é ella propria que se crêa a 

situação precaria de dependenc1a, para o provimento capital da vida. 

O artigo que mais avultou, no quadro da classe IV, foi o trigo, cuja 
importação, em far:nha e em grão, se elevou em 1910, a 475.269 toneladas 
no valor de 66.561: 129$; em 1911, a 491.907 toneladas no valor <ie 
66.019:446$ e, em 1912, a 570.491 toneladas, no valor de 79.606:486$, papel. 

A lei n. 2.049, de 31 de dezembro de 1908, institue a subvenção annual 
de 15:000$, concedida a qualquer -syndicato ou cooperativa agrícola, legal-
mente constituídos, que cultive o trigo em área superior a 200· hectares, 
d:rigido o trabalho por technico de reconhecida competencia e pratica com-
provada, e, bem assim, a quem quer que estabeleça moinho hydraulico, a 
vapor ou de melhor systema e môa pelo menos 4. 000 hectolitros de trigo 
colhido em lavoura propria. 

Foi procurada a fórma associativa, como meio de constituir forças pro-
ductoras capazes da observanc:a integral da lei que visa a grande cultura. · 

No Rio Grande do Sul, desde logo, se sentiram estimulados os agricul-
tores que porfiaram em dar o maior desenvolvimento ás lavouras do trigo. 

O Sr. Luci o Brasileiro Cidade, digno insp.ector da cultura do trigo no 
1" d:stricto, que comprehende Rio Grande do Sul, Santa Catharina e Paraná, 
organizou o quadm da producção do trigo no primeiro daquelles Estados, 
de 1909 a 1913. Por ahi se vê que, efiectivamente, a producção tem au-
gmentado de anno para anno e que já se eleva a consideravel quantidade, 
sendo para notar, entretanto, que não haja infiuido no sentido do decresci-
mento da importação . Tem esta crescido annualmente, como demontram os 
dados estatist:cos. 

O digno inspector faz acompanhar o quadro -que organi.sou das seguintes 
observações: · 

"·Not-e-se nel!e, nos annos de 1909 e 1910, municípios em branco, como 
não plantadores, o que é inteiramente contrario á verdade, porque, segundo 
averiguou-se, em todos elles sempre existiram culturas, em pequena escala, 
não se tendo apurado a producção daquelles annos por falta de dadof. 

"Note-se tambem, em certos municípios, colheitas esplendidas em dados 
annos, seguidas de insuccessos. 

"Apuradas as causas, verificou-se que .as geadas na norescencia, pre-
judicaram a g'l'lUtJClção e que, em poucos logares, foi isso devido á ferrugem. 

"•Este parasita já não é um espantalho, pol"que se conhece sua origem, 
como se conhece os meios de -combate, os quaes foram empregados em 
D. Pedrito, no anno passado. 

"Vê-se, pois, que a lavoura do tr:go é cousa resolvida, porque augmenta 
a producção cada anno." 

Eis ahi o 



Q'UADRO D!lllMOIN~TRIA.TEVO DA iPIRODUCQÃO DO TRIGO NO RIO GRANDE DO SUL, l(l!l 
1900 A 1~13 

Alfredo Chaves ••••••.... 
.<\Jnto.nio Prado •••.•. . .. : 
Arroio Gra.nde .•••.••... 
.1:%-nto Gonçalves ....... . 
Ba.gé ......••••••..... . . 
.A..Jegrete ....••.. . . ....•.. 
Cruz A!Lta ... 00 00 .. 00 .. . 

eahy" ........... ... ... . . . . 
Caçapava ..••. . ...... . . . 
CacJmbhthas. . ........ . . 
Uamacuã ( 1) ....•. ... • · .. . 
cang·ussü . .... .. ..... . . .... . 
Con<leição .•..•... • ..... 
CSJChoeira. . ... . ....• • .. 
Cax,ias . .... 00 ... J ....... 
D. P.edrito .. . ..•....•..• 
'.lilsvema..,. ,. •............ 
E n cTuzl1h-a.da.. . . • . , • •.. 
u-ua:poré. • .... . ... .•. .. 
Garib-aldi. . . . .. ........ . 
llaqui. , ..... • ..••..... . 
ljuhy .<~.> .••.••..•...... , 
HoqueJra;o. • •••••........ 
Julio d_: Ctsailhos •.. . ... I 
Ja·guarao (3) ......... .. 
Her.val ................ .. 
Lag·Oa iVel'meLha. ....... .. 
Lagead'o ..•• , .••.. . •.. . . 
Lav.ras ..••..••..•.. .. . . 
Livramento •.••••... • . .. 
Monte negro. • • ..•.•.•..• 
Passo Fundo ••..••....•• 
Pelotas .•••.••..••...... 
Palmeira .............. .. 
i1 prto A~oeg.re •...•.. .• .. 
PlraUny •..•••.......•.• 
Quarahy. • ••....•....•. 
Rio Grwnde ............ . 
Rio Pardo .......... .. .. 
Rosal'io. . .•. .. ..... . ... 
Soleda.de .... .. . . ... .. . . 
S. Leopoldo .. . . • •.... . . .. 
S. Lourenço .......... 00. 

S. Luiz (4) ....... oo ... .. 

S. -.AJngelo (6) •.••....•. 
S. Victorta. .••••....•.... 
S. Cruz •.•••••••••...•.. 
S. !Amaro (o6) ........ .. 
S . Jeronymo (7) •.•• . ... 
S. ~tonio ••••• ~ ••.••.•.. 
S. Fr31ndsco de Assis. . . ,. 
S. Francis<lo de Paula •.. 
S. Borg!a •..•••••••..... 
S. Vicente .••.• ,_, •...••.. 
S. Septê ................. . 
Sa.nta Mar~a .•.•••.• •... 
Gra.vatruhy. • .••.••• : . •... I 
S . .José do Norte •....•.. , 
lJruguayana. -· •.•••••.•• 
Taq.uary. • .... , .. .. .. .. • . 
Taquara. ••.... • ...•• • .• 
Vaoca..ria (oS) ..... . ..... . 
Ven9Jilcio ·Alrillil •••••••.••.• 
S. Gabriel •.• - · - •.••••.• ·~. 
Torres. ·-· ,_ ,_ ·~ •• -· •.•. -
Triumpho. • ••• ·-· •••.• ~· . 
Vlamll.o ••.••••••.••.••.• _ _, _ 

CoU•~ita 
ae 190~ 

. I 
K1-los 1 

I 
2.<620.00-0j 
1.200.0U0j 

7iiO.OO.Oj 
1:44-0.0001 

1Ub.00UI 
I 
I 

18.0001 
~oo.uoo 1 

I 
.·60 .~001 

5uO..ouOI 
3U.0.00j 

200.0IM>I 
I 

17.1i.OOOI 
17-5.000j 
450.00vl 

3.5-70.C00j 
1.20.0.0001 

· I 
I 

60.0001 
1.200.0001 

I 
I 
I 

__:.ooo\ 

I 
I 
I 
I 

100.0001 
_!-0001 

I 
1o.ooo 1 

I 
I 
I 

1 JO.OOO\ 

40.000 

7.200 

1Q.OOO 

720.000 
.270.000 

20.000 

<)u"il.~'h(.l. 
,.~ 1no 

Ki.Jos l 
I 

3.660.0001 
400.~;~"1 
lSOO.vuo1 

l.lSOO.u\1'111 
<IOO.u001 
- I 

2.40·0.0001 
~60.uoo1 
:.!'50. o o o 1 
UO.uuu 1 

tiO.UOUI 
2.900.b2ol 

~O.UVVI 
9oo.uuvl 

2.Hi0.000I 
72.ooo 1 

~00. 00v 1 
1.S8 . 00~1 

3.600.0001 
1.200 . ~001 

I 
I 

231.0001 
1.1·26Al001 

I 
30o.ooo 1 

40.0001 
l.Uil.OUOI 

48.0001 
5.0001 

59.0001 
5-00.0001 

~.0001 

100.000 I 
11!0.0001 
18•6.000 

10.8oo 1 
- I 
9~.0001 

120.0001 
100.0001 

90.0001 
-20.0001 

3.~140 . 5001 

144.0001 

2.õ.oool 
20.0001 

4ZO.C-Qo01 
óOO.OOOI 
171.()001 

UlOO.OOO· 
9'0.000 

100.000 

10.000 

618.000 
l.O.SO.OOO 

600.000 

.I 
Owheita l 
ae 1911 I 
Kilos I 

. I s.ooo.ooo1 
~-100.00ul 
i.VuV.UUIII 
Z.4vv.U11Uj 

nu.ouu1_ 
- I 

2.o00.00ul 
ltiu.uuo1 

l.Z~1 . 5vo 1 
l.V ... •.lluv 1 
~o.ouo 1 

2.1uo.oou 1 
40.ouv 1 

l.Uu11.0001 
~.IIOO.uOlil 

7-'•0•.UOOI 
700.0001 

1.31>0.0001 
8.400.0001 
1.300.0001 

I 
I 

250.0001 
1.200.0001 

Hi.OOOI 
1,.'!.9201 

1.226.4401 
1.5uo.ooo 1 

-240.0001 
10.000j 

200.0001 
1.ooo.ooo 1 

96.<6801 
40.0001 

150.0001 
120.0001 
140.0001 

10.0001 
12.000 

100.0001 
150.0001 
150.0001 
200.0001 
60.001()1 

3.000.0001 
Ulii2.000I 

10.0001 
30.0001 
40.000 

150.000 
600.0001 
12'5.000 

4.0001 
2.160.000 

72.0001 
957.000 1 
10.000 
12;000 

CoUte>ta 
de ' 1912 

Kilos 

6.11;0.~00 
l!.5llu.uoo 
i.vou.uvO 
z:1u~.ouv 

1.<1uO.ooo 

2.<650.000 
1.75.ovO-
~uo.ouo 

J..~V.u\.IU 

1oo.uoo 
3.0oo.vuu 

90.0UO 
742.18Uu 

2.4:T:ll.860 
1.2110.000 

3.60.000 
1.4.80.000 
5.686.460 
1.800.000 

3 .• 600.000 
360.000 

1.400.0410 
t •5.ouu 
20.001' 

1.500.01111 

200.0.::: . 
12.000 

250.000 
723.840 
100.000 

60.000 
130.000 
1.40.000 
150.000 

lo.OuO 
90.000 
80.000 

200.COO 
3.50.00o() 
200.01()0 

60.000 
64/0.0CO 

2.()00.000 1 
16.0CO 
32.000 
-50.000 

120.000 
650.000 

1.60.S.OOO 
6.000 

-2.000.~~0 
60C<.OOO 
100.000 
16.000 
20.000 

6.20C 
720.000 

:2.000 
100.000 
900.0~0 
520.000 

3.o600 
2.000' -8.000 

o 1.000.000 
510.000 
.20.000 
60.000 
12.000 

4.000 
30.0001 

I 

<6.500 
50.008 

ISomma •••••.•• .• ··• _.. 15. 2.60:200~3.4.2;6'7.1660t 62.065.1401 ~2.332.260 

Plantação àe 1913 

Pes- 1 
soas 1 Hect. 1 

I I 
3.6001 4.600j 
1.0501 3.ó001 

l.aOI 9001 
1.3001 4.5001 
1.0001 4.0001 

ól 201 
1.05CI 2.890j 

11!0j 1801 
2351 500 
105! 1..8001 
15()1 1601 

1.5001 3.6001 
6•61 881 

2601 2.000\ 
3;6 OOI 4.000 

183 1.-1>14 
4161 600] 

3.1-261 1.-6001 
,6001 8.0001 

1.11201 UOOI 
1 500\ 2.0001 1.64<3 

1121 200 
8251 UOOI 

1~-~1 - 1~~1 
1.425 usoj 

\3.30 1.9011 
1601 -300 
400 12-5 
2-801 3101 

1.020 9$01 
36 126 
30 60 

2()11 2261 
1. 000 1;3201 

·60 160 
40 301 
26 1101 

1001 910 
lló :!5q 
3021 6.215 
25! 4'a0 35'2 260 

1.120 2.000 
•sol u;oo 
1~~ 2i~l 
'50 72 

1110 . - 120 
812 6'80 
306 3.050 
12 6 

1.026 2.020 
62 •610 

160 o 376 . 
27 1~ 
1~ 2:6 t 
1o6 101 
8.5 uol 1.000 1.510 

262 680 
30 50 
36 310 
.2·6 16 
2'5 16 
60 80 

Kilos 

7.000.000 
3.000.000 
9~0.00() 

3.coo.ooo 
1.500.000 

20.000 
2.·600.000 

L60.000 
1.200.000 

1180.000 
160.000 

3.000.000 
100.0~0 

1.000.000 
3.000.000 
1 . .SOO.OOO 

600.000 
1..500.000 
6.000.0{)1() 
1.500.000 

610.000 
3.ooo.too 

2·50.000 
1.500.-oOO 

2•5.000 
150.000 

1.800.000 
%.·600.000 

250.000 
125.000 
310.0&0 

1.000.000 
100.000 

I iiO.OOO 
1-50.000 
150.000 
1•60.000 

30.000 
100.000 
910.000 
2M.OOO 
300.000 
200.000 

50.000 
3. J00.000 
!.llCO.OOO 

16.000 
32.000 
'60.000 

H>O.ooo 
64!0.000 

1.800.000 
•6 .000 

2.100.000 
600.000 
600.000 

20.000 
2'5.000 
10.0()i) 

800.000 
1.200.000 

600.000 
20.000 

3.50.000 
1-5.000 
Ui .OOO 
60.000 

33.9ô61 74.1!451-65.829.000 
I I 

(1) C omprehen-d'e a ·produ~ de DOres de Camacuã. (2) <Nos a.nnos anter.lores lneluido 
em Cruz Alta. (3) Insu.ocesso. (4) Insuccesso. (5) Insuccesso. (-6) Jmmcoesso. ('7) InsU'CCesso. 
( 8) Inclusive a iproducção de iBom Jesus, munic-lpio movo. . 

~nspectorla dos 'Drigos, em Porto Alegre, 26 de Agosto de 1913.-LIIicw Bo·azileiro CiàatAl. 
Pr(}je>c'to 11. 102, pag. 44. - 1--;-
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Na s• classe - especies metallicas e notas de bancos estrangeiros, hou· 
ve abatimento em 1912. 

Em 1910 a importação fôra de 145.014:303$000 papel, ou 83.909:786$ 
ouro; e em 1911, 117.612:220$ ·papel, ou 69.691:767$ ouro; e em 
1912, de 75.051:703$ papel, ou 44.475:082$ ouro; sendo o de-
crescimento de 1911 em relação a 1910 de 27.402:083$ papel, ou réis 
14.217:919$ ouro; e de 1912, em relação a 1911 de 42.560:5-17$ papel, ou 
25.216:785$ ouro. 

A importação em 1912, const.ou d-e: 

Libras ............... . 
Marcos ..........•.. ~ . 

Dollars ...... ...... •.... 
Mil réis fortes ..... . ... . 
Pesetas ..... : . ........ . 

4.975.224 equiv-alente a 
182.880 " 

300 
65.650 

700 " 

74.628:358$000 papel 
212:160$000 " 

915$000 
. 206 :231$000 " 

4:306$000 " 

O quadro s•eguinte resume a importação total pelas cinco classes con· 
stdera~as acima: 





I 
I 

Classes 

I 
. Animaes vivos ......... I 
I. Materlas primas e ar- i 

tigos com applicação as 
artes e lndustrias ...... 

Mil rêls papel 

1 910 ·r 1911 
I 

4.111.12 :722!1-1 314-44 :759$ 

tlESUMO PoR CLASSj!lS 

.Taneiro a dezembro 

1 
li 
'I 
l ' h 

Valor a bordo no Brasti 

Equivalente em mil rêis out·o 

1912 ! 1910 B11 l 1912 

5.j;80:834$ 2.791:798$ 2.03·8 :57'7$ .3.!366 :420$ 

190.280 :914$ 78 ' 646 :492$ 90.593 :71<5$ lo12. 794 :2j;0$ 

Porcentagem sobre o va-
lor total ouro 

1910 I 1911 I 1912 

o."6! 0,4! 0,6 

I 
18,<5 19,.:1 20,0 132.,1-8(\ :996$!153 .. 126 :Úll$ 

11. Artigos manufactura- I , 
263.173 :797$.1315.•826 :926$ dos . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.'174 :930$ 444:887 :M2$ I 5 33 . 017 :338$ 234.422:485$ 5&,1 5·6,1 56,0 

. Artigos destinados é. · . 1 
ll:t.720 :140$11131.78-6:946$ 

IV 
222.390 :472$1109.667 :883$ aUmentação e forragens J 184.308 :595$!19•2.258 :146$ 1 25,8 24,2 23,4 

Total das mercadorias 713.1863 :~·43$ 79t3.7,16 :446$ 951.·369 :568ll426. 528 :&58$ 469!5216 :2·29$ 5.63)774 :552$ 100,01 100, 0;[ 100,0 

Espec!es meta!li.cas e v 
· .notas de bancos estra.n-

75.051 :703$1 ··83. 909 :7·86$ I I gelros • . ......... . •.. 145'.014 :303$ 117.•612 :220$ 69.1691 :8167$ 44.1475:082$ - I - -
Total geraL ........ · j 868 . .s'i'7 :446$rn. 32S ,666$ 1.026.421:261$,509.43.8:444$ 539 . .218 :0.96$t08.249 :&34$ .I - T 

I 
-

li 
-

Confrontando os totaes da Importação de cada uma das classes em 1!HO com os de 1911 e os deste a.nno ;(l()lffi os de 1912, o 
resultado ê o seguinte: ? 

Mil réis papel 

. li . Cln.sses 
. 11 

1910-1911 'I 1911-1912 
1 

I. Anima.es vivos . . ..... .. .... .. .......................... ' - ·1.247 :963~~ + 2.236:075$ 
11. Ma terias primas e artigos com appliea.ção as artes e industrias + 20.939 :233$J + 37 .J.54 :685$ 
III. Artigos manu!acturados . • • . . . ........... .. .... : . . . .. .. + 52.412 :382$1 + 8·8 .130 :026$ 
IV. Artigos destinados é. alimentação e forragens .. ..• : ........ + 7.749:661$1 + 30 . 132:326$ 
v. Espe<:~s metalllcas e notas de bancos estrangeiros ........... - 27 . 402:08-3$ - 42.560:517$ 

I 

.. 
Mil réis ouro 

1910-1911 1911-1912 

- . l53:221$1 + 1.32.7:843$ + 11 . 947 :223$ . + 22.200:646$ 
+ 28.761 :312$ + 52·. 653 :129$ + 4.052:267$1 + 18.066:806$ 
~ 14.217:919$1 - 25.216:785$ 

I 

Em 1912 houve augmento nas quatro primeiras classes, ·que comprehe~dem as mercadorias pro>prla.ment e ditas, sendo o 
mllils consideravel .na. 3•, artigos manufacturados. 

:Na 6• classe, a depressão a!fentou a jiDJJ)<1rtac;ão realizada. em 1911 e 19.12, em confronto com a dos annos antecedentes. 





. ti • 
, da 1<111!l01'tação ·J.)Or affandega.s e .port<ls •aduaneiros a.o Bra~tl, em -1911 e 19'121 es'tê. oons~.gna.do 

v movime!'t'tO. no segui..tne quadro: 

Valor a bOt·do no B1·asit 

Alfunulega8 e posto8 acl'u;aneiros Mil réis papel 

~----~-r---·----

A.l\>LAJZiOI-1" AS . • . . . . • · • • · · · · · " 
.Ma,nã.os ••.. ..... • · · · · · · · · 

PARA' .. ............ . ....... , 
Belém .•..•..... ..• .. .... ·· 

MARA,N.H.Ã.O • · · · · · · · · • · • • · ' · 
São Luiz ....... ............ · 

PIAUHY ••••• •·········· 
Pa•rnahyba. ••. · · · · · · · · · · · • " 

OEARA' •• , •.. •..•.. •.••• •• • 
Camocim •... · · · · · · • • • •• · • · 
iFortalezat . .... .. · · · · · • • · · • · 

RIO GRAJNDE .DO NORTE.· 
Natal .•.•... •• .•... ·•···· · 

PA:RAHYEA ................ . 
8abedello •...•..••. • • · · • • .. 

PI<~&NAMlBUCO ••.••• • ···• ... 
Recife ...••... • .... · · • •· • · · 

ALAG0-<\>8 ..... · .. ........ .. 
Maceio ..... ...... . 
Penedo •.......•.....•. • • · · .. 

SERGIPE ................• . 
.. 1\.rat!aJú . ........... · · · · · ·· 

BAH!IA. ...... ..... ..... ..... . 
s, ISalrl•aidor .... · · · · · · · · : · · • 
Ihéos ......... ..•... •. · · ... 

ES.PIRIITO SA .. "lfl.'O . . . . · · · · · · .. 
Vi.ctoria ..•• • · • · · • • · •· · · · • • 

RLO DE J.A:NEIRO .. ..•. · · • · 
S. PAIUiLO •. ••• · · · · · • • · · · · • • • 

·santos ..•. · · • · • · · • • · · • • · • .. 
PARAN.A.' ••... ... · · • • • · • • • • · 

Paranag:u-â. . .. • . · · · · · · · · · · .. 
AntO<nina ..• • . • · • · · · • :·r · · · 
Foz do Iguassú .... .. ..... . 

SAN'l'A OA'IlH.'\JRliNA ....... .. 
S. 1F1randsco .........• ; ...• • 
Itajahy .. •. .. ... , ..... · · ... 
Joinville .......... •. , · · · · · · · 
Floria.nopolis ........ ... . . .. 

RIO GRAIN'DE ·DO <;lUL .. .. · 
Rio Grande .. •. . ...• . . .. .. . . 
Pelotas . ......• . . , . ...... .. 
.Porto 'Alegre ..... • . ......... 
Jaguarão .•.....•.• • • • · : · • • 
.Passo drus Pedras .•• ••••.••. 
.San•t:':A.nna do Livramento .. 
Quarahy ..••.• . .. • · · · · · · • • 
Ur.uguayana .... .. .•....... 
Itaqui .• •.•• . ••... . · · · · · · .. 
S. Borja . . .••.••.. .. • •.•.... . 
Diversos -postos ....•. • •• •• •• 

· MA."M'' GROSSO ......... . . • · 
Porto Velho .•............. .. 
Porto M-urtinho . ••. • .•• .. .•• 
Porto ·Esperança .•.•.••••.... 
Corumbã .••.••• .•... • ...•• 
Cuya.ba. ••••••• • : • •• • • • • • • •• 

.Í911. .. l 
. I 

26 .,lo-s :164$0001 
~5.1()8 :154,00Uj 
-"7 .591 :9U7,UU0j 
.. ·t .ón :9U7~UUUj 
~. 548 :O~~'OOOj 
~. 5418 :0~9,00Uj 

. 1. 78~ :945,0001 
l. 7S~ :945,0001 
~a.~s2 :8·17,oool 

164:291$0001 
13.198 :5.2-6$0001 
~. ti4U ::S-ti1,0U-llj 
Z. ti <lU :3<ti1,Uu·Uj 
o . 2ó2 :1.21JU00j 
6.Zt)2 :121$00Uj 

a~.962 :8U4,UOUJ 
~J . 9óZ :~U4~000j 
'1. 645 ::S40$0UO j 
/.5~2 :~73JU00 j 

52 :Ziob'7J0Uu 1 
2.3ti-1S :439$000j 
2.361! :4<19,00U j 

~o. 7-85 :09u,uuu 1 
40.629 :882$0001 

Z65:208,0U0j 
5. 01-7 ~a~5HOU i· 
5.01-7 :li95,00Uj 

~:!9. a84 :70-ti$0UUJ 
.~1. 413 :945,ooo 1 
.s1. 413 :945,ooo 1 
12 . tin :229,0001 
ll.:S6·8 :011$0001 
1.1ao :~84$0001 

192 :234$000 J 
6.5•63 :131$0001 
1. 770 :651~00 01 

358 :482$U00j 
ô0.6 :·457$0001 

a. 827 :-641$0001 
65.709:498,0001 
22. 970 :9 55$00·0 1 

6.172 :303$000j 
32.203:940$0001 

4 :9'7·6$0-Q.OI 
56 :H.6,000J 

1. 773:707$0001 
613:305$0001 

1. 710 :187$0001 
940 :60·9$0001 

I 263 :070$0001 
12 . 907:465$0001 

6.417 :072$0001 
292 :o8-6$0oo 1 
299:287$0001 

T.QTAL 

6. 625 :546$00.01 
273:474$0001 

-----1 
793.716 :!4.6$0001 ... . _. .... .. ........... I 

119!2 

li 
22.940:14-G$0ÓO 
22.940 :1416$000 
47.377 :641$ 0·00 
47. an :5U$ooo 
9. 9.86 :-tiS-8 $000 
9 .-~-l!-6 :658~uoo 
1.6~6:252,000 
l.&Z.ti:25ll$000 

12.842 :079$000 
2 :046$000 

12.840 :03•4$000 
a. 440:.654,000 
a. 44o : ti54,ooo 
4.169:079$000 
4.1.69:079,000 

48.984:02.6,000 
48.984:026$000 
7.703:434$000 
7. 638 :069$000 

·65 :365$000 
3.300 :3::11$000 
::1.300:331$000 

51. 9·65 :-02-3$000 
51.975 :652,000 

6.322:11'8$000 
-ti. 322 :118$000 

371.2194 ;.687$000 
~48 .• 698 :304$000 
248 .·6·98 :·304$000 
1~. 47-ti :511$.000 
17.1-62 :2·09$000 

2.117 :914$000 
196 :-3&8$000 

. 7 . 242 :7619$0·00 
1.78~:376$000 

Z26 :116$000 
942:326$000 

4. 2-87 :943$000 
75.314 :57"J$000 
23.899:774$000 
6. 8·88 :213$000 

36 • .609 :118$000 
1.3-9 :4'99$000 
168:533$000 

2. 43.8 :010$000 
658:236$000 ' 

3.71-6:305$000 
1.081:088$000 

264:708$000 
4•61 :08 9$00.0 

8.685:3.83$000 
3.891 .450$QOO 

347:218$000 
35.3 :23'9$000. 

3.&90:757$000 
202 :719$0,00 

951.369 :558$000 

Equivalente em mll réis ouro 

1 911 
l9~2 

. f2.6·94 : 160~000 1-4.84-8 :130$000 
14..84o8 :130$000 l3.594:L60$000 
28.140:597$000 28. 07'5 :580$000 
28.140 :597$000 28.075:580$00'0,.. 

5.64>6:946$000 + 5. 918 :020$000· 
6 .64'6 :946$000 6.918:0.20$000 
1. 054:768$000 9·63 :·705$000 
1.054:'758$000 963:705$000 
7.897:725$000 """: 7.U0:120$000 

90 :187.6$000 1:212$000 
7. 806 :849$000 7.60-8:908$000 
1.558:110$000 + 2. 038 :·90.6$000 
L558 oll0$0-00 2.038:90-6$000 
3.107:504$000 2.470:565$000 
3.10'1:504$000 2.470:566$000 

31.916:071$000 29 .027 :570$000 
31.916:071$000 29.027 :570$000 

4.520:997$000 4.5.64:998$000 
4.490 :103$000 4.526 :2.63$000 

30 :894$000 -3.8:735$000 
1. 3~ :519$000 + 1.965:752$000 
1.3919:519$000 1.·955 :752$000 

24.12.6 :8816$000 + 30.794:088$000 
23.975:652$000 30.794 :08·8$000 

1&1 :2 34$000 
2.96~:366$000 + 3. 746:440$000 
2. 9.69 :316-6$000 .3. 746:440$000 

17-1.210 :500$000 ;t 220.02.6 :4.81$000 
113.242 :·930$000 + 147.376:773$000 
113.242 :930$000 N7.376:773$000 7. 60·8 :45·2$000 + 11.54.1 :636$000 

ll,725:461$000 10.170 :198$000 
669:233$000 1. 25'5 :0·60$000 
H3 :1158$000 116:.378$000 

3.,881 :-498$0-00 + 4.292:006$000 
1.047:488$000 1.058:693$000 

211:911$000 -133:994$000 3518 :85·5$000 558 :416$000 
2.~63 :244$000 2. 541 :00·3$000 

38.-873 :2-25$000 + 44.630 :.8•60$000 13. 6'94 :20-8$000 14 .'1.62 :829$000 
3 . 059 :246$000 4. 081 :•904$000 19. (}48 :50·6$000 21.101 :700$000 

2:940$000 82 :-6o6.6$000 
33:320$000 99:872$000 1. 049 =·142$000 1. 444 :'747$000 

3·62 :708$000 890 :();66$000 

.. 0>1 '""'""/ 

2.202:255$000 
556 :389$000 640:645$000 

150 :938$0-00 
155:476$000 273 :23-8$000 7 . .623:015$000 6.14-6 :893$000 3.195 :264$000 2. 306 :044$().0(; 
1172 :670$000 205 :'75•9$000 
17o6 :·447$000 2(}9 :32.6$000 3.916:921$000 2. aos :.634$000 
1-61 :'713$000 120:130$000 

4'69. 52.6 :229$000 5.63. 774:552$000 
' 
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Verifica-se diminuição de importaçã<>, em 1912, relativamente a 1911, 

11preciada em réis ouro - nos Estados do Amazonas - de 1.253:970$; 
P.ará- de 65:017$; Piauhy- de 91 :053$; Ceará- de 287:605$; Parahyba 
- de 636:939$; Pernambuco - de 2.888:501$; e Matto Grosso - de 
2. 476: 1~2$000. 

Os demais Estados mencionados no quadm tiveram augmento de impor-
tação: Maranhão-de 271 :074$; Rio Grande do N0orte - de 480 :796$; Aia· 
goas - de 44:001$; Serg·ipe - de 556:233$ ; Bahia - de 6.667:202$ ; Es· 
pirito Santo - 777:074$ ; Rio de Janeiro - 48.815 :281$; São Paulo -
34. 133:843; Paraná - 4.033:·184$; Santa Catharina - 410:507$; e Rio 
Grande do Sul- 5. 757:635$000. 

Pela Alfandega do Rio de Janeiro entra a importação do Estado do Rio 
de Janeiro, a maior ·parte da de Mi11;as ·Geraes e de Goyaz. 

Pela de Santos, parte da importação de Minas Geraes e Goyaz. 

Consta do quadro a,baixo o movimento da importação nos dous ultimos 
annos, p<>r paizes de origem: 
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Do confronto da importação de 1911 e 1912 resultam: 
Reducção: India, 743:051$; Nova Zelandia, 34:8-58$; Turquia Européa, 

19:782$; Turquia Asiatica, 12:472$; e Perú, 3:842$000. Como se vê, as re-
ducções foram inosign.ificantes. 

Augmentos principaes: Estados"Unidos 25.366:745$; Allemai:Jha, réi:s 
18.125:857$; Belgica, 10.767:208$; França, 9.231:719$; Argentina, réis 
6.504:598$; Grã-Bretanha, 5.570:777$; Italia, 5.000:142$; Uruguay, réis 
3.685:262$; Noruega, 1. 754:506$; Hiespanha, 1.600:059$; Portugal, réis 
1.428:338$; Ho·nand:a, 1.201 :·796$; .A!usttrli:d-lung!iia., ·1.143:046$ Su1ssa, 
7-64:567$; e Grecia, 593 :262$000. Os outros paizes tiveram augmentos in-
ferior.es. 

Quer na•s reducções, quer nos augmentos, os valores estão consignados 
em mil !'éis, ouro. 

A nota -que resalta do quad·ro é, pois, de augmento quasi geral, au-
gmento consideravel •que s·e elevou, em relação a 1911, no total, a réis 
94.248:323$000. . 

Os nos·sos principaes fornecedores foram a Grã,Bretanha, 141.958:021$; 
a AHemanha, 96.969:510$; os Estados-Unidos, 87.991 :433$; a França, 
50.756:459$; a Argentina, 42.281:112$; a Belgica, 30.347:545$000; Por-
tu-gal; 26.683:438$; .a Italia, 22.122:650$; e o Uruguay, 14.116:701$000. 
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liouve o seguinte decrescimento, na quantidade e valor, da exportação de 
1912 relativamente á de !911: 

Cêra d'e abelhas: kilos, 96.577, rs. 269:091$; cinzas de osso•s: ki!os, 
2.639.866, rs. 58:804$; crina, kilos, 29.808, rs. 22:505$; extracto e caldo 
de carne: kilos, 14.972, rs. 38:861$ e glycerina, kilos, 34.136, rs 62:671$. 

Tiveram o seguinte augmento, em quantidade e valor: azeite de baleia: 
kilos, 502.30f, rs. 100:386$; chifres, kilo·s, 48.418, rs. 1 :485$; couros, 
v~ccuns e cavallares: kilos, 4.423.306, rs. 3.162:589$ ; grude de peíxe: 
kilos, 709 rs. I :155$; lã: kilos, 930.1•64, rs. 779:670$; J.inguas seccas e 
em conservas: kilos, 90.359, rs-. 277:609$; e pelles: kilos, 391.149, réi·s 
1.642:565$000. 

Nas pennas, houve, na quanti·dade -o augmento de kilos- 3.118.829 
e, no valor, o abatimento de 9:080$000. 
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Do confronto da expo·rtação de 1912 com a de 1911, resultam: 
Abatimentos: areias monazíticas: kilos, 288.720, rs. 37 :2095; minerios 

de manganez: toneladas, 19.071, rs. 429:485$; ouro nativo: gramma'3, 
262.855, rs. 483:409$; pedra-s .p-reciosas, dJve1;5as, em bruto, 192:506$000. 

Augmentos : crystal: !oi! os, 20.604, rs. 36 :060$; metae-s velhos: kilos, 
2.139.516, rs. 311 :056$ pedras, carbonatos e diamantes : 50:242$; outras 
mercadorias: 33:339$000. 

Os artigos desta classe, cuja exportação mai:s avultou, em 1912, foram: 
areias monazitjcas: kHos, 3. 397.780, rs. 1. 629 :350$; minerios de manga-
nez: toneladas, 154.870, rs. 3.445:857; e ouro nativo: gramma.s, 4.026.775. 
!"S. 6 . 539 :555$000. 
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- 65 -· 
Na classe 3•, cotejada a exp~rtação de 1912 com a de 1911, temos: 
Reducções na quantidade e valor: as-sucar: kilos· - 31..426.604, réis 

5.291:40 1$; bago de mamona: kilos - 1.356.651, rs. 215:052$; borracha 
de mangabeira: kilos - 48.292, rs. 120:613$; caoáo: kilos - 4.501.674, 
rs. 1. 701:911$; cera de carnaúba: k.Uos- 115.050, rs. 405:745$; e fari· 
nha de mandioca: kilos - 1.918.937; rs. 322:444$000 . 

Reducção na quantidade e augmento no valor: carôço de algodão: kHO'S 
- 2. 637.670, rs. 46: 150$; bananas: cachos - 290. 482, rs. 39 :892$000. 
Augmento na quantidade e no valor: algodão · em rama: kilos, - 2. 127.033, 
rs. 856:789$; borracha seringa: kilO's- 5.498.803, rs. 14.939:135$; ident 
maniçoba: kilos - 280.298, rs. 191 :220$; idem sorva: kilos - 8.145, réis 
20:211$; ca~é em grão: saccos- 622.501, ·rs. 91.842:234$; castanha:s: he· 
ctolitros - 205.229, rs. 2.573:248$; fumo: kilos - 6.216.462, réis 
6.980:557$; herva·matte: kilos- 1.045.147, rs. 763:498$; jacarandá: kiros 
511.115, r.s. 100:785$; e piassava: kilos- 232.477, rs. 131:642$000. 

Augmento na quantidade reducção no valor: farello.: kil.os - 315.485, 
rs. 328 :834$000:' 
· Principaés artigos da exportaçã() em 1912: 

Café: saccos - 12.080.303, rs. 698.37 1 :183$; borracha (total): kilos 
- 42.286.089, rs 241.425:372$; herva·matte: kHos - 62.880.393, réis 
31.538:518$; fumo: ki!O'S - 24.705.584, rs. 21.515:574$; cacáo kilos -
30.492.413, rs. 22.966:106$: algodão em rama:. ki!os - 16.773.942, rs. 
15.560:935$; fructos e fructas (total): . rs. 8.916:327$; cera rle carnaúba: 
kilos - 3.099.102, rs. 5.480:861$; farello: ki!O'S - 54.424.025, réis 
5.169:2:90$; caroço de algodão: kilos- 36.792.577, rs. 2.758:662$; e ma· 
deiras (total) : 1 . 61 1 :537$000 . 

A 4" claEse comprehencie especies metal!icas e notas de bancos e$tran· 
geiros. 

Constau a ex,portação, em 1912, de moedas de ouro na importancia de 
21.580:205$; de prata na de 6.792:000$ e .de outras · especies na de réis 
40:876$, subindo o total a 21.627:873$000. 

Comparada com a exportação de 1911, resulta o abatimento de réis 
14.793:451$000. 
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Do cotejo das exportações de 1911 e 1912 resultam: _ , , 
Reducções~ Grã"Bretanha, 18.072:367$; portos da Gra"~ret!wml a or· 

dem, 2.594:383$; Portugal (continente), 2.219:256$; Suec1a, 140:805$; 
Ho!landa, 10.698:593$ e Uruguay, 872:168$000. . . 

Augmentos. princip!tes: Allemanha, 14.555:110$; Argentma, 4.431 :301$; 
Austria"Hungria, 4.625:321$; Belgica, 5.965:584$ Dinamarca, 1.411 :979$; 
Estados Unidos, 80.429:378$; Frar.ça, 30.171 :279$; Hespanha, 1.215$549$; 
Ita!ia, 1.075:759$; Possessões britannic.as, 1.083:640$ e Possessões fran-
cezas, 1.840:730$000. 

Continuam os Es.tados Unidos a occupar o primeiro logar entre os im-
portadores da producção brasileira. 

No intercambio commercial com a · grande republica, em _ 1912, o _ saldo 
a· favor do Brasil subiu a 289.523:362$, o maior até hoje assignalado nas es-
tatísticas do nósso commercio exterior. 

Foi notavel tambem G crescimento de nossa exportação para a França, 
paiz a que estamos vãnculados por laços outros de grande significação e re-
levancia. O saldo a nosso favor, em 191-2, elevou-se a 23.962:642$000. 

Continúa a decrescer a nossa expGrtação para a Grã"Bretanha, em· 
quanto que a importação tem augmentado. A differença contra nós, em 1912, 

, 11ttingiu a 106.635:804$000. 
No cornmerdo com a Allem.anha, a nossa <importação se desenvolve em 

escab supe·rior ã exporta.ção. Etn 1912, augmentou a importação de réis 
30.361:879$ e a exportação apenas de 14.555:110$, menos de metade. 

Com a Argentina, a Italia e a Belgica s.uccede o mesmo, o crescimento 
de nossa ex·portação é assa·z inferior aG da importação. 

Taes factGs deverão induzir o Governo a promover nesses paizes, de 
maneira mais intensa e mais ha·bil, a propaganda de nossa producção, p·ro-
pa·ganda que tieverá ser feita sob criterio pratico e commercial, nos melho-
res mercados, medi'ante o mostruario e a prova da excellencia dGs pro-
duetos. 

-~ ·Com a Argentina, a . Italia e a Belgica ·succede o mesmo, g crescimento 
··· de nossa expo·rtação é assaz inferior a{) da impGrtação. 
· Taes factos deverão indu'Zir o Governo a promover nesses paizes, de 

maneira mais intensa e mais habil, a prGpaganda de noss.a producção, pro-
paganda que deverá ser feita :S<l'b criterio pratico e commercial, dos me-
lhores mercados, mediante o mostruario e a prova da excellencia dos pro-
duct(M! • . 
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.39:388$; ,santa Catharina de 40:434$ e Matto Grosso de 4 .334:206$. To-
tal, 13; 972:789$000. · 

Augmentos: . 
·Pará de 22.865:155$~ Parahyba de· 3.957:624$ ; Sergipe de 15:605$; 

Bahia de 4.990:652$; Espírito Santo de 8.991 :261$; Rio de Janeiro de réis 
37 .098:993$; São Paulo de 49.235:097$ ' Paraná de 2 .335:763$ e Rio Grande 
do Sul ·de 295:183$. Total, 130.7&5:333$000. 

Não está ahi discr-iminada a exportação dos Estados de Goyaz, Piauhy, 
Minas Geraes e Rio de Janeiro e do teTritorio do Acre. 

A ·Est.atistica Commercial, apezar da solicitude e intelligencia com que 
procurà . deSempenhar. a importante funcção que lhe incumbe, não tem ele-
mentos para apurar, com segurança, o movimento economico dos Estados. 
Grande esforço ha feito o ·actual director afim de que seja a repa-rtição ap-
rarelhada convenientemente para . a organisação do serviço. 

A ·lei vigente da .Receita Geral autoriza o Governo a emendar o res-
pectivo regul·amento, de modo a tornai--o efficiente no que concerne -á ob-
renção de elementos para a organização da estatística de exportação para 
o exterior e do commercio interestadoal. E' de crer .que, dentre em breve, 
estei a o necessario e interessante serviço em condições• de poder prestar to·das 
as informações sobre a força e a expansão economica dos Estados. 

Na exportação do Amazonas e Parâ estão incluída:. a do territorio do 
Acre e parte da de Matto Grosso que p-rocura escoadouro pelo rio- Madeira. 
Outra parte da exportação mattogrossense, quiçá a ma·is va'liosa, demanda o · 
port() de Montevidétt. 

' Pelos portos de Tutoya e da Bahia é feita a exportação do P·iauhy ; pelo 
porto d·a Capital ·Federal a dos Estados do Rio de Janeiro, grande parte da 
de Minas Ge-raes e parte da de Goyaz, E·s.piri.to -Santo e norte de São Paulo 
e pelo ·porto de Santos a maior porção da deste Estado e de Goyaz e a res-
tante de Minas Geraes e parte da do Paraná. 

O .quadro supra não exprime com verdade a força productiva e o mo-
vimento commercial, intenso e crescente, dos Estad()s. 

A maior parte da producçã.o do Rio Grande do Sul, arroz, banha, con-
servSJS, doces, far.inha de_ mandioca, feijão, fumo, fructas, legumes, milho, 
xarque, etc:, tem consumo nos mercados internos, principalmente, nesta Ca-
pital, Bahia e Pernambuco, ficando excluída do alludido quadro, que só com-
prehende o c()mmercio com o estrangeiro. Eleva-se a exportação total do 
Estado a cerca de 100.000 :000$ ; entretanto, está ali representada apenas 
com a de .21.925:516$000. 

·Minas Geraes es-tá em condições semelhantes. Grande parte da sua 
producção que ascende a somma consideravel, é consumida no paiz. Citare-
mos, pa-ra ex~mplo, que, em 1912, exportou para os mercados internos _de 
gado vaccum 38.146:400$; de qu eijos 8 . 16~ :914$ ; de m3;nteiga 7 .883:058$ ; 
de fumo 5.988;515$ ; de gado suíno 5 . 143 :550$ ; de arroz 5.117 :308$; de 
toucinho 3.679 :.000$ ; de aves domesticas 5 .243:013$; etc., conforme s e vê 
no ·substancio·s.o Relato-rio do Secretario das Finanças do Estado ( 1) . 

_Pernambuc;-o e_ outros Estados, productores de assucar, algodão, etc., con-
sumidos no pa'IZ, nao repreE·entam no quadro geral da exp-ortação a realidade · 
do poder economico que J=Q!Ssuem. E, assim, outros mais. 

Poder-se-ha diz-er mesmo que alguns desses Estados, especialmente Mi-
nas Geraes e Rio Grande do Sul, teem mais avultado commercio interno 
Isto é, com os demais Estados brasileiros, do que com os paizes estran: 
geiros. · 

(1) n .. tn tnrio apresentado paio S€cretarlo das F inanças, D r , Arthur Ber-
nard~s .1913. • <, 
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Acccntuou-se notavelmente nó corrente anno a baixa do café, o ra.ctor 
maxirno de ·nossa exportação. . 

Ao que parece, o grave facto não entrára n~ previsão do ptider P!lbli~o 
e ·do alto cornrnercio, - tal o abalo que produzira em todos e a cog1taçao 
das causas qtie o deveriam explicar. .. 

Começou ·em 1910 o movimento de alta -do café; coinc:dindo com o 
~batimento de 7. 156.958 saccas na respectiva exportação. Nos cinco annos 
anteriores, o preço da sacca fi-cára ent·re 28$932 e 31$625. Em 1910, porém, 
subira a 39$644, mantendo-se em alta, ainda maior, nos 'Cious annos se-
guintes. · · 
· · Não se mantiveram -em 1912 os preços elevados do anno precedente, 
registra o Ret<rospec~o ~mme~rci:a!l, instrtictiva e' valiosa publicação do jornal 
çlo Commercio'. Não obstànte, após consignar) a estimativa da safra actual, 
que deverá attingir a 10.500 . 000 sa-ccas de café brasileiro ·e de lhe additar 
4.000.000 dos outrO.s paizes productores, ·prefazendo o total de 14.500.000 
conclue o "•R«::trospecto": Continúa, pois, a ·ser boa a perspectiva comrner· 
c:al do café.;, 
· O eminente Sr ,1. Rodrigues Alves, na Mensagem de 14 de julho ultimo, 
enviada ao Cqng·resso Paulista, diz sobr-e o assumpto: · 

"A baixa <lo :caf.é, sim, nós não podiam'os preveJ-a porque todos os 
elementos _pareciam .favoraveis á conservação dos bons preços do producto. 
Para a perturbação dos mercados concorreu, em primeiro Joga-r, a acção 
do governo americano com o processo que mandou instaurar contra os mem-
bros do comité da valorização e Ido qual já tivestes· conhecimento. Anima-
dos por esse poderoso impulso, uniram-se os baixistas de todos os mercados 
e organizaram, contr!l o café, uma campanha formidavel. A praça de 
Santos, corno •as do exterior, ajudaram, talvez desprevenidamente, -o movi-
mento de bailj:a, exagerand·o os negocias a termo que deixaram de ser urna 
operação comfilercial legitima para const'.tuirem uma especulação ou jogo 
de pessimas conse.qHencias. 

Como era natural, em torno des<a especulação geraram-se rumores, que 
visavam facili,tar as transacções no '.ntéresse dos j agadores, ora exagerando· 
se as esperanÇas da nova safra, ora denuncia11do-se o estad-o de fraqueza da 
praça, em consequencia -da situação precaria de certos estabelecimentos com-
rríerciaes. Ora; para perturbar os mercados, nada ha de mais, eff:caz e o ele· 
menta bom dó corn!l)erc'o de Santos bem fará si conseguir crear uma resis-
tencia séria a esse trabalho especulativo, até extinguil-o. Será .esse o rrieio 
de não perder a grande praça commerciai do Es'tádo o prestigio de que tem 
sempre gosad•o. 

Ao rne_smo tempo. concorrendo para aggravar tantas circumstancias . fa· 
voraveis a·o ttabalho dos baixistas, começou a circular a not'cia de que uma 
nova planta qe café "<> robusta", ameaçava desequilibrar os mercados de 
consumo ·com a grande invasão d-e seu' producto ·que ia ·ser,- . segundo se 
affirmava, muito abundante e de fa'cilirna pro-ducção. : , . 

/ R.aras vezes, na verdade, se encontra a reunião de tantós' elementos 
influindo sobte os preços de um producto e não sabemos · mesmo si o café 
sof.fr-eu, em outro qualquer período, ataque mais vioJent·O." 

'E, a f firmando que é prospera a situação do Estado, . accrescenta: 
"Quanto á situ.içã·o do café, ha boas esperanças de alta, pois os depo-

sitas para consumo são pouco importantes, a safra .actual é menor do aue 
se esperava, receando-se ainda para enfraquecei-a a influencia' depressiva 
do ·máo tempó, além de -que a safra- de 1914 se annunc:a pequena. 

Grandes ·commerciantes de café t·eem affirmado que a situação dos 
mercados seria favoravel para os precos si em vez , de ser o producto das 
safras remettido. quasi em sua totalidade, no zn semestre, fossem as re-
messas distril}ui-das com regularidade por todo .o período do Rnno. Não será 
fácil a.os productores attender a tão justa S!,lggest!io, mas poderão, Q,e accôr-
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do com os intermed:arios cÓmmerciaes e as emprezas ele transporte, ir pre-
parando ·O terreno para a•quella regularização, desd·e que ella venha a in-
fluir para a elevação e estabilidade dos preços." 

A Secretaria da Agricultura d·o ·Estado de S . P-aulo fez publicar, em 
agosto ultimo, sobre as condições da oroxima ~afra, a seguinte nota o fficial: 

"Pelas :.nvestigações feitas na Secretaria da Agricultura, a safra d.e 
café, de 1914-1915, vai ser pequena, conservando-se bem inferior á que se 
está exportando ago-ra. Vetificou-õe que a falta de chuvas, dos mezes de 
outubrQ de 1912 a març·o de 1913, !tão permittirá uma colheita abundante. 

Como em Costa Rica, nota-se que em nosso •Estado as grandes safras 
correspondem ás grandes quantidades de aguas pluviaes nos citados mezes 
de dous annos anteriores á colheita . E' assim que, em R:beirão ·Preto, mu-
nicípio principal p·roductor de café, registrando-se umá precipitação de 1.572 
millimetros, nesses mezes de 1904-!?, houve a forte producção de 1906-7, 
com 3.,261.500 arrobaS. Em 1909-10, apurando-~·e , 1.208 millimetros de 
chuvas no mesmo per:odo, a producção foi 2.540.220 arrobas, em 1911-12. 
Já em 1908-9, o pluviometi:o indicou sómente 896 millimetros e, por isso, 
a colheita de 1910-11 rendeu a·pena~ 2.316.154 arrobas. Em 1910-11, cahi-
ram 7ffi millimetros e a producção tambem baixou a 2.100.000 arrobas 
em 1912-13. 

··Feita a mesma cotnparacão em outros municioios, constatou-se :gual 
coincidencia das grandes safras com 3S ·chuvas abundantes ca.hidas dous 
annos antes, no period·o de outubro a março. As safras pequenas, por sua 
vez, coincidem sempre com a deficiencia de· chuvas nQs mezes citados, com 
:dentico espaço de temt>o. 

Teimados os municípios de Ribeirão Preto, S . Carlos e BQtucatú como 
indi.cadores das tres zonas cafeeiras mais importantes - a da M-ogyana, a 
da Paulista e a da .Sorocabana - e. compara-ndo-s-e a produccão com ,os 
dados meteorologicos. resulta •que são necessario~ pelo menos 4.000 · mllli-
metros de chuvas cah'das nos tres municípios, de outubro a março, · pára 
produzirem entradas de café em 'Santos, suoeriores a onze milhões de 
saccas. dous ann-os depois. Ao inver!'o, r.recip.itacões menores de 3 .000 
millimetros occasionam entradas de 8 .·584.000 saccas. como as de 1912-13 .. 

Ora. de outubro de 1912 a .março de 1913, os pluviometros indicaram 
o total de 3.129 millimetros, nos tres mun".cipios acima referidos . Portanto, 
póde-se affirmar com segurança que a safra de 1914-15 não proporcionará 
mais de saccas 9. 000.000, a entrar em Santos. ' • 

Dando-se esses nove milhões de saccas 11ara Santos, 2.800.000 para o 
Rio, 500.000 para a Bahia e Victoria e 4.000.000 para -os outros paizes, 
a producção mundial de 1914-15 não pass.ará de 16.300.000 saccas. O CQn-
sumo, pQr outro lado, · t\ão ficará ·!!baixo de 17.300.000 saccas. De modo 
aue e~se :mno !'e liau"dará• com o · deficít de 1.000.000 de saccas, o qual 
.bastará _para observar .qualquer excesso que l:ouver na safra actual e para 
determinar novamePte a alta nos preços . 

~ Directoria de lndustria e Commercio da Secretaria da Agricultur_a 
estuda com attenção, nnno por anno. essa interessante correlacão e"ltre as 
chuvas e as safras cafef'iras. Os dados já colhidos permittem tirar as co-n-
clusões a·cima exposta!'." 

Si a real'.dade confirmnr a:s "revisões feit~s para a safra aue ora se 
está exportando e para a futura, n·ão se poderá julgar d~sanimadora a situa-
cão commercial do rico oro-dueto. Safra. relativamente diminuta. stock redu-
zido, antev-idencia de safra pequena, consumo mais ou menos extavel e •supe-
r 'or ao total presumível das .alludidas safr~ts - eis ahi, indubitavelmente, 
elementos seguros de bom preço. 

Tendo em ·vista tae·s elementos, não será· radoavel desco.nhece.r no 
a:ctual movimento de baixa do café o poder-oso . infjuxo da especul!lção. 
~sta., por6m; deveria ençontrar entrave na, resistencia do oommerci~ ho~ 
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nesto, ·apoiado pelos· productores, estes e aquene· coriteudo à ahcia de vimda 
e o açodamento dos negocias. 

O quadro seguinte reg:sta · a producção· e exportação de café brazileiro, 
o respectivo valor em contos de réis-papel e em libras e o _consumo .mundial, 
no ultimo decennio: · 

Saf-ras 

1902- 1903 ......... · •...... ; ...•... 
1-903 - 1904 .. .... ... .......... .• •'•. 
1904- 1~05 .................. : . .... 
1905- 1906 ... ... .. ... ... .......... 
1906 - 1907 .......................• 
1907- ~908 ... ... .. .......... .... .. 
1'90.8 - 1909 ........ : . ............. . 
190.9- 1910 ........................ 
1910- 1911 ............ ; .. .. . ... .. · .. 
1911 - 1912 .... .... . . .............. 

Amnos:· 

1902 
190:3 
1904 
1905 
1'9()o6 
1907 
1.908 
1909 
191·0 
19il 
1912 

····.········· ·········· ........ 
······························· ........... ...... ... ... ....... 
······························· 
•• o o o ••••••••• ~ • •• ••••• o o • •'to- o o. o 

.:.• ... · ........ .... ..... ... ..... ... . ; .............. · ............... ................................ 

.. ........... ... ......... ... ... 
••••••••••••••••••••••••• o • o ~ •• o 

······:·.···.······················ 

... .., 
,\ u 

·,;· 

Saccas 

·13.oi2.32.s [ 

ValÓ•· I 
e!n cQntos de 

1 
•·éis 

I 
390.0171 

11.010.7121 . 3-63.9.351 
10.223.3281 378.3441 
10.956 , 378 320.3371 
17.702.3291 52-6.3811 
12 .• 953.6361 374.1001 
12.5-61.1•681 372.9741 
13 .712.4571 437.4171 

· 11.820.5Hl l 507.7221 
11.908.-8251 •674.7-4'8 1 

\ 
I 
I 

13.157.38.3) 409.840! 
12 .o92·7, 239 . 384.2971 
1.0.024.536 391.5871 
1•0.820.~·611' 324.6811 
13.965 . .soo 41-8.3991 
15 .ó680 .17·21 453.7641 
12 .·658. 4571 368.2851 
1·6. 8·8o. 69<61 533. 8•6·91 

1J . 72:Í , 73~ 1 385.4931 
_11.257 .8021 t606.5Z81 
12.080. 3~31 -698.3711 

1 I 

···;- : ,":· · . .... .. ') 

V aior em f!.f!. . 

19.398. 386' 
18.130.380 
li O. 439.585. 
21.848.975 . 
34.008.420 
23.467.888 
23.334.644 
27.4-69.969 
34.969.958 
4 4. 98.3. 17.1 

. 20.32·6.955 
19.076.-277 
19.957.570 
21.420.515 
27.615 . .884 
28.559.0-63 
23.039.231 
33.475.170 
2<6 • -696. 413 
40 .401.206 
4~.558.079 

, 
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·ne tooos os productos brazileiros de exportação, é a borracha o qu.. 
soffre mais grave e intensa. crise. 

A ampliação do emprego da borracha nas industrias e o a!to preço a que 
attingira determinaram a mais energica especulação de ordem scientifica e de 
ordem economica com o fim d·e augmentar-lhe a producção. . 

Na ordem scientifica, Bouchardat, Tilden. Walbach, Vilden, Harrlés, Os-
tromislonsky e otutros sabios teem feito acurados estudos e ex·periencias para 
a producção da borracha synthetica. 

Coube a Vilden, em 1906, a primazia na interessante pesquiza, conse· 
guindo pela polymerização de iEoprene amostras do va'ioso producto. 

A descoberta estã feita, segundo a . . affirmação dos competentes, no la· 
boratorio; resta a uti'lisação industrial, em quantidade, qualidade e preço, 
que lhe a,gsegure ~ogar vantajoso na concurrencia commercial. 

As mel·hores amostras de borracha synthetica teem sido obtidas com em-
prego de essencia de therebentina, _:_ o que encarece o producto pelo eleva· 
d? custo da materia prima. 

E os procesws oostos em pratica ainda não alcançaram a lndispensavel 
segurança da perfeição do producto, na consistencia, na elasticidade, no con· 
junto, emfim, das propriedades todas da borracha natural. 

Dahi vem que a importante descoberta, apezar da concessão de innume-
ras patentes de invento. não fez ainda· carreira nos mercados. 

~~a ordem economica, sim. a concurrencia offerecida pela borracha do 
Oriente ·ha posto verdadeiramente em .cheque o producto brazileiro. 

Os inglezes transportaram para Ceylão, Sumatra e outras possessões, no 
Oriente, a hevea amazonica, que, submettid·a a cultivo racional, em terras 
bem arroteadas e n·hosphatadas, se desenvolveu extraordinariamente, occu-
pando já extensas áreas. 

Além da inte-J.ligencia e solicitude postas ao serviço da valiosa cultura, 
naquellas possessões ing'ezas, .o trabalho é barato e o transporte facil, es· 
tando a producção da borracha isenta de impoEtos, excepto em Ceylão, onde 
paga reduzid·a taxa, qlue é especialmente app'licada á conservação e melho· 
ramento das e~tradas. 

Ha de parte dos governos das colonias e da metr.o•pol-e particular empe· 
nho em fome-ntarem o desenvolvimento do cultivo das melhores especies pro-
:iuctoras do nrecioso latex, afim de dominarem ~s mercados. 

·Em 1912 a exportação da borracha. do Oriente &ubiu a 31.000 tonela· 
das e, no corrente anno. está estimada, com os melhores elementos de infor-
mação, n.o total de 54.000. 

A exportação da borracha brazileira, ness-e anno, foi de 42.286 tonela· 
das. a maior alcancada no ultimo decennio. Additando a essa porção a maior 
dif-ferença verificada - para mais - naquetle período, a nossa exportaç!.o 
não attin~irá a 50.000 toneladas ou, para acceltar os ca.lcu:los mais fav.ora· 
veis, a 52.000. 

Dado que, de parte a parte, se realiz·em as previsões, será o Brazit, no 
presente, pela ·primeira vez, supplantado na concurrencia mundial da bor· 
racha. 

Se ref!ectirmos que a prosperidade das possessões inglezas, quanto ao 
cultivo e producção da borracha, não foi de subito conquistada, mas durante 
longos annos de penoso tra.bal•ho, e se nos recordarmos que, desde muito, 
se vem apontando o crescente perigo de semelhante concurrencia. não have· 
rá escusas qtue absolvam os nossos govern.os r- federal e ·estadoaes, directa· 
mente interessados no asumpto, do abandono em que deixaram a. mais rica 
e remunera.dora industria do norte do oaiz. 

•O que taes goV'ernos teem s:abido fazer, e teem feito com sordida ganan· 
cia, é onerar a prod•ucção e o consumo da. borracha com pes'adisslmos im· 
postos de exportação. 
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Ha pouco mais de ann.o, apenas, foram estabelecidas, por proposta do 

Poder Executivo e decreto Uegislativo n. 2.543 A, de 5 de janeir-o de 1912, 
medidas destinadas a facilitarem e deser:volverem a cultura da seringueira, 
do calucho, da ma:niçoba ·e da mangabeira ·e a colheita e beneficiamento da 
borracha extrahida dessas arvores, sendo expedido o regulamento para a res-
pectiva execução por decreto 9.521, de 17 de abril do mesmo anno. 

Com taes actos do Legis~ativo e do Executivo foi organizado o serviço 
chamado de Defesa da Borracha. 

As providencias ahi tomadas, de ordem indirecta, de effeitos pro fícuos 
demorados, não poo·em attend·er á crise actual, ao risco de momento, repre-
sentado por um forte concurrente, intencionalmente apparelhado para ven-
cer. Urge, pois, sem prejuízo daquella, sejam outras adaptadas, de resulta-
dos mais promptos e segluros, afim de ser desde já aHiviada a pr.oducção das 
~obrecargas que a suffocam. 

Taes provi.dencias deverão se referir aos males internos que estiolam a 
graonde ind ustria: os pesadíssimos impostos, o custoso transporte d.os pro-
duet-os e o elevado salario, para que em muito contribuem o preço das mer-
cadorias e o das passagens dos trabalhad.ores. Convirá, pois, eliminar ou pelo 
menos reduzir já os impostos, no mínimo de 50 %, cabendo ao Governo Fe-
deral dar o exemplo em relação w Territorio d.o Acre, exemplo que o habili-
tará a, dignamente, actuar sobre os governos estadluaes no sentido da isen-
ção tributaria a favor da borraéha. ·Poderá tambem o Governo da União, por 
si e em acção conjunta com os governos loca·es, inflouir efficazmente para 
que seja reduzido o preço d·os fretes e das passagens, mediante subvenções 
novas .ou modificação das subvenções conced·idas a companhias de navegação. 

Em frente ao concurrente que nos quer arreâar dos mercados, a nossa 
mferioridade principa:l está vetdadeiramente no imposto, no salario e no 
frete, que são mluito onerosos, vist.o que a industria brazileira é, por em-
óJUant-o, somente extractiva, o que dispensa o preparo da terra, o plantio e 
cultivo, trabalhos que, levados á conta de custo da producção, deverão en-
carecer a borracha indo-malaia. 

Attendidos os pontos a que apenas alludimos, po:leremos, em situação 
menos premente, aguardar os effeit.os do plano organizado pelo Governo para 
defesa e incremento da importante industria do valle do Amazonas. · 

A exportação da borracha, no ultimo decennio, teve o seguinte movimento : 

1903 • o o o •••••••••• o •••• 
1904 ••• • o ••••••••••••• • 
1906 ••• o o ••• o. o •••• • • -~ 
1906 • o •• o o o ••• • o. o ••• o 
1907 •• o. o. o ••• o •••• • •• 
1908 o. o o. o o o. •o • • •••••• 
1909 o •• o o ••• o • •• o o o ••• 
1910 o o. o o. o o •• •••• o •• ' 
1911 o o o ....... oo oo oo oo o 
1912 o ••• o o •• o.· .: .•••• • 

Mil rêis-
Kllos 

Papel 

31.716. 60·31196. 216 :76 2$ 
31.8-66.653 221.104 :680$ 
36.392.611 226o174:217$ 
34.980.184 2W.284:661$ 
36.489.772 217.604:288$ 
38.206.461188.367.983$ 
39 .• 0·26. 738 30·1. 939 :967$ 
38o646.970• 376.971:860$ 
36.647.136 226.396 :419$ 
42.286.089 241.426:372$ 

~ . 733o6261 
11.219.628 

0 14.416.770 
14. 0•66 . 911 
13.690.211 
11.784.627 
18.926.061 
24.646.866 
15. 0·67. {)115 
1·6. 095 o 0·24 

Valor por kllo 

Mil rêls--PapeJ 

6$186 
6$ 930 
6$390 
6$ 0-15 
6$961 
4$930 
7$736 
9$780 
6$196 
5$709 
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O movimento da exportação de couros, no ultimo decennio, foi o se-
guinte: 

Qucmtidade 
em kilos 

V!a!OI' 
em mil réis 

papeL 
Valor e>n F. 

t:g: . ::::::.: :::::::::::::::: :':: :·.-.-:·\ 
t9o6 ::::::::::::::::::::::::::~::::I 
1907 .. ........................... .. 
1.908 .. ........ . .................. .. 
1909 . .............................. . 
191-0 ..... .... . ..... .............. .. 
1911 ... ..... ..................... .. 
1912 .............. ... ............ .. 

28.347.758 25.862:275$1 
32.702.976 32.588:852$ 
26.985.437 21.514 :406$ 
32.773.495 29 .27.3 :Nr6$ 
31.514.007 27.374 :935$ 
30 .411.9 43 21.040:543$ 
35.783.027 29.055:917$ 
34 . 058.825 ' 26.142:221$ 
31.·831.·698 27.014:675$ 
36.255.004 30.177:264$1 

I I 

HERV A-MATTE 

. t 

Exportação por portos de 
procedencia i· 

Quantidade em kilos M:il réis 

1~11 · 1 1n2 19:rl 

------- ------------- --·------.-
f 

Antonina . . . . . . . . . . . . . • . 31.761.142 34.956 . 373 /16.694 :925$. 
Paranaguá . . . . . . . . . . . . . • 10.846.894 ll . 361.206 5 . 631 :694$ 
Porto Alegre . . . . . . .. . . . . 8. 425.755 8. 001.398

1 

2. 378 :660$ 
Foz de Iguassú. .... ....... 3 .590.756 5.421.7-42 1.877:137$ 
S . .Francisco.... .. ........ 4.246.864 3 . 902.647 1.592 :589$ 
Porto Murtlnho .......... .. 'I 1.912.177 650.678 1.047:869$ 

1. 291.607 
1. 645.377 
1. 388. 958 
1. 954. 063 
1. 721.948 
1.316. 403 
1. 819.541 
1.736.288 
1. 798.781 
2.011.820 

Papet' 

18.761:897$ 
• <5 .137 :860$ 

2.227:917$ 
2 . . 909 :865$ 
1;798:280$ 

357:761$ 
344:938$ Outras ~rocedencias .. : ..... j 1.050.858 J 586.349 1 56'l!:Í4G$ 

Exp~r:::~~. ~~~. ~~~~~. ~~ . ~ -- -6-1-. 8-3-4-.. -4-4-S-~J-6
7

2-.-8-80-.-3-9-a \ 29 .. 785 :020$J 31.538 :518$ 

destino I •. 1 
Argentina . . . . . : .....••• 
Uruguay .. . .... : ........ . 
Chile ......... ..... .. : . . · 
Outros destinos ...•......•. 

Total. . ... ; ....•.... .• 

46.500.293 
12.155 ··861 

3.056.823 
121.469 

45.308.990 
14.441.836 

3.067.670 
61.897 

I 
22.284:680$1 22.329~59$ 
6.283:935$ 7.759:771$ 
1.149:838$ 1.415:333$ 

66 :567$ 33:555$ 

61.834.4461 62.880.393 29.785:020$1 31.538:518$ . I 

A lxportação de 1912 e-xce.deu ti. de 1911 en1 1. 045 . 947 kilos no va!or de 
1. 753:498$000, papel, ou 1. 060 :972$000 ouro. 
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No ultimo quinquennio uugrnentou, de anno para anno, a exporta.cão da her-
va-rnatte, quer na quantidade, quer no valor, conf<o:·me demonstra o seguinte 
quadro: 

Annos Kilos 
I · I . I Mil réis pa~el !Mil réis ouro 

I 
1908 .•.•........•• 5•5. 3H. 6:25 26.377:965$!14.669:690$ 
1909 .............. 58.017.850 2•6.4-60 :050$ 14.735:893$ 
1910 .............. 59.360.219 29.016:819$17.413:793$ 
1ffi •.••.......••• 61.834.446 29.785:020$ 117.628:521$ 
1912 •••••.•••.•••• 62.880.394 31.538:518$r18.689:493$ 

I 
I 
I 

Média por kilo 
a bordo 

Papeil Ouro 

$477 I $263 
$456 I $254 
$482 I $285 
$489 I $293 
$502 I ~287 

Actualmente a~ condições dos mercados platinas, os principaes conslu-
midores rla hf"rva-ma·te 'lão são favoraveis á nossa exportação. Accusa-se 
aHi de ser fal>ificada a herva-matte brazileira, pe" a mistura de caúna, que 
a torna nociva á raude. 

A a-ccusação, porém, não póde ter proced-encia, visto que, dada a abun· 
dancia da herva, o fabricante não necersita procurar outros vegetaes para 
augmento da producção, desmerecendo a qualidade áa mercadoria q11.1e qt:er 
bem .reputada. · · 

·· Occorre, de ~um lado que a Ar.gentina faz empenho em pmduzir -herva-
matte, cuidll.nd·o, com maior solicitúde, de desenvolver os poucos hervaes 
que possuem no territorio de Missões, e de formar api nov-os por caprichoso 
e pertinaz cultivo, sendo tarnbem certo q1ue pa-ra aque11e paiz é constante o 
contrabando do producto brazileiro. Por outr-o l11do, nós temos commettido 
o erro de _pesadamente gravarmos a exportação da herva-matte, completa-
mente manufacturada, ao passo que sujeitamos a Il)odico imp-osto a herva 
apenas cancheada. 

Dahi a fundação de moirrhos na Argentina para preparo final da herva 
que daqui vae naque'~as condições e que, alU moída, concorre com a que 
lhe exportamos mantufacturada . . 

Aqui, todos sabemos, a herva-matte não ·é falsificada ·nem conviria que o 
fosse. Poder-se-ha dizer que o não seja na Argentina, para diminuir a im-
portação ou mesmo, ·para satisfazer a exigenéia de certos consumidores que 
a preferem mais forte e mais acre? Eis o que cumpre averiguar. 



Exportação por portes de 
procedencla 

Quant!dade em kllos 

1911 1912 
I 
·I 

Mil réis- Papel 

. 1911 I ~ 1912. 

Bahia .•..............•• 
Parâ. ................... , 
Outras procedencias ....•. .. 

32.261.0931. 27.782.159 i 22.789:448$1 20.895:138$ 
2.566.147. 853.~71 . 1 . 765:023$ 1.420:732$ 

166.847 853.671 : - 113:546$ 650:236$ 

Total. ............... . --------------------34.99·4.0871 30.492.413 Í"24.668 :017$1 22.966:106$ 
I ·! Exportação .por paizes de 

destino 

Allemanha .: . . . ......... . 
E8tados Unidos . . . . .....• 
Grã-Bret a nl]a . . . . ....... . 
França ...... · .. ......... . 
Hollanda ..........•...• 
Outros destinos ......•.....• 

9.924.~021 6.497.672 /' 
7.849.3621 7.145 . 543 
6.576.535 1 9 . 026.649 
6.340.J05 I 5.010.455 , 
2.2!>8.13'01 837.47.0 ·' 
2.044.5531 1.974.624 

6.993:640$ 
5. 571 :869$1 
4.666:111$1 
4.426 :20.8$1 
1.548:229$1 
1. 461:960$ 

4.928:796$ 
5.345:131$ 
6.831:010$ 
3.771:418$ 

620 :D32$ 
1. 469 :719$ 

Total. ............... . 34.994.0871 30.492.413 
I 

24.668:017$1 22.966:106$ 
I 

Em 1912, a ex:porM.ção do C!!Cáo foi inferior em quant,idade e valor á 
de 1911. Em quant:d:a,rle : 4.501.674; em valor: 1.701:911$ .papel, ou 
980:503$, 'Ouro. 

A exportação de cacê.o, no ultimo quinquennto, seguiu movimento irregular, 
como se vê a:bnixo: 

Annos 

1908 .......•.•..•• 
1909 ......•.....•• 
1910 ....... · ....... 
1911. ....•......•• 
1912 ............. . 

Kllos 

32.955 . 9201 
33.817 . 7391 
29.157.5791 
34.994.0871 
30.492.4131 

I 

31.606 ~69$117.577:386$ 
25.518:360$114.212:958$ 
20.~79:209$112.293:084$ 
24.668:017$ 114.690:04 7$ 
22.965:106$113.609:544$ 

I 

Média por kilo 
a bordo 

Papel Ouro 

$959 
$755 
$709 

' $705 
$753 

$533 
$420 
$421 
$417 
$446 
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Exportação por : portos de 
proceden ela 

Pernambuco . . ....... . 
Natal .................. . 
Cabedeilo ..............•. 
1i'ortalf'za . . . . . ......... . 
Outras procedencias ....... . 

Total. ............... . 

Exportação por paizes de 
dl'stino 

· Grã-$retanha .. , 
Portugal ......... . ..... , , 
Outros destinos .. , ........ , 

-84 -
ALGODÃO 

Quantidade em ki!os · 

1911 1912 

6. 939. 9521· 7.322.888 
2.560.603 3.106.844 
1.894.113 4.888.920 
1.422.9391 488.075 
1. 829.3021 967.215 
---~----

H.646.909j 

'"·'"'·...! . 2.753.9141 
1.700.151 1 

16.773.942 

· 13.670.139 
744.9Ü 

2.358.892 

Total. ...... , . . . . . . . • . I 14. 646. 9 091 16.773.942 

Mil rêis Pape! 

1911 1912 

6.964:981$ 6. 935 :044$ 
2.710:826$ 2. 729 :954$ 
1.802:022$ ~.617:963$ 
1. 3S6 :4>52$ 387:886$ 
1. 839 :865$ . 890~088$ 

14 704•146$ 1 15.560:935$ . . . I 
10.109:968$ 1 12.776:890$ 
·2.808:517$ 688:215; 
1. 785 :661$'j 2. 095 :830$ 

14.704:146$1 15.560:935$ 

~ - ---·-- . 

li:steve em alta, durante o ultimo quinq.uennio, a exportação do algodão, quan-
to á quantidade e valor annual. O preço médio, por kilo, a bordo, variou, accusan-
r.lo g-rande alta em 1910. O quadro •seguinte indica o movimento que teve a ex-
portação desse pro dueto: 

Annos 

1908 ............. . 
1909 ...... . .....•. 
1910 ............. . 
1911. ............ . 
1912 .............• 

Kilos 

I 
I 
I Mil réis papel \Mil réis ouro 

I I 

Média por kilo 
a bordo 

Papel Ouro 

-------------------------
I 

3.564.7151 
9. 968.1141 

11 .160.072 1 
14.646.909 1. 
16.773.94~1 

I 
3.295:092$1 1.832:514$ 
9.435:087$1 5.260:551$ 

13.4&5:674$ 1 7 .939:877$ 
14.704:146$ 1 1.702:207$ 1 

15.560:935$\ 9.221:294$ 1 

$924 
$947 

1$206 
1$004 

$928 

$i'> H 
$5~8 

$711 
$•594 
$550 

No cori"Pnte anno, o prl'ço deste proõucto tem estado em baixa. No ultimo 
quaclro da Estatistica Commerc!al, de janeiro a julho, o preço médio é de 897 réis 
por kilo. 
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JrUMO ' 

..... .:...:: .. ~ ·.- Qu~tntidade em kllos Mil réis- Papel · .. : 
Exportacão por portos de 

procedencia i 
1911 1912 1911 1912 

I 
114.036:527$1 Bahia . . . ~ ............... 18.017.0271 24.102.016 20.826:840$ 

Outras procedencias .••••••• 492.095 1 603.568 I .., ,.,, 688:734$ 

Total. .....•••••• ···.-. 18.489.122! 24.705.584 I ; ._,,.'""I 21.515:574$ 

·Exportação .por paizes de 
destino I , I 

19.236.002 12.260:201$1 Allemanha .... ·········-· 15.778.4061 16.582:552$ 
Argentina. .............. 2.073.473 4.796.244 1.723:383$ 4.303:289$ 
Outros destinos ....•.•••••• 637.2431 673.338 551:433$1 629:733$ 

'· -------------------
Total. .............•.. 18.489.1221 24.705.584 ' 14.535 :017$1 

! I 
21.515 :574$ 

Nos tres primeiros annos do quinquennio de 1908 a 1912, a exportaçã o deste 
producto desenvolveu-se em escala ascendente, a:pezar dos preços baixos e val'ia-
veis, como se reconhece no quadro seguinte: 

Annos 

1908 .. ' . .........• 
1909 . .... ........• 
1910. o o o. o o o •• o o •• 

1911 ... o ••••• o •••• 

1912 o ' o o •• o • •• o •••• 

I I .. 

I .I . 
Kllos Mil-réis papel IM!! réis ouro 

I I 
I I 

- I 
15.263.8641 
29.791.7571 
34.148.7791 
18.489.122 1 
24 o 705 o 5841 

I 

I 
13.446:649$1 7.478:141$ 
21.245:238$111.816:342$ 
24.390:682$114.280:102$ 
14.535:017$ ·8 .581:115$ 
21.516 :>574$1~2. 749 :970$ 

Y é•lia por kil<> 
a bordo 

I 
Papel 1 Ouro 

$881 
$713 
$714 
$780 
$871 

.-., 

$490 
$397 
$418 
$46 4 
$516 

T<:m 1911, a pxpor tação foi reduzida a quasi rrletade. Cresceu, porlim, no ul-
thuo anno, subindo -o preço do prOducto, que continua bem, cotado. 

IQ Estado da Bahia q.uasi monopoliza a exportação do fumo, cuja cultura, en-
tretanto, se desenvoiYe em diYersos Estados da União. 

Grande pãrte da producção de fumo d-o Rio Grande do Sul é consumida nesta 
Ca-pital, onde é transformada em diversas classes de caporaes. Os fumos de Goyaz 
c ·Minrus -Geraes, de quàlida·qes muito apreciadas, são tambem de consumo interno. 
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PEJ~LES 

Total ....... · .......... . 2.797.909 1 3.189.058 
____ I_ 

' As pelles de cabras constituem cerca de 70 por cento da exportação total. A,s 
demais são -de carneiros, ovelhas, veados, etc. No ultimo qu inquennio foi o se-
guinte o movimento da exportação de pelles: 

Annos 

1908 ......... ,,_, 
1909 .....•....•.•• 
1910 .............• 
1911. ............ . 
1912 ............•. 

Kilos IMH '"''"'"' IMU ''" ""'" 

I I 
3.562.8861 11 ; 254 :21'6$1 6.2·58 :854$ 
3.897.1991 1•5. 527•:5.04$1 8. 642 :816$ 
2.695.9831 10.495:663$1 6.151:088$ 
2.797.9091 . 9.729:956$1 5.156:035$ 
3.189.0581 11.372 :•521$ 6.739:269$ 

I I 

Média por kilo 
a borrlo 

I 
Papel /. Ouro 

I 
3$159 I 1$757 
3$984 I ll$218 
3$893 I 2$28 2 
3$477 

I 
2$057 

3$566 2$113 

· i:f·commercio de pelles nao se tem desenvolvi<'lo. Em 1912· a estatística accusa 
ú_ nccresclmo de 391.149 kilos sobre a exportação de 1911, no valor de réis 
1. 642 :565$000. O preço médio, entretanto, baixou de 825 réis papel, por kilo. 

Nos primeiros sete mezes do corrente anno, verificou-se, na exportação deste 
produc~o, a reducção de 232.246 kilos, no valor de 918 :467$00.0. 



J~xportação por portos de 
procedencia. 

Pernambuco . . . ......... . 
Maceio . . . .... ..... ... . . 
Outras proce<lencias ... .... . 

Total. ............... . 

Export ação por paizes de 
destino 

Grã.ffiretanha . . . . . ..... . 
Estados Unidos . . . . ..... . 
Argentina .........•... , . 
Outros destinos .......... . . 

Total. ...........•.... 

81 

ASBUCAll 

Quantidade em kilos 

1911 1912 

27 .415.'3.861 
7.918.268\ 

874.647J 

36.208.3011 
1 

o .. ·l 
23 . 305.279\ 
12.260.0121 

153.425\ 
4S9.585j 

3·6. 208. 301 1 
I 

1. 012 o 011 
3 .•5'52 o 247 

207.439 . 

4. 771.697 

4.599.276 . 

.37 o 800, 
134.621 

4. 771.697 

•. · . ... ~r- .. . ..... • . • 

Mil réiR- Papel 

1911 1912 

5.216 :728$\ 212;540$ 
72·5 :8 46$ \ 550:598$ 
189 :636$J 77 :671$ 

------~--- --· 
6.132:210$\ 

o o 
840:809$ 

I 
·I 

3.092:966$1 7~4:325$ . 
2.882:759$ 

49:649$ 23 :942$ 
106 :836$J 62:542$ 

6.132:210$J 840:809$ 

Foi enormemente reduzida a exnortacão de assucar, em 1912. Comparada 
com a de 1911. a diminuição foi de 31.436.604 kilos, no valor de 5.291:401$, 
papel, ou 3. 134:267$, ouro. 

A exportaçw de a!:'sucar tem sido aliás irregular nos ultimos annos. Tal 
facto , explica o Dr. Guilherme Costa, digno director interino da Estatística 
Commetcial, "se or-igjna do accôrdo existente entre os principaes producto· 
res, de es.ta•belecerem certos preços mais elevados para os assucars offere· 
~idos ao consumo interno, só e.xportand.o oara . o ext,e~i<Jr, a preços ínfimos, .. 
as quantidades do genero qu: possam influir para deprimir as cotações fi· ·. 
xada:s· pa-râ os mercados naéionaes. . . . · 

. Tendo a producção de 19.i2 sido oeauena, foi quaE•Í toda collocadà nos : 
mercado-s ·interiores a bons preços, só havendo necessidade de exportar ·a ·. 
pequen-a ·quantidade acima ·registrada pela estatística. A exportação consta de 
:~ssucar mascavo, demerara e .branco, mas só teem importancia as duas pti- · 
meiras qualidades, que repre~en~am respectivamente 53 •j• e 46 •j• da expó'r· · .. 
taçãq _total." ... .. , . . · . . · · · . .::: 

E' patente a in-justiça do prci·ductor nacional. Gosa o as-sucar de extra· 
ordinaria protecção tarifaria: paga 1$ ·por·kilo, .. ra:ião de 80 •1• n: 122 da Ta· 
rifa vigente, taxa pmhibtiva que dá ao producto nàcional a compieta domi-
nação dos mercados interiores. Em tal ·· situação, não E.e justifica . o accôrdo 
<.los oroductores para os oreços elevados do assucar. 

No ultimo quinquennio, a exportação do assucar foi a s eguinte: 
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No ultimo quinquennlo, a exportaçllo ào as~ucar foi a seguinte: 

I I I Mn "'' oapol IM]! <êlli o•ro 

Média por kilo 
a. bordo 

Annos Kllos 

Papel! l Ouro 

1908 .... ........•. 
1909 •......•.....• 
1910 ..•.•...•.•.•. 
1911.. ' .....•. · ..•• 
1912 ....•..••...•. 

I 
31.577.3941 
68.483.3311 
58.823 .'682 
36.20-8.3011 

4.771.6971 
I 

4. 884:461$12.716 :418$ 1 
10.707:234$ 5.968:214$ 
10.605:248fl 6.03~:619$ ,. 

6.132:210$ 3.632:523$ . · 
840:809$ 498:256$ 

I 

$155 
$156 
$180 
$169 
$178 

I 
I. 
I 

$086 
$087 
$103 
$100 
$104 

Verificou-se em 1909, a maior exportação, a preço reduzido. Dahl por dêante 
tem baixado, apezar da melhora do preço. 

iNo corrente anno, até julho, a exportação, que fôra em igual periodo de 1912, 
<le 4.602.•49•5 kilo~. <no vaJ!or àe 788:528$, elevou-se a 5.103.30·6 kHo.s, l!lO va!o;r 
de -917 :889$0QO; ··Como se vê augmeilto Insi-gnificante: 

O valor médio, por unidades, dos prinéipaes productos bra.zileiros, Joj o se-
guinte em 1911 e 1912: -. . -··---. .. . • . ' 

Preço por unidade em réis papel 

Artigos ------ ·-
I I . I I 

I I I 
Unidade I 1911 I 1912 

i' 
+ ou -

I I em 1912 
I I 

Algodão .. ....... ...... . 
Assucar ............... . 

Kilo I 1$0041 $9281 $076 
" I $1691 $1781 + $009 

Borracha ....... ......•. , I 6$1951 9$9661 + 3$771 
Cacáo ... .. ... · . .. · .• .. ... • · , I $6851 $7531 + $068 
Café .. ,, ............... . Sacca I 53$8761 57$8111 + 3$935 
Couros . . : ......•.... . . .. 
Fumo ... ....... .. ...•... 
Herv~-matte ........... .. 

Kilo I $8461 $8321 $014 , 
I $7861 $8711 + $085 
I $4821 $5021 + $020 

Pelles ......... ......... . , 
I 3$4771 3$5661 + $089 
I I I 

IV 

PROTBCClONlSi'<\o 

O Ce-nti'o lndustr.i".tll do Brazfl pu-bli-cou a "·E>s-tatística da Industria Fa-
bril Nacional e.m 1911·" - Calculos haseados na arrecadação do impost-o d~ 
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consumo. Dessa interessante publicação extrahimos o seguinte quadro 
ciemono.~trativo da produc.ção fabri l brazileira em 1911. 

Grande mappa geral - Producção fabril bra'Zileira de 1911: 
Dados da "Estatística Fabril" do li vro O Brazil, su:a's riquezas naturaes, 

suaJs induJSltr'ias, revista e continuada pelo "Centro Industrial" e do "Map· 
pa A": · 

Alfinetes · .. .. ............ .. .. . .. .. . .. . .. ........... . 
Apparelhos electricos ..... .. . ....... . .. .. ... .... . .. . . 
Artigos de arame . .... .... . . . .. , . . ...... . . ..... . ... . . 
Artigos de borracha . ...... . . .. : . .. .. .. . ... . ... ... ... . 
Artigo·s de chumbo e zinco . .... . . ..... . ..... . .. . ..... . 
Artigos de folhas de Flandre·:: . .. . ....... . .. . .. ..... . . . 
Artigos de marmore e gesso ............. . . . .... .. .... . 
Artigos de metal. . ... . .... . .. .... . ......... .. .. . .... . 
Artigos de optica ... . .... . ..... . ... ...... .... . ... . .. . 
Artigos de o·rthopedia ...... ..... . ... . .... . .. . ... .. . . . 
Asphalto . . . ... . :., .. . . ...... . . . . .. ... ........ L ..••.. • 
Assucar. (Usinas ) . . ....... .. . . .... ...... ........ . ... . 
Balanças ......... ... ....... .. .. . . ..... . . .. . ....... . 
Banha . ... .. . .......... . .... . . . . . . .... .... . ....... . 
Barricas .......... : . . . ...... . . . . .... . ... .......... : . . 
Bi.Ihares . .. . . . ..... . ..... . ........ . ... . ......... . . . 
Biscouto·s ... . . ....... .. . .. · . .. . . ... ....... . . . . . . ... .. . 
Bonets ........ · . ....... ... ... . . ....... . .. .. . ... ... . . 
Botões . . ...... ...... .. . ... . .. . . ... . ... ... .•. .. . .. .. 
Caixas para joias .... . .. . . · . ... . ........ . . . ... . . .. . " . 
Cal e cimento .... ... .... .. .. . ..... .. ....... .. . .. .... . 
Camisas de meia de algodão e el e lã ... . ... . .. . .... . . . 
Carvão animal .. . . ... . . ..... .... .. . .. ... . .. .. .. ... . . . . 
Cho·colate . ... · . ..... . . ....... . · ....... . ...... . ..... . . 
Co!la . . .. . . .. . ...... . .. .. . ........ . . . ... . .. . .. .. .. . 
Construcção naval .. ........... .. ; .. .. . . ....... . , . : . . 
Cordoalha . ...... : • ....... . ... .. . . . .. ............... 
Doces .. . ..... .. . . .......... .. ... .. ...... .. ...... . . 
Espartilhos ............. . ..... .. .. .. . .. ......... ... . 
Explosivos .. .......... . .. . ............. . . ...... . .. . . 
Fabricação e encarnação de imagens .. . . . .. ... . ....... . 
F!ôres ar'tificiaes .... ... . ... . . .......... .. . .. ... .. . . 
f:olles .. ... : .... . .. .... ..... .. . . . . ...... . ....... . .. .. . 
fogos arhfJciaes . ... . . .. .. . ..... . ...... .. . .. . . . . .... . 
Form_a~ para calçado~· ... .. . .... ... .. . . . . . ....... . ...... . 
Formicida ....... ... ... .. .... .. .. .. ............. . ... · 
Fundiçã·o . ... .... . . .. . ' ... .• . .......... ." ....... . .... . 
Gelo . ...... .. .... . .. . ... .......... .. . .. .. ..... . . . . 
Gramp-os e colchetes .. . .. . .. . ... .... . . .. . .... . ...... . 
Gravatas . . .' ......... . ... .... . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . 
Graxa para sapatos ......... . . .. . ..... . .. ... . . . .... . 
Herva·matte . ............... . . ..... .. . .... .. ....... . 
In~trumentos de musica . ... · .. . .. .. . .. . .. . . . . ....... .. . 
.To1as . . ......... .... .. . ....... . . . . . . .. ..... . . .... ... .- .. . . 
Ladrilh?s ........ ... . : ...... ··.· ... . . .. .......... .. .... . . 
Lamparmas· .............. '· ... .... .. .. . · . . .......... , . 
Lapidação de pedras ..... :· . ... . ... ~ ... ..... . .. .' . .... . : . 
Lenços de algodão , . . .. . .-1 ·'· .. • . • .•• , . • • : • •• , ' • •••• •• ·• ' •• 

176:000$UOO 
160:000$000 
591:000$000 · 
120:000$000 

2 . 284 :000$000 
5 .613 :000$000 
2.719:000$000 

200:000$000 
430:000$000 

40:000$000 
430:000$000 

67.958:000$00 
600 ;000$000 

13 .545:000$000 
72:000$000 

260:000$000 
3.425 :000$000 

401 :000$000 
250:000$000 
470:000$000 

5 . 120 :000$000 
2 . 182:000$000 

74 :000$000 
3.695 :000$000 

81 :000$000 
7 .775:000$000 
2.562 :000$000 
5.774:000$000 
1 ' 352 :000$000 
. 200:000$000 

125:000$000 
1 ' 779 :000$000 

28:000$000 
16 :000$000 

230:000$000 
670:000$000 

36.406:000$000 
2. 90 1 :000$000 

430:000$000 
3.610:000$000 

·161 :000$000 
24:073:000$000 . 

896:000$000 
2. 176 :000$000 
3.937:000$000 

32.:000$000 
300:000$000 

. 700 :000$000 
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Luvas ...... .. .. .... .... . ............ · .... · · · · ·. · · · 

~:.f:~~=s .'."."."."."."."."."."."."."."."::::: : :.: :·::: :: ::: ::: :·:: :::: 
Maias, bolsas, etc . ... . . . ....... . .. . ....... .. . . ..... . 
Manteig-l!- e queijos .. · ... .. ... ...... . .. · . .. ......... ,:. 
Maneqmns .. . ... . .. ... . . . . . ... . .... . .. . .. .. . . .... . 
Massas .alimentares . ... ... ...... ... . . ........ . ...... . 
Material de tr.anspot:te . ... . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . 
Meias: de lã e de seda . ....... . ..... .. .... . .. . ....... . 
Moagem de cereaes ... . ...................... . . . .... . 
M-olduras ... • . . ... . . . .. .. . . . . ... ... . · .... .. · · · . · · · · · 
M-oveis e decorações . .......... . .. : . .. .... ... ... . . . . 
Oleos e reiinas . ... ...... . ... . ... . .. . .... •.. . . .. . . . 
Papeis pintados . . . . ...... .. ... . .. ... . ..... . ... . .. . .. . 
Papel e pa·pelão .... . .. .. . .... ..... . .... .. .... . .. · ... . 
Passamanaria . .. .. ... . ... . ....... . ... . ........... . . 
Pentes de chifre .... . . . .• ...... . .. ...... . . . .. .. . ... . 
Photographi.a ... . . .. . .. .. . ... .. . .. , . . . . .... . ... .. .. . 
Pianos .. .. .... . ... .. . . .. ... ... . . .. . . .. . .. . . . . . ... · · 
Pregos . ... ... ..... . .. . . . .. . . .. . . · . · · · · .. · • · · · · · · · · 
Product0s ceramicos .. . .... .. .. . .. .... .... .. ........ . 
Refinação de assucar ........ . ... . .. . ... .. .... .. .. . .. . 
Rolhas . .. .. . . .. .... .... . ... . ... ...... .. : . . ..... . . . 
Roupas brancas ...... . ... . . .. . . .. . . ........ .... . . .. . 
Rendas de fio de a:lg-odã-o . ...... . ......... . .... . .. . . . . 
Sa-bão ... . · . . ...... . ..... . .. . ... .. . .. . ..... ... .... . . 
Selins e arrei-os ... . ... .... .... . . .. ..... .. ...... . . .. . 
Serrarias e carpintarias .. . . . .... . ..... . ....... .... .. . 
Tamanca·rias ... ......... . . . .. . ..... .. ... . ....... . . . . 
Tecidos de .linho . .. ............. . ... . ." . ..... . . ... .. . . 
Tecidos de seda ... . ...... . ......... . ... . .......... . 
Tintas de .escrever e impr-imir . ... . ..... . .. . . .. .... .. . ·. 
Toalhas de algodão . .. .. ..... ... . : . .... . . . .. .. ... . .. . 
Vassouras, broohas, etc . . . . . . .............. . . . .. . . .. . 
Velas de cêra ..... .. . . .. . ... . . . .. . ...... ... .... . .. . • 
Venezianas ... ....... . . ... .. . . .... . ....... · .. . , . ... . 
Véos incandescentes . .. . .. . . .. . . . ... . . . . . ...... . .. . . . 
Vidros . . e . c·rystaes .. .... .. . . ... ... . . . ... . .. . .. ..... . . 
X.arque . ....• .. ... . . .. ..... . .. . ... ..... ... . .. . . ... . . . . 

538 :000$000 
1 . 284:000$000 

54:000$000 
3 .392:000$000 
6 .777 :000$000 

25:000$000 
5.140:000$000 

11.363 :000$000 
2 .897:000$000 

48.549 :000$000 
400:000$000 

14 .747 :000$000 
'4. 676 :000$000 
1.820:000$000 
4 .057:000$000 

96 :000$000 
634.:000$000 

2.626 :000$000 
30:000$000 

1 . 435 :000$000 
11.875:000$000 
20. 811 :000$000 

260:000$000 
10.453:000$000 

600:000$000 
17. 168:000$00C 
5 . 9·1 o :000$000 

43 .397:000$000 
756 :000$000 
684 :000$000 

. 1 .038:000$000 
956:000$000 
77:000$000 

2 .045:000$000 
94 7 :000$000 
90:000$000 
80:000$000 

3.658:000$000 
38.770:000$000 

476.144:000$000 
Va.lor da producçã-o d-os 14 artigos: sobre -os quaes inci-
. · ·d·em os imp-ostos de consumo, calculado pela arreca-
:· · dação · ·.dos mesmos impústos (mappa A, P co-
. · lumna) - . ; . .... .... ... ... .. . .. .... ......... .. ... 438.467:620$000 

··A Spm.ma.. .... .. . . .. .. .. . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . ·g14.61 1 :620$0ÓtJ 

.. . S.e ao ·. to~al supra de 476.144 :COO$ i untar-se, ·em vez· do valor . dos: 
cjtado.s 14 . artigos: calculados pela a·rrecadação dos impestos ·de consjimó; 
o .. \t.alor . desses mesmos artigo•s, conforme a estatística d.a "..Centro" , ·( niap-' 
p~ _ç4 J_•. :eolumna excluida, porém, da parcet.la teck\os. a pa,rte; .. ·i á .' in -~ 
r.Jus~ . no ma;p:pa geral acima, constante do accrescimo irrdi~.do; .iw .-.f inai ·dQ. 
mappa · 14) ter·se-ha: 381.970 :000$-l-476 . 144 :000$=858.-114:000$000 ,' ·· ~. : ... 



~;9l 

Cotejados os totaes 914.611 :·620$ e 858.114:000$, resulta a differença 
de 56.497:620$ ·para meno-s na estatística do Centro. 

Observação - Para rever e rectif.icar ainda uma vez a sua estatística 
fabril, o "Centro Industrial" distribuiu, durante o anno de 1912, milhares de 
circulares de inquerito, sobre a pro·ducção fabril brazHeira. Bem assim ha-
via enviado, em maio de 19-11, um representante ao ext·remo norte do paiz 
para colher pessoalmente dados estati~ticos da mesma natur~za. Ao ·serem, 
p'oréin, organizados os mappas constantes do seu ultimo relatorio, poucas 
respostas e informações lhe tinham vindo ás mão·.>. Depois disso, e no correr 
do presente anno, foram chegando as referidas respostas· e informações do 
seu representante, que, afinal, mandou um mappa completQ quanto ao Ama-
z.onas. Assim se explica a differença para mais, relativa ·á es•tatistica do 
"Centro", entre o resultado 858.114:000$, que se vê a·cima, e o de 
811.798:000$ que se encontra no quadro á pag. 83 do citado relataria. 

O valor ·da producção dos 14 artigos sujeit-os a imposto de consumo, 
es~á pa·rticular-i'zado no quadro abs.ixo, em que substitu•:mos o numero de 
mappas parcia<õ·3, pe.lo n•.l mero de fabricas : 

Mappa A - J>roducção, ém 1911, dos 14 artigos de fabricação nacional, so-
. bre os quaes incide o imposto de consumo 

(Em 11 . 335 estabelecimentos fabris existentes no Brazil) - Calculo ba-
seado na arrecadação -desse imposto- Resumo dos mappas ns. 1 a 14 

ANNO DE 1911 

I I Preoarados de fumos .. .-..... 1 2. 118 
Bebida<; ............ ........ I 1.544 
Phosphoros ................ 1 30 I 
Sal. ...................... 1 834 
Calcados ................... I 4.524

1 

Velas ...................... 1 11 
Perfumarias ............... ·I 272 
Especialidades pharmaceuticas 623 
Vinagre .................... ·1 319 
Conservas ................. 1 291 
l.artas de jogar ............. 1 7 
Chapéos. . . . ....... .... .. .. I 534 
Benl!alas. . . . ............... 1 20 
Tecidos .................... 1 190 

Som ma ...... . ........ \11.317 
I 

Valor 

da producção 

32.121 :928$000 
65.665:620$000 
18 . 11 7 : 1 00$000 
10.768:386$000 
57. 132:587$000 
5.739:046$000 
6.309:225$000 

11 . 177 :762$000 
1.299 :348$000 

9.582:476$000 
358:231$000 

29.675:541$000 
49:607$000 

190.470:763$000 

438.467~620$000 

I Impostos arreca: 
dados s o b r e a 
producção, ·ex-· I duidas as verbas · 

I 
de saldos p a r a 
1912 

5. 726:107$000 
6. 278 : 1 00$000 
10.499:994$000 
1 .R95:110$000 
1.876:951$0nn 

418:647$000 
414:018$000 
602:255$00() 
205:302$000 
804:465$000 
179 :115$00() 

1.949:742$000 
3:082$00n 

8. 876 :000$000 

39.728:888$000 
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O seguinte quadro completa o anterior, dando a comparação entre a estatisu-
ca organizada pelo Centro Industrial e a que resulta do calculo baseado 
na arrecadação do imposto de consumo: 

ANNO DE 1911 

Valor da produ- Valor da produ-
cção n a c i o n ai : cção n a c i o n ai . . 
c f lf ' calculada p e I a D1fferenças para 
on orm~ ~ u I- i arrecadação dos mais ou para me-

ma estahstJca do I impostos de con-~ nos 
Centro • ; l. I sumo 

Preparados de fu-
mo ........... 24.185:0005000 32.121 :9285000 + 7.936:928$000 

Bebidas ... . .... . 46.583 :0005000 65.665:620$000 + 19.082:620$000 
Phosphoros ...... 21.1 12:000SOOO 18.117:1005000 - 2.994 :900$000 
Sal. ....... . .... 3.004 :OOOSOOO 10.768:386$000 + 7.764:386$000 
Calçados ........ 33.899 :000$000 57.132:587$000 + 23.233:587$000 
Velas ........... 5.719:000$000 5.739:046$000 + 20:046$000 
Perfumarias . ..... 3.577 :000$000 6.309:225$000 + 2.732:225$000 
E s p e c i a Jidades 

pharmaceuticas . . 10.735:000$000 11.177:762$000 + 442:762$000 
Vinagre ......... 144:000$000 1.299:348$000 + 1.155 :348$000 
Conservas . ...... 9.71 1,:000$000 9.582:476$000 - 128:524$000 
Cartas de jogar .. - 358:231$000 + 358:231$000 
Chapéos ....... . 24.483 :000$000 29.675:541$000 + 5.192:541$000 
Bengalas . . ...... - 49:607$000 + 49:607$000 
Tecidos ......... 206.997 :000$000 190.470:763$000 - 16.525:237$000 

390.149 :000$000 438.467 :620$000 + 48.318:620$000 
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Offerece-nos a occasJao de nos referirmos a uma "carta aberta", diri-

gida pel.O · illu,stre Sr. Dr. Jorge Street ao relator deste pa·re~er, á qual foi 
dada ampla plublícidade rios jornaes desta cidade. 
· Nella falia o Centro ·Industrial em nome de seus interesses, cuja defesa 

lhe aprouve melhor faz·er, procurando ex.pôr-nos á antipathia das classes la-
boriosas e á prevenção publica . Es'sa attitude de franca hostilidad•e, porém, 
não nos demove do cumprimento do nosso dever de, al·heios ás aspirações e 
desejos contrariados, proseguirmos na defesa de outra ordem de interesses 
que reputamos superiores. 

Não desconhecemos o direito q;ue porventura assista á di•gna associação 
de pronunciar-se, como mais conveniente lhe possa parecer, so·b!'e a despre-
tenciosa acção que temos tido nos trabalhos parlamenta-res, especia,lmente no 
sei.o da Commissão de Finanças. 

Referindo-se ás · observações do "Centro" a conceitos externados nos 
j1areceres da receita, entendemos que melhor ficaria aqui a devida contra-
dieta, como explicação e complemento de taes trabalhos. · 

Estamos convencidos, sem jactancia, ·de que os que leram os pareceres 
cta Receita, estranhamente arguidos de infensos á industria e ao trabalho na-
ciona! , deverão ter ficado m~ravi:lhados dos termos da "carta", expondo-nos 
á malquerença das. classes laboriosas e á prevenção do publico sensato. 

Na elaboração dos pareceres relativos ao orçamento da Receita Geral, 
somos obrigados ao exame de questões complexas e difficeis, que entendem 
com os phen.omenos capitaes da producção, cirélulação e conS>umo, com o 
poder das forças açtivas e_ estaticas do paiz, com as condições do equilíbrio, 
de saldo e deficit da economia e finanças publicas. 

Conhecida a deficiencia das informações officiaes e extraofficiaes que 
a quadros expressivos e complet.os reduzissem o movimento dos graniles fa-

.ctores da vida nacional, permiHindo ao estudioso a apreciação dos factos, 
das causas e dos effeitos, e, bem assim, a apuração do criterio regu:lador do 
movimento gera!, tomado no ponto médio dos resultados escru·pulos-amente 
verificados, poder-se-ha avaliar as difficluldades com que lutamos .para re-
latarmos o orçamento da Receita, forçados, como temos sido, a procurar em 
fontes esparsas e, por vezes, desconnexas, os element-os in.dispensaveis ao 
conhecimento da situação economica e financeira do paiz. 

Apreciando o movimento da importação e ex·portação, da receita e des-
peza, do activo e passivo do Estado, das forças que exploram a riqueza na-
cional, etc., se procuramos a razão determinante dos factos ou se delles 
inferimos as consequencias que lhes são proprias, - somos tão sómente 
animados pela cogitação dos princípios que a continuidade dos phenomenos 
tem estAbelecido, ou influenciado pelos effeitos que possam affectar o bem 
e~.tar e as conv·eniencias da cammunhão; jámais cuidamos de interesses de 
e:utra ordem que, porventura , possam ser attingidos pelas ofbs.ervações e con-
ceitos qlue ennunciamos .. Sem darmos accento theorico a essas observações e 
conceitos, preferimos, é certo, c-onsidera-r na acção individua:l ou collectiva 
- a idéa que a inspira, o desígnio superior que a orienta, as utilidades ou 
desvantagens · que . produz , em relaçã.a ·ao paiz e á communidade; os 
resultados negativos ou posit·ivos, affectando a individualidade ou a classe 
quaes=~.uer, por mais respeitaveis que sejam, e, pessoalmente, acatamos e 
applaudimo<J todo esforço leg" . .timo, escapam naturalmente ao plano de nossas 
prescrutações, ao runw de nosso estudo, ao grão de nosso esforço . 
· No receio de errarmos a cada conceito ou affirmação doutrinaria 

procuramos dar o fundamento em que assenta, ou o apoio de mestres de 
consagrada autoridade. . 

Revendo relatorios, publicações officiaes e os trabalhos dos que nos 
precederam, para melhor cumprirmos a tarefa que nos foi commettida, não 
temos outro empenho senão o conhec:mento das causas e motivos que in-
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dicar'am a. directriz dos nego cios do -Estado e o . encaminhamento dos factos, 
para termos a ·continuidade da acção d.esenvolvida, o fio . conductor da 
solução dos problemas que hão preoccupado a o·pinião brasileira. · 

Toda idéa .tem sua marcha que só os antecedentes esclarecem e definem 
com prec:são. . 

Estamos alludindo ao modo por que nos desempenhamos dos deveres 
. parlamentares, para significarmos que, na confecção dos pareceres de orça· 

rnento, não obedecemos a idéas preconcebida.:;, nao tE.rnos nem podemos ter 
predeterrni nados propositos. 

Para comprovação de tal asserto, ·precisamos relembrar largo tre-cho do 
parecer que acompanhou o projecto do orçamento .em vigor, acercando-nos, 
assim, do assurnpto a que, directarnente, nos devemos refer.ir. · 

Na previsão de que o Congresso se occupasse, no .corrente anno, da 
revisão da tarifa . das Alfandegas, assumpto realmente importante, que 
muito interessa ao Estado, visto corno da importação tira a maior parte 
da sua renda, e á po·pulação, porquanto, para satisfazer necessidades inde· 
cJ.inaveis, paga o excessivo preço das mercadorias, tratamos de reunir ele· 
rnentos para o estudo da Cornrn!ssão de Finanças acompanhando a evolução 
tarifaria o.perada .no paiz. 

Ao accentuarrnos as phases principaes dessa evolução, não lhes esbo· 
çarnos as caracteristicas, firmando nós pro.prios o conceito .que a definisse, 
mas reproduzimos as razões expostas pelos estadistas que as promoveram 
ou por illustres poEticos e escriptores que se occupararn do assurnpto. 

·Entre os primeiros estão os ministros Alves Branco, Silva Ferraz, Pa· 
ranhos (IRio Branco) , Francisco Belisario, João Alfredo, Ruy Barbosa, Ro· 
drjgues Alves, Bernarodino de Campos, Serzedello Corrêa, Leopoldo de Bu· 
lhões; entre os outros, Pereira de Barros, Bernardo de Vasconcellos, Veiga 
Filho, Leonel de Alencar, Amaro Cavalcanti, Americo Werneck, etc. 

Após a longa resenha feita, apurando os resuJta.dos, concluímos que a 
evolução tarifaria se desenvolvera em sentido favoravel ao proteccionisrno. 
E' inexacta a conclusão? Falseámos a verdade ·dos factos? Forgicárnos •Con· 
d·ições e ageitárnos ·circumstancias para legit:marrnos semelhante conclusão? 
Ninguern o dirá com razão e ver·dade. 

Seguimos, es·crupulosarnente, urna por urna, as revisões procedidas, na 
Tarifa, apontando-lhes a razão justificativa e o fim collimado . A conclusão 
se impoz: a victoria dO' proteccionisrno ; Erro? Acerto? Lucrou com isso 
a formação industrial do paiz? E' solida a situação que dahi decorreu? 
Será difficil decidir, trabalhada a opinião por interesses em competição. 

Comquanto succintarnente, externamos francamente a nossa opin:ão a 
respeito. 

Citando phrases isoladas, sem consignar o pensamento . do con1uncto, o 
digno presidente do Centro Industrial a:ttr.ibuiu-nos prevenções contra a 
industria do paiz, para não dizermos que nos cons:derou, corno a muitos 
poderá .parecer, adversario da industria e do trabalho nacionaes. 

Não consideramos razoavel o processo de julgar por phrases destacadas, 
quando o pensamento está .expresso. A phrases separadas é facil emprestar 
sentid.o que não teriam respostas no período proprio. · 

As phrases citadas na "Carta Aberta" foram as seguintes : 
...... "a industria fabril brazileira ... . . . constitue um mal favorecido 

pela.s Tarlfais em vigor, um. proteccipnismo egoi>Stico e er clusiviista que não 
aproveita a comm.unhão , prolJ:eccionismo jámaís s'at'isfeito, e, finalmente o 
sacrifício de uma parcelt'a. dia fortuna publ'ic~, em proveito de um grmpo '.de 
pri'ViEegiados. " 

Nos pareceres de que foram taes phrases destacadas exprimimos com 
clareza o nosso pensamento. Para que se ajuíze com inteiro conhecimento 
de causa, da falta ou erro comrnettidoo, vamos repro.quzil-o: 
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-- Temos seguido, ainda que perfunctoriamente, a evolução da politica 
aduaneira do paiz. Dizemos politica aduaneira, porque, no regimen das 
alfandegas, temos tido sempre o grande manancial das rendas publicas e a 
base e o ponto de encontro dos no!!lsos e dos interesses, os mais relevantes 
e valiosos, das nações com quem mantemos convívio, troca de productos e 
relações de credito. A verdadeira politica, sob o influxo da civilisação do 
presente, tem base pr:ncipal na industria, no commerdo, no trabalho fe-
cundo e proveitoso. Nos Estados Unidos, todos sabem, a politica nacional 
gyra em torno da questão alfandegaria: ou direitos reduzidos - livre-
cambio - com os democratas; ou direitos muito elevados - proteccion:smo 
- com os republicanos. Assim é nas demais grandes nações -_:variada a 
formula, conforme os interesses que lhe~s são peculiares. Assim tem de 
ser em nosso paiz, onde constitucionalmente, o systema [nanceiro assenta 
sobre a renda das alfandeglll3. Em synthese, a politica exprime-se pelas 
finanças: os povos valem o que valem as suas finanças.· 

- Ao fim da digressão que tão mal fizemos, ·não será caso de inquirir 
em que sentido tem evolu:do o regimen aduaneiro do Brazil; das phases 
pfincipaes apontadas resalta, de modo positivo, a tendencia gradualmente 
accentuada para o proteccionismo. Infelizmente, para o proteccionismo 
egoístico, exclusivista, que não aprove:ta á communhão. Não o definiremos. 
Defina-o um dos mais fortes e esclarecido3 esl)iritos, que tem honrado o 
parlamento brazileiro, o ·Dr. Americo Werneck, sem sus-peição para f aliar 
a respeito. 

Diz elle ( 1) : 
"0 proteccionismo encheu-nos de fabricas de ferro, de chumbo, de 

bi·scoutos, de papel, de tecidos, de carros, de chapéos, de perfumarias, etc . , 
mas toda a materia prima que ellas empregam, o mineral, o trigo, a cellu-
lose, a seda, a lã, o linho, a juta, o canhamo, o feltro, as essencias, tudo 
vem do estrangeiro, já preparado e favorec:do pela tarifa, com evidente 
sacr-ifício, na maior parte dos casos. da nos3a riqueza territorial e do ba-
lanço internacional dos valores." 

Tal é o proteccionismo ~read.o pelas medidas tarifarias em. vigor. 
Quem aproveita? Acaso, concorrendo ao mercado, determina a industria 
nacional a reducção dos preços das mercadorias? Não. Ella acompanha os 
preços das mercadorias similares estrangeiras. Aprove:ta, pois, á indusrria 
nacional que, obtendo o producto barato, póde vendei-o bem caro; e dahi: 
os excessivos dividendos, as pingues bonificações com QUe se locupletam 
os nossos industriaes, emquanto o consumidor, a grande massa da popula-
ção, verga ao peso de elevados impostos e do custo desmedido das cousas, 
da care&tia geral da vida. 

Da circumstancia de ser o paiz novo e rico, vasto campo de exploração 
industrial, não se deve tirar a razão para a plenitude de favores a tudo e a 
todos, em nome da protecção á industria nacional; mas s:m para fomentar 
e assegurar a~s industr:as que nos são proprias, que utilizam os elementos 
de nossa riqueza, a ma teria prima que possuim<1s. 

Não podemos pretender produzir tudo, dispensando o concurso do es-
forço e da capacidade dos outros povos. Devem~s ter em lembrança a sabia 
observação de Quesnay: "Les r.égociants des autres nations sont nos propr.-:s 
négociants." Para vendermos muito, precisamos comprar muito. Na inten-
sidade destas relações de compra e venda está a medida do enriquecimento 
o prosperidade dos povos . . 

Não pensamos que, neste assumpto, convenha a solução extrema ,em 
um e em outro sentido; mas a do justo meio, que attenda aos interesses 
economicos do paiz, nas relações internac:onaes, ao desenvolvimento das 
industrias com apr-oveitamento de nossa riqueza e' ás necessidades do 
Thesou_ro. 
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Emquanto perdurar o systema tributaria da ·Constituição, a tarifa bra· 

zileira não poderá ser s:não fiscal, excluindo, de .certo mo·do, ·os· ·surtos tlc 
uma .e de outra escola, visto· que os direitos de importação são os que asse· 
guram ao. Estado as possibilidades na gestão publica . . O que convém, sem 
precõnc.eitos . doutrinarios, é 'organizar a tarifa que corresponda ás neces· 
s:dades do paiz. 

Taes conce:tos estão a pags. 50 e 51 do parecer do anno passado, no 
impresso da Camara. Dahi poder·se·hia extractar mais de uma phrase, que 
serviria ao plano do illustre .presidente do "Centro", de nos apresentar 
como inimigo das industrias e do trabalho. Mas do contexto do tre-cho re· 
produzido se deprehende exactamente o contrario. .Poder-se·ha, em sã 
consciencia, apontar como inimigo da industria e do trabalho a quem 
pensa que a veu-dtide':m poli'tf:ica tem base priJllcipal na indlu:stria, no coTTIJÍner· 
cio, no traba!H.o fecundo e prOlVIeifoso'? Como tal póde ser tido quem pensa 
que a solução da• questão tarifaria está no ju!S'to meio ql/le attendh aos in· 
tcre$1Se·s economicos do paiz, n·as r~ações indernacio·liaes, ao desenvolvimeil~o 
diJJS indw..ç,trias com aJprbveitamento de nossa riqueza e ás necessidades du 
TheJsouro? • 

Poder·s·e·ha dizer que não ·3ão verdade:ras as outras obEervações ahi 
feita.s. que os productos da industria nacional são vendidos p-or preços re· 
duzidos, forçando . o abatimento dos similares importadot:; com os quaes com-
p·e~em em toda a linha e que os lucros industriaes são apenas compensa· 
dores do cap:ta!' e do trabalho com o lucro natural de todo o negocio? 

Ahi ha dou.s pontos a ventilar: o preço dos productos da industria na-
cional e os lucros dos industriaes. Quanto ao ultimo, parece escusado até 
alinhar as provas. O "-Retrospecto Commercial" do Jornal do Commercio, 
ultimamente publi·cado, faz menção de div:dendos na importancia de 
8. 960:952$060 relativos apenas a vinte fabricas de tecid01s, segundo os 
relatarias publicados em 1912. Em substancioso discurSQ pronunciado no 
anno passado, na Camara, o talentoso deputado Sr. Carlos .Maximiliano, 
.referindo-se a-o excessivo lucro das fabricas, di3se que e!las, além de distr:-
buirem grandes dividendos, disfarçam, em parte, taes vantagens levando 
ao fundo de reserva avultadas sommas e empregando outras na acquisição 
de machinas, augmentando a capacidade productora, sem nova chamada de 
capitaes. 

(Citamo.> ·de memoria as affirmações do illustre deputado). 
Quanto ao outro ponto, o preço dos productos, ninguem contestará que 

são muito elevados . .Mas. antes de ma:s nada, queremos preliminarmente, 
registrar significativa declaração do honrado presidente do "Centro". A f· 
firma a ".Carta aberta" que a i•nduiStlria fabrii braziBei·ra foi, sem dnrv.'da, em 
grande parle, uma resll'ltante dlals tar~fas indi'S•penSUlveis ao erar'io da União· 
cons!/ituÜl, porém, ao mesmo. tempo, um reme'dio compensador, um correctiv~ 
natural aos onu·s de rigoro~o regirwen fi..s•cal, accentaaria essa compensação pela 
concurrenci<ll irotenm. cre·adJa p·elo praprfo de.senvo:Wimen~o dessa industria" . 

O período citado é che:o de ensinamentos e muito contribuirá para a 
mel"or orientação da Camara dos Deputados no trabalho de revisão da 
Tarifa a que se deverá brevemente entregar. 

O digno pn.uidente do "Centro" entende, e com razão, que é rigoros·o 
o regimen fiscal, e, attribuindo o rigor tarifario ás necess:dades do The· 
souro, · considera que a industria fabril é resultante apenas e não a razão 
em grande parte, das tarifas elevadas. · ' 

Registrrmos. para effeito t!lterior, a val'osa declaracão. que vale como 
irrecusavel depoimento, espontaneamente prestado pelo abalizado industrial. 
Não será para receiar, portanto, opposição dos representantes da ini!ustria 
nacional ao abatimento das taxas tarifar:~.s. Está .Jlor terra, pois, a unica 
razao allegada contra o pensamento assws generaltzado nas classes diri· 
gentes, da reducção dos impostos de importação que pesadamente gravam 
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os artigos de mai·or consumo. A questão ficará J:mitada tão sómente aos 
interesses do Thesouro. Ainda bem. 

Permitta-nos o illustre presidente da acatada .Aissociação que não accei-
temos a consideração de que a industria foi correctivo natural aos onus 
de rigoroso regimen fiscal. Rebelam-se os factos ·contra semelhante affir- · 
mação. 

A influenc:a da industria nacional não se faz sentir benef~camente nos 
mercados do paiz, de que, todavia, se assenhoreou, em relação a quasi todos 
os artigos de grande consumo. Pelos quadros incluídos na "Carta" se vê 
que a industria já domina o consumo de tecidos de algodão, aniagem, cal-
çados, chapéos, gravatas, mobilias, couros preparados, phosphoro, fumos, 
màlas e bolsas, .assucar, b~scoutos, massas alimentares, chocolate, doces, 
banha, xarque, etc. Entretanto, haverá quem negue a alta do preço de todos 
os artigos em geral? A quem se attribue o facto? O mesmo artigo, uma 
peça de morim de 18 a 20 metros, boa qualidade, -custa aqtli, ordinariamente, 
de 15$ a 18$, e nas r.epublicas Argentina e Oriental, de 5$ a 8$, ilsto é, 
tres vezes menos; um cha•péo que aqui custa 25$, naquelles paizes é ven-
d :do .por 8$ ou 10$, etc., etc. Poderíamos centuplicar os exemplos. 

Acaso a industria nacional não produz morim, chapéos e todOIS os innu-
meros artigos •que offerecem, entre as praças do Brazil e daquellas repu-
blicas a mesma pasmosa differença? 

Não ha como recusar: o exagero dos preç<JtS de taes artigos é determina-
do pelo .exagero dos impostos ·e a concurrencia interna é annullada, visto 
que os productos nadonaes são vendidos em geral pelo mesmo preço dos 
ptoductos importado!>, chegando-se ao extremo da mystificação do consumi-
dor que -compra e paga como estrangeiro o producto aqui f·abricado. 

A industria nacional não offerece compensação ao onus do regimen 
fiscal vigente. Os seus productos em relação ao preço, collocam"se na 
mesma linha dos productos e.strangeiros .que estão supertributados. H a co l-
ligação de interesses entre o productor e o· vendedor contra o mísero con-
sumidor, que é a massa geral da população. 

Mas, voltemos ao seguimento do que vínhamos expondo. Alongariamos 
demasiado este •Cap:tulo si transplantassemos para a·qui todos os trechos dos 
pareceres orçamentarios, em que temos affirmado a nossa opinião sobre o 
assumpto de que ora nos oc-cupamos. Como complemento do trecho acima 
citado, vamos reproduzir ainda o seguinte, que se econtra a pags. 69 e 70 
do mesmo- parecer. 

- As necessidades naturaes cres-cem com augmento da população e 
desenvoivimento geral do paiz. Não lhes bastando a producção do trabalho 
nacionai, agricola e industrial, os mercados recorrem aos supprimentos do 
estrangeiro•. A procura é tão pronunciada e constante que, apezar da super-
tributação dominante na tarifa, a importação se d~dobra com firmeza, alas-
trando por toda a parte a manufactura estrangeira. 

O trabalho nacional .precisa de grande e duradouro impulso para que 
se -o-pere, sobre solido fundamento, a sua compoJeta formação, comp.rehen-
dendo .as -culturas e industr:as propri as do paiz, as indl.liStrias de verdade, 
que têm na materia prima aqui existente e na applicação generalizada dos 
productos e condições estaveis de progresso e -riqueza. Não ha de -ser na 
tarifa, mediante taxação despropositada, recurso de que se está abusando, 
que se econtrará o meio de propulsão para o Incrementar e engrandecer, 
mas na adopção de medi-das que assegurem o capital abundante, o credito 
facil, o transporte modico, o salario barato . Então, o trabalho nacional, 
com a indispensavel estabilidade, terá largo campo para, ao influxo do 
proprio interesse, se desenvolver com amplitude. 

,Eis ahi a nossa opinião summariamente indicada no parecer de que 
o iUustrado .O r. Street extractou divensas phrases, ·como fundamento da 
accusação que nos moveu. 
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Querend·o fomentar e assegurar as industrias que nos são pmprias, que 
util izam a nossa riqueza, a ma teria prima que p<Jfssuimos; q:uerendo conciliar 
os intereses do fisco com os da producção e do commercio, no justo meio 
das doutrinas extremas, poderemos incorrer, com justeza, na suposição que 
a "Carta" nos irroga de infensos á industria e ao trabalho nacionaes ? 

Parece dispensavel que alludamos a todos os pontos da "·Carta aberta". 
O resultado seria o mesmo . A accusação não procede nos termos em que 
fo.j articulada. 

Não batemos palmas, é certo, ao proteccionismo que se instituiu no 
paiz, facto r importante da deploravel !Situação em que nos debatemos: de 
grandes difficuldades e apprehensões para as classes médias, ,e de miser:a 
e desespero para as clas1ses pobres. Comprehendemos a protecção q1.1e fo-
mente as iniciativas proveitosas e assegure o desenvolvimento das industrias, 
propriamente nOISsas, ·com elementos de vida do paiz; comprehendemos a 
protecção que benef:cia a communidade e a massa dos interesses nacionaes. 
Não poderá contar, porém, ·com o nosso esforço, desvalioso embora, a in· 
dustria artificia·l, de simples especulação, que, nos paizes novos, anciosos 
de progresso, surgem a -ca.da passo, e a industria monopolizadora, que só 
aproveita ao industrial, com grandes d:videndos e bonificação, á custa da 
angustiosa tortura do povo. 
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MOVI.MElNlro MARIT·IMO 

Resumo do mo\Timento de embarcações a vapor e â vela (Reunidas) de longo curso e de cabotagem, nos portos da Republica, de Janeiro 
a Dezembro de 1\!H s 1912 

··---~ 

I· PORTOS DR E·NTRADA 
· ~··. ··- - -
-· 

I' 
11 1:\ianãos ......... , • , ~ 
%1 iitaJCoatiara ••.. · ..•• 
11 ' Obldos ............. 
4 .P·ará .............. 
Ci :M.wranhã.o •.••..•.. 
16 Tutoya ············ 
7 Parnahyb-;, ········· 
fJ ioamooim ·········· 9 .A.<larahü ........... 

10 lF()rtaleza .......... 
11 .Alra.ca.ty . ··········· 12 Mouoró ........... 
113 IM&-Ciio ·············· 
114 .Na:ta.l ········· .... 
1•5j Parahyba .•• , . , ... , 
116/IR.ec~~ ............. 
1'1 IPorto Oall!vo •.•.•.••. 
1181 Ma>ceió ••••..•...•• 
19 IPtmedo ..•..•..•..• 
2.0'/ ·Araca<jü ......... : . 
2'.1 ·s. Cruristovã.o ........ 
12 IEstanc!a ........... 
:1.3 Bahia ············· 
24 !Hbé'os ············· 25 Cannavielra.s ....... 
2ti Alcoba.ça ·········· 
~71 Oa.ravella.a ········· 2:8 :Barra de S. 'Mathelll! 
29 SliJilta Cruz •.....••• 
3·0· Ylctoria. ........... 
311 Gua;rapa:ry ......... 
32 Beonevente ········· 
33 'Pluma. ............. 34l /IItlllpemir~m ••.....• 
35 S. Joio da Barra .•. 
316 Maca.hé ••••••••. : •. 
3 7 IOa.bo F.rlo , •••.••• • • 
Jl8 CRio de Janeiro' •... ·• 
3.9 Ang•ra d(IS !Reis ..••• 
410 Paraty ............ 
UI Uibatwba ............ 
42j Qara.guat!lltuba ••••• 
4'3! Villa 'Biella. .•••..••• 
4.4 S. Sebaeti1Lo ........ 
4.5 Santos ....••.•. , ·, .. 
46 -lguape ............ 
4'7 Ca.nan.éa ··········· 
4•8· Gua.ra!ldsSB.va. ...... 
4·9 Antonina ·········· 
50 •Parrunaguli. ......... 
61 Guaratu;ba ········· 5ll. IF1()Z do I•guassü ....• 
5;3 .s. Francisco •••..••• 
5o4 ltaja•hy ············ 
5{;1lif..orlan01Jl0lis •••..• 
5-6 [..aguna ............ 
6•7 1Rio Grande do SuL • 
ó-8 1 Pelotas .•...•• -. ••.• 
6·91 ·Porto Alegre .••..•.. 
601 St. Yl<:t. do !Palmar. 
61 Ja,guarão ••••••••.• 
&21 iUruguaywna. •• , .••• 
-63 J:tanui ......... . , ... H/ S. IBorja ........... 
65 •C~>rum:tll\. · ••••• , .••• 
616 IPorto Miurtlnho ..••• 
671 

I 
P&rto Yeliho ••••••.• 

l TotaJJ ..••.••••••• 

I 

'· 

I 

,. 

Naciona~& 

I 'I 
Nu.mero · Numer{) · To.nelageml 

1911 I 1912 1911 

- --. 
1 . 2·4-7 

I 
1.24<6 3157.0130 

1120 676 •61.•5!22 
2·io6 30•7 19:7 .i60o4 
•614.S >618 :532.6'312 
1911 1l!2 2;&9 .16171 
ll!!IIÕ 2{).5 1-5i7 . -4179 
·2•5•2 21118 15.2 .1-4:5 
l7!l 162 82.1·719' 

4•4 3.S 1. 6-48 
&62 \'1718 4-3!5 .10!9 
e9 8>6 29 .fi41 

19'1 12·1li 80.11'19 
-243 . '2413 ·88. 9916 
3'4'7 31618 249.1.2•3 
3•29 13011 260·.61!1·5 

:4-9.1 'l7fi 5.618 -·~15 
91(i 84 1.6&9 

5·113 546 4-4•2..190 
.264 12•50 '51.•615'1 
2018 !2.21 ·~!.~·41 

H 1'1 13.~02 

120 10'2 4-()i.OH 

fil2o61 6112 5•5-6. 3·&7 
4:7-4 6-7.S 4i5 .!60•4 

89 'r6 t5.lll·518 
6G 47 :a .. 4/35 

1()4. 1011 ~2.312~ 

413 11111 •• 1315·5 . ' 7'1 '14 1.0150• 
M·6 731 330J181 - - -- -1412 -- 1:27 ...... 
ll()o7· 1-47 2•1. ·8'H 
U12 1130 :L6 . •6173 
II•Sof .216111 i.O.H 
660 >6·29 7.1..•2.10· 

1.3631 1.39.5 7915 .•8016 
HG Ulo7 42 .114•7 

'7.3 '1115 .2•6 .\'1'4i3 
187 13.2 . n.115•8 
74 •1ill7 ~7 .180t5 
74 1137 137 .180i5 - '14 1137 37.1800 

15;79 16131 4717.821 
815 '118 1.9 .·4189 

.loQO· 1•4:2 ' 'lo9 .18617 - 20<6 _. 
1114.9 'l.S.3 1·3·7. 279 
4\Jo~- 445 ·311.7·8~ - -4·6 -- - -
475 ó4'5 -1718·.15'113 
3'4'7 6•60 1R-8.1Nll2 
4·45 62-o 'l2o5 .'2916 

- 1-93 1216 1'11. 21(11 

810 :M4 ·2.69 .8'7'7 
1917 •216 151 .1•3G 
8415 '894 2•6·4 ,15M 
s.so ::.s6 21.1139 
1fll8· 121615 1216 ._91212 
2.60 -tU! :5.12818 

'64 189 .1.·6•6·3 
193 ;209 9.Ui 
·H 169 1'5. 2(!4 
62 104 16.7o2o5 

- I 91G -
16.5.991 19 .·961 8 .M2 .·0151 

I I 

(INCLUSIVE VIAGENS RiEPETID.A.S) 
• _ •• :--.o • ."<OI> I 

Por Portos 

EN~RA:DAS 

j ··--·~:...-- Extrangelrae Tota·l 

. . I 

I TO'Ilelagem Numero Numel'() T011.e!ageml. Tqnela.gem N11111ea-o Nmu.ero 
1912 1911 1912 1911 1912 1111 1912 

I 

Tonelagem Tonelagem 
1911 1912 

I 
1 . .U7j :~.~1(.4!6•0 ' 

170· lU 3<8'1 • .ag,a Go6'7 •• ua - 1. 397 
12.215.1118~ IH i'l 41 . 2918 '2·70. 4183 H1 1 8·6~ 

l7rJ.fil89 10. Hl 23 .001 3-5.177 30o61 a·2o 
io412 . '2·4.4 3861 I Ui u.:n .94·6 8'41.497 

1.003! 
9>5·3 

12167.091 6•4 u 1l.J6.182~ U.lUl!39 2156 251 
113-4.13fil '31 ll3 G0.9~!11 - ~.lU ~126 23•8 

!Gl. 79·8 - - - - '2•5·2 2'718 

74>4. 423
1 

7~2 .415.3 
12'2 .18·201 49'6.669 
220.-6001 212.7-66 

1. 4'10 ' 4'1181 1.-3~.3 :741 
406 .49-4 3-70. 9·30 
21.8. 477 200 .>507 

52.1-416 61.798 
17•6 .11315 2 --,.:I -1.'44.3 1.141i 174 J.-54 

13.12H - - - H a.8 
470.1367 ·U 1.2:7.97-4 1-:J,S ,1201 412•5 ·H6 

8·3 .<i2i7 77. 2·8S 
1. 6418 .3.>214 

·ál63.083 60.'1.Põo51! 
312.13215 - 1 - '215'1 ·&9 8.7 
9i6.M.3 - - - - 1•97 215 

109 .1808 - - - - 2 413· '243 
12'812 '238 2•5 3<> 5·0<.:6'JI8j n.no•8 117! 4.0<4 
'27,9 ' 9.55 Cil 6·2 1'28. 70•5 101.'704 .390 361 

. ·6·69 .1.22 H•~ '448- 1.2,39.142 1.315.094 . :i3'7 1.223 

29 ,15o41l .32 .6.S2 
80 .o!IU9 9-6.M3 
8-8.9i6 16-9 .180<8 

.2~9 .•6611 2·63. 2416 

.3.8~.·350 3181.66111 
l.i107 .6()t1 l. 9'8-4 ."21~ 

l.o618 - - - -»·6 8-4 1.6189 1.6-U 
-4U.01'7 111 n Hi-3. 094 1.30.HI7 ti04 n.s 596.218-4 699 .·264 

lfi15 .139 fi . 2 - ·3 .·117 3- 9•33 ~69 ·2162 ii'4.812·4 6-6.072 
93 .-4.•44 1·3 i8 13.MO '21.'811 2·21 2·3-9 96 .13'21 1115.2'715 

12.0rl2 - - - - HI 11 3 .·0()12 '2 .1ll72 
·41.267 - - - - 1201 '10·2 

~·6.9 .e012 ~94 645 1. 7'85 . 2:6•21 ;," .-o19 .2-92 1.1201 1.'318 
.n. 9111 

11 - G'6'7 - 47151 ,ji,7•H 
Hi.6212 - - - I - 891 76 

40.0N· -4.1. 267 
L3U.U9 2.160.8 .49•4 

46 .271- 16.911 
16 .i218 116 .·6.22 

14·.7-42 - - - - ·5~1 ·411 
1616.0164 - - - - 10(· l.lO 
12.901 - - - - 4.3 61 
j!. 7!18 - - - - - 71 N 

.a .<43-6 4.'14•2 
u.~29 G<5 .·016·( 

9.1365 12.901 
1.050 2.798 

-42:6.6;0 100 99 21oll.lt~ '2!8 :-4oli11 '·6ft 1135 i46. 9'71 664.()8·8 
- - - - - -

30..520 - - - - - 1'42 3•()1.-6120 
12.11 .>6•32 - - - - - 12.7 
i315.81811 - - - _J W7 14.7 
l!G .·1-6>6 - - -r . 

1221 130 -
~-·94& - - - ..1 218·41 266 

~.2.165' - - -
I .12·S.1 iJ2'2.B _· 

6•50 1>29 
194.1218 1.1'7~11 IJ.043 6.090.'1WH 2 .1!171 1!.4·38 

26.111132 
2!1..>819 ·315 .19·88 
16.1617.3 16.1156 

9. 017·4 9.9418 
'71. 21 o 162.6•57 

5.8:86.1-6:7 7. 213'1. 439 
4·0 .7·~0 - - - - •l-4'11 .1:87 •42.1-4·7 40 .'740 
~8.1>913 - -:... - - 17·3 11•5 ·26 .. 3·4·3 218.•593 
164.-!l/16 ' - - - - 8'7 t.a2 27.11518 15-4.076 
6o6 .·og•s - - - l - H 1'317 
6~ .·o-9-8. - - - - 74 1\'1'7 

37.805 '56.09.& 
3:7 • .so-5 15-6.0918 

>6·6 ,1)·9'8' - -
8 . oSB;:-Mlfil - 74 137 

1610.7116 ·1. 015-5 1.130' 3. 7'18 .600 1 ,83·4 1.7U 
ll13.1M - - - I - 8i5 1118 . 

~7 .'80·5 M.0918 
3, 7o&5 .18;9•6 4 ,'2•219. 3.16 

19.41891 i313. iifí6 
•318.·1>60 - - - - 11)0 1-42 19 .'8GII 13•8.160 

12·.'407 - - - - '200 2.-407 
l7 4. 918o6 152 417 U.9()!()- -49.'216 1201 !2..'10 1'90 .179 ·224 .'202 
315•6. 04'5 ~1321 iH 179 .• 312 !·2ol.illlú 636 15119 

'1126 - ·2~s-s! - - 4>6 - 12-31 1•49 2·9 .1318(7 '12.3 114.9 
209.0:75 ó!l \9 117 .·5·86j, 110 .•9N 16l3•1 .69•4 
1-64 . .12~39 4 '7 .19181 4.2158 3o5ll 664 
12-49.1830 

691 
5·7 •5'5 . o3J813 , _ '51.'761 ·5041 677 

2~.1-4-t - - 1931 •2.15 
13017.15:5.8 239. 2·23 21815 .171!111 13018 .•93·3 6'491 '5167 
181.21316 291 19 7 .15·Híj 15 .'613o4 2261 >2·3•4 
1304.16190 '4o I ·2•8 20 .'2•3!51 1-4.7169 '8815 92,2 

.21.13·66 - I - - I - 3·601 365 
49 ,!}13-4 - - ~ I - -17·81 12G5 
112.Ml - ~7, (!4 4 . .2401 4.148 2181'71 1510 

of.101 - - I - tH 819 
-112,43>3 11 - •1181 - 194 209 
.24 .1•817 79 lH .ao .~0·11 19.01316 1'2•3 lo5,3 
136.13~ 1-01 117 123 JT'lgl 2·6 .'6:818 l·53 '2121 
.218.2>42 - I 8 - I 17.600 - 1-0'4 

I I· -I l 
I 

-9,.1916'1.113-6 6. 71871 -6.1272 114 .'500. 3601 1-6 .5!8 .0'4.S 2.2. 38·6 ·26 .2.33 

Ul. 094 61717. 6·60 
'12~ 

20 .6•6•5 2·9 .3817 
29•6 .1159 ·820.019 
1<4<i .9·80 1-618 .·497 

121SO .o6179 ,3{).1.691 
:1:8,'2·411 20.H4 

·5·55 .U8 6'1-&. 491 
1•5·8· .. 6·51• 1186 ,18"70' 
2•8L7192 319.359 

2·1.1.'!9 ·21.365 
26.922 49.'5·34 
9 .<i2:S 117.047 
1.·6>63 4.1'01 
9.11-29 1;2.-4.lU 

'36 '2'3i5 •(:3 ."223 
40.150.3 1113.0.82 

-46.184•2 

2.3.&112 . 4'11· 126.6015.11184 

I I I 
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MOVIMSN\TO MARITIMO 

Resumo do movimento de embarcações a vapor e á vela (Reunidas) de longo curso e de cabotage111, nos pOrtos da .hepublica, de Janeiro 
a Dezembro de i9H e 1912 

I POlõlTOS Dil SAHIDA 

I 
I -

.1 Manê.os •••.......•. 
2 Itacoatiara . ... . . . . . 
3 Obldos •.•.....•.. .. 
4 Pará. . . ••.• - • •. . ... 
ó Maranhão ••..• . .... 
6 Tutoya • •••........ 

· 7 P a rnahyba •. • . ..... 
SI camoclm • .•• · •• , ; •••• 
·91 Acara.hu' •.••...... 

101 Fortaleza •••.. . ...• 
11 Araocaty ••• . •.•...•. 
12 MoseorO •• • .. • .. . . . 
131 Macâo . • ••.. . . . .... 
141 Natal • .•••.. .. •.... 
151 Par&hY'ba. . . . .• . . . . . 
161 Recife ' ••••.... . . . .. 
171 Porto Calvo .. . ..•. 
18 MaceiO • • ••......•. 
1 9 Penedo ••••... . .... 
2 O Ara.ca jü • • • • • ...... 
21 IS . Chr istavão . • .... 
2.2 Estlllncia .. • ........ 
2<3 · Bab.!a ........... • • 
24 Ilhêos ........... .. 
251 Canrna.v ieira.s , . . ... . 
261 AlcoQaça. .... ...... · 
271 Cara.vellas • •.• • . . .•• 
28 B a-rra de & Math eus 
29 Santa Cruz ........ . 
301 Victoria .. . ...... • • 31\ Gu arapar y •...•••. .. 
32 Benevente ....•.. . . 
331 Plu-ma . • ..•...... . . 
34 I tapemirim ....... . . 
3·5 S . .Joã o da Barra . . 
36 Macahé ..•.. . .... .. 

_ .. _ .. 37 Cabo Frio •. .. ... · . . . 
38 Rio de J'anei'l'o .. . ..• 
391 Ang:ra dos Reis .... . 
401 Paraty .......... .. . 
UI Ubatuba .. .... .... . 
421 Caraguatat uba . .... . 
4 :i Vllla B ella .. . ..... . 
44 S. Sebastião .... - .. 
451 Santos ••.. • .•.••• .. 
46 'lguape .... . ....... . 
471 O<~.nanéa ......... .. 
48 Guarakissava ...... . 
49 A ntonillla .• . ...•.... 
õO P a ran aguê. •..... • .. 
5J. Guaratuba •. • ...... 
521 Foz do •lguassü • . . . . 
53 ·S. Francisco ..... .. 
541 ltajahy • · • •. .. . ... .. 
55 FJorianopolis ..... . . 
56 Laguna ..• .. ... . . . . 
67 Rio Grande do Sul . . 
58 Pelotas . . ..... ... . . . 
59 Porto Alegre . .. . .. . 
60 St.• Vlct. do Palmu 
61 .T aguarão ......•.. . . 
62 Ur.uguayana . ..... . . 
63 I t aqui . . ... . ..... . . 
64 19. Borja ... . . . ... . . 
65 Corumbê. •••.. .. . .. . 
66 Porto Murtlnho • . . . . 
671 Porto Velho .. . . . .. . 

~ Total ...... _. . . 

' ( INCLUSIVE VIAGENrS REPETID~) 

Na·clonaes 

Numero 
1~ll 

. Numero 
1912 

, I 
1. 262f 

1201 
1!96 
640 
191 
196 
262 
172 

44 
362 

89 
1971 
24~ 

347 
329 
492 

, 96 
513 
264 
208 

14 
120 
520 
4741 
89 

1:: 1 
43 . 
71 

566 

107 
122 
284 
650 

1.268 
146 

73 
87 
74 
74 
741 

5781 
85 

100 

149 
404 

I 
47-51 
347 
43-5 
19:3 
307 
198 
84'51 
360 
1781 
260[ 

64 1 
19'31 

44 
251 

I 

1.240 
575 
307 
6-27 
182 
205 
278 
152 

38 
378 

8<6 
215 
243 
368 
309 
777 

84 
546 
250 
221 

11 
102 
676 
678 

76 
47 

110 
61 
74 

736 

142 
127 

. 147 
130 
266 
629 

1.389 
187 

. 115 
132 
137 
137 
137 
628 
118 
142 
206 
183 
445 

46 

54-5 
560 
520 
215 
346 
209 
894 
365 
265 
476 

89 
209 

69 
104 

95 
----1-6-.5- 9-31 ____ 1_9 ___ 95-6 

I 

Tonelagem {Tonelagem 
19J.1 'l 1912 

361. 8-64 
I 

61.522 
197.604 
5Jn. s os 
289 . 671 
1ij7. 479 

52 .rl45 
82.179 
1.648 

435 .• 109 
29. 541 
80. 91 9 
88 .996 

249 . 123 
260.645 
569.151 

1..689 
442 .·190 
61.661 
81.641 

3 . 00!2 
40.044 

56-5.184 
45 .604 
15.968 

3.43:5 
62. 329 

9. 355 
1. 050 

330. 78J. 

21. 8.19 
16.16 73 

9. 074 
71.~10 

794.628 
42. 147 
26 . 343 
27 . 1"58 
37 .805 
37. 805 
37.805 

477 . 792 
19.489 
19.867 

137 . 279 
:nil . 782 

178.573 
138 . 782 
22-5.296 

. 18. 261 
266 . 244 
149 : 446 
2-6'1.557 
21. 139 
26 . 922 
5 . 288 
1.663 
9. 111 

1-5 .i234 
16.725 

8 .·609. 23·4 

394 .867 
226.18<6 
177.689 
540.549 
257. 091 
134.351 

61.798 
76.136 

3.214. 
470.367 
32.325 
96.513 

109. 80 8 
. 282 .238 

279. 9ó5 
670.39.6 

1.618 
469.077 

65.139 
93. 464 

2 .072 
41.267 

671.286 
7r6.911 
15.632 

4.742 
65 . 064 
12 .901 
. 2.796 
425 . 630 

30.620 
26.632 
36 . 988 
16.156 

9 • .948 
62.657 

990.377 
40.740 
28 . 693 
54 . 076 
66 . 098 
66.098 
56.098 

é07 . 057 
341.156 · 

1

38 .160 
2.407 

,,174. 986 

1

3:56.045 
72<6 

. 209.076 
164.239 

1
249.830 

20.144 
.31d. 665 
176.701 
304.590 

21.365' 
49.534 
12.901 

4 .101 
1"2. 433 
24.187 
36.394 
27.602 

9.960 . 240 

F'!n' Portos· 

SAHIDAS 

Numero 
1911 

172 
:n 
10 

387 
62 
31 

62 

100 

- I 
1.0501 

, • .! 
1321 

123 
56 

4 
69 

2391 
311 40 

I 
I 

271 
I 

7!1 
11H 

Extrangelras 

Numero 
1912 

;-

151 
91 
13 

33-5 
68 
33 

1 

68 
1 

36 
52 

!47 

70 
~ 

17 

639 

98 

2.0:1.2 

1.120 

47 
145 

149 
49 

4 
57 

228 
20 
28 

. 34 

85 
117 

8 

6.235 

Tonelagem I Tonelagem 
1111 i 1912 

391.3851 
&1.298 
23.001 

9.39. 763 
11•5. 043 

60.998 

1. 448 

126 . 828 

50 . ;638 
128.705 

1. 241.199 

153. 094 
3. 173 

13 . 680 

1. 788 .6·60 
667 

216 . 190 

5.112. 3113 

3 .295 .'267 

52 . 900 
179.312 

20.665 
117 .•586 

7. 198 
55.362 

286.407 
7.910 

20. 2.'15 

4.240 

18 
20.001 
23 . 778 

368 . 469 
270. 483 

35 . 177 
841.640 
113.206 

66 .156 

674 

132.84 
257 

71.008 
101.704 

1.316.928 

129.307 
933 

19 .433 

2. 010.64 

227.094 

='! -

-6.198.182 
I 

3 .694 .53 

49. 2l 
,218 . 39 

29 . 38 
110 . 9~ 

4. 25 
51.56 

·' 

3 

6 
9 

7 
4 

~I 
·1 309.40 

6 . 86 
14.76 

4 .14 

19 . 39 
.2r6 . 68 
17. 60 

9 
9 

6 

3 
8 
o 

14.5·18 : 8111 16 . 460 .1:0 1 

Numero I 19111 

1. 4341 
141 
306 

1.027 
:.l53 
226 
262 
174 

44 
424 

89 
1971 
243 
37"2 
390 
947 

95 
604 
2·69 
221 
14 

120 
1.116 

475 
89 
55 

104 
43 
71 

666 
-
--

107 
12-2 
2B4 
650 

2.981 
H6 

73 
87 

' 74 
74 
74 

1 . 628 
85 

100 
-

201 
536 -
123 
631 
351 

4941 193 
546 
229 
8.85 
360 
178 
287 

64 . 194 
123 
153 

-
2 . 394 

-
-- -. .......... ---:"'1 ..... ~. 

· Total 

Numero Tonelagem 1 Toncla&:"em 
1912 .. 19'11 I 1912 

I 
763.336 1.391 753. 249j 

66d 122.8201 4~.669 

320 220 . 6051 212. 766 
962 1.471 .57lj 1. 382.089 
260 404.7141 370 .297 
238 21 8 .4~7 1 200.507 
278 52.1451 61.798 
153 8.3 . 6271 76 .709 

38 1.6481 .3. 214 
446 661. 937j 603 .204 

87 29.M1j 3·2. 582 
215 80 . 919j 96.513 
243 88 . 99~ 1 109.801! 
404 299 . 6·611 35.3. 246 
361 l89.350j' 381. ~59 

1:224 1. &10. 3!50j 1. 9.87. 324 
84 1.ii89.[ 1.618 

616 59<5 .284j 598.384 
252 64.8241 66.072 
238 95 .·3211 1.12.897 

11 3.0021 2.072 
102 40 . 044[ 41.257 

1. 316 2.343 . 7<531 2 . 681. 930 
678 46 .:271[ 76 . 911 

76 15 . 9581 16 . 632 
47 3.435j 4 . 742 

110 5.2 • .31291 <6•5 .064 
61 9.365 12 . 901 
74 1.0>50 2.796 

834 646 . 9711 6r52.724 
- - -

142 - 30 . 620 
127 - 2·6. 632 
147 21.819 35.988 
130 16. 673 16.156 
266, 9.011 9.948 
629 71.21~ · 62.657 

3.411 li. 90<6 .4181 7.18K .559 
187 42.147 40.740 
115 26.343 28.593 
132 27 .158 64.076 
137 37 . 8051 56 . 098 
137 37 . 805[ ·56. o~ s 

137 37.8061 56. 0·98 
1 . 748 3. 77.3.059 4 .201. 590 

118 19.4891 32.166 
142 19 . 867 38.160 

. 206 - I 2.407 
230 190.17E1 224 .202 
590 491.0.941 574 . 444 

46 - I 726 
149 20. 6651 29. 387 
594 296 . 159[ 3-20 .• 019 
564 145 . 980[ 168·. 497 
im 280.6<i 81 301.3Sti 
215 18 .2·61 20 .144 
674 6-52. 6"611 619.966 
229 157 . 356[ 1•8.2. 570 
922 284.7921 . 319.359 
366 21. 1391 2-1. 365 
265 26.922 49.534 
610 9 . 528 17.047 

89 1.663 4. 101 
:109 9 .• }2.9 12.433 
154 35 . 236 43 .ó80 . 221 40.<i03 63 . 082 
103 - 45 .202 

26.191 23 . 0.2·8 . 0461 2<6. 420 . 34.1 

.. - . -
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O exam" dos quadros do movimento marítimo evidencia o desenvolvi-
mento regular da navegação nos portos do paiz. 

Comparado o movimento de entra·das e sahidas em 1912 com o de 1911, 
varifica-se, a favor do corrente anno, consideravel augmento, quer em nu-
mero de navios, quer na ·tonelagem dos mesmos. 

Navios estrangeiros: entraram mais 485 com o augmento de .2. 037.688 
toneladas e sahiram mais 434 com o augmento de 1.941.290 toneladas. 

Navios brazileiros: entraram mais 3.362 com o augmento de 1.455.785 
toneladas e sahiram mais 3. 363 com o augmento de 1. 451.006 toneladas. 

São de bandeir'a ingleza, allemã,. italiana, franceza, argentina, norue-
gueza, .austro-hungara e hollandeza os navios que mais avultam nos portos 
do Brazil. 

nestas, decresceram em numero os navios hoHandezes, italianos, di-
namar-quezes e uruguayos. De procedencia j aponeza e boliviana não tivemos 
em 1911 nenhum navio; em 1912, porém, appareceram dous daquella e 
oito desta. De .procedencia cubana, em 1911, t.vemos 12 navios; em 1912, 
nenhum. 

Norte-Amerka tem representação insignificante em nossos portos, o que 
é digno de menção, attenta a importancia das relações commercoiaes que 
mantém com o BroJSi!.' 

Nos ·quadros do movimento maritimo por portos, assignalaram-se princi-
palmente com augmento de entradas e sabidas de navios e de tonelagem dos 
mesmo·s, os portos do ·Rio de Janeiro, Santos, Bahia, Recife, Fortaleza, 
Aracajú, Victoria e os dos Estad.os ·do Paraná, Santa Catharina e Rio 
Grande do Sul. 

Tiveram decrescimento, em numero e tonelagem dos nav:os: P.ará, Ma-
ranhão, Parahyba, et-c. Amazonas teve pe.quena reducção no numero de 
entradas e sabidas, maJS contou pequeno augmento na tonelagem. 

O movimento marítimo, pel.as principaes émprezas estrangeiras de na-
vegação, foi o seguinte, em 1912: 

Co1npanhias inglezas 
Royal Miai! Steam Packet Comp ......... . . . 
Boothe Gteam Schip Comp ................ . 
Lamp0rt & Holt, Ltd .. . ................. . 
Pac:fic Steam Navigation Comp .... . ...... . 
Prince, Line, Ltd ......... . ... . .......... . 
Harrison Line. . . ,_ ... . ........ . ........ . 

CompanliÍJalS aNemã.s: 

Hamburg Sudamerikanische Dampschiffahrts 
Gesellschaft. . . . ............ . ...... . 

Hamburg Amerika Linie ................. . . 
Nord Deutscher Lloyd Bremen . ....... .. . . 

Oompanhias francez as: 
Société Générale de Transpo·rts 'Maritimes à 

Vapeur . . ....... . .................. . 
Mes,sageries Maritimes. . . . . ............. . 
Chargeurs Réunis. . . . ....... . ... : . . . ... . 

Mavios en!f'l'adús, 
354 
343 
319 
150 
181 . 
104 

1.451 

494 
331 
183 

1.008 

Navios entrado.s 

149 
102 
65 

-----j 

316 

Tonelagem 
2.124.364 
1.346.947 
1.113.771 

693.830 
423.179 
251.715 

5.953.806 

1.563.256 
1.076. 763 

528.689 

3 . 168. 708 

Ton,et'agem 

414.242 
363.735 
245.554 

1.023.531 
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Companhi~U> itai'i'tmas: 

Navigazione Generale Italiana. . .......... . 
La Veloce ............. ................. . 
Lloyd Italiano. . . .. ..................... . 

C om<panhias austro-hungaras: 

Unione Austriaca ........ . · ............... . 
Adria ......................... · ....... . 

Companhia'S diver'sas: 

Lloyd Hollandez ......................... . 
Companhia Argentina Sul-Atlantico. . ...... . 
Pinillas lzqu'erd & Comp. (hespanhola) ... . 
Axel Johnson (sueca) .................... . 

67 
76 
58 

201 

111 
70 

181 

109 
241 

32 
41 

423 

268.667 
238.873 
154.738 

662.278 

400.715 
115. 100 

515.815 

450.229 
128.935 
112.898 
102.332 

794.394 

As emprezas brazHeira: que tiveram maior movimento em 1912, foram 
as ~eguintes: 

Lloyd BrazHe:ro. . . . .................... . 
Companhia Commercio e Navegação ....... . 
Companhia Nacional de Navegação Costeira 
Companhia Navegação Bahiana ........... . 
Amazon River Steam Navigation Company, 

Ltd ............................... . 
Companhia Paulista de Navegação e Com-

mercio ............................. . 
Companhia BrazHeira de Navegação ....... . 
Companhia Navegação Su!-(Rlo"Grandense .. . 

RECAPITULAÇÃO 

Companhias brasileiras. . . . .............. . 
Companhias inglezas. . . .. ............... . 
Companhias allemãs ..................... . 
Companhias francezas. . . .. .............. . 
Companhias italianas. . . .. .............. . 
Companhias austro-hungar.as. . . . ......... . 
Companhias d:versas. . . .. ..... : . ........ . 

Total. 
) 

Navios enJ'rados Tonelagem 

4.675 
1.195 
1.505 

617 

418 

287-
295 
137· 

9.129 

Navior.s 

9.129 
1.451 
1.008 

316 
201 
181 
423 

12.709 

5.298.645 
1.278. 784 
1.206.670 

220.904 

175.987 

166.978 
1S6.893 
168.898 

8.673.759 

1'-onelagem 

8.673.759 
5.953.806 
3.168. 708 
1.023.531 . 

662.278 
515.815 
794.394 

20.792.291 
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MOVIMENTO IMMIGRATORIO E COLONIAS 

Lamentamos que a escassez do tempo não nos permitta tratarmos deste 
assumpto com o desenvo:v,mento cor·respondente á sua importancia . 

Em um paiz novo como o nosso, e com as condições naturaes de que é 
dotado, o problema da im-migração, pelos resultaJ<io.s convenientes e necessa-
rios a varios ramos da nossa actividade, sobreleva a muitos outros que, no 
em tanto, teem merecido maior apreço e maiores cuidados d a Administração . 

Basta considerar que ·cada immigra:nte, se aqui se radica, não é só um 
concurrente ao trabalho e á exploração de no.ssas riquezas, mas tambem ao 
aJ~erféiçoamento social, e á formação da nacionalidade . 

Afigura-se-nos bem auspicioso o movimento immigratorio que os dados 
offidaes .accusam nos ultimos cinco annos, como se póde verificar do seguint.e 

OU ADRO DOS JMMIGRANT ES ENTRADOS POR DIVE RSOS PORTOS DO BRAZIL NO PE-
RIODO DE 1908 A 1912 

Ao·moa 

NACliONALIDADES I 
.I 

1 908 1 

I 
1 909 1910 19tl 11912 Total 

I I I I I 
Por tug-uezes. ....... ... 37 .6.281 30.577 1 30 . 8S71 47.493\ 76 .5301 22.a: 08·5 
H espanhóes. . ......... . 14 . .8621 16.21·91 20.8431 27 .'141\ 35 .49t2\ 114 . 557 
Italianos. . ...... .. ... . 13:8731 1•3 . 6681 14 . 1631 22.914\ 31.7851 96.403 
Russos. ............... 5. 7811 5.6631 2.4621 14. 0131 9. 1931 37:112 
Turcos-arabes. . ········ a . t7o l 4 .0'171 5 .12571 6 . 3191 7.3021 26 . 0&5 
Allemães. ············· 2. 931 1 5. 4!131 ·3. 9021 4·.2511 5. 7331 22 . .230 
Aus t ro-hungaros. . ..... 5 .3721 4.0651 2.9201 4.1.3t21 3 .04~1 19 . 534 
Brazileiros. . .......... 4.1-591 1.-'!1201 1. 8131 2.39121 2 .2951 11.979 
Fra ncezes. . ... ... .. .... !J:9t21 11 . 2411 1 .. 1 341 1 .3971 1. 513 \ 6 . 277 
lnglezes. ..... ... ...... 1. 1091 7781 1. 087 1 tl.1157 l 1. 0771 5 . 208 
Suecos. . ...... ........ 191 351 4-241 1.1·16t 5 9 f 1 .>6·53 
Argentinos. . ....... .... 3291 1761 4771 6.241 5001 2 .• 106 
Barbadenses. .. .. ...... - I - I 44141 2931 - I 737 
Belgas. . ... ... ...... .. 871 991 831 2931 2 551 817 
Norte americanos. ..... 3381 27•21 3441 2751 3701 1.599 
Gregos. ·············· 99 1 941 1lal 2501 4531 1.009 
Hollandezes. . ....... .. 1..~371 1. 0361 1971 2471 2-431 2 .760 
Su issos. •••••• •• • • • ol o o 41421 2621 ] 561 21291 2811 1. H70 
Uruguayos. . .. ... ... ... 641 Rt21 14141 2291 13 31 65.2 
Bolivianos. . ........... 201 291 251 U31 '121 249 
Diversos. . ... ........ .. 2 .3•831 364:1 1. 7191 1. 0391 3.9111 9 . H6 

- - 1 --1--1 --I - - I 
Total ......... .. 94.6961 85.4101 88.564 \ 1 315 .'96171 180 . 1821 584.818 

I I 1 I I 

Ent!la·ram, como se vê, no Brasi•l, no alludido periodo, 548.818 immi-
grantes. 

Em vi·sta do augmento v·erifi.cado ·nos ult-imtls quatro annos, é de sup-
por <JUe a immigração, no ·corrente anno, chegue a 200 .000 approxima-da-



- 113-

mente; não devendo ser tida como exaggerada esta cifra, uma vez que ill 
entrada conhecida '!lOS sete primeiros mezes, isto é, a·té 31 de julhQ já at-
ti:ngiJ a 121.042. ' 

P.ela especificaçao das respec·tivas nacionalidades, la corrente immigra-
toria, em relação a nQsso paiz, está obedecendo ao impulso natural da affi-
dade da raça. 

SQmos precisamente mais procurados pelo·s povos de origem latina, ca-
bendo a prepO'Ilderancia numerica aos :portuguezes, aos quaes se seguem os 
hespanhoes e italianos. Em um total de 584.818 estrangeiros figuram os 
lat·inos com 444.146, o que quer dizer que no mü•vimento immigratoriQ elles 
represent-am mais de quatro quintas partes. 

Todos esses est11angeiros, que vêm trazer ao nosso trabao!'l10 o concurso 
p-recioso de sua actividade, se aeham localizados .em nucleos co·loni•aes ou 
estabelecidos directamente por conta prQpria na lavoura ou industria do ·paiz, 
o qu.:: mais commumente se d·á eom QS •anglos-saxonios e os slavo·s. 

·Dos 180.182 immigra'lltes entrados em 1912 foram espontaneos 126.394 
e subsidiados 53.788. 

Desse total 134.734 eram agricultores e 45.448 dedicadQs a diversas 
pro fissões. 

A espont·aneidade com que tão crescido numero de immigrantes pro-
cura o noss-O paiz deverá ser comprehendida como ovaliüsa indil;ia.ção, para 
não insistirmos no prQcesso de povo·allllento media:nte contractos - a tanto 
por immigrante que aporta ás nossas plagas, mas para nos limitarmos a as-
segurar aQ estrangeiro as condições de prosperidade, que estão na ?rdem 
e justiça, na facilidade de acquisição da terra e de trabalho e nos me1os de 
transporte, etc. 

Apr-esentamos, em seg-uida, :a relação dos ·nueJ.eos federaes e esta:duaes, 
que são auxiliados pela União: 

N ucleos cQI<miaes: 
Affonso Penna (•Estado do Espírito Santo) . . . . ...... . 
Visconde de Mauá ............ .. ........ .. ....... . 
Itatiaya ..................... . .. . ...... . . . ...... .. . 
João Pinheiro . .. . ....... . . . ...... . .. . .. . ...... . .. . 
Inconfidentes .. . ..... .. .............. · ........... . 
Bandeirantes .. ................... ...... ........ . . . 
MQnção .................. ... .. · ... · · · · · · · · · · · · · · · 
lvahY ... .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Tayó . .. : . ...... . ......... · · · · · · · · · · · · .. . · · · · · · · · · 
lraty .............. · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 
V era Guarany ....................... . ... . ........ . 
Senador Corrêa . . . · .... . .. .. ... .... · · · .. . · · · · · · · · · · · 
J esuinQ Marcondes ........ . : .... . . .. ...... . · . · · · . · 
!tapará . ... ... . ... . ..... . . ,. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cruz Maehado .... .-... . .. . .... .... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Apucarona ....................... . .... · · · ... · .. · · 
Senador Esteves Junior ................ · · ... · · · · · · · 
A·nnitap·olis. . . . .... .... .............. · . ... · · · · · · · 
Guarany ... ........ . ............. . ... . ..... . ... . . 
l ju-hy ................. .. .. · ... , ........ · .... · .... · 
E·recbim ... . . . ..... . ... . ...... . . . .......... . ... . . . 
Vargem Gr:ande .... ... .. . .. . .... . . . , .... . .... · · . . · · 
Constança . . ........ . ....... ..... . . ...... . ...... . . 
Santa. M'aria . ................ . ....... . ....... ... . 
Itaj·ubá . ....... . ....... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Famílias 
357 

71 
48 
96 

143 
162 
170 
663 

63 
249 
796 
420 
30 

264 
595 
149 
115 
314 

3.010 
3.514 
2.525 

42 
71 
54 
34 

Pessoas 
2.037 

371 
266 
543 
879 
934 
835 

3.34g 
312 

1. 196 
2.968 
2.082 

152 
1.098 
2.596 

699 
622 

1.511 
18.300 
28 .000 ' 
15.000 

244 
426 
375 
220 
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Nucle{)S coloniaes : 
Affonso Penna (Estado do Paraná) .. . . ... . .. ... ... . 

Familias 
37 

Pessoas 
175 

1.895 
137 
109 
71 

300 

Nova G allici.a . ... . ................... . ........... . 
Wen.!esláo Braz ... .. . : . .......................... . 
Major Vieira . . ... . . . ... ... .... . ...... .. . .. ....... . 
Rio Duce . .. . ....... ... ..... .. ...... . ... . . . .. . . .. . . 
Barão de Ay.uruoca ........... . ................ . .. . 

400 
22 
18 
14 
46 

Rodrigo Sil V'.a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nova Baden .. .. . . . ........ . ....... .. ....... . .... . 
Francisco Salles . .... .. .. . . . .... .... . . ...... . .... . ·. 

224 
71 
53 

1.675 
387 
284 
403 AIVulsos em diversos nucleos . . .... .. . . . . .... : ..... . 

Total . . . ............ . .. . .............. . .... . 14.840 90 .451 

Sabemos que em muitos delles, o numero de famílias tem expa.ntanea· 
mente augmentado. 

Para as colonias prosperas e importantes do Rio Grande do Sul a im-
'nigração expontanea cada vez mais avulta. 

E' interessante conhecer as areas cultivadas e as especies de cultura 
~referidas pelos colonos localisados como proprietarios territoriaes . Eis, a 
respeito, uma ligeira estatística. 

' I 

AHEA I 
COLI.EITA 

EM HECTARES I --------~,---------! Unidade QuantidadE> 

VALOR CULTURAS ETC. 

I 
Milho .................... I 46.995 
Feijão. . . . . .. ..... .... .. 1 3.549 
Cent eio. . . . .. . ..... . ... . .. 1 2 .203 
{i'rigo ... . ... ... ... ...... .. , 
Cevada. ................. . 
Aveia ... . .... .. .. .. ...... . 

2.600 
699 
180 

Arroz ....•........... .. . -I 2:210 
Bat ata ingleza . . . . . .. .. . .. ·I 328 
Café . ......... .. .. .... .... 1 1. 950 
Alfafa. . . . ...... .... ..... -I 603 
Mandioca ... . . .. .. ..... . .. I 7.120 
Batata doce. . . . .......... ·I 8.710 
Culturas diversas. . . . ...... I 
Productos de origem vege-1 

tal, animal e industrial ... 1 
1----

Somma ............ ·I 77.04/l 
I 

Litro. 
» 

» 

» 
Kilo .. 

» 

I . I 
.[79. 000 . O OOI 
1 6.839. 4391 

3. 266 :131$300 
939 :871$200 
360.977$400 
703:093$821 
106:007$609 

'I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

9. 648.6221 
6.709.4311 

943.6141 
421.5601 

7.895.8311 
2.240.0001 
3.160 . O OOI 

627. O OOI 
I 
I 
I 

37:460$213 
731:075$153 
367:031$800 
401:173$500 

96 :473$227 
276 :132$109 

. 276 :000$000 
1.562:454$362 

I 1.683.:060$326 
1---
[lO. 806 :942$020 
I 

E' muito i~completa a estatística supra . Não se mencionam ahi muitos 
productos de generalisada cultura em quasi todos, !.enão todos os nuclef.l• 
coloniaes, taes como all!odão. canna de assucar; amendoim, fumo, vinho, íu-
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pulo, etc., que não estão comprehendidos sob a designação de culturas di-
versas. 

Referem-se estas a ervilhas, favas e toda a variedade de hortaliças. 
Sentimos não sejam mais completas as infotm ações sobre este assum-

pto, que reputamos da maior relevai:J.cia. 

VJAÇÃO FERREA DO BRAZIL 

VII 

Os quadros abaixo consignam o estado da viação ferrea a 31 de de-
zembro dos ultimos tres annos: 

Em 31 de dezembro de 1910 

D esignação dos estra das 

I 
I 

Pertencentes á. União - Adrnl-1 
nistrad·as pela União .. . .. . . , 

Pert~.ncentes 11. União - Ar-
rendadas. . ....... . . ..... ·I 

Concedidas pela União - Com i 
garantia de juros .. .. . .. . . ·I 

Concedidas pela União - Semi 
garantia de juros . .. . ..... ·I 

Estadoaes. . .....•... ...... I 
Total ... .. ... ... . .... • I 

I 
I 

E1n 
traf~go 

I 
Kilometrosl 

I 
I 

3 .21l9,96'2 l 
I 

7.089,715 1 
I 

3.07-1,983 1 
I 

1. 924,297 1 
6 . 160;599 1 

I 
21.466,556 1 

I 

I 
Em 1 

constru cçãol 
I 
I 
I 

Kilomet ros l 
I 
I 

509,63.81 
I 

2.15.3,8911 
I 

438,8141 
I 

148,9501 
506,551 1 

I 
3. 757,844 1 

I 

Em 31 de dezembro de 1911 

I 
I 

I - De propr iedade da União \ 
e sob sua a.drninistra,ção . ... I 

li - De propriedad e da U.niil.o l 
e arr~.no ad as ...... · .• . . ..... I 

III - Concedidas pela . União,! 
"om garantia de juros . . . . .. f 

IV - Concedidas pela União,! 
sem garantia de juros ...... I 

V - Estadoaes .. · ...... ... ... f 
I 

Total .... . . .... . ... . . • I 
I 

En1 
trafego 

Kilomctros l 
I 
I 

3. 343,955 1 
I 

7. 462,113 1 
1 

3.1147,044 1 
I 

1.933,902 1 
6.399,891 1 

I 
22 .1286,1905 1 

I 

I 
Em I 

com•trucção I 
I 
I 

Kilometrosl 
I 
I 

4.38,6421 
I 

2. o.&2,9 oo 1 

I 
2>65,67161 

I 
19.'1,7991 
8U,790I 

I 
3.840,707 1 

I 

I 
Com estu- I 
<los appro- I 

vados I 
I 
I 

Kilomet ros l 
I 
I 

422,744 1 
I 

1.4n,7091 
I 

888,5·37 1 
I 

1..183,18•6 1 
424,092 1 

I 
4 . 410,268 1 

I 

I 
Com estu- I 
dós appro- 1 
vados I 

I 
Kilometrosl 

I 
I 

435,2961 
I 

2. 281,6271 
I 

837,61-4Í 
I 

1.259,66.21 
259,20~1 

I 
". 073,4051 

I 

Total 

Kilornetros 

4 . 15 2,3.[4 

10. 7~5,31;; 

4.399,3134 

3. 256,433 
7. 091,2·42 

29. 634,66õ 

Total 

Kilometros 

4 • .217,89.:! 

11 . &26,6•40 

4. 240,234 

3 . 392,3611 
7. 523,887 

31.201,017 
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ESTADJ DA VIAÇÃO FE!RREA DA RE!PUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS Do BRAZIL 

Em 31 de dezembro de 1912. - Extensão em kilometros 

I 

i 
Dooignação Em Em Com e•tudo~ I Tot&l trafego constt ucçi!o approvados 

~ ~'*tPl"a I 
I I 

Estradas de tproprieda:de e I I I 
administração da União .. 3 ."531,55-4 1 1. 904,557 426,722 1 5.862,833 

I I 
Estradas de -propriedade da I I I 

União "' arrendad-as ...... s .~68,S.60 I 2.185,126 :; . 957 ,0·23 1 14.810,508 
I 

Estrrud·as eom ga1·an tias <I e I 
I 

juros, ooncedida11 p e 1 a I I I 
União ..... .............. 3 .. 212,729 1 714,9.68 '60.4 182 1 4. 431,879 

I . I 
Estradas sem garantias de I 

I I 
juros eoneedidas p~la I 

767,4891 
I 

União. ....... .......... . 1. 988,997 1 ~ 79,943 2. 936,429 
I I 

IJJstra<Ias concedidas pelos Es· I I 
I I 

ta-dos (a) ............... 6.089,742 ! 769,494 9!,260! ~.M3,496 

I I 
I -·---- ----1 -·----
I I 

Total ..... ... •..... .. 23.49.1,382 1 5 :7!i4,087 ,fi. 7 49,67•6 1 34.995,H6 
I I 
I I 

Observação. - (a) A diminuição de extensão que se nota, comparativa-
mente á (lo 11nno anterior, provém da deducção de 546 kilometros, approxi-
madamente, de linhas concedidas pelos Estados, as quaes, encampadas pela 
União, foram incorporadas ás rêdes arrendadas ás Companhias. 

Comparadas entre si, verifka·se em 1911 o augmento de 820k.349 nas 
estradas em trafego; de 82lt,863 nas estradas em construcção; e de 663k,137 
nas que estão com ·estudos approvados. 

Em 1912, relátivamente a 1~11, o augmento foi de 1.204,477 kilometros 
nas estradas em trafego; de 1.913,380 nas estradas em construcção e de 
676,271 nas que estão com estudos approvados. 

No quadro adiante se faz o resumo do desenv.olvimento kilvmetrico que 
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teem todas as estradas de ferro em trafego, em construcção e com estudos 
approvados: 

RESUMO 

li::S:TBl\S.iO JIM KILOMBTBO 

UBSIGNA~!ÁO DAS BSTIUDA8 

Em tmfego 

Estra ias de propried,.de e arimiuis- ] 
tração da União ••••••••••••••••.• , 3.531,554 

Estradas de propriedade da l.' uião e 
Arrendadas ......................... 8.668,360 

Estradas com g•rantia de juros cou-
cedida.~ pela União ......... .. ... 

Eatr.adaa sem ga1 antia de juros con-
3.212,729 

cedidss pela União .............. . 
Estrada.~ concedidas pelos Est::l-

1.988,997 

dos .............................. (a)6.089, 742 

Total. .................... .. 

Em con-
strucção 

1.904,5.37 

ll.l85,125 

714,968 

179,943 

769.494 

i Com eatu-

1 

dos app•·o-
va,dos 

I 
426,722 

3.957,023 

504,182 

767,489 ' 
I 

94,260 l 

Total 

5.862,833 

14.810,508 

4 431,879 

2.936,429 

6.953,496 

(1) Observa-ção :.-"Este quadro ê orga:ni-zado de accôrdo com as communicaçõu.; 
ofeitas pela Secretaria desta In~pectoria. 

(o) A d'imioDuição de extensão que se nota comparati<vrunente ã. do anuo anterior, 
.provêm da deducção de 546 kiJometros, approximadameute, de linhas con-
cedidas ·pelos Estados, as quaes, enOO·JD:Prudas pela União, foram i-ncorpora· 
das ás rêdes arrendadas â.s Comp:>.nhias . 

Eis os trechos de estradas sob a fiscalização da Inspectoria Federal das 
Estradas inauguradas no primeiro semestre do corrente anno: 

•Designação Kilometro \ , Data da: inauguraç~o 

E. F. Itaquy a S. Borja 

Itaquy a S. Borja ................ . 12~.870 1 O de fevereiro. 

E. F. Go.yaz 

Béthoud a Catalão (2• trecho) ..... 62.191 2 4 de fevereiro. 

Rede Sul Mineira 

Itigua.ssú a Monte Santo ...... · ... . 14.000 de março. 

Total. ...................... . 200.061 
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Ha mais os seguintes t•rechos, inaugurados de junho n 15 di! •setem'bro : 

Designação : j. .Kilometro Data. d a. i:na.ugura.gã.o 

VIação da Bahia 

Barracão a. Aracajtl ... . , . .. .. . . , . .• 170.109 S de julho. 

Victoria a Minas 

Riacho das Varas a Baraúna . . .. 35.000 3 de agosto. 

Goyaz 

Urubú a Sama mbaia .. ... .... . . . . .. 37 . 422 15 de setembro. 

Total. .. .. ... . · .. . . . ... . ...... . 242 . 531 

Total geral. . ...... . .. . .. .. ..... . 

Os nove quadros estampados a seguir registram o movimento financei-
ro das Estradas de Ferro arrendadas e concedidas com e sem garantia de 
juros, nos annos de 1910, 1911 e 1912, o que permitte a comparação .de an-
no ·para anno e a apreciação dos resultados que produzem os diversos re-
gimens a que estão ellas subordinadas. 

Chamamos a attenção da commissão para esses quadros: 
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RECEITAS I! DESPEZAS DAS ESTRADAS DI! FERRO ARRENDADAS EM 1910 PELO GO· 

VI!RNO DA UNIÃO, I! SOB FISCALIZAÇÃO DA INSPI!CTORIA FEDERAL DAS ES· 
TRADAS 

l 

Designação 

Rêide Cearense: 
Ba tu ri tê ....... 
Sobral ........•..•. 
Central do Rio Gran-

de -do Norte ...•..•• , 
Great Western: 

Natal a Itamaraty .. . 
Co.J:9'1-e d'Eu ......... I 
Reclfc no S. !.l'ran~isco 
Central de Pern-am· 

buco ..• . .•...... 
Sul de Pernambuco .. 
Central de Alagôas e 

ramal ..........• 
Paulo Affonso. . . . . . I 
Ribeirão a Cortez .... 

RMe Bahiana: 
Alagoinhn a ProprUi..l 

S. Francisco ... - ....• 
Central da Bahia .... 
Rêde Sul Mineira. __ . 

Goyaz: 
Formiga a Goyaz .... 
Araguary n Catalão .. 
Paranâ. ..........•• 
D Thereza Christina. 
Vlaçl!.o Ferrea do Rio 

Grande do Sul. •. _. 
ltá:pura a Corumbâ .. 
Ma:deira-<.>vfamorê ...• 

Total . . ......... . 

Receita 

1910 

--·------
1.607:509$062 

599:005$040 

103:772$500 

3r:r :577$090 
87():266$670 

2.451:445$120 

I 

1. 693 :27'1$14i 
808:706$010 

1. 018 :339$910 
43:593$410 
58 :465$230 

137 :791$861 
2. 287 :098$102 

938:181$510 
3. 569 :611$961 . 

100:446$750 

4.68~:356$807 
143:092$730 

1 o. 711 :041$160 

Despezn 

191G 

1.312:179$752 
376:228$82, 

202 :814$166 

350 :616$77{ 
792:164$27( 

1.190 :821$55t 

1.135 :97 4$240 
755 :661$010 

I 

754:255$170 
110:610$000 
57:090~65C 

219:587$2)(; 
2. 402 :7 41$832 

841 :020$48~ 
8.621:891$883 

350:721$197 

, , 175:376$284 
310:044$599 

7 . 341 :327$248 

128 :681$222 Não se conhec( 

32.182:578$663 26.300:627$233 

- ------
Salõo 

----- -

295 :329 31C $ 
222:776$216 

I 
78 :102$400 I 

1. 260 :ii23$570 

557 :302$900 I 
53:045~600 

264 :os4$74o 1 

1:374$580 

142:161$022 

506 :980$52. 

3.369:713$912 

«Deflcih 

-----··--

-

ns :541$66 . 

~7 :039~1380 

67:016$590 

81:795$43~ 
115:643$730 

52:279$92 

250:274$447 

ns :9r.1$869 

---- --·- -
6.751:494$773 869:543$340 
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Receita Despeza Saldo I ~Deficit» 

Designação 

1911 1911 

--- -
Rêde Cearense: 

Baturité .• 1. 775 :754$368 1. 488 :300$:Í79 287:453:989 
Sobral .... ......... 543:922$602 458:634$791 85 :287$811 
Central do Rlo Gntn· 

de <lo Norte .•.• ....• 166:265$300 275 :840$412 - 109:575$112 
Great Western: 

Nata·! a Itamaraty ... 423:293$290 387:197$760 36:095$530 
O<Jm;de õ'Eu ........• ' 1-.089 :474$680 861:788$870 227:685$810 
Recife ao S. Francisco 2". 329 :591$430 1.413:482$200 916:109$330 
Central de Pernam-

buco •. ········ 1. 917 :·617$610 1 . 372:531$990 545 :085$620 
Sul de Pernambuco .. 690:723$790 742:802$070 - 52:078$280 
Central de Alagôas e 

ramal ... • ······· 1. 003 :655$310 808 :379$100 195:276$210 
Paulo .Affonso ...... 55:705$820 115:166$370 - 59:460$550 
Ribeirão a Cortez .... 52:081$210 87 :684$130 - 35:602$920 

Rêde Bahi'lna: 
Alagoinha a Propr!â.. 160 :252$440 228:408$978 - 68 :156$5"38 

S. .Francisco ..•.... . • 2.345:181$469 2.336:519$514 8:661$955 
Central <la Bahia .... 936:047$041 842 :365$469 93:681$572 
Rêde 'Sul Minei·ra .... 3.995:889$047 3.614:572$237 381:316$810 

Goyaz: 
Formiga a Goyaz .... 160 :494$730 427:987$699 - 267:492$969 
Araguary a Catalão .. 24:122$000 42:653$969 - 18 :531$969 
Paraná .... ......... 6.002:394$630 4.517:009$357 1.485:385$273 
D. Thereza Chrlstina. 186:348$670 31'6:318$327 - 129:969$657 
Viaçã{) Ferrea do Rio 

Grande l!o Sul. .... 12.016:543$950 8.651:190$572 3.365:353$378 
Itnpura a Corumbá .. 48:100$560 113:892$950 - I 65:792$390 
MaJàeira-jMamorê ... . 2.121:454$520 ::-<ão se conhece 

Total. ..........• 35.923:459$947 29.102:727$144 7. 627 :3.93$188 806:660$38ã 



Designa<;:ã.o 

RIW.e ·Cearense: 
B 
s 

aturité . ... ...... 
obrnl . .. .... ..... . 
Central do Rio Gran 

de do Norte ........ 
Great Western: 
atai N 

Co 
R 
c 

a Itamaraty ... 
n)'h~ d•Eu ......... 

eclfe ao .S. Francisco 
entrab ·de iPell'nam-
buco .... ........ 

ui s 
c 

de Pernambuco .. 
entra! de Alagõas e 
ramal .... ........ 

aulo p 
R 

Mfonso ...... 
lbelrllo a Cortez .... 
Rêde Bahia.na: 

lagoinhas a Pro!Jrlá. 
Fra:ncisco ..... .. .. 

A 
s 
c 
R 

entrai da Bahia .... 
êde Sul Mlnei·ra .... 
Goyaz: 

ormiga a Goyaz ... . F 
A 
p 

raguary a Cata.Hl.o .. 
ara.nA .... .... . ..... 

D 
v 

. Thereza Chrlstlna. 
!ação Ferrea do Rio 
Grande do Sul. .... 

ta pura a CorumbfL. I 
M ·a'Clelra-Mamorê .... 

Total. ........... 

- 121-
-

Receita Despeza Sal<lo «Deficlt» 

1912 1912 

- --------

2.011:897$810 1. 764:281$170 247:616$640 
647:149$570 641 :118$560 6:031$010 

129 :748$800 346:528$709 - 216:779$90, 

412:906$640 387:732$560 25 :174$080 
1.192 :254$440 893.:295$180 298:959$260 
2. 343 :274$280 1. 306 :335$100 1.036:939$180 '• 

2.143 :005$910 1. 402 :805$120 740:200$79P 
666:725$490 650:351$330 16:374$160 

99ll :321$730 733:453$510 258:868$220 
48:393$~90 122:218$350 - 73 :824$460 
65 :259$030 89:709$740 - 24:451$170 

193 :104$410 201 :023$268 - 7:918$858 
~. 304 :136$!36 2.632:149$620 - 328:013$484 

903:727$661 953 :393$613 - ·iU :666$052 
4.966:317$676 3 .'816 :138$248 1.150:179$427 

248:894$26~ 530:510$384 - 281:616$115 
92:389$870 196:164$367 - 103:764$497 

6 . 295:487$666 6.426 :719$145 868:768$521 
162:254$140 332:941$280 - 170:690$140 

12.932:888$456 8.129 :7 49$526 ,L 803 :138$931 
31:666$770 131 :803U90 - 10·0 :136$420 

4. 656:169$012 2.024:389$823 2. 631 :779$189 

43.439:969$556 32.712:801$793 12.083:029$408 1.356:861$646 

Nos tota-es das despezas estão Incluídas as quotas de arrend•amento e de fis-
calização. 
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ESTRADAS DE l'ERRO CONCEDIDAS COM GARANTIA DE JUROS, EM 1910 

Designação 

Tocantins ..... . ... . 
Caxias a Cajazciras. 

Victoria a Minas : 
Victoria a Itabira .... 
Curralin.ho a Diaman-

tina . ..... ·· . .... · 
Leopo1din a Railway: 

Central de Macahê .. 
Prolongamento da Ba-

rão de Araruama .. 
S. Eduardo ao Cacho- 1 

ciro de Itapemirim. 
BauTú a Itapura .... . 

·Mogyana: 
Jaguarn ·a Araguary .. 

·Sorocabana e Itu· 
ana: 

Capã.o Bonito a Tibi-
riçá ............. . 

Tatuhy a Itararé .... . 
S. Paulo"Rio Grande: 

Itara·ré ao Uruguay .. 
Linha ele S. Francisco 
Quarahim a Ita.q,uy . . . 

'l'utal ... . . .. . .. . . 

Receita 

1910 

110 :355$302 

655:439$547 

7 :212$187 

62:398$773 

114:469$803 

167:724$205 
574 :181$840 

980:705$456 

1. 061 :3!12$000 
908:428$050 

Despeza 

1no 

126:154$889 

969:363$431 

29 :270$471 

118:665$33~ 

177:216$242 

343:901$870 
815 :928'$757 

1. 080:377$041 

794 :2R9$143 
807 :921$959 

2. osz :568$102 2 . o6i :665$041 
100 .:545$351 147 :961$822 
424:503$403 400 :101$4341 

- í . 249, :924·$01817. 872 :797$432 

.Saldo 

267 :122$85~ I 
100:506$091 

20:903$061 1 

24:401$969 1 

412 :933$879 

15:799$587 

313:923$884 

22 :058$!l84 

56:266$55Q 

62:746$439 

176:177$665 
241:746$917 

99 :671$585 

47:416$174 

1.035:807$391 



Designação 

T ocantins .......•.. 
caxJas a Cajaz(•Jl'a• .• 

Victoria a !\fina.a 1 
V ic torla a Ita.bira . ... 
Currallnho a Diaman-

tina ....•....... . 
Leopoldlna Rai lway : 

C'Pntral c' , :M:acah(l .. 
Prolongamento da. Ba-

rão de Araruama. . . 
S. Eduardo ao Cacho-

elro de Itapemlrim. 
:Saurü a Itapura ..... 

Mogyana: 
Jaguara a .Arag1,1ary .. 

Sorocabana e !tu· 
ana: 

CaJ)ão Bonito a Tlbl-
rlç!i. ..... 

Tatuhy a Itararê ..... 
S. Paulo-Rio Grande: 

Itara:re ao Uruguay . . 
Linha de S. Francls<:c 
Quarahlm a Itaqouy . .. 

TOtal. •. : •. ....... 

Receita 

1911 

120 :202$6~~ 

923 :373U95 

59 :037$03. 

67 :014$311> 

115 :849$787 

227:964$46 ' 
867 :907$20 ·. 

1.112 :332$26E-

1. 3~3 :111$960 
l.l!05 :033$680 

2.658:579$60~ 
200:117$484 
420 :278$56~ 

i23 ......... 

1911 

127:984$36< 

1. 024 :971$62f 

101:098$85 '; 

110 :609$44< 

199 :6 33$03~ 

302 :460$670 
1.166 :398$66f 

1.189 :320$884 

811:569$594 
881 :863U97 

2.776:701$54~ 
259:126$96~ 

416:938$60f 

9 . 200:810$947 9. 368 :567$643 

Saldo cDetl<:lh 

1911 1911 
--- ---- · , ____ _ 

511 :542$3i; r 
323 :170$15 ; 

838:052$4P " . 

7:781$ ' '' 

101 :698$~ ~1 

42:061 $8~ 

43 :695$12 

83:683$247 

74:48 6$20 
~98:491$46 0 

76:988$61 . 

218 :122$0'' 
59 :00~$4 ' 

1. 005 : 818$18~~ 
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} 
! I Receita Despeza SaLdo «•DefiCitD 

Designação I 
" 1912 1912 1912 1912 

Tocan ti_n~ • . . . ...... - 24:745$576 296:287$45:: - 271:541$787 
Caxias a, Cajazniras . . 132:856$769 122:549$221 10:307$548 -

Victotia a Minas: 
Victoria. a Itabira .... 1. 401 :210$455 1. 389 :232$494 11 :977$96: -
Curraliriho a Dian:.J.n-

tina . .... . .. ........ 88:438$110 189 :371$332 - 100:933$222 
Leopol-dina Railway : 

Central. , de Macah.S, .. 67:440$388 120:859$420 - 53:419$032 
Prolongamento {la Ba-

rão d,e .Araruama .. 132:569$992 197:309$396 - 64:739$404 
S. Edual'\do ll.o Cacho-

eiro qe Itapemirim. 403:378$953 387:635$529 15 :743$424 -
Baurú lj. I1;apura ..••. 1.171:505$24~ 1. 323 :502$340 - 151:997$100 

Mogyàna·: 
Jaguara a, Araguary .. 1.356:754$595 1. 302 :525$036 5"4:229$559 -

Sorocabana e Itu-
ana: 

Capão Bonito a Tibi- ... 
riçâ. ...........•. 1.625:431$800 840:701$956 784:729$844 -

Tatuhy a Itararê ..... 1. 738 :483$400 998:657$785 739 :825$615 -S. Pauio"Rio Grande: 
Itara·rê .ao ,Uruguay •. 3.161:758$297 3.694:375$969 - 532:617$672 
Linha d·e S. Francisco 180:530$371 212 :811$513 - 92:281$142 
Quarahim a Itaq.uy ... 401:766$049 414:517$877 - 12:751$828 

Total. ........... 11.886 :869$995 11.550:337$321 1.616:813$951 1.280:281$277 



ESTRADAS DE FERRO CONCEDIDAS SEM GARANTIA DE JUROS, E'M 1910 

l Receita Despeza SaHro «Defic!h 

D esignação 

1910 1910 .1910 la10 

,. 

Recife ao Limoeiro ~ 

rama<=s .... ...... 1. 725 :374~ -, ~v 1. 088 :3.29$290 637:045$450 -
L eopoldina Railway: ' 

1. 796.:9-25$150 
Leopoldina e ra1naes. 2. 458:418$620 404:3.54$802 661:493$470 -
Sumidouro .. . ., . . ... 93:370$749 899 :1;10$985. - 310:984$053 
Carango·la € ramae-=:. ~ 813 :891$:::'18 655 :092$750 - 85:219$767 
Norte .. .. ........ . 1. 013 :804$153 236 :9:08$430 : 358:711$403 -
Sul do Espírito Santo 240:879$580 198 :0·29$110 3 :971.$150 -
Caravellas e ramal. . . .. 228:329$900 57 :1'25$490 : 30:3Ó0$790 -
Corcova'do . . . ... .. •. 67:627$000 64:054$506 10:501$510 - -
Rezend-e a Bocaina ... 42:045$500 48 :186$.240 - 22:00 9$006 
Bananal · .... ....... 28:305$000 15.386 :3'24$590 - . 19 :881$24 
Santos a Jundiahy .. . 25.769:358$830 4.767:ao4$684 10.383:034$240 -
Rlio C'l):tro . . .. .. . . . · .. 8.857:033$968 L 752:011$817 4.089:229$284 ~ 

Mogyana: -· 

Ribeirão Preto a Ja-
guara . e ·ramal ..•.. 2. 00·5 :081$052 27.354 :257$844 253:069$235 -

Total . ....... .... 43.343:520$310 61.527 :682$509 16.427:3,56$532 438:094$06 
' i - ··· 



Designacão 
- j ~] 

-, 

Reei f" ao Limo-.!iro (' 

ramé'lP.:: .... ······ 
Leopol-dlna Railway : 

eopol-dlna e ran1aes. 
umi.douro . ... 

L 
s 
c 
N 

..... 
arango!a e ra1naes . . 
0rte .. , . ......... 

Sul do E spírito Santo 
aravellas c 

c 
R 
B 

e ramal.,. 
orcovado .... ..... 
ezende a Baca;ina ... 
ananal ... • ....... 
antas s 

RJi.o 
a Jundiahy ... 

G4aro ...... ..... 

Mogyana: 

R ibeirão Preto a .la-
guara e ramal .. ..• 

Tota l. . ...... , .. .. 

Total ~e-;;l. ..... I 
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Receita. Despeza Sal• lo «Deficit. 
•i I 

1911 1911 1911 1911 

I 
2 . 140 :896$30(· 1.267 :060$33(. 873 :835P70 -

2. 372 :133$313 1. 773 :211$560 598 :921$753 
f] -

'85 :522$646 374 :0·64$100 - 288:541$454 
958 :784$452 930:328$259 28:456$193 -1. 842 :229$090 1. 275 :080$00(1 567 :149$090 -518:822$151 633 :15 6$'160 - 114 :274$011 
293:642$147 214:098$140 79:544$007 -

75:369$00 ( 64:063$950 11:305$050 -
38:860$160 58:818$630 - 19:958$470 
29 :904$20 ( 48:517$0 00 - 18:612$800 

. 29.422 :329$23 1 18.123 :012$510 11.299:316$720 -- 10.824:882$96 ( 5. 634:838$122 5.190:044$83 8 -
2.315:137$827 l. 858 :5 10$310 456:627$517 -

50.918:573$476 32.254:759$071 19.105:201$13F 441:386$735 

96 . 0•42 :844$370 70.726:053$858 - -



" 

' 
Designação i: 

~ ;. . 

Recife ao Limoeiro e 
ramaes .... .. ... . 
Leopoldlna .Rallway : 

Leopoldina e ramaes. 
Sumidouro .... ..... 
Carangoia e .ramaes .. 
N orte .... ········· Sul do Espirito Santo 
Caravellas e ramal ... 
Corcovado .... ..... 

ezende a Bocaina ... 
an1mal .. .. 

R 
B 
s 
R 

······· antos a .Jundlahy ..• 
i o Cl!,aro ........... 

Mogyana: 

R ibelrão Preto a Ja-
guara e ramal. ..• , 

Total. ........... 

Total ge-ral. . .... 

127-

Receita De!Sopeza Saldo ~·Deficlt:t 

1912 1912 1912 1912 

2.297:195$420 1. 449 :127$660 848 :1)67$760 -

2.936:018$982 1.852:696$650 1.083:322$332 -100:745$336 350:512$20õ - 249:766$869 
1.162:278$349 938:695$448 223:582$901 -2 . 179:683$296 1 . 412:785$060 766 :898$236. -650:981$796 724 :105$420 - 73:123$624 

332:012$008 239 :734$840 92:277$168 -
82:642$700 63:588$695 19:054$005 -
40:832$910 55 :971$281 - 15:138$371 
46:305$000 48:186$240 - 1 :881$2.40 

32.393:200$2!0 20.524:689$170 11.868 :511$070 -
12.583:802$569 6.916:466$885 5.667 :335$684 -

~~ J[;.....-:,~1 , j L 

2.818:120$707 2.092:383$6171 725:737$090 -
' . 

. -.. 
57.623:~19$313 36.668:943$171 21.294:786$246 339. :910$104 

112.950 :658$864 80.932:082$285 - -
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL .. , 
Inserimos abaixo os quadros da r'eceita e da desp·eza da -Estrada de 

Ferro Central do Brasil, no ultimo decenni·o. 
A despeza está discriminada por pessoal e material, importando a-quélla 

em 254.440:079$987 e est;a em 108. 763:312$678; -as duas parcellas ascen· 
dem ao to.tal de 363.203:392$665, sendo a média annual de 36.320:339$266. 

Nos quadros seguintes confrontamos a receita com a despeza, verifi-
cando de 1907 por d·iante conünuos .deficif.s. 0.~ mais con.siderav·eis occor· 
reram nos. ultimos l·res annos, precisamente. quando fiambem se observa n-o 
quadro da despeza sensível augmento na columna relath·a ao pessoal. Real· 
mente, em 1910 esse augmento foi de 5.700:683$ e em 1911 de 5.141:844$. 
A receita, que decrescera em 1910 de 1.751:238$695, auginent()u, em 1911, 
de 2.561:773$334 e, em 1912, de 4.585:526$030, subi.ndo, no t.(Jital, a 
36.392:738$556, -o maior rendin.õnt•o que a Estrada ha produzido. 

Deve-se, pois, · attribuir os crescidos de'ficits, em grande parte. ao ai· 
ludidn augmento de despeza com-o pessoa! a quem o Congresso, então·, cO'n· 
cedera melhoria de 'Vencimentos e outras vantagens. 

E' interessante o exame dos quadros relatiV<ls á nossa mais important~ 
Estrada de Ferro. •Eil-os: 

Renda da Estrada de Ferro Central do! Brasil durante 'os annos de 1903 
a 1912: ' . · i 

A<rmo de ,, , 
, , 
, 
, 
, 
, ,, 
,, ~ , 
, " , 

1903 .......... . . .. ..... ..... . ·.·· . ...•...... 
1904 .......... ....... ·.· .................. . 
1905 ........... ·. •.• ....................... . 
1906 .. ·'· .. ............................... . 

~ ~~~ : : : : : : : : : : :· : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : :: : : : : : 
1909 .............. . .................... .. . 
1910 .......... . , .......................... . 
1911 ...... ' .............................. . 
1912 . .... .................. ... ........... . 

30.408:769$262 
27.948:692$116 
28.369:472$245 
30.887:757$521 
31.881 :925$541 
29.484:531$413 
30.996:677$887 
29.245:439$192 
31.807:212$526 
36.392:738$556 

Em 22 de setembro de 1913. - Carl.o$ Frederico de Oliveira, ajudante do 
çontador. - Visto, A, Barroca, 

· ' 



• 
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RECEITA E DESPEZA DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRAZIL DE J:103 A 1912 

-

Annos Receita Despeza .Saldo Deftcit 

190·3 ....... .... 30.408 :7-69$262 26.024:467$136 4.384 :302$12·6 

1904 ·········· 27.948:692.$116 31.298 :023$759 3.349 :331$643 

1905 .......... 28.369 :472$245 27.823 :789$·591 545 :682$6.64 

1906 ...... .. .. 30..887 :757$'521 30.574 :040•$0·22 313:708$499 

1907 ····· .. ... 31.881 :925$541 31.846 :826$0011 36 :099$541 

1908 .... ...... 29.484 :531$4lo3 32.182 :.377$000 2.697 :845$587 

1909 ·········· 30.996:677$887 31.2&2 :510$000 265:832$113 

1910 ·········· 29.245 :439$192 38.5,21 :SSli$000 9.276 :445$808 

1911 ::::::::::I 31.807 :212$•6 26 45.0lil :408$000 13.244 :195$474 

1912 36.392 :738$656 1 46.960:857$632 10.568 :119$07.6 

Observação - Em relação ao exercicio de 1912 falta apuração definitiva. 
Segunda secção de Contabilidade, 22 de setembro de 1913. - Luiz An-

tonio dos Reis. 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRAZIL 

QUADRO COMPARATIVO DA DESPEZA COM O PESSOAL E MATERIAL NO DECENNJO 
DE 1903 A 1912 E MAIS O SEMESTRE DO VIGENTE ANNO 

Exerci cios Pes~oa;l Material Total 

De 1903 ... ... . ... 17.492:620$218 9.531:846$918 26.024:467$136 

De 1904 .......... 19.900 :.2'59$6<55 11.397 :7<64$104 31.298 :023$759 

De 1905 . ..... .... H .138 :518$.291 8-685 :.27.1$300 27.823:789$591 

De 190-6 .......... 21.313 :647$276 9.260:401$747 30.574:049$022 

De 1907 ..... .. ... 2.1. 920 :<641$000 9. 92<5 :185$000 31.845:826$000 

De 1908 ... .. ' .• .. 22.107:709$000 1(».074:668$000 312.182 :377$000 

De 19~9 ....... ... 22.083 :330$000 9.179:180$000 31. 2ii2 :1510$001) 

De 1910 ..... •.. . • 27.784:013$000 10 . 737:872$000 38.521:885$000 

De 1911 ...... - .. . 3.2. 925 :857$000 12.125:551$00{1 45.051:4~8$000 

De 1912 ...... - . .. 33.304 :7 48$12-5 13.656 :10·9$1507 46. 960•:8<57$632 

De 19.13 (seis me· 

zes) ... ... .... 16. 46·8 :73~$423 ti .•189 :463$102 ~1.658:199$525 

254. 4·40 :079$987 108-763 :312$·678 363.203:392$-665 
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RENDA DA ESTRADA DE FERRO CE/NTRAL DO BRAZI'L DURANTE O 1" SEMESTRE 
DE 1913 

janeiro .................................. · · · · · · · · · · 
Fevereiro. . • . ................•..................... 
Março. ; ........................................... . 
Abril ( approxirnada). . . . ............•...... · ........ . 
Maio ( approxirnada). . . . ............................ . 
Junho (approximada) ............... . ............... . 

3. 194 :688$830 
2.973:073$513 
3.428:553$108 
3.070:439$344 
3.227:625$335 
3.196:601$290 

IEm 22 de setembro de 1913.-Carllos Frederico de Oliveira, ajudante de 
contador.- Visto. 29-9·913.-A. Barroca. 

A renda desse importante proprio nacional, no 1" semestre do corrente 
anno, elevou-se a 19.090:981$420, o .que faz sup.por que exceda a de 
1912, .a maior al'é agora arrecadada. 

Vi IH 

CORREIO GERAL 

A demonstração da renda e despesa do Correio Geral, no decennio de 
1903 a 1912, constante dos quadros seguintes, torna evidente a defeituosa 
organizaç_ão do serviço postal . 

A receita, que se desenvolvera paulatinamente até 1909, soffreu, em 
1910, devido á diminuição de taxas, a reducção de 1.819:353$393, reto· 
mando nos dous annos posteriores o crescimento regular, mas, sem attingir 
ao maxirno conquistado em 1909. No semestre venc:do do -corrente anno já 
se enuncia nova reducção, se a cifra inscripta no quadro exprime toda a 
renda. 1-.~ 

Coincidentemente com a depressão da renda, em 1910, deu-se o conside· 
ravel accrescirno, na despesa, de 5. 075:698$828, que se explica pela eleva· 
ção de vencimentos do pessoal, confQrrne resalta da respectiva columna, no 
confronto elos gastos de 1909 com os do anno irnrnediato . 

O facto que mais desperta a attenção, no exame desses quadros, é a 
considera'vel irnportancia a que tem attingido o defict't, persistente em tod.o 
o decennio, pois, qu~si se eleva á quantia total da renda em 1911 e 1912, 
não obstante o crescimento desta. 

Não pensamos que se deva fazer do serviço dos Correios fonte especial 
de receita; mas queríamos estivesse• organizado de rn~tneira a que, atten· 
dendo ás necessidades publicas não onerasse demasiado os cofres da União. 

Cumpre notar que as medidas tornadas na lei da receita vigente, no 
sentido de augrnentar a renda postal, não tiveram ainda completa execução. 
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Consigna o quadro abaixo a receita e despeza do Correio Geral, com os 
respectivos saldos e deficits, no ultimo decennio: 

f•! '1 !Ol · &1 

Annos Receita Despeza Saldo Deficit 

19&3 ·········· 7.0(}4:169$583 10.129 :00<.2$445 - 3.U4 :83-2$862 

1904 ·········· 7. 569 :971Jo$130 10.629 :272$621 - 2.959 :302$491 

1905 ·········· . 7. 912 :6713$449 10.787 :177$967 - 2.874 :ó04$518 

190.6 ....... ... 8. 402 :694$170 11.610:5.33$281 - 3.207:839$111 

1907 ... ······· -9.7'73:856$336 12.099 :3·96$392 - ! .325 :>540$057 

1908 ········ .. 10.636 :870$339 12.172 :.207$1223 - 1.1635:336$884 

1909 .......... 10.710:151$5815 .t3.742 :858$50•1 - 3.032 :70·6$916 

1910 ·········· 8.890 :798$192 18.818 :5~7$329 - 9.927 :7·59$137 

1911 .. ········ 9. 954 :634$&3-4 19.430. :_824$>611 - 9.476 :189$677 

1912 ·········· 10.667:048$0.54 !0.115 :6'39$409 - 9.448 :591$355 

1913 - 1• 8{'>-

3.561 :16•2$690 
mestre ...... 4.503:893$318 8.065 :055$918 -

Observação - O anno de 1913 abrange apenBJs o 1• ·semestre. 

Rend;t ordina:r!n ... . 
Sellos a eredíto .... . -. 
Metacle da taxa .... . 

S9. 4·37 :427$73·6 
6.210:348$350 

378 :983$903 

96. Oo26 :759$989 

. Despesa, ......... . 

Renda. 

127.969:771$280 
19 .·530 :754$317 

147.500 :526$~99 
96. Qo26 :7!59$998 

Def-ieit no decennio 51.473:76-5$600 



IX 

.'I ·:·· .~ .... 
!t'ELBOBAPHO N.oi.OIONAL 

Damos a seguir o mo-vimento operado nos impo;rtaml!es serviços a 
cargo da Repartição Geral dos Te'legraphos: 

REDB TELBGRAPHICA 

Linhas 
ANNOS 

1903 ........ ' . " .. " •... " " .. " .. .. 24.395 
24.948 
26,129 
27,635 
28.281 
29.591 
30.436 
31.332 
33.448 
31,265 

47 359 
49.384 
49.776 
5!.373 
53.059 
54.817 
56.086 
57.140 
60J48 
61.845 

1901 •...•.. " ................. " .• " 
1905 ............................... . 
1906 .... ' ....•...•....•.••....•..•.. 
1907 ..... " ......................... . 
1908 ......................... ; " .. 
1909, ..................... ····••·•·· 
1910 .................... " ...... "" 
1911 ............................ . 
191\l ....... ' ...•...•.............. '. 

TRAFEGO TELRGRAPHIOO 

AliNOS 

19)3 ............................ I 
1904 ............•.........•..... 
19[)5 . ..........•.....•.••.... ' .. 
1906 .......•..•...............•. 
1907 .............. ...... ....... . 
190S .......................... . 
1909 ...........•...•.• ' •..•..•.. 
1910 .• . ....•......•... .••. •..... . 
1911 ........................... . 
1912 ........................... . 

"., 
"'"" "'~ 
"'~ ""' ~ .. 
~l 

1.373.974 
1.5 M.987 
1.538.83.) 
l. 745.848 
1.929. 71!6 
1!,249.586 
2.438.324 
2.778.906 
2.836.836 
3.483.000 

~ 
"' ~ ~ 

"'"' r.s :.:;"' 

22.067.188 
24. 806. 9:~o 
25.116 . 946 
20.238.943 
32.632.403 
4•). 250.623 
42,143.121 
51.382 .768 
52.527,557 
65.833.670 

471 
488 
513 
531 
546 
578 
597 
630 
672 
íO:l 

1.001 
1.34l 
1.408 
1.45:> 
1.484 
1.523 
1.537 

PESSOAL 

Denomin_açâo 

614 
650 
667 
709 
735 
772 
795 
845 
898 
938 

995 
1.035 
1.062 
1.098 
1.126 
1,126 
1.159 
1.209 
1.280 
1.6~3 

16 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
18 
20 
~1 

148 
148 
148 
148 
148 
149 
149 
149 
151 
185 
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BEDE TELEPHONICA FliDEBAL 

ANI.'IOS • 

1903 •••.••••••••••..••••.••••••••••••• 
1904 •••••.••.•••.••••.••..••••••••..•• 
1905 ....... . ........................ .. 
1906 ................................ .. 
1907 .............................. .. 
1908 ................. · ............. .. 
1909 ............................... .. 
1910 ................................. . 
19ll ............................... .. 
1912 ............................... .. 

530 
564 
603 
6!J7 
680 
762 
8H! 
918 

l.ú95 
1.165 

N'I.IITnero 
de 

cha'TnadaB 

2ll.332 
236.045 
259.525 
312.854 
350.041 
394.6.i6 
343.96l 
394.6J6 
498.837 
557.353 

BEDJI TELEPHONICA F.BDERAL 

Numero 
de 

ao,11mutaçõe1 

422.660 
472.1!90 
501.051) 
625.708 
706.092 
789 312 
687.922 
789.312 
997.674 

l.ll4, 7L•6 

Extensão da• linhas Desenvolvimento 

I 1910 .••...•••••.•.••.•• . •.••...••.•• ' 
1911. ............... .... ............ 1 
1912 .................... ; ........ . 

267.436 
279 .506 
285.216 

CAB'l'AS PNEUM..I.TICAS 

1910 (*) ........................................... · ............ .. 
1911. .......................................................... . 
1912 ........................ : ................................. . . , 

{*) Novembro e dezemhrõ, 

3.439.770 
3.540.418 
3.777.842 

4.572 
3.395 
9.530 
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BBBVIÇO BADIOTBLBGRA.PRICO 

Annos 

Estaçõe• 

Baby1onis ...•......•.•••• 
Mont'Serrat •.••. , ....•..•. 
AmRra.lina ..••..••....•••. 
Olinda .•••••.•....•....••. 
Fernando de Noronha .••••• 
Lagoa ................ .. .. 
Juncção ................... 

1 
4 
5 
7 

1912-SERVIÇO RAlliOTBLEGRAPHICO 

Tra-Mmittidos Recebidos 

Te1. Pai. Tel. Pai. 

1.452 20.469 3.203 37 .828 
448 5.712 1.027 12.096 

J .671 22.367 :.! .182 24.189 

1.~ l U9 
3.056 36.354 

463 5.70U 1.9:24 19.6~0 
50 505 245 2.770 
90 1.263 700 9.120 

------. 
5.73~ 76.4~ 12.337 141.977 

"' .. 
~~ " ~ ~ 

o~ ... 
~ ~-~ \..§..., 

~ \.. .. ~~rO 

;; ~~ ~ .,., 
~]§ ~~~ .::I\-
~.s ., 

'1:! 

85 225 
1.181 2.530 
il.3~5 8.li.9 
5.754 1::.337 

Total" 

Te1. Pa1. 

4.6&5 58.297 
1.475 17.808 
3.853 46.556 
4.616 56.763 
2.387 2.o.3llU 

295 3.c75 
790 10.:'83 

---.-
18.071 218.402 

Como se vê. dQS quadros. acima,• em 1912 desenvolveram-se consideravel-
mente todos os serviços a cargo da Directoria Geral dos Telegraphos. 

Augmentaram as linhas telegraphicas 817 kilometros e o serviço de 
expedição teve mais 646.164 telegrammas com 13.306.113 palavras a mais 
do que em 1911. 

•As estações elevaram-se a 1.623, com mais 343 do que no anno anterior. 
Na rêde telephonica foram installados mais 70 apparelhos, augmen-

tando a extensão das linhas 5. 710 metros. 
Foram expedidas 9. 530 cartas pneumaticas, com o acrescimo de 6.135 

sobre o numero que circulou em 1911. . .. 
Mais duas estações radiotelegraphicas foram· construídas, elevando-se 

o numero dellas a sete, que funccionam regularmente, tendo transmittido 
5. 734 telegrammas e recebidos 12.337. - · ..... 



MOVIMENTO FINANCEIRO 

1903 ••.••••••••••••.••••.•••• 
1904 •••••.•.•••••••••••••..•• 
1905 .••••...••.••••.•.•.•..• • 
1906, .••••••• •.••• ••••••.•...• 
1907 ....................... . 
1908 ••.•••••••••••• : •••••...• 
1901:1 •••••..••••••••••.•..•.•• 
hllO .•...••.••..•...••...••.• 
1911. ........................ . 
1912 ......................... . 

&ciittJ 

6.723:795$458 
7.347:002$01!1 
7. 166:688$708 
8.097:171$899 
7.757:683$956 
7. 847:584$105 
8.309:981:jj'l72 
9.74i:i:017$257 

1U.919:533$3ll 
12.014:483$121 

Tem sido consrame, no decennio, o deficit. 

' Dapem 

7.836:259$239 
7.959::107$060 
8.577:551$2::i8 

10.142:196$323 
11.134:435$125 
12.118:31i7$7(j6 
1:!.108:898$1!59 
13.U74:197$139 
17.71!il:IJ02$721 
1!0.462:906$794 

1.112: <l6iJ$781 
612::105$039 

l. 41U: 862$530 
2.045:024$4~4 
3.376:751$169 
4.270:773$661 
3.798:917$687 
3.326:179$882 
6.8u3:469$410 
8.44~:423$673 

As rendas teem sempre augmentado nos ultimos seis annos e princi-
palmente em 1911 e 1912. Infelizmente, as despezas se teem avolumado, 
occasionando o desequilibrio. 

X 

PATRIMONIO NACIONAL 

Temos insistido com pertinacia, em todos os pareceres sobre o orça-
mento da receita geral, pelo conhecimento dos bens que foramam o patri-
monio da União. 

Infelizmente, todo o nosso empenho tem sido baldado. 
Não temos conseguido siquer despertar nos poderes publicas a con-

vicção ela impreterivel necessidade de se conhecer, de modo preaiso, o activo 
nacional, de se organizar o registro de todos os bens .que o constituem, de 
se os submetter a constante e cuidadosa inspecção e de se lhes dar o apro-
veitamento mais conveniente, no interesse mesmo do erario e da gestão 
publka. · 

Por mais estranho que pareça, o facto, entretanto, é verdadeiro. E os 
officios .que adeante reproduzimos o tornam cabalmente evidente. Chama-
mos a attenção da Commissão de Finanças para esses documentos officiaes, 
tratando, como tratam, de a;ssumpto que continuamos a reputar de toda 
.relevancia. 

Os officios são os seguintes: 
"Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1913 - Exrno. Sr. 'Dr. Homero 

Baptista - Satisfazendo o seu pedido ou, antes, cumprindo a sua ordem, 
envio a V. · Ex. as inclusrus cópias das duas ulti,!llas representações que 
tive a honra de, em tempo, dirigir ao Exmo. Sr. M\inistro sobre as verbas 
destinadas .aos serviços da" Directoria do Patrimonio Naciona>l. 

·Pela leitura dessas re.presentações, verá V. 1Ex. que uma das causas 
do atraso do serviço tem sido a insufficiencia das co'llsignações até agora 
feit.as á Directoria do Patrimonio, não obstante as ponderações que me tem 
sido dado fazer no intuito de executar um trabalho que é considerado de alta 
relevancia por tod.os os ·que estudam a sciencia das finanças. 

A outra ·Causa que, conjuntamente, tem concorrido para· este estado de 
quasi paralyzação do levantamento do cadastro dos proprios nacionaes, é1 

r 
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corno V •. Ex. bem conhece, a inobservancia da lei na parte ·que impõe aos 
diversos ministerios ·e outras repan,o,;ues tederaes o dever de rernetter a 
esta directoria os inventarias ou relaçoes dos proprios nacionaes que se 
acham sob a sua irnmediata a<irnimstraçao, organizados com os requisitos 
rnencionadoo na lei. 

A este respeito, além das circulares enviadas por esta directoria, acom-
panhadas dos moaelos que ·deviam ser observados na confecção das rela-
ções, foram expedidoo av1sos pelo proprio Mdnisterio da fazenda solicitando 
dos seus collegas as providencias necessarias para que fossem satisfeüas 
as minhas requisições. 

Apezar de todaJS estas medidas, não foram, sinão em parte mínima, 
attend1das as circulares da Directoria do Patnmonio. 

Assi:ln, nada posso ao.eantar a V. l:.x., contmuando o serviço no mesmo 
estado do anno passado. 

Aproveito o enseJo para r~novar os protestos de a:lta estima e elevada 
consideraçáo ·com que tenn·o a nonra de ser de V. J:;x, collega, attento e 
admirador .-A<lfreátJ Rocha." · 

.bxrno. 'Sr. m1mstro da fazenda - Peço venia para apresentar a V. Ex. 
algumas consideraçoes sobre a verba que me parece dever ser proposta para 
os serviÇOG desta airectona. 

A lei de orçamento para o anno de 1911, primeira que foi votada depois 
que entrou em execução a reforma do Tnesouro, ccmsignou a quantia de 
<:50:000$, destinada aos serviços do levantam'ento do cao.astro dos proprios 
nacionaes. 

A lei da despez.a para o exercício de 1912, porém, reduziu aquella 
quantia a 50:000$, quantia ma1s que sufficiente, como foi logo demonstrado 
em uma representaçao que tive a honra de <tingir ao illustre antecessor de 
V. Ex., o g_ual, j ui gana o justas as mmnas ponderações, solicitou do Con-
gresso l'lacional o credito surplementar de <:Ou:UUU$, que foi concedido pelo · 
decreto legiS'lativo n. 9.89::J, de 7 de dezembro de 11!12. 

Era natural que, no orçamento postenor, nao mais continuasse a ser 
consignada a quantia de 5U :OUU~, legalmente reconhecida como insuffic,-
ente; mas assim não aconteceu, e, no orçamento ao anno passado, continuou 
votada a mesma importancia. 

Voltei de novo a representar ao digno antecessor de V. Ex., sendo meus 
esforços infructiferos. Afinal, com . acquiescencia do Sr. Dr. Francisco 
Salles, a Commissão de Finanças do Senado apresentou uma emenda, resta-
belecendo a quantia de 200:000$. Essa emenda, não obstante ter sido appro-
vada em 3" ·discussão, não foi incluída na redacção final das votações do 
Sena,do e ass.jm ·deixou de ser votada pela Camara. 

A meu pedido, um illustre Senaaor requereu .que essa emenda, assim 
approvada, fosse convertida em projecto de lei para ser enviado á Camara. 

E', pois, provavel que, dentro de pouco tempo, seja esta directoria do-
tada da verba de que carece. 

Ora, era tambem natural que, nestas condições, as repartições encarre-
gadas pelo regulamento em vigor de organizarem a proposta do orçamento 
para 1914, tivessem tomado conhecimento dos serviços desta directoria 
afim de dotal-a com os recursos que Ihe são indis.pensaveis, pedindo-lhes a~ 
informações necessarias. E' visto que não se trata de serviços que o zelo 
desta repartição tenha apenas suggerido pelo interesse que manifesta pela 
administração publica, mas de s~r~iços ~reados por lei expre:ssa, qual a que 
concentrou no Thesouro a adm1mstraçao da Fazenda Publica, e traçou a 
esphera de acção da Directoria do P.atrimonio. 

Assi~ aJS ~irec!orias encarreg~das da con~ecção. da proposta do ·orça· 
. mento nao podiam 1gnorar ·OS s·erviços desta directori.a e deixar de propor 
a .verba necessaria, sem formal desobediencia á lei. 

1Essa incongruencia não depõe a favor dos conhecimentos technico's dl) 
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taes repartições. Si o proprio Ministro é o primeiro a reconhecer a ins~f
ficiencia da verba -que· tem s:do votada, tanto que duas vezes pediu. cred~to 
supplementar, como é que insiste na manutenção da mesma cons1gnaçao, 
que o Congresso tambem reconheceu,. por sua vez, ser insufficiente? · 

E' isso uma verdadeira anomalia, inexplicavel deante das regras que se 
devem observar na confecção dos orçamentos -da despeza publica. 

Assim tenho a honra de suggerir a V. Ex. a conveniencia de mandar 
reformar, nesta parte, a proposta do orçamento, apresentada pela Dir~ctoria 
Geral de Contabilidade, restabelecendo, pelo menos, a consignaçao de 
200:000$, da lei da despeza do exerci cio de 1911 . , 

Digo pelo menos, porque o razoavel seria augmentar essa verba talvez 
do dobro para que se pudesse fazer o serviço em todos os Estados, afim de 
não se prolongar indefinitamente um trabalho que já devia ter sido con-
cluído, e a despeza terminada. 

Junto cópia da ultima representação que apresentei, justificando o pe-
dido do credito. Por ella terá V. Ex. opportunidade de -conhecer a exten-
são, importancia e multiplicidade dos encargos da Directoria do Patrimonio 
Nacional, embora resumidamente expostas, e reconhecerá que, CC}m os re-
cursos de que dis·põe actualmente, sem verba e sem pessoal idoneo, não se 
acha esta directoria habilitada a cumprir satisfatoriamente os seus encargos, 
como .sempre foi seu maximo empenho. 

Estando certo que V. Ex. se d:gnará de prestar a esta directoria mão 
forte para a realização do seu serviço, que só tem encontrado obstacu·los, 
mesmo ~qui dentro do Thesouro Nacional, tenhá a honra de apresentar a 
V. Ex. os meus protestos de alto apreço e da mais distincta consideração. 

Direétoria do Patrimonio, ·17 de junho de 1913.-Alfredo Rocha. 

Exm. Sr. ministro da Fazenda - Como V. Ex. acaba · de ver da de-
monstração junta da 1" sub,directoria, já se acha esgotada a consignação de 
50:000$ que o orçamento da despeza do ·corrente exercício destinou aos ser-
viços desta directoria na parte referente ao levantamento do ·Cadastro dos 
proprios nacionaes. Essa consignação- era evidentemente insufficiente 
e não me passou despercebida, tendo eu tido a honra de, em occasião op-
portun.a, suggerir a V • • Ex. a conven:encia de ser mantida a consignação de 
250:000$ do exercício anterior, porque já se achando em funcções as tres 
commissões de engenheiros nomeados para procederem ao arrolamento, ·me-
dição e demarcação dos proprios nacionaes existentes no Estado de S. Paulo, 
Minas Geraes, Rio Grande do Sul, S.anta Catharina e Paraná, ellas não 
poderiam evidentemente desenvolver os seus trabalhos, como convinha, com 
recursos tão escassos. ' · 

A minha suggestão, porém, não foi attendida pelo Congresso, de modo 
que se terá agora de mandar suspender a execução de trabalhos, creados 
por lei, si V. Ex. não •julgar conveniente, como me parece, solicitar do 
Congresso Nacional autorização para abertura de um credito supplementar 
da quantia de 300:000$000. . 

Não basta a quantia de 200:000$, como pensa a 1" sub-directoria. 
De facto, não se trata, como se poderia suppor á primeira vista, de 

organizar uma simples relação dos immoveis pertencentes á União naquel!es 
Estados, mas de um inventario completo com todos os característicos dos 
immovei.s, medição, demarcação e levantamento das respectivas plantas, etc: 
afim de .que sejam possíveis a discriminação e a avaliação de cada um ·delles: 
Sem essas providencias não _só não se poderá fazer o registro com os re-
quisitos mencionados na lei, como não se conhecerá nunca o valor exacto dos 
bens nacionaes, nem tão pouco o Congresso ficará habilitado a· lhes dar a 
applicação que julgar conveniente. · 

Os · serviços j-á foram .- ini-ciados em S. Paulo, Minas Geraes, Rio 
Grande dio Sul, Santa Catharina ·e Paraná 'e devem · ser estendido1s 
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desde já a to·C.-~ os ~stados, para que dentro do mais curto prazo ~ossivei 
se possa chegar a re.>•ultados satisiactorios. ü registro dos propnos na-
cionaes não poae ser procrastinado indefinidamente; mas, ao contrano, deve 
s~r effectuaao e conctwdo com max1ma pres·t.::za, afim de que ~ adminis-
tração superJOr posGa logo providenciar sobre sua appHcação, salvaguar-
dando assim os mteresses da .fazenda, pois em quasi todos os Estados pos-
sue a União propriedades de alto valor. 

Por esse motivo, penso eu que se deve atacar desde já e simultanea-
mente todos os serv!ços preliminares de registro, provendo-se as commissões 
já no-meadas dos -recursos de que precisam e m.andando-se outras tambem 
aos demais Estados. 

Cabe aqu-i po-nç!era·r que a Directoria do Patrimonio Nacional não precisa 
sómente desses auxiüare~ para serv1ços de camp-o, m:as Igualmente de ou-
tros funccwnanos• para o seu expediente que é volumoso. D1spoe ella ape-
nas de aous engenn6lros, um aos quaes sub-duector, ao passo que lhe in-
cumbe aHiglf e mspeccwnar a aamuusrra~;ao aos propnos -nacwnaes, fis:ea-
Jrzar o estado de conservaçao à~.-;;,es bens, s1tuaaos nesta Cláaàe e nos 
.estados, orgamzar orçamenros e Jeva.Har pJ.antas a.e obr.as diversas no lhs-
rncro reaeral e HOS c::.raaos, mea.r e aen •. arcar te-rra~, e t-ratar ao arrenàa-
menro de propr1o-s -nacwnaes e ao ator.amento a-e terrenos de mannha. 

Isto apenas oobre o ponto de vista technico, po-rque relativamente aos 
outros tra·oaJnos que J•guaJmenre caoe a esta au~crona executar, a falta 
ae pesso.aJ tamoeru se raz sennr ao pouw ae f1carem paralyzaaos os Geus 
~erviços, como por ma1s ae uma vez retlliO uao a nonra ae ponderar a V. Ex. 

Cabe amaa a Duectopa do l:-'ammomo Nacional , não só confeccionar 
o tombamento dos prop!';Os nacwnac:s, corno tambem razer a co1lecr.anea aa 
junspruaenc1a ao-s rnouna.::s soore o as~umpto e orgamzar o arcmvo espe-
Cial aos aocumenros relativo& ao aomm1o pnva-do da umao, devendo ter para 
todos esses servt~;os uma escnprur.açao penelta que consigne com a cla-
reza indispensavel o-s ·~lementos obtidos·,- àe modo que o regtstro a fazer no 
grande livro dos proprios nacionaes constitua o verdadeiro cadasrro ao pa 
trimon1o privado da União, para •todos os effeitos de dueito, como preceituam 
os arts. 1'1, letra K d.a lei n. 2.083, de 30 de )Ul·ho de i9U9 e 33 ao reg ... l a· 
mento approvado pelo decreto n. 7. 761, de 23 de dezembro do mesmo anno. 

1Incumbe-lhe, .além disso, o assentamento· e registro- de todo o materia·l 
permanente consagrado ao serviço publico federal, dos títulos e valores de 
toda a ordem e effeitoo existentes nos cofres pubHco-s (arts. 276 e 281 do 
>itado regulamento). 

Só este serviço de ass-entamento e registro de bens, moveis, utilizados 
em todas as repartições federaes, representa já trabal·ho extraordinario para 
não pequeno numero de funccionarios. 

Si se lhe ajuntar, porém, o trab.alho preliminar da confecção das rela-
ções dos bens moveis•, entre os ;J_uaes se acham comprehendidos (art. 280 
C!o citado regulamento) as coh..,.cções do-s· museus, as pinacothecas, as bi-
bliothocas, os q-bserva-torios, os ~aboratorios, os estabelecimentos industriaes, 
.as estradas de ferro com o seu material rodante, os telegraphos com todas as 
suas linhas, a Casa da Moeda, a Imprensa Nacional, os arsenaes, o mate-
rial de guerra e o f.luctuante da Armada, .afim de se proceder ulteriormente, 
_depois de corregidos quaesquer erros ou omissões que se encontrem nas mes-
mas r~laçõ~s, ao devido reg-istro, comprehenderá V. Ex., Sr. mi-nistro, que 
se trata de um trabalho colossal, excepcional mesmo, e que, para executai-o 
cDm a minuciosidade e -precisão prescripta na lei, tem a Directoria do Pa-
trimonio !Nacional necessidade ur.gente e !in,adiavel de pessoal não só em nu-
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mero sufficiente como principalmente de funccionarios habeis com aptidões 
necessiuias ou pelo menos capa:t.es de estudo e conscientes do ·seu dever. 

Com o pessoal existente impo~s·ivel se lhe torna, por maior que sej~ o 
seu esforço, por mais inten~·o que seja o .seu interesse. pela caus.a publica, 
dar conta dos multiplos e complicados servtços que lhe mcumbem, obedecen· 
do aos intuitos da lei,· que não podem ser outros certamente si não a organiza-
ção ou levantamento do balanço da _fortuna privad.a d_a nação, n~o só par!! 
o conhecimento exacto de s:eu . rendtmento, o qua.l nao deve detxar de . ft· 
gurar no orçamento como a primeira fonte de receita publica, mas ainda par.a 
servi-r de base ou estudo de quaesquer provi.dencias economicas e finan-
ceiras que o Congresso Nacional por ventura entenda, em sua sabedoria, 
dever tomar sobre a app'!icação dos meSIITlos bens. . 

Nestas condições, si V. Ex. se d-ignar de acolher benev-olamente a mi-
nha proposta para -o pedido de um credito de 300:000$, supplementar á 
verba !5" do orç.amento- vigente na parte relativa ao levantamento do ca-
dastro dos proprios, nacionaes, ser.virá elle não só para se poder admittir 
os auxíHares de que carece esta directoria para o seu expediente, emquanto 
forem precisos, tendo em consideração a falta de funccionarios do qu.adro 
do pessoa.} de fazenda, como ainda para custear os serviços ·de arrolamento 
em todos os Estados, medição e demarcação dos pro•prio-s nacionaes, lev.an~ 
tamento ·das res·pectivas planta·s e mais para a acquisição do mater·ial que 
para es-se effeito fór necessari·o. 

Ess.a quantia não seria sufficiente para esse serV'iço durante todo o se· 
Illestre, mas descontando- o tempo que tomará o Congresso para deliberar 
sobre o ass.umpto, é mais que· provavel que será bastante. 

Jus·tif.icada assim resumidamente a minha proposta, V. Ex. Sr. ministro, 
se dignará de lhe dar o v.alor que merecer. 

Directoria do Patrimonio Nacional, !O de julho de 1912. - Alfredo 
Rocha. 

XI 

D!YERSOS FUNDOS DA UNIÃO 

Incluímos, a seguir, a demonstração da conta dos fundos constituido·s• por 
iei, para occorrerem a diversos serviços da União. 

E' sabip-o, por declaraçã-o em mensagem presidencial, .que "escasseando 
vs recursos orçamentari-os· para -occorrer ás despezas ordinarias de caracter 
imperativo, são forçosamente privados os .fundos de garantia e de resgate, 
assim como demais, dos recu-rsos que os oroamentos lhes destinam." 

No intui-to de os t-ornar uma realidade, infonna a mesma mensagem, fo-
ram abertos, a partir de 1911, contas especiaes, em Londres, em ·poder de 
nossos agentes financeiros, e aqui, no Banco do Br.asil, afim de serem ahi 
recolhidas as quantias que, em cada exercíci-o, forem destinadas aos referidos 
fundos. 

Não pq-demos assegurar que a esta providencia se tenha dado mais exacto 
cumprimento do .que á lei reguladora de taes fundos. 

Parece-nos, porém, que a sua reconstituição integral e a estri-cta appli· 
plicação, que a lei lhes determinou, importarÍia em salutar programma a 
executar, com a mais efficaz c•ontribuição para: o sa.neamento do meio cir-
culant.;:. 
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A demonstração da conta de cada um delles é organizada como segue: 

DEMUNSTRAÇÃO DA CONTA DO FUNDO DO RESGATE DO PAPEL-MOEDA DE 1900 A 1912 

Exe.rcicios: 

1900 ...............................•. 
1901 •................................ 
1902 ........... .. ............ . ...... . 
1903 ................................ . 
1904 . ................................ . 
1905 ................................ . 
1906 ................................ . 
1907 
1908 ·(~à~· 'tiq~id~d~-) ................... :::::::::: . 
1909 , , 
1910 , 
1911 , 
1912 , 

, 
, 
, 

lmportancia transferida do fundo de ga-
rantia em 1907, f 1.016.666·13·4 ao 
·cambio de 15 1/4 ................. . 

• . Da receita devem ser deduzidas as 
5eguintes quantias: 
Entregue ao Banco do Brasil, por em-
prestimo, em virtude da lei n. 689, 
de 20 de setembro de 1900, lart. s•: 

Em 1900 .............. ·I · ••••••••••.• 
" 1901. ........................ . 
, 1902 ..... ..... ............... . . 

Entre á Caixa de Amortização para 
a incineração: 

Em 1902 ............... ... .. . . .. .. . 
'' 1905 .. o o ••• o •• o. o •••••••••• o .... . 

" l906 ...... .............. ... . 
,,. 1907 . .. o •••••••• o •••• o ••• o •••••• 

" . 1908 ........... .............. : . .. 
, 1909 .......................... .. 

2.871:400$317 
2.950:097$612 
2. 714:173$802 
2. 807 :438$760 
3. 552: 127$293 
3.200:914$411 
2.779:483$553 
4.247:017$144 
5.257:260$434 
7.068:881$233 
5.645:170$483 
6.164:409$016 
4.914:010$004 

54.172:384$062 

16.000:000$000 70.172:384$062 

2.000:000$000 
1. 000:000$000 
7.000:000$000 

3.000:000$000 
3.000:000$000 
4.000:000$000 

18.000:000$000 
2.000:000$000 

200:000$000 40.200:000$000 

Do fnudo de resgate existe no Banco do Brà.zil a quantia de réis 
6.112:4195852 em conta especial. 
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DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DO FUNDO DE GARANTIA DE 1900 A 1912 

Exerci cio-s 

1900 ...•..............•.................•..•... 
1901. ...•....................................... 
1902. . ..................................... . 
1903. . ..................................... . 
1904. . ..................................... . 
1905. . ..................................... . 
1906 ............................................ . 
1907 ....... · .................................... . 
1908 {não liquidado) ........................... . 
1909 ........................................... . 
1910 .......................................... . 
1911. . . . .................................... . 
1912 ............... · ........................... . 

-Dessa receita total ha para deduzir-se as seguintes 
parcellas: 

865.571-15- 6 
776.114-14- 9 
950.879--16- 8 
938.804-13-11 

1.040.680--12--3 
1.089.816--13- 2 
1.172.226- 9~12 
1.267.311-14-7 
1. 024. 689- 0-- 4 
1.051.693- 8- 7 
1.303.482--11- 5 
1.434.373-13- 7 
1.142.390--2--7 

14.058.035--- 7- 3 

Importancia erri·prestada ao Banco da Republica. . . . . . 1 . 000.000- 0- O 
Pagame!lto á Bolivia em . virtude do tratado de Petro-

pol!s. • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.005.000- 0-- O 
Importancia transfer:da para ·o fundo de resgate do 

papel moeda. . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . 1.016.666-13- 4 

4.021.666--13-4 

Feita a deducção, verfica-se a differença de ~ 10.036.368-13-11, á. 
qual tem de ser accrescentada a renda do Acre para indemnização do pa-
gamento feito ~ Bolivia e que é: 

1903 .... • ........................................ . 
1904 ........................................... . 
1905 ........... ' ............................... . 
1906 ........................................... . 
1907. 
1908 ....................................... ·c: ... 

28.525- 2-- 6 
121.013- 1-11 
575.268-15- 3 
572. 986-- O- 9 
662.532--18- 6 
44.674- 1- 1 

Som mando áque!Ia di fferença o to-tal desta renda do Acre, f 2.005. 000, 
teMe-á para o fundo de garantia o saldo de~ 12.041.368--13-11. 
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DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DO FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DOS EMPRESTIMOS 
INTERNOS 

I 

Renda proveniente da venda de generos e proprios nacionaes: 

Em 1901. .......................................... . 
Em 1902 .........•.............................. : .. 
Em 1903 ........................................... . 
Em 1904 .................................. ......... . 
Em 1905 ........... .............................. .. . 
Em 1906 ............................. · .. ~ ......•..... 
Em 1907 ........................................... . 
Em 1908 (não liquidado) ............................. . 
Em 1909 (não liquidado) ................. : ........... . 
Em 1910 (não liquidado) ....................... . .... . 
Em 1911 (·não Iiquidac,lo) ........................... . 
Em 1912 (incompleto) .............................. . 

Importancia que, de ordem superior, se annulla, que deveria 
ser annullada no exercício de 1910 e -que, indevida-
mente, foi escripturada como applicação deste fundo .. 

263:227$356 
193:624$124 
72:587$691 
37:084$725 
31:863$374 
79:816$540 
50:949$640 
63:198$400 
70:710$046 

134:509$521 
49:656$475 

1.077:325$875 

2.124:553$767 

50:000$000 

2.074:553$767 

~mportancias entregues á Caixa de Amortização para acquisição de 
apolices: 

Em 1903 .•••........................ 
Em 1905 .......................... .. 
Em 1907 ..•......................... 
Em 1910. .. ...................... . 

426:000$000 
120:000$000 
77:000$000 

233:171$350 

Em 1912. . • .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . 1.104:812$550 1.960.973$901 

Saldo .•. 113:579$866 

DEMONSTRAÇÃO DO FUNDO PARA O RESGATE DE TITULOS Do EMPRESTJMO PARA 
O RESGATE DAS ESTRADAS DE FERRO ENCAMPADAS 

Receita 

De 1901 ............................. . 
ne 19"~2 ............................. . 
De 1P03 ............... . ............. . 
De 1904 ... .. ........ · ................. . 
ne 191)fi ..... .. ... . . . .... · . ........... . 
ne 1906 ............ . ................ . 
De 19()7 .. . ..... . . . . .... ............. . 
De 1!l08 .... . ........................ . 
De 1909 .... : . ................. ·- ..... . ne HHO ........ . , .................... . 
De 1911 ....... . : .. . •.. ..............• 
De 1912 .......... .' .•....•.•. , ....... . 

28:207$919 
387 :310$597 
818 :236$538 
989:513$269 

2.301 :082'5R~3 
3. 549 : 164$?-50 
3.626:80055RS 
3.306::?07$120 
3.565:406$798 
3.630:495$893 
3.213:889$033 

Total 
Pape 1 

231:225$210 25.647:540$045 



145 

Despeza I .. 

Applicação da renda ao resgate de titulos: 

Em 1904 ............................. . 
Em 1905 ............................. . 
Em 1906 ............................. . 
Em 1907 ............................. . 
Em 1909 ............................. . 
Em 1913 ............................. . 

1. 317 :446$665 
789:448$350 

2.417:456$141 
2.411:094$872 

. 1 . 860 :220$660 
1.500:000$000 10.295:666$688 

Saldo........................................... 15.351:873$357 

CAIXA DE AMORTIZAÇÃO DO RIO DE JANEIRO 

BALANCETE DO FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DOS EMPREST!MOS INTERNOS, PAPEL, 
DO MEZ DE JULHO DE 1913 

Receita 

Saldo do mez ant'erior: 

Em dinheiro, destinado á acquisição de apoti-
ces, em poder do thesoureiro .......... . 

Saldos tambem do mez anterior, em ti-
tulos: 

21.955 apolices uniformizadas, do valor de 

Total do valor 

dos títulos 

1 :000$000 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 21 . 955 :000$000 
apolice uniformizada, do valor de réis 

500$000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500$000 
10 apolices uniformizadas, do valor de 

• 200$000 . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . 2:000$000 
6. 828 apolices de 5 %, emittidas para con-

strucção de estradas de ferro, do 
valor de 1:000$000............ 6.828:000$000 

339 apolices para sarreamento da baixada 
do Estado do Rio, · do valor de 
1 :000$000 . . . . . . .. .. .. .. .. . • 339 :000$000 

113 apotices geraes de 4 %, do valor de 
1 :000$000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113:000$000 

11 apolices geraes de 4 %, do valor de 
600$000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 :600$000 

289 apotices nominativas, do emprestimo 
de 1897, do valor de 1 :000$000. . 289:000$000 

2. 097 apolices ao portador, do emorestimo 
de 1903, do valor de 1 :000$000. . 2. 097:000$000 

Total-Reis 

2:686$600 

31.643 31 :630 :i00$000 2:686$600 
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Despeza 

Saldo que passa para o mez seguinte ....... . · 31.630:100$000 2:686$600 

Secção de Contabilidade da Caixa de Amortização do Rio de Janeiro, 4 
~e agosto de 1913. -Visto.- O chefe, Carlos Prata. - O thesoureiro, Q. S. 
Carvalho. - O 2• escripturario, Corrêa de Sá. 

XII 

DIVIDAS ACTIVAS DA UNIÃO 

Constam dos seguintes quadros as dividas activas da União, externa 
e interna: 

Externa 

nivida da Republica Oriental do Uruguay . . . ........... . . 
Divida da Republica do Paragugy ..... . ................ . 

37. 323: 160$588 
135:718$980 

37.458:879$568 

Na primeira estão contados os juros até 31 de dezembro de 1912. 

Interna 

Divida do Estado da Bahia . ............. . ...... . ..... . 
Divida do Estado de Pernambuco .. ........ ..... . : .. :: .. 
Divida do Estado do Paraná . ..... ..... .. .. ......... .. . 
Divida do Estado de Santa Catharina . ..... . ... . . .. . ... . . 
Divida do Estado de Sergipe .......... .. ... : . .. ~ . ..... , 
Divida do Estado do Piauhy .. ....... .. .. ... . .. . ..... . . . 
Divida do Estado de Goyaz . . . .. ............. . ........ . 
Divida do Estado da Parahyba .............. .. ........ . 
Divida do Estado de S. Paulo, emprestimo ·de libras 

3.000.000. . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . i 2.672.161 

Papel 

18.051:318$614 
9.898:820$021 
3.648:500$000 
3.648:500$000 
1 . 676:988$930 

809 :032$827 
SOO:OOOWOO 
556:250$000 

40.082:415$000 

A divida activa de impostos, em 31 de dezembro de 1911. subiu a . .... 
48.961 :911$621 , de que eram considerados cobraveis 28.906:880$763, 
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XIII 

llMPRESTIMOS PUBLICOS E PARTICULARES 

Damos a seguir a relação do capital novo levantado para o Brasil, du- · 
rante o anno de 1912, nos mercados de Londres e Paris: 

Emprestimos publicos 

Letras do Thesouro Nacional, emittidas em Lon-
dres, ao typo de 95 %, equivalendo ao descon-
to de 5% e a prazo de um anno, a vencer em 
julho de 1913 ... . . •• ............. .. ...... 

Estado do Rio de Janeiro, typo 96 0%, juros 5 %, 
amortização em 50 annos até 1965. (O pros-
pecto declara que este emprestimo foi autori-
zado pelo Governo dos Estados Unidos do 
Brazil) ..... ...................... . ..... . 

Prefeitura do Districto Federal, typo 92 0 %, ju-
ros 4 0 % (f 500,000, emittido na Hollanda) 

Total dos emprestimos publicas, ........... . .. . 

Nominal 
f 

2,000,000 

3,000,000 

2,500,000 

7,500,000 

Emprestimos e applicações particulares 

Nominal 
f 

Rio de Janeiro Tramway Light and Power, títulos 
de $100. typo 105 %' ou f 21-1-6 .... . .. .. .. . 

Leopoldina Terminal c•, obrigações de juros de 
5 %, ao par .. . ..... . ... .. . • ..... .• ...•.. . 

Brazil Railway Company, acções privilegiadas de 
6 %, ao par, francos 25 .000.000 .. . ..... .. . 

Crédit Foncier du Brésil et de I' Amerique du Sud 
('* ) 75.000 acções de 500 francos a 565 fran-
cos - francos 37 . 500.000 nominaes e fran-
cos 42.375.000 effectivas ................. . 

London and Brazilian Bank, acções de f 10 por 
f 20 . .. . . .. ....... .. . .. .... . .... . . . .. . . . 

Quarahim Inte<national Bridge c•, obrigações, ty-
po 97 Y, %. juros 5 % . .. . .. ........ ..... . . 

SorocabanR Railway Company, obrigações 4 0 %, 
typo 90 % ............ .. ............. . .. . 

Rritish Bank of Sout America, títulos de f 20. 
com uma entrada de f 10 realizada á razão 
de i 20 .... . ........... . ................ . 

Brazil Railway Company: 

50.000 acçõ·es oreferenciaes. juros de 6 %,-
valor nominal $. 100 ou f 20-11 -0 .... ..... 

20.000 acções ordinarias do mesmo valor no-
minal. . .. .. ........................... .. · 

Great Western of BrRsil Railway, obirgações de 
4 % ao typo de 90 % .... . . . . .. . ... .. . .. . . 

Jequié Rubber Sinc;!icate; obrigações de f 10 . .. . 

1,027,300 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

250,000 

100,000 

982,500 

250,000 

1,275,000 

411,000 

500,000 . 
7,500 

Effectivo 
f 

1,900,000 

2,895,000 

2,812,500 

7,607,500 

Effectivo 
f 

1,078,750 

500,000 

1,000,000 

1,695,000 

500,000 

97,500 

884,250 

500,000 

1,275,000 

411,000 

450,000 
7,500 
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Ceará Tramway Light & Power co, obrigações de 
5 %, typo 92 ~ % ....................... . 

Brasil Railway Company, obrigações de juros de 
5 %, resgataveis ao par no prazo de 10 annos 
mas o resgate só se tornando effectivo depois 
de agosto de 1915, typo 98 % .......... . .. . 

Anglo Brasilian Meat Company, acções de f 1, 
ao par, por conta do seu capital de f 140,000, 
sendo as restantes emittidas em pagamentos 
aos vendedores desta em preza ............ . 

Obrigações de juros de 6 %, ao par, resgataveis 
ao titulo de 105% em 1930 e podendo ser con-
vertidas até 1917. em acções integradas ..... 

Brasilian Traction, Light and Power co, S. Pau-
lo Electric co, obrigações de 5 % juros, ao 
typo de 95 %, amortização em 50 annos até 
1962 . ................................. .. 

Companhia Estrada de Ferro do Dourado (São 
Paulo), obrigações de juros 5 % ao typo de 
93 %, prazo 60 annos, frs . 30.000.000, aba-
tendo-se 8. 000.000 subscriptos firme no Bra-
zil, resta, emittido na Europa, frs. 22.000.000 

Brasil Railway Company, 100.000 (parte de uma 
emissão de 150.000) obrigações de 
juros de 4 ~ %, ao typo de 90 %, amortiza-
cão em 56 annos, de 1914 a 1969, frs ... . 
50.000.000 .................. . ...... ... . . 

Anglo Brasilian · Pulp & Baer Mills Comparty ... . 
Anglo Brasilian Steel Structural lmporting Com-

pany .................................. . 
Anglo Brasilian Mercantil Company ........... . 
C:entral Brasilian Trust Company .............. . 
Brasilian Trust Loan Corporation Limited ...... . 
British & Brasilian Trading Company .......... . 
Brasilian State Guaranteed Company ......... . 
Brasilian Timber State Company . ... ..... .. . . .. . 
Real State Trust & Agency of Brazil. .......... . 
Sonth American Stevedorine; & Lighterage ...... . 
Anglo Brasilian Produrts Company ... : ......... . 
Alagôas & · N orthern Railway Company ........ . 
Brazil-Argentine Comoany ............... . ... . 
Brasilian Commerce lndustries Company ...... . 
Macei <i lmorovements Svndicate . . ............ . 
Brazilian Ferros ( ?) Concret Construction C~m-

pany .................................... . 
Ribeirão Preto Electric Tramway Company ..... . 
Minas Geraes Iron Ore Syndicate ....... . ..... . 

Total dos emprestimos e applicações narticulares 
Total dos emprestimos externos e collocação de 

capitaes estrangeiros. . . .. ............... . 
(Estatística Commercial). 

Nominal 
f 

250,000 

2,000,000 

léO,OOO 

75,000 

1,880,000 

880,000 

2,000,000 
240,000 

30,000 
. 5,000 
50,000 

·t,OOO,OOO 
50,000 
4,750 

150,000 
20,000 

100.000 
5,000 

250,000 
1,000 

50.000 
4,000 

30,000 
200.000 

31,500 

17,254,550 

24,754,550 

Effectivo 
f 

281,250 

1,960,000 

100,000 

75,000 

1,786,000 

818,400 

1,800,000 
24{),000 

30,000 
5,000 

50,000 
1,000,000 

50,000 
4,750 

150,000 
20,000 

100,000 
5,000 

250,000 
1,000 

50,000 
4,000 

30,000 
200.000 

31,500 

17,485,900 

25,093,04{) 

(•) Parte desta 'emissão é destinada a negocios na Republica Argenti-
na, entrando o Banco para a Sociedade "El Hogar Argentino". 



-149-
\.-, 

XIV 

BANCOS NACIONAI!S I! ESTRANGEIROS 

A situação dos bancos nacionaes e estrangeiros, conforme os quadros 
que abaixo inserimos, cui-dadosamente organizados pela Directoria de Esta-
tística Commercial,. era a seguinte, expressa pelos totaes das verbas mais 
importantes: 

Em 30 de junho de 1913: 

Activo: 
Letras descontadas. . .................. . .......... . 
Emprestimos em conta corrente . ....... . ............. . 
Caixa - em moeda corrente ............... . ....... . 

Passivo: 
Depositos a vista ....... : . .. . . .. ........ . .... . ... . . . 
Depositos a prazo . ........... .. .... . ............... . 

Em 30 de junho de 1912: 

Activo: . 
Letras descontadas. . . . ..... . . . ... . ............... . 
F.mprestimos em conta corrente .................... . . 
Caixa - em moeda corrente ........................ . 

P~~sivo: . 
Depos!tq a v1sta ......... . ......................... . 
Depos1tos a prazo ........... . ...... . .............. . 

Differenças para mais em 1913: 

Activo: Letras descontadas . ... .. . .. . . ..... .... . . 
Emprestimos em conta corrente.· ............. : . . . 

r.aixa - em moeda corrente ... . ..... . ... . .......... . 
Passiv.o: pepositos a vista ............ .... .......... . 
Depos1tos a prazo ........... , .................. . ... . 

383. 791 :820$000 
446.888:041$000 
229.938:839$000 

499. 933 :536$000 
282. 08~ :018$000 

325 . 484 :096$000 
304. 885 : 102$000 
208.916:204$000 

490.719:590$000 
212.496:331$000 

58. 307 :724$000 
142.002:9~9$000 
21.022:635$000 

9.213:94R$000 
69 .592:687$000 

Da comparacão. como se vê. resulta consideravel augmento em 30 de 
junho ultimo, relativamente a igual data do anno passado. 

As operacões de credito. representad::~s nas verbas repro~u7.idas -
letras de~contadas e emoreRtimno; ern conta corrente - apresentinn o F,O-
gmento Cle ~00.310:663$000. Em relação aos depositos, o augmento foi 
de 7R. sn6 :633$000. · 

Apezar de tão importante differencll. R existencia de moeda corrente em 
caixa 'demonstra o au~mento de 21.02?.:635$000. 

O movimento aue os quadros traduzem. dado o mecanismo e o modo do 
funccionamento bancario praticado no 'Oaiz. indica o fortalecimento e a segu-
rança. em geral. dos institutos de credito aoui existentes. 

Eis os quadros, que a commissão considerará sob os diversos aspectos de 
exame que offerecemos: 



Directoria de Es 
M.OVDfENTO DO ACTIVO E PASSIVO, EM 30 DE J:.JNHO DE 1913, DOS' HANC03 NACiONAES E ESTRAN 

DATA DO 

ACTIVO 

Ga;pi tal a realizar ...........••...•......• 
Em igual data do ranno passado ........ . 
Letras descontadas ...................... . 
Em igua] data do oanno passado ........ . 
!Elrn;prestimo, con•'l. corrente .............. . 
Em igual data do anno passado ........ . 
Letras a receber ........ : ............... . 
Em igual data 1do anno passado ........ . 
Valores caucionados ..................... . 
Em igual data do ranno passado ........ . 
Valores depositados ...................•... 
Em igual data do ranno passado ........ . 
Caixa matriz e filiaes ................... . 
Em igual data odo a"nno pasSS.·do ........ . 
Titulas e fundos pertencentes ao Banco .. . 
Em igual data do anno passado ........ . 
HY'poth e c as . . ...................... . ... . 
Elm igual data do 1anno p!l!ssado ........ . 
Caixa em moeda corrente ................. · 
Em igual data do anno passado ......... . 
Diversos .............................. .. 

.Em igual data do anno passado ........ . 

Total do activo ..................... .. 
Em igual data do anno passado ..... . 

PASSIVO 

Capital ........................... ,·, ... . 
A·nno passado ......... , ........ , ........ . 
Fundo{) de reser,•a .................. , ..... . 
A·nno passado ........................... . 
Depositas ã. vista ....................... . 
Anno passado ........................... . 
Depositas a prazo ....................... . 
AJmo passado ............... . , .. , ....... . 
Valores deposita;dos ................. , .... . 
.A.nno pasRado ........................... . 
C!l!ixa matriz e· 1filiaes ................... . 
Anno passado ........................... . 
Valores ·hypotheca<'los .................... . 
A·nno passado ........................... . 

~~~~rs::as~d~: : :::: ::: : : ::: : : :: : ::: : :: : : : 
Total do passivo .................... . 
Anno passado ............. , ....... , . , 

VALOR EM 

Amazonas I ;?.a"<- Cear é. Pernam- I Bahia 
buco 

I I 

160.409 1 4.~26.060' 
215.312 4.~66.0691 
761.686 7.721.6541 
6'61. 029 6 .H7. 095 I 

3.456.879 9.842.0191 
3. 090.648 9. 481.120 

988.746 1 9.101.4061 
7·89.485 1 8.294.428 

5 .572.297 t2·1.521.585 
4.915.636 119.663.216 
1.747.0281 3.626.1941 
3.135.319 3.955.104 
2.661.8241 4.028.4161 
2.958.018 4.026.1971 

-- 6. 107 .539 
-- 6.4'69.279 

262.250· 
256.000 

1.165.148 
935.784 

5.348.009 
3. 641.123 
1. 951.155 
1. 276.834 

1. 937.785 
1.313.333 

2.224.968 
1. 481.492 

-114.371 
86.703 

I 
1. 761.7201 
1.360.2·001 

~2.103.9371 
9.·663.075 
9.304.491 
6 .030.52 0· 

29.537.705 
. 22·. 347.360 
10.001.139 
15.795.207 
13.827.5041 

5.961.101 
18.147.92-8 
18.808.763/ 

116.8751 64.974 

13.517.3381 
8.233.104 
1.852. 0991 
1.620.3021 

1.531.315 
11.714.523 
8.196.756 

26.921.766 
19.494.084 
23. 2·46. 303 
13.773.330 
22.295 .·586 
17.262.338 

5.812. 716 
4.565.495 
·6.087.261 
4.112.720 
2.190.773 
2.337.323 
1. 09 3 . 748 

19.380.002 
9. 211.998 
7.558.434 
1.994.285 
2. 451.911 

4. 0·80. 73.7,10:349.674 
5.273.988 12.190.4831 
1.609.3181 2.106.6361 
1.419.315 1 1.939.5481 

I I 1----
21.038.924178.531.~831 
22.458.650 77.032.539 

I I 
13.003.686 
·8.991.269 

110.170.7361 
89.874.·606/ 

I 

I I I 
3.204.3~0k2.652.0501 4.100.0001 
2.000.000113.349.1301 •• 100.0001 

301.258/ 2.937.1331 450.0001 
289.0971 2.708.6·121 400.0001 

2.921.529125.296.4971 384.489 19.083.5331 
4.573.959/11.279.7221 629.51}4 10.026.6921 

20.842/'1.699.651/ R.692.879 17.286.9731 
19.061/ 2.521.61'61 2.077.370 19.2~9.0141 

6.849:830123.151.932/ 1.951.155 21.757.7831 
5.654.421 133.636.0371 1.276.834 21.677.608/ 
2.967.905/ ~.512.5801 1.013.991 7.273.3621 
3.897.0121 2.744.483/ 750.964 6.550.'9161 

I I I 
I I I 

4.773.2·60/10.281.3401 5.96ol.172 40.219.085j 

110. 56·8. 959 
10·0.663.708 

8.102.275 
12.800. Ó·OO 

8-17.412 
1.464.523 

11. 683.980 
8.177.02c 

19.008.424 
11.482.3-12 
34.049. 9n 
26.307.245 
9. 3'40·. n.s 
5.146.9·6ii 

2.751!.300 
27.566.107 
32.532.33·8 6.025.100110.792.4391 4.256.597 28.890.3761 

I I 1--'-- --
2Lo38.924/78.53Llo83l 13.003.686 110.170.7361 110.56•8.959 
22.458.650/77.032.5391 ·8.991.269 89.874.-6061 10·0.663.708 

I I I 
==~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dírectoria de Estatística Commerclal 8 rle setembro de 1913 · 
Nota.- Na presente estati•tica, c~rr~apon~ente ary 1o semestre do corr;nLe anno, foram inclui~os os bancos 
Com referPncia ao annn de 1913 figuram mais ~o que em 1912 os segumtes bancos: CommerCial e Hypothe 

Oran~e do Sul, Pelotense, Commercio' de Porto Alegre, Hypothecario e Agricolm de Mi~as Geraes e deixam de 
(luühe'l'me Costa; Director i!1terino. _ Oscat• .loup, Chefe de Secção interino. 



tatistica commercial 
GEIROS QUR FUNCCIONAM NA REPUBLlCA, PELOS DIFFERÊNTES ES'J'ADOS, CÚ.}JPARADO COM WUAt 
ANL\0 PAtiSADO 

MIL R:I!JIS 

---------
Espírito ~stado Rio S. Paulo Paraná. RioGrande I Minas Total 
Santo do Rio do Sul Geraes 

82~9001 45.025.300 20.237.8531 - 455.050 12.250.0001 18.215.500 100.416.323 
40,711.036 16.080.837 .300. 400 8.298.0 00 68.281.788 

735.850 3. 245.4-87 165.632,612 '131.815.479 2.792.731 37.476.142 12.8·81.·619 383.791.820 
594.515 146.35-5 ."807 136.819.117 2.742.900 7 .131. 492 8.653.053 325.484.096 
641.071 45.178 140.261.483 '142.537 .998 11.569.657 92.556.008 12.967 .7'1>8 44'6.888.041 
294.650 114.977.050 133.406 ,0·80 8.579.425 7.099.273 7. 260.112 304.885.103 
791.15! 111.144.579 J.12.473.848 7.343.909 29.916.106 611.314 333.711.825 
361.346 87.152.011 101.036.-274 3.458.919 7.070.197 2-51.412.228 
796.517 2·26.347 .648 217.727 .·567 8.660.1)26 86 .458.62·2 7.217.88~ 591.686.441 
49·9.262 210.. 576. 2·81 201.362.501 9.126.960 5.775.867 118.000 470.877.163 

40.000 353.365.339 256.870.376 846.858 34.235.180 4. 771.357 696.863.212 
333.027.252 238.099.273[ 677.358 469.989 4.654.307 612. 033 .. 626 

538.984 139.816.548 75.714.8431 4.871.705 50.693 .•805 82.643 303.761.381 
433.631 141.882.661 62.170.~69 2.598.704 6. 445. 66•61 244.856. 67ú 

751.911 39.568.-6-52 7.186.983 14.400 11.7~.9651 1. 225.336 69.860.726 
35.843.534 6.256.364 60.000 968.222 52.514.632 

1. 457.118 2.192.358 57.580.1541 1.020.900 32.925.279 102.377.0-96 
I 2·. 020.199 39.202.609 9. 57 o. 5n 76.642.680 

857.33-8 36~8001 93.509.515 1)6.662.9811 4.066.946 20.419.511 4.5·87 .401 229.938.839 
745.965 91.777.405 76.263.4311 1.487.246 2.373.879 1.530.777 208.916.204 
75.948 89.276 31.610.240 - 16.312.4·67 648.071 10.928.548 29.926.338 97.303.458 
89.593 27.850.656 16.240.278 600.059 '601. 206 19.246.396 72.145.967 

6.81~6701 I I 

a87.73õ.7-871 125.412.439 
--------

4.436.862 1. 348.474.274 1.105.120 . .54914:1.369.953 3.356 . 599.172 
3.018.962 1.232.173.892 1.026.937.-532 29.631.971 36.967.569 • 60.299.458 2.688.050.156 

I 
I I 

- I I 
I I 19. 890·. 000 250.000 3.00~0001 162.535.000 85.209.201[ 1.500.000 2·5.000.0001 328.442.826 

250.000 148.670.111 70.853.1901 1. 000.000 8.000.000 260.022.931 
540.000[ 6.743.292 14.646.231 54.000 10.342.3611 898.016 38.019.432 

r· 5.809.553 11. 372. 385[ 14.388 833.446 22 . 893.004 
907.0-88 2 .031.830[ 231.854.491 103.884.519[ 1.380.758 88.417.192 11.622.580 499 .·933..536 
934.068 I 249.387.241 186.344.1141 2.415.541 3.122.831[ 13 ;828 .·893 490.719.590 

'1. 271.736 890.900[ 101.159.035 57.465.6-47 12.384.022 52.821.1741 14. 3·87. 735 282.089.0~8 

906.274 I 87.728. 444 66.442.938 1 6.362.826 11.094.536 4.631.940 212.496.331 
796.517 44.443[ 660.879.712 59.5. 843.1441 9 .'670. 584 132·. 520. 319[ 27.092.899 1. 514.608.291 
499.262 I 

604.570.340 499.401. 764[ 9.·969.976 9.056.929[ 4. 654.307 1.216.704.723 
347.076 [ 70.739.399 183.375.467[ 8.114.892 51.143 .·645[ 204.234 337.033.339 
22.931 I 61.524.743 95.775.583[ 5. 71-6.721 ·5.437 .238 [ 187 . 567.556 I 

I 1. 818.000 I I 17.336.229 19.154.229 
1.185. 000 I I 12.900.465 16 .·838. 765 

·864. 445 303.497[ 112.745.345 64.696.3401 8.265.697 27.486.096 [ 33,980.746 337 .318.50·1 
406.427 I 73.298.460 96.747.558 4.152.519 8. 2·56. 035[ 15.450.407 280.808.256 

6.810.6701 
I I 

!.436.862 1.348.474.274 1.105.120.549!41.369.9531387.730.787 1 12-5.412.439 3.356.599.172 
3.018.962 I 1.232.173.892 1.026.837.532 29.631.971 36.967.569[ 60.299.458 2.68S.r50.156 

I . I 

cujos balancetes são publicados semestralme~te. 
cario de Campos, ~elhoramentos do Jahú, Commercial de S. Paulo, Construcções e Reservas , Provincia i!o Rio 
figurar os bancos de Sergipe e Alagoas, por não terem enviado os respectivos balancetes; e que figuram em 1912.-



Director:l.a de Es 
MO\IME~'ro DO AC':L'IYO :E: PASSIVO Tm :JO DE JUI'HO D..!: 1913 DOS 

-------

... "' o a; s ;.. 
ACTIVO oi "'"' mA " " dl dl ...., ·~ 00 () <d QJ 

P.~ 
........ ... "' ~g Q) ..... .... () ..... ., 

dl QJ A ~ ... o"' ..:I~ s dl Q) 
ril dl 

"" -----
Amazonas: 160.409 761. ·6861 3!456.879 

London B. Bank ........ : . .... ............... I 
111.070 128 .0931 3.189 .·726 

Banco -Amazonen~e .......................... 49 .339 633.593 1 2ii7 .153 
I Parê.: 4.126-060 7.721.6.541 9 .842.019 

London B. Bank ............ : ........ ........ 109.644 1.280o.1651 3.224.790 
R! ver Plate Bank ........... ........ .......... 177.431 1.097.086 1 4.212.7"39 
Banco do Parê. ........•.. ............... .... 2. 041.121 1.142. 529 1 1.225.081 
Banco Commercial do P.arâ. ...... : ........... 

1. 650.0001 

1.301.934 2.992.468 1 885.665 
Banco Credito Popular ....... .... ............ 495.930 ' 1. 209.406 1 293.744 

Maranhão: 844. 731 4 34 ,.;33 i 
I I 

Maranhão .............. .. _ ... .' ..... I i Banco do 1. 650. 000·1 844.731 434.183 1 

Coorê.: I 262; 260 1.165.148 1 5.348.00·9 
I 

Bank .. ..... ,. ·: .............. .... I London B. 262.260 1.165 .14'8 1 5.348.009 

Pernambuco: I 
1. 761.720 12.103.937 ·5.304.4911 29 . 537 . 705 

I ---=-1 
I 
I London B. Bank ....... ...... , .....•......... I 2.52-8.711 lL 477.2441 10.904.526 

R! ver Plate Bank ..... ..................... .. I 3.302.32·6 2.467.5761 8.0-58.665 
Ba-nco das .Classes .................•.......... I 360.2001 9.1701 
Banco do Recife ........... ........ .......... 

I 1.0·00.0001 5.528 .. 049 4.103.1291 9.979.238 
Banco Auxiliar do Commercio ................ 401.520 744 .•801 247.3721 596.276 

Bahia: 11.714.523 2·6. 92.1. 76·6 I 23.246 .3 03 

i I 
London I B. Bank ...................... , . ..... I 1.563.018 2.609 .4421 5 .429.647 
Brltlsh Bank ........................ . . ······ · I 3.620.916 5.864.3181 6 . 310.7-93 
Brazillanlsche ··················· ......... I 2.388:674 5.153 .1 941 6.20'1 .218 
Ri ver Plate Bank ........ .. ... ........ ....... 2.512.012 4.802.1811 4. 972.701 
Banco da Bahia .............................. I 453.971 3.409.4051 
Banco Economico da. Bahia ..... ....... ....... I 1. 2'16. 002 1.900.5391 
Banco Auxiliar das Classes .................. ! ~.182.687 1 325.944 



ta tistica::__ Oommercial 
BANCOS NACIONAES E ESTRANGEIROS QUE FUNCCIONAM NA RE:POBLICA 

~IIL Rt!IS 

988.7461 

567. 1471 
42-1.5-99 

9.101.4061 
' l· 
1. 846.861 
2.467.729 
2 . 082.134 

649.000 
2 . 0·55.682 

I 
139.645 [ 

I 
139 . 5451 

I 
I 

1. 951.1551 
--- - 1 

I 
1. 961.1551 

10.001.1391 
----1 

I 
3.013 . 8851 
'6 . 987.2541 

. I 
I 
I 

22.295 . 5861 
--...:...-- . I 

2 . 670 . 8-91 1 
7 . 848 . 695 1 
5 . 428 .3 371 
6 .347 . 6631 

I 
I 

"' o 
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"" 
I 5.572.2971 

2. 017. 4421 
3 . 564.855 

21.521.685 

2.679.710 
1.217.170 
7.735.372 
7.919.709 
1. 969.624 

--

-
-

--
13.827..504 

. 
26.600 I 

6.864.3051 
435.169 

6 . 501.430 
· -

I 
5.812.716 1 

I 
I 

3 . 702.8 ~ 31 
1.573 .215 1 

180 .2 16 . 

356.452 1 
I 
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td~~ " Q) 
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~ t.>sg 

ll1 Q) 

1.747.0281-

1 
1.650.3161 

2. 6 61. 82 4 1-·----__ 4_._o_8_o_. 7_3_7 

I 
3.909.379 

96.712 

3.'626.194 

1.148. 395! 
2.333.368 

144.431 
--
396.6'67 

396 . 6•57 

1. 937.785 

1.937.7861 

18.'147.928 

6.255.399 
2.683.334 

I 
8. 882 .. 5641 

326.631 
I 

2. 661.82-4 

4 . 028.41-6 
------

-
-

2.366.Q-53 
838.901 
823.462 

339.591 

339.591 

--

--
116.875 

------

-
-
10.000 

106 . 875 

6.087.261J ____ 2_.1_9_o_.7_7_3 

I 
1.378 . 7111 
2.9()-9.024 1 
1.17·5.7551 

216.2791 
407.492 

I 
I , 

1.7·99 . 983 
376.762 

14 . 028 

171.358 

' 6.107.539 10.349.674 

4.807.769 
165.806 

1.133. 964 

I 
1. 0·9 3. 7481 

4.853.368 
2.265.999 

84 3 .428 
1.693.172 

70 3 .707 

89 . 632 

89.632 

2 . 224.968 

2.224 . 968 

13.517 . 338 

4.260.296 
5.329 . 606 

17 . 14 2 
3.669 . 062 

241.232 

9 . 211.99 8 
-----1----

1 
I 
I 
I 

84.4~8 1 
·931.037 1 

78.223 J 

2. 133 . 634 
3 . 025.758 
1.060 . 953 
2.()-56.376 

263.829 
663.680 

7.768 

., o o 'ãi~ "' " +>O Q) 
OCII > 

iS E-to 

"" 

1. 60·9 . 3181 21.038.924 
1-

192·. 451 11.765 . 624 
1. 416.867 9 . 273.300 

. 2 . 106.63"6 78 .531.183 

407.824 15.550.757 
417.391 14.178.913 
187.892 22.575.810 

16.127 16.4·62.782 
1.077.402 9 . 762.921 

35.8611 ::. 930.150 
I 

35.8611 3 . 930.160 

114.3711 ·13. 003.686 

114.3711 13.003.686 

1. 852.099 11()-.170 . 736 

860.845 1 36.802.336 
89.230·1 28 . 917.991 

208 . ·9511 632.063 
•665.223 40.798.445 

27.850 3.019 . 901 

1. 994 . 2851 '110. 568 . 9-59 
I 
I 

132. 6301 19 . 620.806 
163 . 327 1 ~.1 . 216.04 6 
32 6.222 1 21.920.499 
161. 495 1 2·1. 068.707 
989.696 7.765.316 

80•.4041 6.178.424 
1 90 51 li 6 3.799.1 1 
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ACTIVO 

Espirlto Santo: 

Ri ver Plate Bani<. ........ ... . . ............. . 

IRio de Janeiro: 

London •B. -Bank ........ : ................... . 
Ri ver Plate Bank ........................... . 
Britlsh Ba.nk ................................ . 
BraziHaniS<:he ........ . .................. . 
Banco Allemão ........... .. . .. .............. . 
Ba.nco Germanico . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . 
Banco Espaiíol ·d·el Rio ele La Plata ......... . 
Banco do !Brazil ............................. . 
Banco do Commercio ....... , ................ . 
Banco da Lavoura e do Comrnerclo .......... . 
Banco Credito Rural ........................ . 
Banco Commercial. ....... .. ................ .. 
Banco Me!'cantll do Rio de Jan~!r'o . ....... . 
Banco da Provlncia do Rio Grande do Sul. .. 

Estado do Rio : 

Banco Cor,nmercial e Hypothecarlo de Campos 

S. Pauló': 

London .B. Bank ............................ . 
River Plate Bank ... · ........................ . 
Banque ·Françalse P-our le Brés!l .... ... ..•... 
Braz!HaniS<:he ........................... . 
Banco Italo..Be!ga ........ ...... ............. . 
Ba.nque Française & Italienne ............... . 
Brltlsh Bank .... ............. ....... : . ...... . 
London Bank (Santos) ....................... . 
River Plate Bank (Santos) ...... . .......... . 
Banco odo ·Commercio e Industria ......... . . . 
Banco de S. Paulo .......................... . 
Banco Credito Hypothecario e .Agr!cola ..... . 
Banco Melhoramentos do Jah1í, ..•......•..... 
Banco Commerclal de S. Paulo ..... : . ...... . 
Banco ele Construcções e Reservas .......... . 

735.850 

735.850 

I 
641.0711 

I 
641.0711 

_ 45.025.3ooj_16_s_._6_3~_?_.6_1_2 '140.261.4831 

11.111.1111 4. 861.791 7. 475 . 290 I 
~.105.747 6.744 . 9551 

8.888 .8891 13.686.536 24.084.621 
10.358.390 18~301.390 1 

6.986.463 11 . 606 .2391 

I 3.706.516 6.725.3731 
12·. 30·6. 418 7. 463.194 

25.000.0001 63.246.160 26.541.7321 
1 4.616.674 2.304.459 

I 7.~51.684 5.485.142 
40.027 -- I 14.210.966 12.088.448, 

25.300 13.9~6.093 4.927.4181 
I 4.909.174 7.473.195! 

820.9001 3.246.487 45.1781 

I I 
820.9001 3.245.4~7 45 . 1781 

20.2·37 .·8531 131.815.479 142.537 .9981 

YALOR EM 

... 
"'"' oj.O ... " ...,o 
Q) Q) 

H r.. 
t1l 

791.154 

791.154, 

111.144 . 579 

19 . .691. 540 
18.582-.229 
22 .·557. 480 
23.536.020 
12 .883.127 
·5.966.339 

3.713.401 
344. 31~ 
'60.000 
34.500 

1'86. 473 
1. 335.019 
2.354.133 

1'12. 473·. 848 

I 16.128.613 26.513.4031_1_9 ___ 1_9_9_.1_3_9 
2.7-61.046 ~.254.492 8.7Hi . 480 

6.187.583 

I 
I 
I 

5.000.0001 
3.172.050 1 

178.2201 
4.800.000 

90.0.0001 
I 

2.4~6.671 2.298.138 1.063.711 
16.431.929 18.453.861 20 . 429.726 

9.473.358 7.540.133 3.172.550 
22.314.908 16.962.799 28.224.432 

6.728.892 10.771.4451 14.002.174 
106.923 598 .02~1 4.915.249 

84.366 595.5691 1.017.632 
31.786.921 30.030.750 4.897.641 
12.061.664 8.061.6841 4.977.164 
1.405.978 7.183.86-6 298.925 
1.473.712 2.628.3621 
8.580.970 6.639 . 864 

49.529 105.616 
I 

1.269.025 
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-----1 I ----1 -----1 1-
I 11 I I 

796o5171 - 538o984 - - 857 o338 1 75o948 1 4o436o862 

2260347 06481 
I o I 

353o365o339 139o81'6 , 548l 39.5&8.652 2.192.3581 93.509.515 31o'610o240l1.348.474.274 
- i I I i-

I I I 
12o960o930I 7°5 o 024 o 27-8 14o980.865l - - I 60010.963 760.003 1 152 o 766.771 

8.920.2•771 52. 0·96. 722 7.058o644 - - 6.435.956 324.537 105 o 2·69. 067 
66 .457 .381 - 9.537 .590 - - 1,5. 021. 802 4.147.8511 164.382.1.50 
18 0479 . 692 1 270765 . 919 1 8. 413.953 - - 5 . 66 4. 965 12·2. 520 .32 9 

- I 7 0134.7 97 7. 073 . 744 - - 3 .1'12. 729 357 0477 49o 1 54.576 
- I 2o555.981 799.7li2 - - 1. 388.501 31606271 21.469.089 
- I - 1.531.6811 - - 2. 061.038 1.818.409 25o180.740 

55.248.9501 55.702.950 77.759. 76·9 2·3. 4o50. 511 - I 34.979. 2·23 9.610019·51 374.252.891 
·5.834.5671 63 o 011.611 777.746 4.067.867 1.40.2.358 1 2.354.859 3.416.957 ·88.13i.416 
1. 74o. o-o o 1 70685.266 - I 2.39-8.143 765.0001 1.'340·0991 3.906.700 31.032.926 

- I 40.000 - I 2o159.133 ~-0001 '11. 598 3203161 2.342-.574 
34.221.0381 53.740.413 - 7.4920998 5 .·562. 662 4 o 33'1. 269 ! 131.834.267 
11. 302·0 2331 8 .607.402 1.446.5381 - -

I 
6.258.413 :1.·918.1221 490816.538 

no i82 .580I - 436 .266 - - 3.30$.815 6°69 o 777 l 30o33 0 .94 0 
I 

40.000 
I 

- I - I 7510911 1 0 457 .'1181 360.8 00 89.276 60810.670 - I ,-0 - - I 1-

I I - 400000 - 1 75l.o91l 1.457 01181 360.800 89.276 1 6o810.37a 
I 

75.7Ho8431 
1 I 

217. 727.5671 2560870.3~6 7.186.983 57.580.1541 66.662.981 16.312 o 46711.10-5.120.549 
! i - -- ---1 1-
I I 

1 
I 3907 47 .0571 40. 87·9 o 777 1. 026.3881 

I - - 7 o361.195 sr.L 986 1 150.7170558 
31. 991.877 1 - 1.56 50494 1 - - I 4.527 . 389 77 o 77 9 1 54o 88 4 o557 
3. 451.583 S60 o0-53 37 .826 1 - - I 782.331 430. 683 1 11.360.996 

32.1-68o033l 20o056o446 8.211o516l - - I 6o007.634 2oo328.773l 124o0.87o908 
4.243.3311 11.955.242 10..13809941 - - I 4". 4~3. 311 1.39008161 58 . 865. 31'8 
8 .·511. 2o27 l 150.920.571 35. UíO o•695 1 - - I 14.854.361 3.253.9531 280o192o946 

37. 44'8.9871 - 1.044.3521 - - I 3. 78().0 954 1.'13007081 74.90·7.512 
8240020 1 3. 77'1.800 1.240.4591 - - I 1.·935. 672 186.682 1 13 oli78 .833 
537 .320·1 - 2.50So509l - - I 1.198. 886 38o757 l . 5.981.038 

32 o 601. '6451 2·0 o 871.920 8.582.2991 4.968.410 - I 14.416.532 o 430.152 1 148.586.270 
8. 50~.5841 100.. 000 687.078 1 771.813 - I 4.0·12.959 32~. 284 1 !4.497.230 
7o 978 .836l - 2.324.3051 93 7 .917 570112.2401 74 o 814 fio59~o0·96 l 8'6. 081.026 
2 o 791. 22•9 1 1. 110 . 098 4 . 967 1 50 o2 00 28.3931 44-8.267 7·~.7 6 7 1 8.6 92.215 
6, 92 9.8381 6 .304.469 30191.96 1 1 458.643 - I 2.793.9-"" o lGO. 41-6 1 41.119.142 - I 40.000 - I - 439.5211 04 o 720 o 28.615! 1. 568 o 000 



ACTIVO 

Paraná.: 

London B. Bank ............................ . 
R!ver Plate .Ba,nk ............. ..... ...... ... . 
Banco 1Ie Curityba .......................... . 

Rio Grande do Sul: 

London B. B.ank ·(Porto Alegre) ............ . 
London B. Ban·k (Rio Grande) ....... .. .... . 
Braz!lia-nische (Porto Alegre) . ........ ...... . 
Banco Pelotense ................. . .......... . 
Banco de Commercio de Po-rto Alegre ....... . 
Banco da P.rov!ncia do Rio Grande elo Sul .. . 

Minas Geraes: 

Banco Credito IRea.I de Minas ............... . 
Banco Hypothecario e. Agricola .. .. . , ... ..... . 

Total em 30 de j~nho de 1913 .......... . 

Em igual data do anno passado .... .. . ... .. . 

Bancos -nac!onaes ......... ..... ........ .. ... . 

Em igual data do anno passado .......... .. . 
' 

Bancos estrangeiros ......................... . 

Em lgu.al data do anho passado . ........... . 
I 

156-

I 
455.0501 

I 
I 

455.0501 

12.250.000 1 
I 

'I 
- I 

5.ooo.oooi 
2.250.0001 
5.000.0001 

I 
_18.21·5.5001 

13.7-98. ooo 1 
4.417..500'1 

' I :0().416.3231 

, I 
' 68. 281.7-881 

' 74.228 . 7401 
I 

~ 46.411.8181 

~ 26.1·87 .583\ 

I I 
j 21.869.970 1 
I I 
i 

VALOR l::M 

2.792.731 1 ~-=-=~69.6571 ___ 7_._3_43_.9_0_9 

1.890.2·30 
902 . .SOl 

i 
9.108.1271 
2.050.77~ 

410.7541 
I 

4.695.4'22 
. 2d12.1í5-5 

235.932 

37.476.142 ~2.556.0081 29.916.106 

2.343.723 
1.964.720 
7 . 1'86.343 
8.452.139 
6 .·808. 457 

10.720.760 

I 
1. 545 .12o 1 
1.471.8231 
3.844.3811 

18.237.568 ! 
. 14.674.4541 
•52.782.6621 

I 

3.149. 969 
1. 631.818 
3.616.892 
!í.800 . 550 
8. 561. 32·6 
7.156 . 651 

12-.881.619 12.967 . 76•8 1 611.314 
1----·-
1 

9,283.99! ' 8.920.7891 
3.597.627 4.04~.9791 611 .3 14 

. I 
383.791.830 t46.888.041J 333.711.82l> 

I 
32~ .484 .096 304 . 885.1021 251 . 412 . 228 

218. 8'33. 915 ~30. 793. 37·6 56.398.373 
I 

164.449.297 276.938.1321 33.794.098 

164 .957.915 216.094.665 1 278.313 .45 2 

I 
16'1. 034.799 187 .-946. 9701 2-11. 61·8 .130 

I 

Directorla de E~tatistlca Commerc!al, 8 de, setembro de 1913. 
Nota - iNa ·presente estatls tica correspondente ao 1• semestre do corrente anno foram inclui 

·Com referenda )ao a.nno de 1913 figuram/ mais do que em 1912 os seguintes bancos: Comm 
e 'Reservas, .Provi-nela !'lo Rio GTande do Sul, Pelótense, Commerclo de Porto Alegre e H ypothecario 

.. Tem env~ado os respectivos balancetes, e que figuram em 1912.-Guilhenne Costa, 'Director Interino. 
_Projecfo n. 102 _;_pag. 145-2- ' 
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6. 950 .1071 831 .•858 
1. 71 0.5191 -- I 15.000 

86.458.622 1 34.235 .. 180 
I 
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1.026.5001 113. 37·5 
391. 500 176.·900 

4.428.9171 197.780 
1&.687 . 18~1 2.089 .21G 

-~ a . 924.5211 
22.172.479 

9.485.430 

7.217.884 4. 771.357 

2.384.339 4.712.4.57 
4.833.545 58,900 

;;91.686.4411 696.863 .212 
- I 

612.033.626 470.~77.163\ 

271.511.049 284.649.697 

:87.203 . 8651 229.102.162 

320.17·5.3921 412.213.515 

:83.673 .. 2-981 382.931.464 
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4 . 568. 709 

14 .400 I 
- I 

402.·996 - I - -
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50.693 .M5 11.775.965 . 1. o2o .·9oo 1 
1- - I I - -

1.020 .9001 

o6- 24'8. 4131 -
2.938.8601 -
12.~7.4911 867 .640 

1. 809.572 - I 29.539.041 9.098.753 

32.9:.27·9\ 82.6431 1. 225.336 
1- - I 

~2 .6431 1 . 041.500 11 .302. 341 1 
183.836 21:622 . 9381 

303.761.381 , _69.8G0.726 :102.377 .09'6 1 -
244.856.6701 52.514.632 76.642 .G80 

148.054.591 69 . 860 .7U 102 . 377.096 
I 

112 . 812.600 .62 . 514.632 76.642.680\ 

1-55.706.790 - - I - - I 
132 .044. 070·1 I - -

I 

«! 

"' o 
~~~ -!: o 
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I 3 .121. 888 '106. 382 1 31. 272 . 723 
813.375 3.31. 420 ·8. 624 . 142 
131.683 210 .269 1. 473.088 

20.419.511 10.928.5481 387.730.787 

4.066.9461 
I 

648.071 / 41.369.953 
--- 1-·----

I 1.113.140 1.214 .9241 10.li06.751 
988 .-858 :na . 514\ 12.087.546 

1.210.847 23.423,020 
3.773 . 630 260.50·3 75.156 .821 
2 . 583.960 322.146 59.182.394 

10.749.076 8 . 917.461 2~7.374.255 

4.687.401 29.926.338 125.412.439 -
1. 915 .146 27 . 141 . 77 51 80. 582 . 982 
2.672 . 255 2.784.163 44.829.457 

2-29.938.839 97.303 .45813. 356.599.172 
I 

208 . 916.204 I 
72.145.96712-~88.010.156 I , 

106.115 . 369 75.070 . 443 j1 .636.893 . 37o 
I 

8·5. 511.273 I 
55.616.180!1.160.896.737 

123.823.470 22 .233. 015 1 . 719 . 705.797 
1-
I 12-3. 40·4. 931 16 .629 . 787, 1 . 527 . 153 . 419 

dos os bancos eu:J.oo balaneetes são publicados semestralmente. 
erclal e HY'pothecarlo de Campos, Melhoramentos do Jahü. Commercial de s. Paulo, Construcções 

e Agri<:ola. de Minas Geares; e deixaram de figurar ·OS 'Baneos de Sergl·pe e Alagoas, por não te-
- Oscar Loup, Chefe r) c Secção interino. 
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XV 

MEIO CIRCULANTE 

Em 31 de dezembro de 1912, a circulação era constituiclr. de: 

Notas conversíveis - papel-moeda do Estado ...... . 
Notas conversíveis (Caixa de Conversão) .... ....... . 

Total . ... ..... ...... ... .. ... .. ... ....... . 

607.025:52!;$()00 
406.035:800$000 

1.013.061:325$000 

Discriminaram-se, por quantidade e valores, da seguinte fôrma, as notas 
inconversiveis: 

Numero de notas 
6. 774.895 1/2 
5.218.573 1/2 
7.449.1471/2 
7.872.055 
4.186.623 1/2 
2.030.448 1/2 

·748.136 1/2 
402.489 1/2 
266.561 1/2 

34 o 948 o 927 8/2 

Valores 
1$000 
2$000 
5$000 

10$000 
20$000 
50$000 

100$000 
200$000 
500$000 

lmportancia 
6.774 :895$500 

10.437:147$000 
37.245:737$500 
78.720:550$000 
83.732:470$000 

101.522:425$000 
74.813:650$000 
80.497:900$000 

133.280:750$000 

607.025:525$000 

O deposito da Caixa de Conversão constava das seguintes especies :_ 

Libras et;terlinas . ; .. .... ...... ............. ...... .. .. . 
Francos ................... . .............. . ........ . 
.Marcos .. . ............... ~ .. ..... . . . . .. ........ . -... . 
Dollars ........................... . ................ . 
Liras .................. ....... .............. .... . . . 
Corôas a ustriacas ....... . ................... .. ........ . 
Pesos argentinos .... o ••••••••• o • o •••••••••••• o •••••••• 

Pesetas hespanholas .. o o ••••••••••••••••• o •••••• o. o ••••• 

Ouro nacional .. o o •••• o o ••••••••• o ••• •• •••••• •••••••• • • 

1606160346 1/2 
61.5440290 
220145.350 
270051.770 

750 
. 8.600 

130.260 
7230550 

253:370$000 

Em moeda nacional, ao cambio actual da Caixa - 16 ds. -, montava 
esse deposite a 386.706:031$779. Additando-lhe a importancia de réis 
!9.329 :768$222, responsabilidade do Thesouro Nacional, em consequencia da 
clevaçiio da taxa cambial - de 15 para 16 ds. - tem-se o total acima expres-
so de 406.035:800$000. 

Essa responsabilidade assumida pelo Thesouro deverá ser resgatada até 
janeiro de 1916, isto é, dentro de dous annos e tres mezes. 

A emissão da Caixa de Conversão em 1912 attingiu a 95.185:500$, para 
!!ttender ao ouro depositado, no valor de 75 o 122:110$, á substituição de notas 
dilaceradas, no valor de 20.052:530$, e á compra de troco, 10:860$000. As 
notas resgatadas subiram a 47 o 580: 180$000 o 

Em 30 de junho do corrente anno estava reduzida a circulação a 

Notas inconversiveis- papel-moeda do Estado .. o. o...... 6030998:759$500 
Notas conversíveis- Caixa de Conversão ... o •••••••••• o. 3740330:040$000 

Total. ...... o ••••• o •• o o •••• o • o •• o •••• o o •• o o o 978 o 328:799$500 
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Houve no semestre a reducção de 34.732:525$500 na circulação, sendo 
de notas conversíveis 31.705:760$ e de papel-moeda 3.026:765$500. 

Explica-se a reducção na circulação conversível pela necessidade de se-
rem attendidos compromissos no exterior, determinando o troco de notas para 
obtenção do ouro que ellas representam e a reducção na inconversivel pela 
substituição das notas de pequeno valor por moedas de prata e nickel. 

As notas inconversiveis constavam da quantidade e valores seguintes, a 
30 de junho ultimo: 

Quantidade 
Valores 

. de notas 

6.249.929 1$000 
4.562.991 1/2 2$000 
7.428.006 1/2 5$000 
8 .209.958 10$000 
4 .444.738 20$000 
2.065.529 1/2 50$000 

I mportancia 

6 .249:929$000 
9 . 125 :983$000 

37. 140 :032$500 
82.099:580$000 
88 .894:560$000 

103.276:475$000 
79 . 841 :250$000 
80.169:200$000 

798.412 1/2 . 100$000 
400 .846 200$000 
234. 403 1/2 500$000 117 .201:750$000 603.998:759$500 

34. 394.802 5/2 

E o deposito metallico dá Caixa de Conversão estava assim constituído ; 

Soberanos . . . ......... ..... ....... .. . . .......... . .. . 14.509.150-0-0 
196:090$000 
60.921.040 
27.538.070 
20 .560.980 

Ouro nacional .. .. . . ... .. .. . . .. .. .. ... .. . . . . ........ . .. . 
Francos . . .. ............ . . . .................... . ... . 
Dollars .... . . . . . ... , ....... . ... . ... . ............... . 
Marcos .. . .... . .. .. ..... . ...... . ....... . ....... . . . . . 
Liras .. . .. .... .. .. ..... .... . .. . . . ... . . .. .... . ... ... . . 
~es~s argent~nos ..... . ... ... .......... . .. . . . ....... .. . 
Coroas austnacas .... . .... . . . . ............ . .......... . 

120.530 
8.900 

722 .650 Pesetas ... . ........ . ........ . . .... . • .. . ..... . ...... . 

CAIXA DE CONVERSÃO 

BALANCETE 

Activo 

Ca~xa ouro (<:ambio de 16 d .) ................ . .. .. 
Catxa . . •......... .. . .... .. ... . .... .. . ... . . .. . . . 
Fracções em moeda subsidiaria .. . ...... .. . . .... . . . 
Resgate de notas . .. . . . .. .. ..... . ........ . ...... . 
Notas dilaceradas .. .. . ... . ...... ." ........... . ... . 
Notas modelo .. .. . ... .. . ..... .. . . .. . . . . . .. ..... . 
Notas inutilizadas ......... ...... ... . . ....... ... . . 
Differença de ouro fino . ........ . ... . . . . . .. . . . .. . 
Responsabilidade do Thesouro Nacional ......... . .. . 
Material para emissão . .. : . . · .......... . ... . ...... . 

Total. .......... ................ .. , '' .. . 

354.993:863$742 
88.991 :430$242 

3:599$758 
79 .664 :110$000 
25 .271:820$000 

136:650$000 
3:100$000 

340:380$034 
18.999 :395$982 

1. 273'. 000 :000$000 

·1.841 .404 :349$758 
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Passivo 

Emissão. . ............•....................... 
Notas a emittir .................................. . 
Fracções ouro ........... : . .............. · ....... . 
No tas a incinerar ................................ . 
Thesouro Nacional .............................. .. 
No tas a assignar ................................ . 

Total. .•...........•.................... 

374.330:040$000 
88.977:030$000 

3:599$758 
105.075:680$000 

18:000$000 
1.273.000:000$000 

1.841.404:349$758 

Contabilida<le da Caixa de Conversão, 30 de junho de 1913.-Antonio 
Ribeiro da Fonseca juTI!i:or, ajudante do chefe de 'Contabilidade, servindo de 
chefe. 

A média do cambio official á vista, em 1911, 1912 e nos oito mezes fin-
dos do corrente anno, foi a seguinte: · 

Média do cambio official á vista 

.Janeiro. . ........................ . 
FeverBiro .......................... . 
Março .......................... .. 
.A!bril ••..••...................•...• 
Maio ............................. . 
.Junho ........................... .. 
.Julho .......... .. .......•......... 
Agosto •....... ~ ..................• 
Setembro ........•........•........ 
Outwbro .......................... . 
Novempro ........................ . 
Dezembro .. · ........... .... . ....... . 

Média annual. ..................... . 

1911 

I 
16 1 
15 27j32l 
15 53j64J 
15 57/641 
16 1 
15 1·5/[61 
1·5 15j1til 
15 61f64l 
16 1/321 
16 3/641 
16 3/641 
16 3/641 

I 
15 31j32l 

1 

1912 

I 
15 611/MI 
16 61/6•41 
15 63/6-41 
1·6 1/321 
15 61j64l 
1-5 63/641 
16 1 
1-5 -63 / 64 1 
15 6·3f64l 
16 .3j&41 
16 7j64l 
16 5/641 

I 
16 I 

I 

1913 

16 7/64 
16 1j16 
1•5 6.3j64 
15 59/64 
15 16j16 
15 57/64 
15 29/32 
15 15j .16 

15 31j32 

A cunhagem de moedas pela Casa da Moeda, no anno de 1912, foi a 
seguinte: 

ESPECJE 

Ouro 

· Moedas de 20$000. . 

Prata 

Moedas de $500 ................... . 
Moedas ele 1$fl00 ....... ............ . 
Moedas de 2$000. . . . ............... . 

111:000!'lfl00 
1.570:001'~"()1) 

97:560$000 

1.482:000$0 00 . 3.163:000$000 
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Bronze 

Moedas de $020. . ............... . 
Moedas cie $040 .................... . 

9:600$000 
32:750$000 

Total ........... .' ............... · .......... . 

42:350$000 

3.302:910$000 

MOEIDA.S CUNHADAS NO BRAZLL DE 1703 A 1912 

A.nnos Ouro Prata Nickel Cobre Total 
e bronze 

I I 
1. 03.3 :.651$1226.790 :401$ 1703-1821. ... •.•.. -1 212.301:233$ 13.455:517$1 

1822-1889 (a.M 15 I I 
14.630 :55·5$1 de novembro) ..... 50.483:069$ 25.151:025$1 2.906:582$ 93.181:231$ 

1889 ( 15 -de nov-em- ~ I I bro a dezembro) . • 280$ I 15:000$ H :2·80$ 
189o .••........ .. :. ·I 1-57 :680$ L505 :488$1 45:662$1 1.708:830$ 
1s91. •........ . - .• . ·I 2-31:280$ 91-5 :6U$ I 522:100$ 12:508$1 ·1.•681 :530$ 
1892 ........... ..... , 177:650$ I 958 :000$ 25 :'650$ 1 1.161:300$ 
1'893 ...•...... .... . . · 86 :0•60$ I ·876 :000$ 43:400$1 1.005:460$ 
1.894 .......... ...... 85:340$ I 500 :400$ 5 :000$1 .590 :7 40$ 
1895 ..•....... •.... ·I 99 :280'$ I 557:400$ 73 :1-50$1 729:830$ 
18•96., ......... .•.. ·.· I 144 :&90$ M :000$1 90·9 :000$ 17:450$1 1.091:140$ 
1897 ..•. .-...... •... · I 2Hl :210$ 320: 020$1 761l:500$ 54 :900$1 L359$6o30$ 
1898 .......... .•.. ·. -I 288:160$ I 1.153 :500$ 18 :000$1 1. 459 :6-60$ 
1899 .......... ..• .. -I 193:540$ I 843:700$ 21:300$ 1 1.058:540$ 
1900 ••........ ..... -I 151:020$ 122:!00$1 119 :9~0$ 118 :959$1 512:279$ 
1901 .. ....... . ...... 

1 
1•5 :680$ ; 35:250$1 50:920$ ' 1902 ..........••.... 18:790$ I I 18:790$ 

1903 •.....••........ -I 17:410$ 1-58$ 1 I 17:568$ 
1904 ............... · ' 14 :290$ I 17:000$1 31:2-90$ 
1905 .............•. ·I· I 2-1 :500$ 1 21:500$ 
1906 •.............. -I 7:920$ 1.108 :000$ 1 4 :300$1 1.120:220$ 
·1907 ............•.. ·I 74:980$ 7 . .94-6 :000$ 1 8:700$1 8. 029 :6.80$ 
1·91)8 ............... -I 12-6 :•910$ 5.287:000$1 276:700$1 5. 6•90 :610$ 
1909 ............... ·I 99:230$ 816 :200$ 1 163:350$ 1. 108 :780$ 
19'10 ............... -I 104:240$ 3.523:000$1 ·50 :450$1 3. 677 :6·90$ 
191.1 ........ •. ...... I 170 :710$ . R.671:00Q$ 1 - 97:300$1 6.939:010$ 
1912 ............... ·I 97 :560$ 1 3.163:000$1 42 :350$1 3. 302:9110$ 

I I I I 

Em 1910, os vales-ouro, para pagamento de impostos alfandegarios, 
vendidos na praça do Rio de Janeiro, importaram em 33.158:4{)0$225; em 
1911, subiram a 43.481:755$805 e em 1912 attingiram a 48.534:820$718. 

XVI 

SOCIDADES ANONY)MAS - BOLSA DE MERCADORIAS B JUNTA DE CORRETORES ·-
PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

São assumptos todos estes que não deixam de interessar ao movimento 
da receita publica, e sobre os quaes, infelizmente, são. deficientes -Q$ dados 
que conseguimos colher. 
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No anno de 19i 1, o ca.pital das sociedades anonymas, devidamente au-
torizadas, elevou-se a 373.162:673$, e, em 1912, a 291.989:131$000. 

Neste ultimo anno, tiveram autorização para funccionar 42 sociedades 
anonymas. das ~uaes 35 estrangeiras, representando o ca·pital de réis 
157.767:757$, e sete n&cionaes, representando o capital de 4.190:000$000. 

Do elemento estrangeiro, · são os norte-americanos e, em seguida, os 
inglez;es, os que mais exploram, sob a fórma de sociedade anonyma as nossas 
industrias e commercio, trazendo-nos não diminuto contingente de prospe-
ridade. 

Sociedades anonymas autorizadas a continuar a funccionar: sem au-
gmento de •capital - 4 e oom augmento de capita\ - 15, sendo sete na-
c:onaes, com o augmento de 13.655:000$000, e dito estrangeiro, com o 
augmento de 134.e21 :374$, das quaes 

3 norte-americanas, representando $ 31 . 000.000 ou sejam réis 
95.549:381$000. 

1 canadense, representando $ 10.000.000 ou osejam 30.822:381$000. 
2 francezas, representando fr. 1.000.000 ou sejam 594:729$000 . 
I allemã, representando M. 6.000.000 ou sejam 4.404:883$000 . 
I ingleza, representa.ndo f 190.000 ou sejam 2.850:000$000. 
Addicionando-se o capital das sociedades anonymas nacionaes autori-

zadas a funccionar ao augmento das que obtiveram autorização, para co·n-
tinuar a funccionar, encontra-se a importancia de 17.845:000$, o que re-
presenta um accrescimo de mais de 12 •1• sobre 1911 , em cujo período 
o capital das primeiras importou em 13 .597:000$ e o augmento das ultimas 
em 2.300:000$000. . 

,fazendo-se identico confronto com as sociedades estrangeiras, verifica· 
se, em vez de augmento, uma diminuição de cerca de 22 •1• em relação ao 
mesmo período de 1911. . 

Sobre a junta dos Corretores e a Bolsa de Mercadorias temoo as se-
guintes informações: 

No período decorrido de 18 de junho a 31 de dezembro de 1912 foram 
registradas na Bolsa de Mercadorias operações no valor de 21.992:817$920, 
relativas aos seguintes generos : . 

.Artigos 

Assucar . . ................... . ................. . 
Algodiio .... . . . .................... ... ..... ..... . 
Café ................ . ...•... ... ......... .. .... .. 
Sebo .. _ . . .. .......................... ..... .... . . 
Ba.nha .............. ... ................ . ...•.... . . 
Farinha de mandioca . ......... . ... . . .. .... .... ... . 
Fel'j1l.o . ....... .. ..... . .. .. ... ... .. ... ..... ...•. . . 
Alfafa ...... ...... .......... ..•............ ...... 
Borracha ...........•............................ 

Pesos 

Saccos 
Fardos 
Saccas 

Volumes 
Caixas 
'Saccos 
.Saccos 
Fardos 
Kilos 

I 
I I Quantidades 

517.868 
115 . 009 
14.000 

2.669 
5.700 
5.100 

350 
200 
772 

, . O regis~ro aas operações no primeiro trimestre do corrente anno attingiu 
a 1mportanc1a de 9.884:322$500, o que demonstra um augmento consideravel 
no movimento da Bolsa. 

Quanto ao serviço de patentes de invenção e de marcas de fabrica e 
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de commercio, offerecemos a seguinte estatística, referente aos ultimos qua-
tro annos: 

Sen·i<;o 
de Patentes tle 

Invenção 

Depositas . . .. o •• ••• • •• 

c a. r t a s pu tentes . . . ...... 

Certidões ele m elh orame.u· 
tos .. .. .. ...... . ...... 

Gar an t!:a.s .p rovisorl a~ ... 

Renda oprod.uztdn ... . ... 

Serviço de Marcus de Fa.-
\ 

brica e de Commercio 

Marcas à eposit a<las ..... 

iMJalr-cas regist ra··) as . ... . 

Renda produzida ...... . . 

I 
1909 

1 -

1910 l!lll 

571
1 

,63 21 6911 I 
31n 4241 515 

I 

151 21t 11 

771 
I . 811 921 
I 

95 :269$3301 112 :491$8701 153 :920$580! 
I I 

1909 1910 1911 

1.1831 
I 

1. 0461 
I 

1. 361 1 
l l I I 

1. 217 1 1. il2! 1. 4211 
I I 

57 :706$6001 43 :566,7001 47:533$200! 
I I I 

XVII 

DIVIDAS PASSIVAS DA UNIÃO 

Divida externa 

Em 30 de junho de 1913 

De 1883 ... . ..... . ... . . . .. ............. . .... .. .... . ... . 
De 1888 ....... . .......... . ....... .. ............. . .. .. . 
De 1889 ... . ............. . ........... ... . . ....... .. ... . 
De 1895 ..•.............. . . . ................... . · ...... . 
De 1898 ( funding . . . . . . . ........ . . .. ...... . .. . . . . ... . . . 

1!112 

870 

547 

16 

106 

151 :501$140 

1912 

1. ·199 

1.569 

65:756$000 

Capital cir-
culante · 

i ao par 
2.860.900 
4 .335 . 500 

17.712.700 
7.029.300 
8.500.480 
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De 190 1 ( rescissions) . . . . . . . .. .. . .... . ..... .. .......... . 
De 1903 (Obras do Porto do Rio ) . .. .. ...... . ... .. .... ... . . 
De 1908 ... •... .......... . . • ...• .. .... ... .. .. ..... .. •.. 
De 1910 ................... . ..... . .......... . .' .... . . · · · 
De 1911- Segundo emprestimo para o porto do Rio .. . .. . ... . 
De 1911 - Dito para a construcção da rêde de viação Cearense. 

Emprestimo para a Estrada de Ferro Itapura a . Corumbá ... . . 
Emprestimo para a Eshada de Ferro de Goyaz .. .. ..... . .. . . 
Emprestimo para a construcção da rêde de viação Bahiana ... . 
Emprestimo para o Porto do Recife . . .... . ..... .. .... . .. . 

13.230.220 
7.864.700 
2.440.700 
9.845.500 
4.389.100 
2.400.000 

80.609:100 

Francos 
99:532.000 
99.500.000 . 
60.000 .000 
40.000.000 

299.032.000 

Além destes emprestimos foi contractado este anno o de :E 11.000.000 
cujas entradas se estão realizando. 

A importancia de 299:032$000 é equivalente a 5:: 11.961.280. 
Total da ·divida externa em '5:: 103.570.380, equivalentes, ao cambio 

de 16 d. , a 1.553.555:700$009. 

Divida . interna 
Em 30 de junho de 1913 

Apolices geraes. . . ...... . ... .. . ..... ... .. .. . ... .... . 
Emprestimo de 1897 .. . . ... . . . · .. ... .. ... . .. . . . .. . .. . 
Dito de 1903 para o porto do Rio de Janeiro . . ... . ..... . 
Em:ssão de apolices para pagamento de construcção e 

acquisição de estradas de ferro ..... .. .. . . ........ . 
Emissão para pagamento de ·serviços de dragagem de rios 

e saneamento da baixada do Estado do Rio .... . .. . 
Emis~ã.o de apolices para pagamento de reclamações ·bo-

livianas .. .. ................ .. .. .. . . . . · .. .. ... .. . 
Emissão de apolices para pagame nto de diversas despezas 

(decreto n . 9 .528, de 24 de abril -de 1912) . .... .. . 

515.145:600$000 
7. 082 :000$000 

17.300:000$000 

137.601 :000$000 

4.936:000$000 

1.595:000$000 

17.723:000$000 

70 1 . 382 :600$000 

Falta emeW.r da ultima autorização para a construcção de Estradas de 
Ferro 33.391 :000$000 . 

.Decreto n. 10. 135, de 25 de março de 1913, que autorizou a emissão 
de 50.000:000$000. 

O Governo está autorizado a emittir mais 37.000:000$, sendo 5.000:000$ 
para a baixada do 'Rio de Janeiro e 32 .000 :000$ para o pagamento de di-
vidas do Llovd. decretos ns. 10.282, de 13 de junho e "10 .387, de 13 de 
agosto de 1913. · 

Divida fluctual!te 
Em 31 de dezembro de 1912 

Saldos de depositos de .bens de defundos e 
ausentes. . . . . ... . .... . . ... ... .... .... .. .. . .. . . . 

Empres timo do cofre de orphãos .. .. .. . .. . . . ..... . . . 
Das Caixas Economicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . 
Dos Montes de Soccorro . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
De diversas origens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
De depositos publicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . . 

3.706:086$126 
10.281 :704$694 

192 .679:039$610 
7:795$193 

92.314:287$387 
5.206 :251$346 
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De diversas contas: 

Divida anterior a 1827 ................. . 
Divida inscripta no grande livro ......... . 
Divida inscripta nos auxiliares dos Es-

tados. . ! ........................ . 

22.176$975< 
135:994$460 

148:765$260 306:936$695 

304.502:101$051 

Esses algarismos estão sujeitos a alterações resultantes da liquidação 
dos dous ultimos exercicios de 1911 e 1912 . . 

Papel moeda 

A circulação do papel moeda, em 30 de junho de 1913, 
constava de .......................... . .... , .. 

RECAPITULAÇÃO -

Divida externa fundada ........................... . 
Divida interna fundada ........................... . 
Divida fluctuante. . . ............................. . 
Papel-moeda. . . ................................. . 

Total. ................. ... . : . ....•....... 

603.998:789$500 

1.553:555:700$000 
701.382:600$000 
304.502:101$051 
603.998:789$500 

3.163.439:190$551 

Os povos felizes não teem dividas - lemos alg-ures, em paraphrase ao 
velho adagio - os povos felizes não 'teem historia. . 

Queremos crer ahi se não a!luda propriamente á inexistencia de divi-
das, visto como todas as nações as contrahem, mas aos encargos, que del-
las promanam, para não pesarem fortemente sobre a economia nacional, 
immobilizando capitaes, em prejuizo do desenvolvimento da requiza do paiz. 

O serviço da divida do Brazil, externa e interna, sóbe a perto· de cem 
mil contos de nossa moeda, importancia consideravel que corresponde qua-
si a sexta parte da receita total, assim, subtrahida annualmente ás disponi-
bilidades da nação. . 

Desde logo, se objecta que os emprestimos teem sido convertidos em 
estrada~ de ferro e outros melhoramentos materiaes, que hão accrescido o 
património nacional, cada vez mais augmentado, no decorrer do tempo, pelo 
serviço e pela renda que produzem. · 

Poder-se-ha affirmar que a importancia da divida tem tido exclusiva-
mente tão remunerador emprego; que as obras em que tem sido empregada 
teem effectivamente correspondido ás mais palpitantes necessidades e que 
ao dispendio h a presidido todo o rigor e escrupulo? · 

DuvidaG muito sérias, a respeito, acudirão ao espiritb dos que sabem 
como se ha impunemente abusado do poder, a ponto de obras e serviços, 
que se elevam a milhares de contos, serem feitos e contractados sem auto-
rização legai e sem observancia das regras e tramites communs á adminis-
tração publica. 

Quanto valem, porém, essas estradas de ferro e essas obras, inquire o 
illustrado redactor do "Retrospecto Commercial" do jornal do Commercio; 
qual era e qual ficou sendo o valor do patrimonio nacional; em que con-
siste elle exactamente; onde o balailç<i' economico do paiz que demonstre á 
evidencia a incorporação das grandes ·sommas despendidas em excesso ás 
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decorrentes da receita, e pedidas ao credito nacional? A esta interrogação 
ninguem responde com precisão e clareza, porque não se sabe e não se pó-
de responder. O Ministro da Fezenda, interpellado a este respeito na pre.-
sença do Presidente da Republica, confirmou o que dizia o interpellante, 
isto é, que até agora não tem sido possível organizar-se o patrimonio na-
cional, que o Brazil nem ao menos sabe o que possue. 

Damos testemunho da verdade de facto, occorrido na reunião do Pala-
cio Guanabara, a que já nos referimos neste parecer. 

Dado mesmo, entretanto,que essa somma, diz ainda o criterioso es-
criptor, se tivesse integralmente incorporado, representada em justos valo-
res, ao nosso acervo economico, nem assim se chegaria a demonstrar que 
o paiz possa e deva continuar na vertigem das despesas, no delirio dos 
emprestimos. 

Tal é realmente a verdade, que sentimos todos os que temos a preoc-
cupação do interesse e do bem publico e prezamos o paiz, o seu credito e 
renome. 

Nenhum Estado bem administrado recorre ao credito sem as seguranças 
de bem honrai-o, attendendo, á risca, a obrigação contrahida, o que lhe im-
põe a suppressão dos gastos sumptuarios e adiaveis e a creação ou am-
pliação de fontes de receita. 

O emprestimo é commumente a expressão da insufficiencia de recur-
sos. Si estes não são accrescidos pelo augmento normal da renda, ou pela 
justa reducção da despesa, o emprestimo, simples pallíativo, apenas adia a 
crise do mal que o determinou ; esta, porém, virá a se manifestar mais te-
merosa, aggravada pelo compromisso que elle proprio traduz. Não sana o 
mal que o tornou necessario, aggrava-o. 

E se converte, para dizer a verdade, em tributo apesar sobre o dorso 
do povo, de cuja algibeira escorre para o Thesouro o dinheiro com que se 
satisfazem os encargos .publicos, visto que, afinal, de outro veio não pro-
cedem os recursos do Estado. Por conseguinte, sobre o povo é que pesa o 
gravame da divida. 

Todo o escrupulo não será demais, de parte dos dirij!:entes, no sub-
metter a Nação ás responsabilidades de vultosas dividas . O encargo que 
estas acarretam - de juros e amortização, implica reducção da capacidade 
productiva do paiz, porquanto importam em recursos que se desviam da ap-
plicação á industria, ao commercio, ao trabalho fecundo, ao conjuncto da 
::conomia geral. 

Com acerto ponderou, em recente parecer, o illustre relator da despe-
za da Fazenda; "dos emprestimos a jacto continuo, quaes os do ultimo las-
tro, quer internos, quer externos, os beneficios resultantes do emprego, mes-
mo productivo, que se lhes dão, são, muitas vezes, fictícios, e, ainda quan-
do reaes. acarretam males maiores do que esses mesmos beneficios. 

Si são emprestimos internos, deslocam o capital da sua legitima e pro-
fícua applicação - a industria e outras fórmas de exploração da riqueza 
--o que, em paizes como o nosso, de pouco capital disponível, maiores da-
mnos determina. Si externos, accarretam, entre outras, as seguintes graves 
consequencias, de facil observação em a nossa propria evolução financeira: 
crescimento momentaneo do capital disponível nacional, expansão fictícia de 
negocios, e, por fim, maior debito na balança, economica por motivo do ser-
viço de dividas. Taes consequencias affectam não só as condições commer-
ciaes das praças e economicas do paiz, como directamente á estabilidade do 
papel moeda, que é, afinal, o nosso principal meio circulante." 
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A divida passiva da União, externa e interna, em 30 de junho de 1911 , 
e fluctuante até 31 de dezembro de 1910, era a seguinte, conforme consi-
gnamos no parecer daquelle anno: 

Externa fundada. . . . ............. . . . . . . .. . . ... . . . 
Interna fundada. . . . .. .. ....... . . . .... .. .. . . . ... . 
Fluctuante. . . . .... ........ . . .. .. . .. . . . .. . .. .. ... . 
Papel-moeda. . . . ....... . .. . . . .. . ... .. . .. . ... ... . 

Total ..... . ... . ... . .. . . .. . . ...... . . .. . 

1 .394 . 115 :020$000 
621 . 750 :600$000 
274.871:032$000 
614.570:794$000 

614.570:794$000 

No parecer do anno passado, nas mesmas datas, registramos que se 
elevára a 

Externa fundada. . .. . .. .. . .. .. .... . .... .... . . . 
Interna fundada. . ...... . ... .. . .... . .. .. . .. . . . 
Fluctuante. . . . . . .... .... .. . . .. ...... . .. ..... .. . 
Papel-moeda. . . . . ... . ... . ... .. . .. . .. ... . . . . ...... . 

Total .... . . .. . ........ . ... . . . ....... . 

1.413.607:800$000 
642.852:600$000 
274.377:588$639 
609.698 :391 $000 

2. 940. 536 :379$639 

Comparados os totaes, verifica-se o augmento de 35.228:933$519. 
No presente parecer, a recapitulação das dividas, referidas á mesma 

data, dá o seguinte resultado: 

Externa fundada. . ·. .. ...... ............ . ... . .. . . 
Interna fundada. . . . . .. ..... .......... . ...... . .. . 
Fluctuante ... . ........ .. .................. ..... .. 
Papel moeda. . ... .. . . .. .. . ....... .. . . .. ..... . ... . 

Total ... . . .. .......... ..... . . ..... .. . 

1.553.555:700$000 
70!.382:600$000 
304.502:101$051 
603.998:789$500 

3. 163 . 439:190$551 

Confrontando este com o total de 1912, resulta o augmento de . .... . 
222 .902:810$912 e com o total de 1911 , o augmento de 258.131:744$43 1. 

Em dous annos, foi effectivamente, augmentada a divida passiva da 
Nação de 258 . 131:744$431. 

N~o inch.i.imos ahi as seguintes parcellas: 

Jmportancia que falta emittir da ultima autorização para 
a construcção de estradas de ferro decreto n. 10.135 
de 25 de março de 1913 (emissão de . . .... . . . . . . 
50.000 :000$000) . . . . . . .. . . .. ........ ....... . . . 

Importancia da emissão autorizada pelo decreto numero 
10.282, de 13 de junho de 1913 (baixada do Rio 
de Janeiro). . . . . . . . ..... ... .. . . ....... . ..... . . 

Jmportancia da emissão autorizada por decreto numero 
10 .387, de 13 de agosto de 1913 (divida do U oyç! 
Brazileiro) . . . . . . ...... .. . .... . ... . .... . · . .. .. . 

Importancia da emissão autorizada por decreto numero 
9.715, de 14 de setembro de 1912 (serviços con-
tractados com a Companhia de Estradas de Ferro 
de Santa Catharina ... . .........• .. ............. 

' ., . 

33. 391 :000$000 

5 .000 :000$000 

32. 000 :000$000 

36.000:000$000 

1 OG . 391 :000$000 
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Tudo nos leva a suppor que infelizmente estas emissões se realizam 
dentro de breve tempo. Addicionada a importancia a que attingiu, ao compu-
to da divida, esta subirá a 3.269.823:190$551, não estando ahi incluido o 
ultimo emprestimo convencionado de dous milhões esterlinos, reduzido ao 
que parece, por acto do prestamista, a f 1. 400.000, por ter sido tomado em 
condição especial, como antecipação de receita. 

Estas cifras faliam-nos ao sentimento com a mesma eloquencia das cau-
sas apavorantes, trazendo-nos fundadas apprehensões sobre o futuro que 
nos aguarda. 

Quando está na consciencia de todos a necessidade ineluctavel de op-
pôr-se um dique á corrente avassaladora das despesas e de outro lado, as-
sistimos os representantes do poder publico, Governo e Congresso, de mãos 
dadas, proseguirem obstinadamente no caminho dellas, tornando, dia a dia, 
mais avultados os compromissos da Nação, nos declarariamos desalentados, 
si não sentissemos o conforto de outras vozes que, ungidas de verdadeiro 
amor ás causas publicas, clamam com energia pelo restabelecimento de um 
regimen que se traduza, sobretudo, pela verdade orçamentaria, pela limi-
tação das despesas, pela effectividade das responsabilidades e pela elimi-
nação dos emprestimos. 

A phase dos emprestimos, disse muito bem o Sr. Antonio Carlos, ain-
da que para melhoramentos uteis, deve ser tida por encerrada, e isso du-
rante annos seguidos. A phase das amortizações é que tem de iniciar-se, re-
vigorando o nosso credito que é preciso manter fortalecido para o momento 
das eventualidades difficeis. 

Eis uma cofortadora verdade, que abraçamos com profunda convicção. 

XVIII 

RECEITA E DESPEZA PUBLICAS 

Relevem-nos o· inserirmos, de modo tão reiterado, . com argumentos cal-
cados na eloquencia das cifras, sobre a necessidade imperiosa do restabe-
lecimento da ordem financeira do paíz. 

Si em annos anteriores tal insistencia já se nos afigurava como dever 
inadiavel, hoje, mais do· que nunca, esse dever se nos impõe, e cujo cum-
primento é reclamado, não só ·pelos sentimentos do patriotismo, como pelas 
necessidades mais palpitantes da vida publka. 

Todos temos a consciencia dos grandes males que .resultam, e ahi 
estão patentes, do desequilibrio· orçamentario; todos prodamamos que elle 
é a mais séria das nossas enfermidades; todos reconhecemos a necessidade 
de medidas urgentes e immediatas. Não ha chefe do Poder Executivo, não 
ha ministro, não ha Senador e não ha Deputa,do que não· sinta a necessidade 
de ser levada para diante a obra patriotica do restabelecimento das finanças, 
tãü combalidas pelo pertinaz desequi!ibrio dos orçamentos. Mas o que é 

·verdade, contrastando com a consciencia de todos, é que as finanças se 
aggravam, não mais de exercicio a exercicio, porem, de mez a mez, de dia 
para dia; é que o desequilibrio persiste e cresce; é que a situação attinge 
a um estado melindrosissimo. O que é ainda verdade, e verdade igualmente 
lamentavel, é que todos aquelles que são os primeiros a reclamarem me-
did~rs para os males que nos opprimem, são, por sua vez, os que mais com-
promettem a solução do problema, e, em uma obstinação impatriot:ca e in-
sana, o vão conduzindo para um ponto em que ·certamente a solução será 
a do desespero. . 

Não ha mensagem presidencial em que se não venha dizer ao Congresso 
que o da.fici(t "cada vez mais vae avultando, perturbando toda a vida na-
cional e affectando, naturalmente, o credito publico"; "que o . governo se 
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acha empenhado em collaborar com o Poder Legislativo na obra patriotica 
de estabelecer a ordem financeira, ha mu:to perturbada pelos continuas 
de·sequilibrios orçamentarios". Esta é a linguagem commum ,das mensagens. 
Forçoso, porém, é reconhecer que não ha Presidente da Republica que não 
tenha grandemente concorrido para o augmento das despesas publicas, fóra 
das dotações orçamentarias, e, portanto, concorrido para aggravar O· deficii. 

Por outro lado, o Congresso, conhecedor da gravidade da situação, não 
tem sabido oppôr-se, como lhe cumpr.ia, á acção do Governo, o que facil-
mente faria apoiando-se nos principias sustentados. e nas verdades procla-
madas nas suas proprias mensagens. · 

Essa situação de insinceridade, por parte daquelles a quem são confia-
dos· os publicas negocias, não deve continuar. 

E' preciso que a linguagem das mensagens presidenciaes e a conducta 
dos legisladores se transformem ambas, a bem da Nação, em franqueza, 
sinceridade e patriotismo e que estes sentimentos insp:rem a acção efficaz 
de cada um, na esphera . de ·seus deveres bem cumpridos . 

Não transportaremos para aqui os varias trechos de mensagens em 
que se pede a attenção do Congresso para os deficits orçamentarios; nem 
indicaremos tambem os innumeros actos daquelle - submettendo-se ao Go-
verno nos seus gastos imponderaveis e fóra das verbas votadas. Preferire-
mos a eloquencia dos dados. Eil-os . Aqui vão em primeiro Jogar os ·cre-
dito·s addicionaes abertos em 1912: 

Mini·sterio da Justiça e Negocias In-
teriores ... .. .. . . . ,·, . .. . . ...... . 

Ministerio d·a Marinha, . . ..... .. ... ... . 
Minlsterio da Guerra ....... . ....... . 
Ministerio da Viação . e Obras . Publicas. 
Ministerio .da Agricultura, Industria e 

Commercio ................ . , . ... . 
Ministerio da Fazenda .. . .......... . . 

Ouro 

4 :200$000 
38.700:344$213 

5.405:121$094 

1 . 204 :200$000 
2.012:278$828 

16.996:644$135 

Total em papel ............ ......... . .. .. . . ... ..... . . . 
Convertendo o ouro a 16 d ........... . .. ... ... .. . ... . 

Total em papel ... . .. ... .... . ..... ...... . .. . . 

Papel 

17 .'335 :370$386 
6.567:564$188 
9.684:039$321 

25:932:093$101 

19.702:794$834 
36 :991:702$623 

116.213:564$452 

116.213:564$452 
28 . 681 :836$977 

144.895:401$429 

Segue-se agora o quadro demonstrativo d0'6 creditas abertos em todo o 
periodo da vida republicana _;_ 1889 a 1912 - feita a conver·são do ouro 
a 15 e 16 ds . . 
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CREDITOS ABERTOS DE 1889 A 1912, FEITA A CONVERSÃO DO OURO 15 A 16 D 

E·xercicios 

.1889 ..... 1 
189o ..... 1 
1891 ..... 1 
1892 ....• J 
1893 .•... 
1894 ..... ' 
1895 .... . 
1896 .... . 
1.897 .... . 
1898 .... . 
1899 •.... 
1900 ...... . 
1901 
1902 
1903 
1904 
19(}5 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
191·2 

Camulo 

Vario 

15 c1 

)) 

» 
)) • 

)) 

» 
16 d 

I 
Ouro Papel / Total em .papel 

I 
-----------__ I ___ ----

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1.6·38 :445$881 1 
847:755$1031 
166 :368$.5381 

1. 687 :166$3oo 1 
1.•173 :311$7831 

42li :9419$78·11 
17.214:760$6141 
49.382 :·677$5261 

750 :746$95·3 
1. 992 :·525$5901 
5. 998 :820$345 

21.781:513$8081 
16.996:644$1351 

I 

1 
41.·224 :6•57$25 61 
7·5. 85 o :3-34$12 91 
16.210:457$0551 
37 .•286 :734$0861 
87.218:667$5761 

120.717:210$230 
6•9 ,150•3 :682$.2.25 
50.338 :646$·2851 
59.9517:644$9331 
37.293:349$595 1 
~7. 0·60 :817$5661 
26.277 :148$0361 
18.416:207$1511 
17.53-5 :653$8361 
60.051 :672$8241 

105.734:688$2971 
33. G35 :777$1601 
49.719 ;.347$471 1 
€.8 .·603 :938$07.3 
S0.635:694$5581 
44.522:747$284 
56.641) :364$221 1 
91.602 :366$9491 

116.213:564$452! 

.4-1.2·24 :6·57$256 
75.850:.334$129 
16.210:4<57$055 
37 .. 286 :73·4$086 
87.218:6'67$576 

120.717:210$230 
69.503 :682$225 
>50. 338 :'646$285 
59.957 :644$9·3·3 
37 .·293 :349$59·5 
27.060:817$566 
:0.9.226:350$621 
19.942 :·166$336 
17.835:117$204 
63.088:572$164 

107.846:649$506 
34.402 :486$76·5 
80.705:916$576 

157.492 :757$619 
81.987:039$073 
48.109 ;293$346 
66.772 :.373$-553 

12•8. 358 :670$500 
144.895:401$429 

Aos quadros acima, que muito devem falar á consciencia de todos, fare-
mos seguir de outros que nos dão o movimento da receita e despesa publicas, 
occorrido na Republica, isto é, de 1890 a 1912, sem que nelles venham con-
signados os depositos e operações de credito. 
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O seguinte quad ro contem o desdob ramento da receita e despesa publi-
cas de !890 a 1912, periodc da administração republicana, excluídos os de-
positas e operações de credito. 

I Despeza I Rece·ita 
I. 
I I 

Exercicios I Ouro Papel Ouro I Papel 
I I 
I I 

1890 ..... I 19.5.253:406$164 I 220.64!5 :874$45'7 
189 1 "·"I I 228.945 :068$91,5 I 220.592 :463$584 
1892 , , . I I 227.608 :091$744 I 279.280 :534$886 
1893 , , ·I I 259.850:981$151 I 300,631 :273$2.25 
1894 ..... I I 265.056 :855$394 I 372.750 :719$625 
1895 , ... I I 307.754 :547~066 I 344.767 :<!22$ 423 
1896 ... .. I I 34·6.2·12 :788$909 I 368.921 :422$749 
1897 , ... I I 3();3.410 :721$014 I 37'9.335 :597$ 47 6 
1898 ,,,, I 324.Q53 :051$962 I 668.113 :26.3$010 
1899 " .. ·I I 320.837 :098$8·5S I 295 .'363 :24-7$432 

I I 2.778.982 :611 $177 I 3.450.401 :718$867 
I I I 

' I I ! 
1900 , .. ·I 49 ·'955 :521$6·12 1 263.687 :253$410 41. 892:150$ 276 1 372.753:985$717 
1901 .. . .. , 43.970 :626W26\ 2·39' 284 :701$976 40.493:241$175 1 261.629 :211$,5 24 
19.02 ..... 42.904 :844$036'1 266.,584 :912$062 34. 03<1 :760$6841 236.458:861$592 
1903 " " ·I 44.852 :105$630 1 334.640 :866$097 42.376:228$1011 286.'902 :608$6 67 
1904 " " ., 50.051 :33<!$5•97 1 3.52:677 :598$1 88 47. 22·5 :381$600! 378.460:55.6$765 
1 905 .... . 56.'2•10 :875$267 1 299.845 :532$3.57 46.799 :8S6$ 786I 290.628 :608$332 
1906 . . . . ·I 88. o36 :427$1<46 \ 273.219 :299$085 52·.79 7:899$ 822[ 328.3.79 :652$500 
1907 ..... , 117.778:498$376 324.058 :977$486 81.534:277$0091 . 375.4 48 :873$973 
19 08 ..... ' 94.620:317$1881 270.942:788$938 71.941 :9.20$U5 I 381.5.17 :233$894 
1909 " " ·I 91.902:377$9701 284.474:100$243 1 80.150:210$1571 .. 371.173 :147$·981 :---- :-----1 I 

I 
1 680.282:927$4481 2.909.416 :0 29$842 .5 39.245 :925$735[ 3.283 :3.52:740,$945 

1910 ..... \11.0 .·349 :75'3$2181 322.053:739$134 1100.642 :961$653 : 4 38.211.:46,5$747 
1911 ..... \120.577:423$917 1 343.628:120$157 98.790:158$0481 512·.864 :716$28 2 
1912 ..... 1132. 829 :7·69$5oo 1 . 380.102 :202-$163 95.62-6 :419$1761 591.488 :31 4$ 993 

1363.756 :946$635 \ 1.04·5.784 :061$4541295.0 59 :538$8771 1.54·2.564 :497$022 
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Apreciadas, por períodos, a receita .e despesa publicas, de 1890 a 1912, · 
re~ultam os segumtes saldos e deficits: 

Receita De&pezn 

Perioàos 

Ouro 
I 
I 
I 

Pa.pel Ouro I 
I 

Papel 

1.890-1899 I i 
3.450.401:718$867 - I 2. 778.982 :611$177 - I 1900-1909 680.282:927$4481 2.909.416 :029$842 539.245 :925$7·351 3.283.352 :740$945 

1910-1912 363.756:946$6361 1.045.784 :061$~4 295.059:538$8771 1.542 . .564 :497$022 
I I 

Saldos Def-1/Cit~ . 

I I 
Ouro I Papel Ouro I Papel 

I I 

1890-1899 I I 
- I - - I 671.419 :107$690 

1900-1909 141. 037 :001$7131 - - I 373!:136 :711$10;: 
19.10-1912 68.697 :-107$7-58 - -

f 
496.780:435$568 

I 
I 

209.734:409$4711 - - I 1:6·42.136 :254-$361 

Apresentamos abaixo o quadro da despesa proposta, votada e realizada, 
no ultimo decennio, com as differenças entre a despesa proposta e a votada, 
entre esta e a realizada e entre a proposta e a re·alizada: 



"1.---'--~~---------=-------t-----,---
·Proposta Votada R ealiza-da 

Exerc~ios 

--------1---0-u-ro __ _ 

Pape( 

1903 .... . ... .r • .. : 
1904 .. .... . - .... . 
1905 ... . ... ... ... . 
1906 - ... ...... ,. < .. . 
1907 · · <"- ········ 
1908 ···· · · ··' · · ·" 
1909 . . · ..• ... .. . . . 
1910 ...... ... . .. . 'I 
19'11 ........ , .. .. 
1912 • . .. . . .... ... 

Exercicios 

1903 ············-· 
1904 .. ....... . ... 
1905 ........... ... 
1906 ...... .... ~ .. 
19'07 .......... ...... . 
1908 . ..... ...... ... ,. 
1909 • • • • ••••• 'o ••• ~ 

.1910 ............. 
1911 ..... ... ... ... 
1912 . .... · ...... ..... . 

+ + + + + + 
+ 

42.593:070$612 
46.020:668$969 
46.743 :981$1'20 
47.864 :593$009 
M. 638 ;.897$741 
56.130 :817$267 
73.049 :016$350 
75.308:788$572 
77.153 :631$557 
76 .•5 71 :896$183 

1-

23"8. 489 :192$178 
249.883:43 8$899 
260.767:513$496 
273.688:644$257 
292.869:695$319 
307.93-4 :587$101 
327.944:585$735 
330.353 :820$507 I 
358:856:941$742 
397.774 :976$252 

Entre a des'[)eZiL proposta e a votada 

Ouro 

1 .194:007$778 + 
900 :'l'00$000 + 
500:500$000 + 
446:919$338 + .., 

1.;685 :349$992 +. 
9.244 :7t88$Íl88 + 
2.341:255$564 + 
2. 370 :417$885 + 
6. 623 :760$0(fj) + 

U2 :518U82 + 

Papel 

5.973:353$3 
5.808:023$0 

15.441:723$5 
12.659 :574$0 
22.608:942$4 
21.786:270$2 

17 
22 
89 
64 
76 
13 
78 
96 

2.408 :194$7 
32.682:664$2 
50.399:311$ 
21.096:476$ 

738 
234,5 

Ouro 

.. I 

41.399 :062$8·34 
46.921:368$969 
47 . 244:481$720 
48.311 :512$347 
52.224 :2Ú$733 
65 . 375 :60·5$945 
75.390:271$914 
72.938 :370$687 I 
83.777 :391$557 
76 . 159 !•378$001 

D!FFERENÇfl 

Paper 

244.462:545$495 
255 ! 691:461$921 
27-6.209:237$085 
2~6. 348 :21 8$321 
315.478:637$795 
329 . 720:857$314 
330.352:780$513 
363.036:484$803 
409.256:253$ 480 
418.871 :451$48·6,,1 

I 
Entre a çlespeza vota.da e a realizada 

Ouro Papel 

+ -977:165$267 + 42 . 440:063$172 
+ 304:012$631 + 122.769:094$844 
- 444 :624$9.:!4 + 14. 419 :371$247 
+ 4.486:387$475 + 42.031:434$179 
+ 29.310 :029$!7<> + 59.970:236$178 
+ 6 .r566 :31-4$180 + 51.796 :376$580 
+ 4. 759 :938$243 + 40.820 :367$468 
+ 27.704:590$966 + 75.174:980$944 
+ 16.012:766$491 + 103.608:462$802 
+ 111.467 :041$176 + 172.616:863$506,5 

Ouro 

42.376:228$101 
47.225:381$600 
46.799:856$786 
5-2.797 :899$822 
81.534:277$009 
71.941 :920$125 
80.150:210$157 

100.642:961$6õ.:l 
98.79 0 :158$048 
95 .626 :419$176 

Pa.pel 

286.90.2:608$667 
378 . 460 :<; 51>$765 
290.628:608$<332 
32·8. 379 :652$600 
375.448 :87•3$973 
3SL51'7 :233$894 
371.173 :147$981 
438.211:465$747 
512 .8 64 :716$282 
591.488 ;314$99 3 

Entre a clespeza proposta e realizada 

Ouro Papel 

- 216:842$511 + 48.413 :416$489 
+ l · 204 :712$631 + 128.S77:117$866 
+ 5S :875$066 + 29.861:094$836 
+ 4. 93•3 :306$813 + 54.691:008$243 
+ 30. 895·:379$268 + 82.579 :178$654 
+ 15 . 811 :102$868 . + 73.1582 :646$793 
+ 7.101:193$807 + 43.228:612$246 
+ 2.5. 334 :17·3$081 . + 107.857 :645$240 
+ 21.636 :-626$491 \ + 154.007:774$540 
+ 19 . 054 :52 2$·993 + 193.713 :3 38$741 
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Para maior facilidade de apreciação, separamos, nos quadros abaixo, as 
differenças - para mais - e ~ para menos - entre a despeza proposta e 
a votada, entre esta e a realizada e entre a proposta e a realizada: 

RESUMQ 

Differença entre a despeza proposta e a votada 

Exercícios 

1903 . . 
1904 · .... . 
i905 ... . . 
1906 .• . .. 
1907 .... . 
1908 .. .. . 
1909 . .. . . 
1910 .... . 
1911 . • .. • 
1912 .. . .. 

Exerci cios 

1903 ........ .... ....... ..... . 
1904 . . ... . .................. . 
1905 . . ....... ..... ...... . ... . 
1906 ...•....................• 
1907 ... .. ........ ...... ..•. .. 
1908 .. .......... ..... .... .. . . 
1.909 •... : .............. .. ... . 
1910 . .. .. .................. .. 
1911 .. ...... ...... ... . ..... .. . 
1912 ...•.............. . . ... · . . 

•\ 
Para mais 

(na votada) 

Ouro 

900 :700$000 
500:500$000 
446 :919$338 

1.585:349$992 
9.244:788$688 
2.341:255$564 

6.623:760$000 

Papel 

5 .973:353$317 
5.808:023$022 

15.441:723$589 
12.659:574$064 
22.608:942$476 
21.786:270$213 
2.408:194$778 

32.682:664$296 
50.399 :311$738 
21.096:475$234,5 

21.643:273$582 190 .864 :532$727,5 

Ouro 

Para menos 
(na votada) 

1. 194 :007$778 

2.370:417$885 

412:518$182 

3.976 :943$845 

Papel 

Dlfferença entre a despeza votada e a realizada 

Exercícios 

1903 ..... . .... ...... ........ . 
1904 : ... ....... .... .. . .. . 
1905 ..... ... .......... ;_, ..... \ 

Ouro 

Para mais 
(na realizada) 

977: 165$267 42. 440 :063$172 
304:012$031 . 122.769:094$844 

14.419:371$2~7 
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Exerci cios· 

1906 .... . 
1907 .... . 
1908 .... . 
í909 .... . 
1910 .... . 
1911 .... . 
1912 .... . 

1903 .... . 
1904 .... . 
1905 .... . 
1906 .... . 
1907 ; ... . 
1908 .... . 
1909 .... . 
1910 .... . 
1911 .... . 
1912 .... . 

Para menos 
(na realizada) 

Ouro 

4.486:387$475 
29.310 :029$276 

6.566:314$180 
4.759:938$243 

27.704:590$966 
ts:o12:766$49I 
19.467:041$175 

Papel 

42.031:434$179 
59.970:236$178 
51 . 796 :376$580 
40.820:367$468 
75.174:980$944 

103.608:462$802 
172.616:863$506,5 

108.588:245~704 725.647:250~920,5 

444:624$934 

444:624$934 

Differença entre a despeza proposta e a realizada 

1903 ........................ . 
1904 .... . 
1905 .... . 
1906 .... . 
i907 .... . 
1908 .... . 
1909 .... . 
1910 .... . 
1911 .... . 
1912 .. . . . 

1903 ........................ . 
1904 ........................ . 
1905 ........................ . 
1906 ........................ . 
1907 ........................ . 
1908 .. . ..................... . 
1909 ........................ . 
1910 .............•........... 
1911 ........................ . 
i912 .................... ' ... . 

1.204:712$631 
55:875$066 

4.933:306$813 
30.895:379$268 
15.811:102$868 
7. !OI: 193$807 

25.334:173$081 
21.636:526$491 
19.054:522$993 

48.413:4165489 
128.577:117$866 
29.861 :094$836 
54.691:008$243 
82.579:178$654 
73.582:646$793 
43.228:612$246 

107.857:645$240 
154.007:774$540· 
193.713:338$741 

126.026:793$018 916.511:833$648 

216:8425511 

216:842$511 
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Os quadros supra deixam evidente a quem cabe a responsabilidade do 
desregramento orçarnentario, que attenta contra as boas regras da administra-
ção e prejudica os creditas do regirnen republicano. 

No ultimo decennio o Poder Executivo excedeu as prescrípções do orça-
mento, isto é, a despeza autorizada, em 108.588:245$704 - ouro - e em 
725 .647:250$920- papel; e ultrapassou a proposta orçamental que el\e pro-
prio elaborara, corno expressão do quantum necessario para: o exercício regu-
lar da gestão publica, em 126.026:793$018- ouro.- e em 916.511:833$648 
- papel. 

Não isent;trnos o Congresso Nacional da culpa de ser fraco perante o Go-
verno, cujos excessos homologa; mas pensamos que este incorre na mais 
severa condernnação pelo desmando com que executa a lei que lhe delimita a 
acção administrativa. 

Feita a conversão da parte ouro em papel, coube a primazia no excesso 
da despeza realizada sobre a despeza votada, durante o decennio. á adminis-
tração dos dois ultimas annos, ·1911 e 1912. 
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Differença entre a Receita pro.posta. e a realizada 

P'ara mais na realizada Para menos na realizada 

Ouro Papel 

79.097 :8665097 

Ouro Papel 

1903 . . . ... . . . 
1904 ... ..... . 
1905 ....... . 
1906 ....... .. 
1907 ...... .. . 
1908 ....... . 

1 . 729 : 1 63$630 
3.452:422$708 
8.365:994$378 

26.391:396$857 
34.282:217$487 

5.426:602$967 

96.428 :5985!88 
38 .7!2:5325357 
14.625:2995085 
76 .861 :9775486 
12 .'562:288$938 

1909. : ..... . 
1910 ...... .. 13.230:222$336 

1 6 . 7{)5: 563$697 
21 . 335 :659$380 

1.933:600$243 8.850:!52$9i2 
29.939: 73S•'!I I34 

1911. . .. .... . 29.451 :7205157 
1912 ........ . 46.902 :202$163 

130.979:24353~0 426 .515:823$848 8 .850:152$912 

Não serão de mais, para facilidade do exame da Commissão, os qua-
dros da despesa e da receita, no ultimo decennio, separadamente, com as 
differenças de anno para anno e o augmento ou diminuição em referencia 
ao primeiro anno. 

Fizemos anteriormente o confronto entre a despesa e a receita propostas, 
votadas e realizadas, respectivamente, para tornarmos evidente. a .quem se 
deve attribuir a principal responsabilidade do desvirtuamento orçamentario 
e do desbarato fi nanceiro em que se debate a -Republica. 

Agora poderá a Commissâo melhor apreciar o desdobramento das des-
pesas e das receitas, sob os aspectos em que o estudo do interessante as· 
sumpto pó de ser feito. 

Eis ahi os quadros : 

Despezas da União, de 1903 a 1912, feita a conversão do ouro aos camoio!! 
de J.5 e 16 d. em vigor 

I 
I :::> 
I :3 

Exercic!os I a Ouro Papel Tot a l - rapei 
I o! u 
I 
I 
I 

1903 .......... 1 15 42 .376 :228$101 286 . 902:608$667 363 . 1 79 : 819$2 4~ 
1904 .. .. ... .. . 1 15 47 .1J26 :381$600 378 .460 :556$765 463.466:243$645 
1905 .......... j 15 46 . 799:856$786 290.628:608$a:l2 374.868 :350$546 
1906 .......... 1 15 52. 797 :899$822 3·28. 379 :6{;2$500 423. 416 :872$179 
1907 .. . .... ... , 15 81. 534 :277$009 375 . 448:873$973 522.210 : 5 7 2$5 S~l 
1908 .... . .... . 1 15 71 .941:920$125 381. 517 :233$894 511.012 :690$119 
1909 .. ....... . 1 15 80. '150 :210$157 371.173:147$981 515.443:52-6$263 
1910 . .. .. . .. .. 1 16 100 .•642 :961$653 438 . 211 :4'6o5$747 608 . 046:463$536 
1911 ....... ... 1 16 98. 790:158$048 512.864:716$282 679 .673 :107$988 
1912 ...... . ... 1 16 95.626 :419$176 591.488 :314$993 75·2. 857 :897$352 

I 

1\lfédla unnual ..... 521.407:554$346 
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Differenças para mais e para menos, na despeza, de anno em anno 
no decennio 

Mxercicios n espeza Pat·a untis l'ara ntenos 

1903 . • •••• o ••••••••• ••• 363.179 :819$248 
1904 . . ............... . . . 463.466:243$645 100. 2~6 :42H~97 
1905 . . ......... . ..... . . 374.868:350$546 88.597 :893$099 
1906 . . .. .... .... ... . . .. . 423. 416 :88.2~1 79 48.548 :521$Gll3 
1907 .. ··········· ·· ·· ··· 52·2. 210:572$589 98 . 793 :700$UO 
·1908 . . . ······ ...... . .. ... 511.012 :690$119 11. H7 :882$470 
1909 . . .. .. . . . . .. . ....... 515.443:526$263 · 4. 430 :83~$1H 
1910 . . ... . . l ....... .. .. 608.046:463$536 9.2. 602 :937$273 
1911 .. ...... ... . ... ... .. 679.573:107$988 71.526 :644$452 
1912 ... ...... .. ..... . . 7152. 8ii7 :897$352 73.284 :789$364 

Augmento ou diminuição da despeza com reierencia ao primeiro anno 
do decennio 

Exercicios Despeza Augwento Diminuição 

1 903 . •••••• • • ••••• • •• o. 36~.179:819$248 100.286:424$397 
190·4 .. .. . . .. . ......... . . 463.466:243$645 ll. 688 :531$293 
1905 . . .. ······ ... .... . ·374 . 868 :350$546 60.237:052$931 
1906 .. .. .... .... .. .... . . 423.416 :872$179 159.030:í53$34l 
.1907 .. ·················· 522.210 :572SiiS9 147.8lj,2:870$871 
1908 . .. ·················· 511. ÜJ12 :690$119 152.263:707$015 
1909 .. • • • ••• o • ••• • ~ • o • •• ;;15. 443 : 526~263 244. 86~ :644$288 
1910 .. ·················· 608.046:463$5 36 316 . 393 :288$74•) 
1911 .. • ~ .... .... ... .. o •• • 679 .·573 :107$988 -389.678:078$104 
1912 . . . • ••• • •• • o •• ••••••• 752.857:897$352 
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Receita da União de 1903 a 1912, excluídos os depositas e os emprestimos, 
aos cambias de 15 e 16 d. em vigor 

I 

Exercicios 

I o 
I' ;z 
I e 

1903 
1904 

. 1905 
1906 
1907 
1908 
1909 . 
1910 . 
1911 
1912 . .. 

I 8 

:::::::: ::1 
:::: ::::: :1 
... . .. . . ·· I 
. . .. .. .... [ 
.......... 1 
... .. .... . [ 
. ... .... ··I 
.......... [ 

I 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 

11\'Lédia a.nn ual 

Ouro Papel . Total 

44.852)105$630 334.640:866$097 415.374:656$231 
50•. ou :333$597 35·2. 677 :598 $188 442.769 :998$662 
56.210 :87•5$2.67 299'.845 :532$357 401.025:107$837 
88.036:427$746 273.219:29 9$ 085 431.684:869$027 

117.778:498$376 324.05 8 :977 $48 6 6~6.080:274$562 
94.120:317$188 270.942:788$ 938 441.2fi9:3 59$ 870 
91.902:377$970 284.474:100$243 449.898:381$589 

110.349 :7·53$218 322.0-53 :739$134 508 . .268 :9.47$.DS9 
120.577 :423$917 343.628:120$157 547.102:523$016 
132.82 9:769$500 3 80. 102 :20~$ 16 3 604.252:438$194 

477.769 :655$668 

Differenças para mais e para menos na receita de anno em anno, 
no decennio 

Exe1·cicios Receita Para mais Par.a 1nenos 

1903 . ·· ·· · · . . .. . . .. . ... 4-15.374 :6•56$231 - I 1904 . . ............. . . . .. 442.769:998$662 27.395:342$431 
1905 . . .. .. ....... . ...... 401.025:107$S37 41.744:890$.825 
1906 .. ...... .. . .. . . . .. 431.684:869$027 30.65 9 :761$190 
1907 ............... . .. 536.060:274$562 104.375 :405$535 
1308 .. . ...... .. ········ . 441.259:359$876 94.800:914$686 

"1909 . .... ... ... . .. . .... 449.898:381$15891 8. 639 0•21$713 
1910 .. . . . . .. ··.· . .. . . .... 508.268:947$689 58.370 566$100 
1911 .. ...... .. .. . . . ... .. 547.102:5.23$016 38.833 575$32 7 
1912 . .. ...... .. . .. . . . .... 604.252:438$1941 57.149 915$1 781 

I I 



Augmento ou diminuição da receita com referencia ao primeir~ anno 
do decennio 

Exerci cios Receita. Augm.ento 

190 3 .......... ..... . .. 415 o 3 74 : 6·5 G $2 31 
1904 o o ... .......... .. ... 442 07 69:998$663 27 o 395 :342H31 
1905 . .. .......... .. ... 401.0.25 :107$837 H o 349 :54~$394 
1906 . .... . . .. .. .. . ... . 4310684:869$027 16 o 310 :212$796 
1907 o o ...... . ... .. ... . . . ·536 o 060 :274$562 l20o 685 :618$331 
190~ .. ..... .. .... .... . 44lo.25 9 :359$876 25 088 4 :703 $645 
1909 ••••••• •• ••••• o ••• 449o898:38 1$589 34 o523 :725$358 
1910 o ........... . .. . ... 508o2 68:947$689 92 o 894: 291$458 
1911 o o · ··············· ·· 547o 102:S.23$016 131o 727 :866$785 
1912 o o o ·················· 60olo 252 :438$194 188o877 :781$963 

Totaes da despeza e da receita, convertida a parte ouro em papel aos cam-
bias de 15 e 16 dinheiros por mil réis-saldos e "deficits" resultantes 

·-

•rota! da Des- Total lla Re-· 
Ext~ rcicios 

peza celta 

1.903 . o o o o o. o o o o 363.179 819$ 000 4150374:656$0001 
19040 o .... o o. o o ~63o466 243$000 442 o7 69 :998$000 
1~05 0 o o o. o o .. o o 374.868 35 ~ $ 000 401 o025:107$000 

no l 6 o o o o o o o o o 01 42 3 o 416 87 .. $000 
1907 ooo • oo ooo o 5220210 572$000 
J90 8o o0oooo ooo o, 511o012 690$000 
l909 .• oooo o0o oo 5150443 526$000 
1910 . oooo •O • oo o 608o046 463$000 
1.911.. .. o . . o o o o OI 67 g_5 73 107$000 
1912 . . o 00 oOO. • o 752.857 897$000 

431.684 o869$00 0 
536 o 060 :27 HOOO 
441.259 :359$00() 
4490898:381$000 
508o268:947$ 000 
547 0102 :523 $000 
604.252 :438$000 

I 

Saldo 

520194:837$000 
-

26 015 6 :7 57$01111' 
~ I' 8o~67 o 997$UO 

13o849 :702~00 P 

«De!lclt» 

-
20o696:245$000 

--
69 o 753 :331$000 
ft5 o545:145$000 
99 0777 :51 6$000 

132 o470 :584$000 
148o605:459$000 
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Impostos de consumo 

Consumo 1909 1~10 1911 1912 Total 

J:o'umo .. . . ... 6.200:311$063 7.109 :449$358 I 7.650:572$856 7.863:297$1~0 '2~.823:610$467 

Bebidas . .. .li. 250 :165$37Z 7. 811 :065$709 8.884:787$569 10.489:249$713 33.435:268$364 
P.hosphoros ..... {i. 9-01 :216$090· 8.322:215$730 11.130:229$576 9.364:898$860 34:718:560$256 
Sal ...... 4.273:275$247 4.309:157$871 2.470:901$529 2.360:846$430 13.414:181$077 
Calçados ... .. 1.800:208$670 2.029:204$205 2.208:753,857 2.324:638$085 8.362:804$817 
Velas ... ····· 407:198$979 •129 :871$155 454 :787$350· 436 :890•$475 1. 728 :747$95!) 
Perfuma.rlas .•.. 601:543$891 890:029$253 1.048:854$520 1.130:975$790 3.671:404$454 
Espt-eialld'ald >e ;; 

pharmo.ceuti· 
cas ... .... 950 :~69$735 ~.106:128$815 1.199 :1-64;.125 1.176:816$520 4.432:579$495 

Vinagre ..... ... 246 :415.$313 307:813$785 273:765$025 321:336$260 1.149:330$383 
Conservas ....... 1. 687 :504$428 2.160:545$7H ?. • 314 :231$491 2.388:309$220 8.550:590$883 
Cartas ... .... 215:729$noo 232:086$140 1214:001$950 o2l2 :54-6$850 874 :3~4$840 
Cha.péos ........ 1.696:030$830 2.081:807$490 2. 311 :585$55í 2.627:493$370 8.716:917$247 
Bengalas ..... 26:224$260 37:187$380 61:378$710 34:021$120 158 :811$770 
Tecidos ... ... 10.809:722$922 12.405:809$682 14.142 :529H4o 12.852:641$613 50.210:704$057 
Vinhos estran-

geiros ....... 4.678:007$840 fí.396:075$777 5. 396 :.348$797 5.754:489$720 21.224:922$13~ 

Total. ..... 45. 7 44 :024$541 I -54.628 :428$0V·l 59.761 :893$0·52 59.338:4.52$516 219.472:798$203 

Comparação da receita com _os impostos de consumo 

ti) com o total ua l'CCcita, feitas as conversões. 

Impostos <lo ·con-
ExerciciO!:i H<·ceita B .. elação 

SUlllO 

1907 .............. 536.060:274$562 47.977:269$065 11,14 
1.908 .............. 441.259:359$816 44.591 :226$1lli 9,45 
1909 .............. 449.898:381$589 45.744:024$541 9,83 
191Ú .............. 508.268:947$689 J 54.628 :428$09·1 9,30 
Jn1J ·············. 547.102:623$016 59.761:893$052 9,15 
1912 o ••••••••••••• 604.!!52:438$194 59.338:452$516 10,18 



1907 
1!108 
1909 
1D10 
1911 
1912 
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b) com o total ela receita em papel. 

Exercícios 

.. .. .. .. .. .. .. , 

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

........ .... .. , 

324.058:977$486 
270.942:788$938 
284.474:100$243 
322 . 053 :739P34 
343.628:120$157 i' 
380.102:202$163 

I 

Impostos elo con- ~ 
HUTI10 

47.977:269$065 
44. 5D1 :226$116 
45.744:024$541 
54.628 :428$094 
59.761:893$052 
59.338 :452$5161 

6, 75 
ll,07 
6,21 
5,8il 
5,74 
6,45 

e) com o total "la rec eita en1 papel , ex cluicla a com applicação especial. 

ImpoRtas do con-
FJxercicios Receita Jlelação 

sumo 

1907 ... . . .... ..... 279.879:531$255 47.977:269$065 5. 83 
1908 .... . . . ... .. .. 226.351:562$82.2 44. 5D1 :226$116 5,07 
1909 .. . .. . . . .. . . . . 238.730:075$702 45.744:024$541 5,21 
1910 . . ........ .. . ~ 306.549:444$477 54.628: 428$094 5. 61 
1911 . ..... . .. .... . 325.783:197$8361 58.761:893$052 5,45 
1912 . . . . . . . . . . . . . . 362.281:862$418 59.338:452$516 6,10 

Arrecadação dos impostos de consumo no primeiro semestre de 1913: 

Amazonas. . . . ......... .. . ... . . . .................... . 
Pará ..... ..... .... .... , . .... . . · · · · · · · · .... · · · · · · · · · · 
Maranhão ....... .. .... .. .... . ................ · .. · .. · 
Piauhy .... . ................. ... ...... .. ........... .. . 
Ceará ...... .. ......... . ..... . ..... . ........ · · · · · · · · 
Rio Grande do Norte ... . .' ........ .. .. .. .............. . 
Parahyba .. . ..................... · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · 
Pernambuco. . ...... ..... . . . . .. . .. ............... , ... . 
Alagôas .. .. .. . .............................. . . .... . . 
Ser,gipe ..... . . . . ...... . . .. . ... ...................... . 
Bahia ....... .. ... . .... .. ... . .. ... .. . · · · · · · • · · · · · · · · . 
Espirito Santo . . .. . . . ...... . ..... . . ................. . 
Capital Federal .. .. . .... . . . . . . . .. . ... . . . .......... .. . 

Papel 

469:640$041 
1.050:022$297 

305:361$003 
61 :904$190 

288:847$626 
89:764$240 

246:447$690 
1'. 500 :792$611 

261 :354$615 
205:377$735 

1.684:506$620 
49:222$260 

10:417 :920$370 
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S. Paulo ....................................... · ... · 
Paraná ................ ......... ....... .. .. . .. ... . .. · 
Santo Catharina ................................ .. ... . . 
Rio Grande do Sul ................................... . 
Minas Geraes .................................. · · · · · · 
Goyaz .......................................... . ... . 
Matto Grosso ..................................... · .. . 

10.006:307$883 
1.296:552$003 

183:306$771 
3.101:063$190 

415:615$732 
35:419$350 

135:705$871 

31.805:132$098 

DEMONSTRAQÃO DA RENDA DO IMPOSTO DO CONSUMO ARR•ECADADA PELAS REPARTI· 
ÇÕES FEDERAES DA UNIÃO NO 1" SEMESTRE DE 1913 

Fumo ................... . ................. .. .. .... . . 
Bebidas ......................... ....... ............ . 
Phosphoros. . . . ................................•...... 
Sal. .............. ..... . . ... .•. . .... ....... ... . . .. . . 
Calçados ........................................... . 
Velas ............... .. ..................... . . . ..... : 
Perfumarias ..... .............. ...... ... "· .... : ..... . 
Especialidades pharmaceutica·s .................. . ..... . 
Vinagre ........... ............ ............ ....... .. . 
Conservas ......................................... . 
Cartas de jogar ...................................... . 
Chapéos. . ................................... . ...... . 
Bengalas ............. .. ........................ .. ... . 
Tecidos ......... ....... ....................... .. ... . 
Vinho extrangeiro .... . .................... .. .... . ... . 

Total. ...................... · ....... : . ....... . 

5.198:353$000 
8.443:920$000 
4. 848:587$000 
1.851:557$000 
1.297:004$000 

226:521$000 
654:054$000 
855:070$000 
213:764$000 

1.372:407$000 
139:789$000 

1.440:038$000 
25:304$000 

7.119:478$000 
1.877:998$00( 

35.563:844$000 

2• Sub-directoria da -Receita .Publica, 2 de outubro de 1913.- Manoel 
de Souza Carvalho, a• escripturario. 

Visto: Alvaro de Souza Neves, sub-director. 
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EXERCIC!O DE 1912 

Demonstração das rendas de armazenagem, capatazias e taxa de Estatistica 
arrecadad•as pelas Alfandegas . da União durante o periodo de janeiro a 
<!t-zembro de 1911, conforme os dados ·existentes nesta Directoria 

.g A~fand.egas Armazenagem 

o z 
I 

1ÍU\fa.nâos .. 
~ J.Befém .. _ •...• 
"I'Maranhao. . . 
4 .Paranahybtt • 
5l•Fortaleza. . . 
GjXatal ....... 
7 i ParahYlba. . • 
8IRecrfe .•...•• 
9j·Macei6 .... .. 

10 i Aracajú .... .. 
lljB.a.hia ..... .. 
121 Victoria. . .. . 
13jRio de Ja-[ 

j .neiro ....• 
14jSantos ..... • 
15I:Paranaguá .. 
16 iíS. Francisco j 
17 !•Fiorianopolis.

1 18j\Rio Gra.nde. 
19J•Pelotas. . ... 
20j:Porto A1-egre 
~1jUruguayana. 
~~!'Santa. IAID~oa 

1 do IJJ.vra-
1 mento ... .. 

23I1Corumbá ...• 
I 
1 Somma .. .. 
I 
j'lllm igual •pe-
1 ·riodo de 
i 191·1 ...... 
I 
'ru:m .;gual :Pe-
1 :l"iodo de 
I 1910 ...••• 
I 
iDiflferença en 
! tre 1912 e 
I 1911., ..• , 
I Di liferença en 

tre 1912 e 
1910 •.•.• ·l 

811$000 
36:763$000 
9·8 :378$!Jo00 

7 :368$000 
122 :·585$000 

31:991$000 
118 :93·6$000 
601 :094$00•0 

62 ;.883$000 
15:95.8$000 

483 :8.56$000 
31 :'343$000 

1.·890 :412$000 
90$000 

121:474$000l 
15:296$000 
33:613$000 

108 :1!09$000 
4.8 :22o6$000 

389:313$000 
5:898$000 

16:336$000 
10•5 :742$000 

4.34!6 :70·5$000 

:) . 777 :62:S.p00:0 

3.734:991$000 

+ 569 :082$000 

+ . 611 :714$().001 

Capatazias 

2.87$ooll I 
67 :501$00.0 l 

!TO· :5•5 6·$0.00 I 
9 :738-$o.o.o 

101 :340$00·0 
5 :107$0•00 I 
9:734$000 

168:313$000 
31:649$000 

5 :962$000 
129:273$000 

18 :·80.6$000 

644:514$000 
37$0·00 

70 :4•5 3$000 
6 :'894$000 

22 :0·40$000 
28 :75·5$000 
18 :033$00.0 

164 :12·7$000 
2:396$000 

·5 ;.892·$·000 
7:991$000 

1.-589:398$000 

1. 4·13 :654$000 

1. 672 :09 8$000 

+ 145 :744 $00·0 

82:700$000 

Taxa 
de Estatiortica 

24:436$000 
41:529$000 

6 :894$000 
-542$0.00 

7:829$000 
1:802$000 
2 :72•3$000 

35:182$000 
5 :212$0.00 
1 :5•52$000 

27:222$000 
4:539$000 

252•:557$000 
1'53 :803$0.00 

13:705$000 
2 :10·6$000 
'3 :312$000 

2·4 :065$000 
3 :026$000 

21:723$000 
9:992$000· 

4:998$000 
2:842$000 

651:391$000 

~57:75'7$000 

497 :175$000 

-- 206:?.66$000 

+ '1.54 :~16$000 

Total 

2·5 :564·$000 
145 :793$000 
17.5 :828·$000 

15 :64·8$00·0 
231:764$000 

3.8 :900$00·0 
'131 :393$000 
804 :589$000 

99:744$000 
2·3 :472$00·0 

640:351$000 
64:688$000 

z. 787 :4·83$000 
153 :9'30$GOO 
20o5 :632$0 00 

24:296$00 0 
58 :9·65$000 

161:12'9$000 
69 :2r85$000 

575:163$000 
18 :2'86$000 

27:226$000 
116:575$000 

6.587:494$000 

6.079:034$000 

5.904:264$000 

+ J'í08 :460<$000 

+ 683:230$000 

Segunda Sub-Directoria da Receita Publica . do Thesouro Nacional, 19 
de maio de 1913. - ] . Adolpho P. de Amarante ] unior, 2" escripturario. -
Visto, Elpidio ] . da Boamorte, Sub-Director. 
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EXE RCIC!O DE 1912 
Quaáro demonstrativo do valor official, expediente pago e direitos não arre-

cadados das mercadorias importadas livres de direitos de consumo pelas 
Alfandegas da União, no anno de 1912, conforme os dados existentes 
nesta Directoria 

~ 
'O .... 
0 "\lfandegu 

"' '1:1 

o z 
· 1 i·~fanã.os. 
~ I:J3elém ..... 
31 Marl!'nh ão. 
4J Parnahyba. 
ÜJ•Forta l-eza. . . 
6joNata l. .... 
71iJ?ara:hyba.. 
81 R ecife. 
9 .:Maceió. 

1 O IArucajú. . • 
lliBahia ...•• 
J 21 V ictoor ia. . • 
13 R io de Ja-

j ·neiro ..... . 
141 Santos .. . 
15 ,.Paranaguâ.. • 
16 S IFran cis,co 
171I•F lorianopolis 
18 IRio Grande. 
19J'Pelotas. 
201Port o Alegre 
.21jUruguay·llJnoa.. 
22ILivramen to 
2<l!Corumbâ.. 

Somma. . .. 

I E m igual pe-
1 •riodo •de 

I 1911 ...... 
Em igual pe-

1 riodo de 
1 1910. •. 
1 Differença en. 
l tre 19tz . e: 
1 1911. . . • 
I Di.fferença e n' 
I tre 1912 e 
1 191o. • 

Vn'lor officiai 

1. 07 5 :6.3 7.$ 
11 ."499 :481~ 

1. 423 :06~'$ 

208 :913·$ 
2.195:470$ 
1.393:292$ 

380 :039·$ 
12.063 :8·36$ 

477 =·535 ~ 
2.224:445$ 

11.•394 :612-$ 
2 . 004:582$ 

24.693:027$ 
7. 311 :43-5$ 

360 :47-5$ 
158:964$ 

9.9 51 :133$ 
1. 599 :965$ 
1. 868 :280$ 
7 .•684 :191$ 
1.274:827$ 

379 :118$ 

101.612:320$ 

~ 40.657 :1 9-6$ 

162 .S79 :-495$ 

Ex.pcdiente pago 

.Ouro 

I 
55 :682$ J 
42:178$ 1 

4 :160$1 
3:234$ 1 
9:314$ 1 
1 :382·$j 
2 :622$ 1 

18:.595$ 1 
1:470$1 

36 :748$ 1 
4~ :390~ 1 
39:427$1 

I 
436 :2Ui$ j 
·579 :303$ 1 

29:503$1 
6 :407$ 1 

. 1:313$1 
18:298$( 

2:717$ 1 
47 :421-$.1 

387$ 1 
2 :771$ 
1 :02-6$1 

1.<!89:624$1 

f'apel 

145 :881$ 
82:178$ 
11 :120$ 

7 :1·50$ 
25:774$ 
2 :626$ 
7:5691 

60:117$ 
2 :971$ 

85 :706$ 
1{}9:857$ 
S0:187~ 

965 :062$ 
933 :141~ 

67 :98"• 
20:298$ 

2 :'359$ 
43:789$ 
15:796$ 
60:591$ 

1 :18H 
5:417$ 
1:499$ 

2.738:260$ 

6.667 :538$ 

5.259:674$ 

1----------------------
30.044:876:$ + 1.889 :624$1'-- 3.929:270$ 

I 
I 

61.267 :175'$ + 1.889:624$1- 2.521:414$ 

Di·reitos 
não 

arreca-da. dos 

288:928$ 
3.716:917$ 

252:7211$ 
40 :502$ 

465 :o567~ 
389 :7 54$ 

55 :771$ 
3.334:208$ 

63 :817-$ 
346:494$ 

2.064:233~ 
5•84 :OH$ 

33.738:342$ 
3.904:294$ 
1. 554:478$ 

65 :03·6$ 
1-5 :729~ 

1. 768:805$ 
425:865$ 
170:411$ 

1.127:2<53$ 
77:903$ 

101 :64'4$ 

53.542:75~$ 

39.2·56 :297$ 

~5. 228 :7o35$ 

+ 11.1286 : 446$ 

+ 8. 314 :008$ 

Observação -- A Alfandega do Rio de J aneiro n ão forneceu o valor 
offictal das mercadorias despachadas livres de direitos. 

Suob-Directoria da Receita .Publica, 24 de ju·nho de 1913. -- ]. Ado~p1oo 
p. Amorim Junior, 2• escripturario . -- Visto, Elpidio f. da Boamorte, Sub-
Director. · 
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Remessa de cambiaes á Agencia Financeira em Londres · 

1912 

Janeiro ............... . 
Fevereiro .......... .. . 
_ . .\._~bril... . , • ~ ....... ... . 
:Maio. . , .•...... ..... 
Junho ......... ...... . 
.Julho ... , ........ .... . 
Agosto .•.............. 
·setembro .. , .•........ 
-outubro ....•.•....... 

Francos 

24.804,621 

137.514,82 
170 o 810,20 

21.222,87 

1. 795 o 2-17,03 
840 o 983,96 

f: . S . .D. 

1.500 .000- 0-0 
900.000- 0-0 
600 o 000- 0-0 
450.000- 0-0 
494.000- 0-0 
150 . 000- 0-0 

60 o 000- 0-0 
1. 286 o 570- 7-6 

441.i03,'10-0 

R-éis, ou.ro,. ao 

cambio de 27. d. 

13.343:756$026 
8.001:000$000 
5.334:000$000 
4. 049:042$731 
4.451:956$000 
1.340:991$672 

533:400$000 
12 o 071 :322$241 

4. 221:833$451 

53·. 347 :302$121 

Primeira Sub-Directoria de Contabilidade, 16 de maio de 1913. - O 
sub-director, F. Chagas Galvão. 
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Não deixar·á de haver interesse que, depois de termos visto todo o· 
movimento da receita e despezà do período republicano, vejall:Jos tambem o 
desenvolvimento que ellas tiverÇ~m sob a administração imperial, de 1830 
::1 1889: 

EECEITA E DESPEZA DO BRASIL COM OS SALDOS E DEF!CITS, POR DECENN!OS, DESDE' 
1830 

I 
I LiQ:uido . 
I 

Eh:ercicios I Receita Des·peza 
I 
I 
I 

Saldos .I Deflcits 

I 
1.!.255 :485$4231 

I 
1830-18311 8,715:901$5501 Swldo 

I I I 
:831~1181321 15.439 :993$·593 1 11 . . 501 :544$·2071 Sald-o 

I ! I 
13312-18331 1.2' 3312 :395$•2831 14.263:031$6391 Deficit· 

I I I 
183•3-18341 15 ' 166 :3.70$039 1 ·11. 477:903$1101 Sald.o 

I I I I. 1834- 18•351 14 .1819 ;1551$91.01 112 .>908 :'350$7021 SaHI-o 
I I I 

, 1 S35-1.8361 14.135:4:26$69-81 14.339 :943H57 1 Deficit· 
I I I 

1836-18371 14.477:131$51211 13 .•979 :507$719 1 ,Sald·o 
I I I 

11837=--18'3·81 14_.861 :678$705 1 18 . 919:682$110 : Deficlt 
I I I 

1338~18391 21.:238 :6.53$0791 18 .1·31 :070$612 1 .Sald·o 
I I I 

1839-18401 ,212. 571 :491$636 1 24.968 :661$3-601 Deflcit 
I I I 
I 154.1298 :177$8871 149 .,205 :496$·4661 5.092:681$421 
I , I I 

1840- 18411 19 . 292:-911$0391 212 .'772 :185$4931 Deficit 
I I I 

1S41-118-4J21 30.301 :6·88$6411 '27 .5'31 :453$109 1 Sald-o 
I I I 

1342-1'84·31 26.9.27:375$4091 ' ··29 .164 :883$·279 1 Deficit 
I I I 

18.43-1•8441 2.5. 0&8 :668$20•9 1 25.947:239$6891 Deficit 
I I I 

1·344-1845 1 25.285 :579$1301 25.634 :6•26$6521 Deflcit 
I I I 

! 845- 1•8·461 '27 .18'71 :19•5$3861 24.463 :596$6781 ISal-d•O 
I I I 

18~6-18471 27.656 :127.2$99:21 25 '221 :7•55$45•41 !Sald-o li 

I I I I' 
DeficÍt 1347-18481 24.7·67 :619$633 1 ' 25.372 :938$1521 

t I I 
['348-18491 29 . 674:197$4411 28 .12•89 :1126$2101 1Sald.o 

l_s· .f~-1s5o / 31 . 665:909$5761 . 
I 

218 .949:589$4721 ISald.o 
I J 
I tl68. 5H :315$456J 263.347:394$1881 >5!163 :921$268 
I I ! 
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I . I I 
I I I Liquido 

. I I I Exercic!os 1 Receita I Despeza I 
. I I I 
I I I Saldos Deficits 

I I 

I I I 1850-18511 24. 7'20 :901$983 1 33.224 !587$9971 Deflclt 1851-18521 38. 7•27 :597$92<01 42.754:781$6511 Deflcit 1852-18'531 ~3.318:40"2$8412 1 31.653 :505$406 1 Sal c' o Deflcit 1853-18541 35.985:317$831 1 36 . .23'4 :489$055 ! Deflcit 1854-l.S551 36.743:864$7911 38.740:319$7881 Deficlt 1855-118561 48.659:725$5591 40.24.2 :6-48$7071 
18·56-18571 60.•246 :919$3631 40 . 373 :963$4311 Sald·o Deflcit 1857-18581 51.139 :444$02·21 5-1.755:656$9061 Deflcit 
1858-18591 47. 90;2 :461$5271 <52.718 :580$6681 Deficit 
1859-18601 43.807:346$4501 52.602:161$769 1 

I 1 I· 
I 414.251 :9&2$-2881 4t20.304 :685$383 1 6.052 :703$0~!i. 
J I I 
I I I 

1860-186·11 53.416:.240$864 1 62.358:417$288 1 .Saldo 
1 861-1-8621 54.873 c519$415 53.049 :731$9871 Saldo 
1862-1863 1 50.907:686$463 1 57.000:122$835 1 Deficit 
1863-18641 58..518:240$687 1 56.494 :440$045 i .Saldo 
186~-1865 1 33.672:499$1681 8·3.J.46 :1518$893 1 Deflclt 
1866-18661 1~2.187:346$565 1 121.856 :0.28$.285 1 Deflclt 
1866-18671 106.616:810$373 1 1120 .. 889:799$023 1 Deflcit 
1867-1868] H8. 926 :731$0451 165.984:772$2581 Deflcit 
1868-18691 161.134:795$1991 150.894:798$6861 Sai à() 
1869-18701 146~242:009$7411 141. 69-4 :107$234 i .Saldo 

I I I 
I 955.495:879$5101 1 .003.468:376$5341 47 . .972:497$024 
I I I 
I 123.8&2;1~7$9461 I 

1870-18711 100.074 :292$.76.61 Sald() 
1871-118721 105.71212 :915$-9·341 101.180:774$4111 Sald() 

'De!lcit 187•2-18731 1'15. 7·39 :051$708 1 ~21.874:462$822 1 
1873-187-41 119 .·286 :724$0071 121.480:S70$769 1 Deficit 
1874-18751 150.508:362$1201 132. 613 :171$1220 1 .Salc() 
1875-1•8761 ~17.005:136$676 1 1o26. 780 ;018$-2812 1 Deficlt 
1876-18771 131.453:881$1931 135.800:677$3211 Deficit 
1877-18781 160.818:427$0741 151.492:391$6691 Sald.o 
18ll8-18791 116.460 :981$1•891• 181.468 :·557$S&2I Deflcit 
1879-1880 ·1120. 761 >990$9521 150.133:650$966 1 Deficit 

I I I 61.659 :129$.207: I 1.261.63-9 :638$7991 1 .323.298:768$0781 
I I I 
I I I 

1880-18811 131.1274 :951$.57·91 1~8.583:090$686 1 Deflc.it 
1881-18821 131.986:964$2731 139.470:648$3301 Defic.it 
1882-'1883 1 1.29. &97 :660$5-401 15·3. 057:961$-2301 Deflcit 
18183-18841 13"4.568 :667$3111 164.257:060$0561 Defic.it 
1884-1-8851 124.155:638$0001 158.496:837$0871 Deflc!t 
1885-18·861 130.309 :404$7·301 153.6.23:099$.2051 Deflcit 
1886-1-1!871 1221.-177 :651$2451 227.044:839$1201 Deflcit 
1888-... ·I 1-&2 . 958 :.Uii$3'281 147.450 :538$3911 Saldo 
1889-... ·I 1&4.507:9~3$5531 186.165:459$8661 Deffclt 

I I I - 137:511 :647$2f2' 
I 1.320. 636 :886$6ii9 1 1.458.148 :>533$8711 \1.0 .. 256 :6n2$6189,253.·195 :976$610 
! I I 
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A seguir, é feita a comparação da receita e despeza de 1830 a 1889, por 
decennios, sendo consignados os respectivos augmentos. 

I 
I 

·DEcennios I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1.830-18401 
I 

J .'84!t- 18SO I 
I 
I 

J.'840-1850I 
I 

J850-1860j 
I 
I 

'1850-18601 
I 

1.'860- 18701 
I 
I 

J.860-1870 1 
I 

'1870-18801 
I · 
I 

'1870-18801 
I 

1880-18891 
I 

!Receita 

I 
I 
I 
I 

Augmento 
Desveza. 

I -
I 

!Recolita Despeza 

I I 

i 
I 

I 
154.298:177$8871 149.205 :496$4661 

I I 
268.511:315$456 1 263.347:394$1881 114..213 :137$'56[ 114.141 :897$712·2 

I 

i 
268.511:315$456 1 263.347:394$1881 

I 
420.304 :685$3831115.7-40 :666$8·32 414. 2U :9&2$.2881 156.957 ;,291$1~õ 

I I 
I I 

414.251 :9,82$2881 420.304:685$3831 
I I 

583.-163 :69.1•$151 955.495:879$5101 1.003. 468 :376$5341 541..2-43 :897,1l22 
I I 
I I 

95·5 . 49.S :889$5101 1.00 3.468:376$5341 
I I 

1..261. 639 :6318$7991 1.323.1298:768$0781 306.143 :759$28' 319.·830 :391$.544 
I I 
r I 

1.1261.639 :63·8$7991 1.323 . .298 :768$0781 
I I 

1.320. 636 :886$6591 1.468.148 :533$8711 58.997:247$860 134.849 :765$'793 
I I 
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Consideradas, por decennios, a receita e a despeza de 1830 a 1889, ve-
rificam-se os saldos e deficits seguintes: 

I 
Exercícios 1 

I Receita 
Det'ennlos I 

Despeza Saldos Deficlts 

I 
I I 

149 .1205 :496$4661 
I I L. 1630-18401 1.54 .·298 :177$8871 -5.092 :681$-4.21 
I I . I 

1840-18501 268.~11:316$4561 263.347:394$1881 5.163:9.21$268 
I I 

1850-18601 414 .r251 :982$.2881 420.304:685$3831 6. 052 :703$095". 
I I 

1860-18701 955.495:879$5101 1.003. 46·8 :376$5341 47.972 :'197$02<Ji. 
I I I 

1870-18801 .1.'261.639 :638$799) Ul23 .•298 :768$0781 61.659 :129U7f!l> 
I I I 

1880-18891 I I 
I I I 

(novej I I 
I I I 

ext>rclc: os) j 1.320,636:886$6691 1.45-8.148:533$8711 137.•511 :647$•21·~ 

I I 
I I I 
I I I 

253.195.:976$616> I 4.374.833:880$5991 4.617. 773 ;2-54$5201 10.256 :602$689 
I I I 

RESUMO 

·--~-------------------- --·-----. 
Receita 4.374.833:880$599 rSal<los ...•.... . ... 10.256 :602$68!r' 

Despeza 4. 617.773 :.254$5.20 Def:cits .......... .. 263.-195 :976$61(;> 

• Deflcit .......... . 2-442.939:373$921 Deflcit ........ .. . 242.939 :373$921': 

Observações - Foram incluídos os creditos extra orçamentarios e o li-
quido de depositos e excluídos os saldos e as operações de credito. 

Do exerci cio de 1829-1830 nada se poude apurar. Não h a balanço nenr 
relatorio referente a esse exercício e a parte do relatorio que figura na Le- · 
gislação Brazileira, de Nabuco, não contém os algarismos da receita e· des-
peza . 

XIX 

MOVIMENTO FINANCEIRO DOS ESTADOS 

E' para deplorar que ainda não seja possível escrever o capitulo rera--
tivo á situação economica e financeira dos Estados. Não temos estatística_ 



- 196 

D.esoladora, mas verdadeira confissão. Não temoB org·anizada a t!·Statistica 
da producção e do intercambio commercial dos Estados. 

O •projecto do orçamento da ,receita manterá a autorização concedida 
.ao Presidente .da Republica, na lei vigente, para additar aos encargos da 
Directoria da Estatística Commercial - a organização da estatística do 
commercio interestadoal. Confiamos que seja. habilitado o Governo a lhe 
dar prompta execução, attenta á importancia do serviço e á indeclinavel 
necessidade de ·O termos bem organizado. 

Sem a ad0pção de semelhante provirlencia, não será possível o conheci· 
·menta das forças activas do paiz, cuja capacidade productiva até agora 
.apenas tem sido auferida ·pelo movimento do commercio exterior. Certo é, 
porém, que, entre os Estados, as relações, em tão relevante ordem de in-
teresses, são cada vez mais crescentes, importando para alguns delles, 
muito mais o commercio interno do que o externo. 

O movimento da receita e despeza dos Estados, em 1912, consta do 
seguinte quadro: 
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RECEITA E DESPEZA DOS ESTADOS EM 1912 

Estados Receita 

S. Paulo •••••• ~75.640:562$000 I 
Minas Geraes j I 

(1). t ••••••• J' ,6.761:998$000 
I 

.Rio Grande do I 
I 

•Sul ••••••••• j18.665 :686$000 

Rio de Janeiro\ll.ó63 :291$000 
I 

~abia •••••••• j17.864:402$000 
I 

Pernambuco ... jl2.831 :386$000 
I 

Pa'râ . ..... ····I 8.900:483$000 
I 

Amazonas ••.• j11. 450:000$000 
I 

CearA. ........ ·I 4.241 :22-5$000 
I 

Maranhão .• . .• J 2 . H5 :1-24$0(}0 
I 

Rio Grande doi 

'Norte ...... \ 1.854:90o9$000 
I 

_.\lagoas ••... . J 3. 035 :375$000 
1 

Sergipe ...... . f 2.188 :606$000 
1 

Parahyba : • ••• f 2 .o648 :522$000 
I 

Plauby ........ J 1..487:748$000 
I 

Espirita Santo. I 5 . 397 :176$00? 
I 

Paraná ......•• J 8. 630 :000$000 
I 

·Santa; Catharin.af 2. 563 :769$000 
l 

Matto Grosso .. f 3. 876 :287$000 
I 

·Goya:<: .. , ..... 1 1. 030 :338$000 
. f 

Distrlcto F e-1 
1 

deraL ....... J40.154 :588$000 
I 

Despeza 

. . I 
96.643:449$000 1 

I 
I 
I 

33 . 876 :54·5$000·1 
f 
I 
I 

13.388 :26•4$ooo 1 
I 

9.734:821$0001 
I 

18.360 :.316$ooo 1 
I 

16.H8 :84>3$000 I 
I 

7. 756:707$000.1 
I 

11.805 :000$0001 
I 

3 . 897:918$0001 
I 

2. 394 :457$0001 
I 
! 
I 

1. 974 :7o96$00(}I 
I 

2.991:778$0001 
I 

2.137: 881$0001 . I 
3 .18(} :008$(}001 

i 
1. 684:981$0001 

I 
5 .. 265 :750$0001 

I 
8 .·501 :ooo$ooo 1 

I 
2. 498 :333$0001 

I 
3 . 214:043$000! 

I 
9·83 :113$0001 

I 
I 

47.780 :813$0001 
I 

I 
Saldo l 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

2.885:452$0001 
I 
) 

I 
6.277!422$0001 

I 
l.o828 :47(}$000J 

I · 
I 
I 

1. H3 :776$000 1 

I 
I 

343 :307$0001 

I 
I 
I 
i 
I 
I 

43 :5.87$0001 
I 

50:725$0001 

I 
I 
I 

131:426$0001 
I 
I 

, I 
6;5 :436$0001 ,. 

662:244$0001 
I 

47:225$0001 

I 
I 
I 
f 

Deflcit 

2•1. 002 :887$tl00 

495:914$000 

3 .317 :457$000 

355 :000·$000 

149 :333$000 

119 :887$000 

531:486$00b 

197:233$000 

167:332$(}00 

7. 626 :225$00(\ 

(l) Está in c! ui da na receita a quantia de 7. 500:000$ da venda á Uriiãc 
da Estrada de Ferro Bahia e Minas. 
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Não conseguimos saber a im_portancia da despesa effectuada nos Esta-
dos do Amazonas e no Districto Federal e ·a da receita e despesa do Estado 
do Rio Grande do Norte. · 

Registaram saldos os Estados do ·Rio Grande do Sul, M!inas Geraes, 
Pará, Matto Grosso, Ceará, Espírito Santo, Santa Catharina, Sergipe, Goyaz 
e Alagôas. 

Sobre S. Paulo, Pernambuco e Parahyba pesaram deficits considera-
veis, equivalentes a pouco mais da quarta parte da respectiva receita. Os 
demais são insignificantes. 

No quadro que se segu~ vem consignado o total das dividas passivas 
dos Estados, em 1912. 
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DIVIDAS PASSIVAS DOS ESTADOS EM 1912 

Estados 
Externa 

. I 
S. Paulo (1) ....... , ...... 1107.957:070$0001 

Minas Geraes , ..•......... ,100. 980 :000$000! 

Rio Grande do .Sul. ..... ... I - I 
Rio de Janeiro .. . .... ..... 1 45.000:000$0001 

I 
Bahia ... .......•.•.. ,, . . . . 28.128;4.2~000 1 

I 
Pernambuco . . . . • • . . . . . . . .. 35.520 :SOG$000 I 

I 
ParA. . • . • • . . . . . . • • . . . . . . . . 33.000:000$0001 

I 
Amazonas . . .. . .. • . . . . . . . . 44 . 704:9>68$1XlOI 

CearA •........•..... . ... . 

Maranhão .....•. : •• ~ •.• , • 

Rio Grande do Norte . ..... . 

AlagOas 

Sergipe ................. .. 

Para:hyba ......... .. .. . ... I 
• I P.1auhy ................... 1 

Esplrlto Santo ......... ·. . . . I 

, I 
9 . 000:000$0001 

I 
9.600 :M0$001> 1 

I 
5 .•2.fi0 :000$0001 . I 
4 :109 :7-()0$0001 · 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

11. 437 :342$000 I . . I 
Paraná .......... .. , . . . • . . . 33.000:000$0001 

Santa Cathal'ina: ... . ......• 

Matto Grosso .......... . .. . 

Goyaz 

I 
3.538:~20$0001 

I 
I 
I 
I 
I 

Districto Federa)........... 37.500:000$000 1 
I 

Interna fun-
dada: 

I 
46.091:500$0001 

50.141 :·200$000 

5.814:760$0001 
I 

25.760 :600$0001 

17.555:000-$0001 

21.547 :OM$000 I 
I 

12.076 :000$0001 

2.646:200$000 

l<í9 :318$0001 

6·00 :200$0001 

1.238:400$0001 
I 

281 :100$0001 

521:432$0001 
I 

6. 831 :500$000! 
I 
I 
I 
I 

984:300$0001 
I 

440 :0·00$0001 
I 
I r 

Fluctuan.te 

130.097:902$000 

10. 97·2 :7 40$000 

2.000:674$000 

1.~41 :368$000 

10.190 :96·2$000 

L 295 :877$000 

9.000:000$000 

15.698:306$000 

460 :447$000 

28:623$000 

11-5:000$000 

34 :871$000 

16-5:921$000 

229:216$000 

203 :617$0011 

' 176 :465$000 

224:640$000 

1·&3 :700$000 

242:069$000 

O <Juadro não está comoleto. Faltam"'los inf·ormacões segur~s em rela-
ção ás divida!'; pas·sivas do Pará. Ceará e do :Di·stricto ·Federal. não estando, 
tambem, averiguada, com precisão, a divida externa de Alal!'ôas. 

Aoesar de lacunoso, o ,quadro· supra não poderá deixar -de imoressionar 
desoladoramente, tendo em vista o formidavel montante a que ascende a di-
vida da União. 

( 1) Exclui da a divida que está a cargo do s~rviço de defesa do café . . 
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E tudo i-sto ainda não exprimirá verdadeiramente a situaçãD debitoria 
rlo pliiz, sem lhe accrescentarmos a importancia das dividas das municipali-
dades. Os dados que temos sobre taes dividas são, porém; demasiado insuffi-
cientes, não basta·ndo mesmo para organização de quadro que nos dê appro-
xi madamente a impressão da realidade. E' certo, todavia, que ellas sobem 
á consideravel quantia. 

A divida activa dos Estados -consta do .quadro abaixo: 

Estados 

S. Paulo ....... .... ............................ · ... . 
.1\il.inas Geraes ......... .... . ............... ... ... · · .. . 
Rio Grande do Sul •................... , ............ · · . · 
Pernambuco. • . ...............•. -.................. · ·'· . 
Bahia ............................................. . 
Rio de Janeiro .... ....... . .. .. .... .... ............... . 
R:o Gra:1de do Norte . . .......•....•......... .• •....... 
Alagôas ... .... .... ..... , ........................... . 
Pará ............ ... ... · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·: · · · 
Amazonas ............... ..... ........... .... ... ... . 
-Sergipe . .. ... ............................. .... .•..... 
Ceará ........•............................. , ....... . 
Maranhão .........................•...........•..... 
Parahyba. . . .. ............... · · ..... · ., ......... · · · · · · 

~~~~~t:: :::: .:: :::::::::::::::(:::::::::::::,::::: :::. 
Espírito Santo ............. : . ................... .. .. . 
Santa Catharina .................................... . 
Matto Grosso ........ , ....... . ...................... . 
Goyaz .............................................. . 
Districto Federal. ................................... . 

Quantias 

22. ~36 : 125$000 
44.701:051$000 
1.318:132~000 

3.015:662SOOO 
600 :000$000 
731:680$000 
600:000$000 

564:806SOOO 

395:864$000 
.108:121$000 

2 . 221 :655$000 
297:325$000 
206:740$000 
562:7455000 

Referem-se a 1911 as importancias da divida de S. Paulo, Rio de Ja-
neim e •Rio Grande do Norte. Não obtivemos i-nformações relativamente a 
Pernambuco, Pará, Amazonas, Ceará, Maranhão e Distr:cto Federal. 

XX 
FISCALIZAÇÃO DAS RENDAS 

Está no conhecimento de todos que as medidas attinentes á fiscalização 
das rendas postas em pratica pelas autoridades administrativas, muito dei -
xam a desejar, como medidas que realmente venham acautelar os alto~ 
interesses do fis-::o. . 

Estamos ainda bem distanciados de um regimen severo e compl~to de 
fiscalizaçãco Resente-se todo o· apparelho fiscal das falhas de uma !eg-:sla-
ção que, de modo nenhum, corresponde á expansão das rendas, sacrificando -
o Estado em parte de sua receita com o manter o .problema da arrecadação 
no pé em que se acha. , 

•De norte a sul da Kepublica -os attentados contra o erario se repete'"'l 
sob fórmas inauditas. . · 

'A questão, portanto, da fis-calização deve seriamente preoccupar os 
poderes publicas, a bem dos mais relevantes interesses da Fazenda. 
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Mais detallíadamente passamos a tratar do assum.pto, graças á expe-
riencia dos dignos funccionarios do Thesouro Nacional, os Srs. Salath:el 
Paiva e Benjamin de Macedo Costa, que nos auxiliaram com os trabalhos 
que seguem: 

"Varias medidas no sentido de simplificar a fiscalização e arrecadação 
dos tributos lançados á collectiv:dade têm sido adaptadas, porém o resultado 
demonstra, pelo descalabro .que se aprecia, que pouca fiscalização .existe, 
frustrando todos os ·Calculas que serviram de base ao orçamento da receita. 

A maioria dos representantes da Fazenda Nacional, em diversas cir-
cumscripções da Republica, .por motivos não difficeis de explicar, afrouxa-
ram de todo os ma:s· comesinhos princípios de energia e actividade, a que 
estão obrigados pelas leis fiscaes, deixando em abandono a arrecadação das 
contribuições devidas ao erario publico . 

. Descriptas, magistralmente, no parecer .que acompanhou o projecto do 
orçamento da receita para o exercício .que corre (1913), as causas determi-
nantes do extraordinario desvio das rendas publicas, accentuou-se que a 
responsabibia.de cahia sobre a deficiencia da fiscalização. 

O decreto n. to. 037, de 6 de fevereiro· deste anno, que deu novo re-
gulamento para o serviço de repressão do contrabando na fronteira do Es-
tado do Rio Grande do Sul, mal executado em algumas localidades, tem 
levantado clamores em toda a região attingida pelas medidas empregadas 
na repre•ssão de tal crime. 

A pessima escolha do pessoal empregadp no serviço de fiscalização na 
extensa fronteira, a nenhuma idoneid~de e moralidade desses guardas adua-
neiros occas:ona ·não poucos conflictos armados e inuteis derramamentos 
de sangue, sem resultado pratico de especie alguma para o fisco. 

Ai·nda ha poucos dias, eminente representante do Rio Grande do 
Sul lia interessante missiva de um digno vice-consul da Republica, 
em uma das cidades limitrophes, criticando o referido regulamento n. 10.037 
e assim concluía: 

"Trataram sómente de acautelar os interesses fiscaes com energia, po-
rém, sem pessoal moralizado.-Hontem, ás 11 horas da noite, foram intro-
duzidos por contrabando na cidade fronteira (declarava o nome) dezeseis vo-
lumes com varias fazendas de alto valor, sendo conductores o chefe de se-
cção e diversos guarda-fiscaes devidamente uniformisados!! O administrador 
de Mesa de Rendas cousa alguma póde fazer, pois os seus auxiliares são 
outros tantos contrabandistas! ! " 

Eis ahi como é feito um serviço com o qual a União despende centenas 
de c:ontos de réis annualmente! 

Sendo o imposto de importação, pelas exorbitantes taxas de sua tarifa, 
a principal fonte de receita, é, por isso, o mais susceptível de ser fraudado, 
tail~o nas fronteiras terrestres como nas fluviaes, nos portos, costas, rios e 
lagôas, como tambem nas baldeações, re-exportações e transitos; accrescen-
te-se, outrosim, em algumas estações fiscaes, a desclassificação das merca-
dorias, para pagarem · taxas ínfimas, alterações de seus valores, pesos ou 
medidas, e chegar-se-ha á evidencia de que esse imposto é desfalcado de uma 
quarta parte do que deve produzir. 

Muito concorre para o desenvolvimento do contrabando a posição to-
pographica das localidades, as distancias da séde ·da repartição arrecadado-
ra, os diffíceis meios de transporte e os e1eva1issimos fretes, as despezas 
duplas com se!!Uros, commissarios e despachantes. . 

Conceder .ás mesas de rendas localizadas nas fronteiras as mesmas at-
tribuições de que gosam as de Antonina, Penêdo, Macahé, Porto Muytinho, 
Jtacoatiára, etc., será medida justa, pois facilitará não só o desenvolvtmento 
das relações commerciaes, como evitará, em grande parte, as constantes con-
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t~avenções _fisc~es, não raras vezes forçadas por circumstailcias especialis-
sJmas que 1mpoem ao commercio os mais injustos vexames. 

Ha, portanto, a maior conveniencia em se preencher ess9.s lacunas, que 
se prendem á altos interesses da economia, á nossa moralidade administra-
tiva e até ás nossas relações politicas com os Estados limitrophes. 

, O que se dá na fronteira do Rio Grande do Sul reproduz-se nas do Pa-
rana, Matto G~osso, Amazonas e Territorio do Acre; o· regulamento especial 
para a repressao do contrabando que vigora no primeiro destes Estados deve 
ser extensivo_ aos dem~is, attendendo:se, entretanto, á posição topographJ-
ca e outras CJrcumstancJas das. respectivas zonas. . 

A tarefa da repressão do contrabando, não raras vez~s é arriscada e 
P?rtanto, os .r~presentantes do fis~o de\rem estar alheios á influencia pe~i~ 
Ciosa da poht1cagem de campanano local e garantidos em seus direitos. 

· A fronteira do Paraná, com as Republicas .1\rgentina e Paraguay, está 
em abandono. A Mesa de Rendas de lguassú não tem elementos para fisca-
lizar a vasta zona sob sua jurisdicção, ·que conta os seguintes portos com 
commercio muito apreciavel: Be11a Vista, Loenor, Hocooy, Só! de Maio, São 
Vicente, S. Miguel, Acarahy, Tucurú Pucú, Palmas, Santa Thereza, Vinte de 
Setembro, Pozuelos e outros mais e para attender a tão enorme distancia 
dispõe a Mesa de Rendas apenas do insignificante numero de seis guardas, 
com os vencimentos de 96$ a cada um, mensalmente, e obrigados á compra 
de cavallos e necessario forrageamento. 

Semelhante remuneração, para tão penoso serviço, convida á descrença, 
e não é para estranhar que quem acceitar taes Jogares, · ou que por e11e se 
interessar, visará fins contrarios á boa fiscalização das rendas publicas. 

Si passarmos do Estado do Paraná ao de Matto Grosso verificaremos 
Jdentico descalabro. 

A fronteira de Matto Grosso, com o Paraguay e a Bolivia, está em toda 
a sua extensão entregue aos contrabandistas, a unica lei ou regulamento que 
alli impéra é a do bacamarte. Barranco Branco, Fóz do Rio Apa, Cassange, 
Tamengo, Baraúnal, Itá, S. Carlos, Marco da Estrella, Ponta Porã, Porto 
Esperança, etc., pertencem á zona livre. Em taes localidades a arrecadação 
é rateada entre os defraudadores. 

Em 1907 foram prohibidos de frequentarem a Alfandega de Corumbá 
os socios das principaes casas commerciaes alli estabelecidas. 

Em Bella Vista, futurosa cidade á margem do Rio Apa, existe uma mesa 
de rendas de primeira ordem, onde o contrabando campêa com a maior im-
punidade e .descaro; o administrador dessa repartição, depois de enxovalha-
do publicamente foi coagido a abandonai-a, 20 homens da policia fiscal fo-
ram dispersos e o seu commandante preso, amarrado, viu o armamento de 
toda essa força arrecadado pelos contrabandistas! 

Por ordem superior foi permittida, em Be11a Vista, a entrada sem a 
menor formalidade, de todo e qualquer genero ou mercadoria destinada ao 
consumo de officiaes e praças estacionadas em tal ponto, estabelecendo-se, 
portaqto, a zona franca ao c~ntrab!l~do.. _ . . . 

A' sombra de tão especial pnvilegJO a populaçao mte1ra da Cidade con-
trabandêa e o faz no principio de que todos são iguaes perante a lei e que 
a excepção, favorecedora de uma uni~a cla~;;e,_por'mais respeitavel _qu~ _e11a 
seja, é odiosa; e de semelhante theona, abas JUsta, resultam os mais !llJUS-
tificaveis abusos e delapidações. 

Não é necessario grande esforço para demonstrar a inconveniencia de 
tão infeliz concessão; é uma concessão contraria ao direito fiscal e attenta-
toria aos interesses do comrnercio licito. 

O que se dá no extremo sul do paiz reproduz-se nas fronteiras do Ama-
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zonas, onde a fiscalização das rendas publicas é nulla e nas do Pará ella 
ainda não teve principio. 

Não repetiremos as constantes reclamações e insistentes pedidos de pro-
videncias dos chefes das repartições aduaneiras da U!!ião, no intuito de pôr 
um paradeiro a tão lamentavel estado de cousas; perderam o tempo, porém 
ellas estão, como um protesto, transcriptas em todos os r.:latorios do Minis-
teria da Fazenda. 

Em Matto Grosso é imprescindível a creação de pcstos fiscaes no rio 
Paraguay, em São Luiz de Caceres e no porto de Esperança, com attribuições 
fiscaes e arrecadadoras e dotadas dos precisos recursos materiaes ao fim á 
que são destinados. 

Uma Convenção Commercial com .as Republicas Platinas, sendo por 
base o systema de torna guias para as mercadorias dellas reexportadas ou 
exportadas para o Brasil e vice-versa, uma vez lealmente executada seria 
o golpe de morte ao contrabando. 

·Quererão ellas entrar em tal accôrdo? E' difficil. 
No Territoiro do Acre a fiscalização das rendas deve ser regularizada; 

até o presente tem sido descurada. 
Trabalho importante sobre esse territorio apresentou o competente e 

probo funccionario de Fazenda, Sr. Benjamin de Macedo Co~ta, guarda-mór 
da· Alfandega de Manáos, no qual, detalhadamente, expõe, de fórma clara e 
precisa, as providencias que devem ser tomadas em defesa do erario publico. 

A exposição ou estudo do digno Sr. Macedo Costa, sobre o · Acre dorme 
em qualquer dos armarias do Thesouro, entregue ás traças". 

Eil-o: 
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Como pas~a a ser executado o· serviço aduaneiro e EXercida a fiscalizacão: 

Departamentos 
- Estações 

I . I 
Federaes 

1

1 Venctmento j 
flscaes do pessoal 

I 
r 

Mesa de Rendas: 
I 
i 
I 

J Porto Acre ········· 82 :450$000 l 
Chefe de secção para I 

fiscalização externa. 12:000$0001 
I 

Postos fiscaes: I 
I 

California .......... 48:875$000 ! 
I 
I 
I 

o I ,.. 
" Iquiry ·············· 48:875$000 1 
~ Riosl-nho dos Pontes. 48:875$000 1 
o Antimary ........... 48 :875$000 [ .... I :;;: I 

I 
I 

Registros fiscaes: I 
I &. .João ············ - I Porto Carlos ......... - I Paraguass1l .......... ~ I Igarapé da Bahia .... - I Posto fiscal - lgara- I pé da Bahia ....... 48:875$000[ 

----1 
338:525$000 [ 

1 

Expediente Embarcaç,ão 
e material 

10:000$000 Lancha 

-

3 :00 0$000 CRnõa 

3 :000$00.0 » 
3!000$000 » 
3:000$000 -

- -- -- -- -
3:000$000 

25 :000$000 

Tripulação, i 
-custeio e 1 

combustivel I 
Observações· 

I 
I 
I 
I 
I 

58 :970$000ILancha semelhante â 
I do rio Japurá. 
I 
I 
i 
I - IPa·ssou a funccionar 
I no barracão C ali-
I fornia, cortado pela 
I linha Cunha Go-
I mes, em 1909. 
I 
I - [Deve ·ser transferido 
I para a intersecção 
I da linha geodesica 
I em Assahyals. 
I 
I 
I 

- J·Supprima-se . 
- [·Supprima-se. 
- I Supprima-se. 
- J·Supprima-se. 

I 
I 
I 
I 

I 
I 



·Depa1·tamentos Federaes 

- Estações fiscaPs 

Mesa de Rendas: 

Senna Madurelra ..... 

Postos flscaes : 

~ Caeté .•.•..•.. .... . ... ::s p., 
o 

~ 
Barcelona ......... . 
S. Pedro de Macapâ.. 
Santa Rosa ....... . . . 

Mesa de Rendas: 

Posto fiscal : 

Tarauacá. .... 
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o 
"" 

83:160$ 10:000$000 

48 :876$ 3 :000$000 

48:875$ 
48:875$ 
10:000$1 

t. 
563:325$ 

3:000$000 
3:000$000 

51 :000$0001 

. I 
I 

. I 
3 :000$000] 

I 

61l! :200$,54:000$0001 
I I 

» 

)) 

» 
)l 

Canõa 

Ob~ervações 

Pôde Ecr supprimicla por-
que se achn á pequena 
distancia e .sob a ju .. 
risdicc;:ão da ~Iesa de 
Rendas ele Senna l\In-
dureira·. 

Fiscalizada por 
carregado. 

u1n en~ 



Departamentos Federaes 
- Estações fiscaes 

I 
Vencimento I 
do pessoal 

I 
I 
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Expediente 
e material Embarcação 

Tripulação, 
custeio e 

combustível 
Obscryações 

--------------------------------- ------- -----Mesa de Rendas: 
Cruzeiro do Sul. •.•. 
Chefe de secção para 

fiscalização externa 

Postos fiscaes: 

Amonea ..•.•...•••. 
Marco do Remanso .. . 

I 
S2:150~000l 

i 
13:000$0001 

I 
10:000$00(! Lancha 

I 
58 :970$000ILa·ncha semelhante â. 

I do rio Japurê.. 

3:000$000 c.mõa 

1,; E.mv-ira ........... . 

I 
48:875$0001 

48:875$000 1 

I 

3:000$000 Canôa 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/.supprlma-se. 
I Supprima-se. 

a .... 
B I )) 

» 
:;;J R<Jglstros fiscaes : I 

I 
)) 

I da linha Cunha Go· 
I mes. 

·saboeiro ...••..• • ... 
Avahy .•.••••......• 
Samgorla .•.•••.....• 
Lagoinha . . .•..••... 
Liberdrude ••••• • •..• 
Gregorio ..•••••••..• 

1 
Icara:·únn ..••••••••• 
Jurupary ..••..• • ... 

i 
11 :475$000 I 
11 :475~000 j 
11:475$0001 
11 :475$0001 

·z :500$000 
2:500~000 
2:600$000 
2:600$000 

» 
» 
» 
)) 

)) 

I 
! Supprima-se. 
I 
ISupprlma.,se. 
I Deve "'"r transferido 
I para a intersecção 
I 
I 

827 :1oÕ$ooo/ 
I 

70:000$000 
----1 

176:910$0001 

Resumo: 

Vencimento de pessoal. ••.••.....••...•.... • .•• . ••. • •••...•. • •••• ~· ••... ' . 
Expediente e material. ..•...•.............•. . ..•.......•.•••..•..•...•• 
Tripulação de tres lanchas, custeio e combustivel. ........ .........• ..•... 

Na verb:t de 176:910$000 estâ. incluído o custo de 3 lanehas â. vapor. 

I 

827:100$000 
70 :000$000 

176:910$000 

1. 074 :010$000 
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Fiscalização e repressão do contrabando no Territorio do Acre 

De que modo é executado o serviço aduaneiro e nulla a fiscalização: 

Departamentos l"ederaes 

- Estações fiscaes 

Mesa de Rendas : 

Porto· Acre .•••.•..•• 

Postos fiscaes : 

Abunan. 

"' 8 Iquiry ... .......... . 
< Riosinho dos Pontes .. 
~ ( .A.ntimary • • • 

~ 
.Registros fiscaes: 

S. João .•..........•• 
Porto Carlos ........• 
PaTaguassú .......... . 
Igarapé da Bahia .... . 

o 
't:l 

82 :160$ 10 :000$000 Canôa 

48:875$ 

48:876$ 
48:875$ 
48 875$ 

11:475$ 
11:475$ 
11:475$ 
11:475$ 

3:000$000 

3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 

2:500$000 
2:500$000 
2:500$000 
2:500$000 

» 

» 
)) 

J) 

» 
)) 

)) 

323 :550$132 :000$0001 lll 

O.bservacões 

Não estava funccionando 
na intersecção da Unha 
geodesica. Cunha Co-
mes. 

Funcciona no territorio 
amazonense da cidade 
de Florillino Peixoto . 

}

Funccionarn em uma 
costa deserta sem re-
sultado algum. · 



Departamentos Federact 
- Estações fiscaes 

Mesa de Rendas: 

Senna Madureira ..... 
Chefe de secção para 

~ 
fiseallzação externa. 

=' Postos !lscaes: 
11< 
o Ca etê ·············· ~ -< Barcekma: ·········· 

S. Pedro de Maca:pé.. 
Santa Rosa ........ , . 

Tarauacá (Posto fiscal) . 

:en~lmento 
uo pessoal 

82:150$000 

12:000$000 

I 
I 
I 

I 
I 

48:875$000 1 
48:875$0001 
10:000$000 1 

- - ·--1 
540 :425$000 1 

48:875$0001 
--- 1 
589:300$000[ 

Expediente 
e material Embarcação custeio e 1 I Tripulaça.o1 1

1 

Observações 
combustlvel I 

I -----
" I 

I 
I 
I 
I 

10:000$000 Lanch: 58 :970$000 !Lancha semelhante 
I ·do rio JapurA:. 
I 
I 
I 
I 
I:Supprima-se. 

3:000$000 I 
3:000$000 I 

I 
I 

41:000$000 I 
I 

3:000$000 I ---- - I 
44:000$000 I 

I 
I - - ---

á. 



Departamentos Federaes 

- Estações fiscaes 

Mesa de rendas: 

Cruzeiro do Sul. ..•.. 

Postos fiscaes : 

Amonea ..........•. 
Marco do Remanso ... 

Emvira ... . . . . . . . ·-~·' 

Registros fiscaes : 

Saboeiro .......... . 

Avahy ... 

Sam.goria . . . '-' ....• 

Lagoinha ........••• 
Liberdade .....•.... 
Gregorio . . . . . , ..... 
Icarauna . 
.Ju.rupary .......•.• 

Resumo: 

I I 
82 :150$1 10:000$0001 

~8:875$ 
48 :87;5$ 

48:875$ . I 
11:475$ 

11 :475$ 

11:475$ 

H :475$ 
H :475$ 
11:475$ 
11 :475$ 

I 

11:47-5$1 

3:000$000 
3:000$000 

3 :000$0001 

I 
2 :500$000l 

2:500$000 

2:500$000 

2:500$000 
2:500$000 
2:500$000 
2:500$000 
2:500$000 

932 :775$.l93 :000$000\ 

Vencimento do pessoal 
Expediente e material . 

» 

Canõa 

)) 

» 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

» 

Qbservaçlles 

P6de ser supprimido por-
que se acha a um ki-
lometro de distancia 
do Cruzeiro do Sul. 

P6dem ser suppr1m1aos 
porque, estando a pe-
quena distancia de 
Cruzeiro do Sul, a 
'.fiscaJi~Zação s e r 1\ 
exerci-da por essa re-
partição. 

Est!i. situado 
Fei>jó, do 
amazonense. 

932:775$000 
93:000$000 

na vllla 
territorlo 

Somma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 025:775$000 
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Verif.ica-se: 

1 •, é nulla a fiscalização visto como não póde ser exerCida por uma ca-
nôa a dous remos; · 

2", os postos fiscaes de Antimary e Jurupary, em vez de serem instai-
lados na intersecção da linha geodesica Cunha Gomes, funccionam em pleno 
territorio do Amazonas, este na villa Feijó e aquelle na cidade de Floriano 
.Peixoto; por isso nota-se o desvio dos direitos da União na importancia de 
mais de 400:000$, proveniente da borracha federal, colhida nas cabeceiras 
daquelles rios, que passa como amazonense (vide telegramma do prefei.to 
e do administrador da Mesa de Rendas de Cruzeiro do Sul, datado de agosto 
de 1912, junto ao meu relato rio); 

a•, devem ser supprimidos os postos fiscaes de Marco do Remanso, Cae-
té e os registros fiscaes de Saboeiro, Avahy, Samgoria e Lagoinha, porque, 
achando-se á pequena distancia da Mesa de Rendas de Cruzeiro do Sul ·e 
Senna Madureira, a · fiscalização será bem exercida por aquellas repartições 
que dispõem de outros recursos que não os de um guarda e dous marinhei-
ros com uma canôa; 

4•, devem ser supprimidos os registros fiscaes de S. João, Porto Car-
los, Para-guassú e Igarapé da Bahia, que não podem exercer a mínima fis-
calização e estão abandonados em uma costa deserta, dispondo apenas de 
uma cam~a; 

5•, converter em posto o registro fiscal de Igarapé da Bahia com uma 
lancha a vapor, possante, de minimo calado, conforme o modelo que apresen-
tei e se acha em poder da Commissão de Finanças da Camara dos Deputados. 
Preço 25:000$ cada uma; 

6•, em cada Departamento a fiscalização será exercida por uma lan-
cha que auxiliará a embarcação a remos, sendo portanto tres lanchas na ra-
zão de 25:000$ == 75:000$000. 

Resultado pratico: 
a) economia de 215 :OOOS, proveniente da suppressão dos portos fiscaes 

de Marco do Remanso, Caeté, registros fiscaes de S. João, Porto Carlos, 
Paraguassú, Igarapé da Bahia, (Alto Acre), Saboeiro, Avahy, Samgoria e 
Lagoinha (Alto Juruá); 

b) lucros de quantia superior a 400:000$ com a transferencia dos por-
tos fiscaes de Floriano Peixoto para a intersecção da linha geodesica do An-
timary e da Villa Feijó, para o Assabyral na mesma linha, como demonstra 
o respectivo mappa em poder da Commissão de Finanças da Camara dos 
Deputados. . . 

Directoria da Receita Publica, 22 de setembro de 1913. - Ben}amzn de 
Macedo Costa, guarda-mór da Alfandega de Manáos em commissão especial 
do Thesouro Nacional. 
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FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DO CONTRA BANDO NOS RIOS JAVARY E SOLIMÕES 

De que · modo é ex~cuta,do o serviço e exercida a fi:scalização: 

Estação .fiscal 

Mrua <1~ !Rendas de Espe-
rança ................. . 

Resumo: 

Vencimento do 
.pessoal 

/4<56$000 

1 23 :456$000 

Ex•pediente e 
material 

17:200$0il0 

17 :200$000 

Embarca-
ção 

CanOa 

'Observação 

E' a :Mesa de Rendas de 
\Capacete que .foi trans-
ferida para Esperanta 

Mesa de Rendas de Esperança ................ · .............................. . 23:456$000 
17:200$000 Expediente e material. .......... . ... .. .......... · · · · ............. ............. . 

40:656$000 
Verifica-se: 

Que não ha fiscalização de especie alguma em todo o curso do Javary e Solimões, por estar 
mal localizada a Repartição. 
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Como passa a ser ·executado o serviço e exercida a fiscalização: 

Estações .fiscaes 

•Mesa de Ren1ias: 

Ta·bat!onga. . .. · ....... , .... . 
Ca·pa ta·zias. . ............. . 
Chefe 'li e serviço externo .. 

•Postos fi.sca.es : 

Capacete. .. ...•......•••• 

v-encimento do 
~essoal 

24 :600·$000 
10:000$000 
12:000$000 

EXTPedien•te e 
material 

1.0 :000$000 

Embarca-
ção 

L8J11~ha 

Benjaml·n .Consta.nt (Remate 
de Males) .............. . 

5o6 :745$000 

5o6 :745$000 

1·60 :090$000 

lO :000$000 I ~ancha 
20:000$000 

Resumo: 

Mesa de Rendas de Tabatinga . ........•..... .. 
Expediente e material ........................ . 
Duas lanchas a vapor ..........•.............. 
Custeio e combustível ........................ . 

I 
Vencimento da I 

tripulação I 
I 
I 

42 :025$00J 

I 
j 
I 

·42 :025$0001 
---- -1 

84:050$000 1 
I 

Na verba de 84:050$000 está incluído o custo de duas lanchas a vapor. 

Material, 
custeio e 

com.bustlvel 

16 :000$000 

15 :000$00! 

30 :000$00~ 

160 :090$00:· 
20:000$00 
84 :050$00:' 
30 :000$00:: 

294: 140$00( 
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Verifica-se: 

1•, que será exercida a fiscalização com duas lanchas a vapor, impe-
dindo que as mercadorias sejam contrabandeadas no Solimões, visto como 
existindo um posto fiscal fluvial em Capacete todas as embarcações proce-
dentes de Iquitos e outros portos peruanos serão apprehendidas si trouxerem 
mercadorias não legalizadas; 

2•, havendo posto fiscal na fóz do Ucoahy, onde está s ituado Benjamin 
Constant (Remate de Males), cessará o commercio clandestino que alli se 
pratica, entre a margem brazileira do Javary e -as povoações peruanas de 
Massamedes, Nazareth e outras com a remessa de mercdorias estrangeiras ; 

a•, si fôr posta em execução a tabella supra, será reduzida á metade a 
industria criminosa do contrabando, que excede de 6.000 contos de réis an-
nuaes, como se verifica do aviso do Ministerio do Exterior, sob n . 156, de 
22 de novembro de 1-910, archivado no Thesouro Nacional; 

4•, com a despeza de 153:484$ proveniente da differença entre orçamen-
to vigente e a que passará a ser autorizada será decuplamente compensada, 
si fôr exercida severamente a fiscalização e executado o regulamnto que 
actualmente se observa nas fronteiras do Rio Grande do Sul. 

Primeira Sub-directoria da Receita Publica, 23 de setembro de 1913. 
Benjamin de Macedo Costa. 

XXI 

APURAÇÃO DOS TRBS ULTIMOS BXBRCICWS 

1910 

O balanço deste exercício é definitivo. 

Eis a demonstração da receita e da despesa : 

Receita 
Ordinaria : 

Importação. . . . ....... ... . . ..... . 
Entradas .. ....... ... .. .... . ; .. .. . 
Addicionaes. . . . .... . ..... . .. .. .. . 
Exportação. . . . ... . ........ ..... . 
Intl~rior. . . . ... ...... . . ... ..... . 
i':onsumo ............. ... ....... . 
Extraordinaria. . ..... . ....... . . . 
Receita especial. . . .. .... .. . .... . . 

Deposito, saldo credor ............ . 

Operações de credito: 

r.onver1;ão de especie .. ·· . .. ...... . 
?rodn~tn liquido do emprestimo de 

1910 . ................. ..... . 
F.mi.,~R.o ele letras do Thesouro .... . 
Emissão dP. aoolices para a constru-

cção de estradas de ferro ....•. 

Ouro 

82.952:444$951 
584:365$413 

2.076:063$622 

t.77R:005$351 
29 .083 :582$065 

116.474:461$402 

15. 129 :0?.1$779 
17.777:777$777 

I O f o I fi I• ,, ti O f I 

•· 

Papel 

147.347:473$48?. 
1R:253$275 

413 :077$240 
19.R66:541$559 
75 .?.00: 120$154 
54. n?..R :428$094 

R.R7R:904$::191 
15.518:294$657 

321.R71 :OA?~'tR!'i?. 
5.818:849$750 

106.498:907$364 

31 . 384 ;000$000 
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Idem para pagamento de reclama-
ções bolivianas ......•......... 

Emprestimo para a Estrada de Ferro 
{:fe Goyaz ................. . . . 

Idem para a de ltapura a Corumbá 

Saldo do exercício de 1909 ....... . 

Ouro 

26.350:265$226 
32.485:510$006 

208.217:036$190 
77.326:499$641 

Papel 

1 . 727 :000$000 

467.299:849$973 
98.818:059$318 

.285.543:535$831 566.117:909$291 

Despesa 

Ministerios: 

justiça ......................... . 
Exterior ....................... . 
Marinha ....................... . 
Guerra ......................... . 
Viação .......................... . 
Agricultura. . ....•......... . . . .. 
Fazenda ..... , .................. . 

Deposito, deficit. . . . .............• 

Operações de credito: 

Conversão de especie ... . ......... . 
Resgate de moeda de cobre ....... . 
Resgate de moeda de prata ....... . 
Resgate de letras do Thesouro .... . 

Saldo para o exercício de 1911 . . .. 

16:024$259 
2.169: 175$329 

13.616:882$543 
2.868:949$924 
9.907:482$461 
1.674:098$988 

74 .567:373$422 

104.819:986$926 
272:618$913 

64.422:368$098 

17.777:777$777 

187.292:751$714 
98.250:784$117 

48.82:7:806$566 
2.116:192$186 

37.224:281$566 
64.375:597$713 

155.262:900$742 
18.066:431$033 

110.530:373$300 

436.403:583$106 

1:208$500 
8:692$900 

436.413:484$506 
129.704:424$785 

285.543:535$831 566.117:909$291 

A receita do exerciCIO de 1910. jã apurada pelos balanços definitivos 
das reparticões desta Capital e das Delegacias Fiscaes importa, como se vê 
da demonstração acima. em 116.474:461$402, ouro. e 327 .689 :942$609; pa-
pel, inclusive 5.818:849$757, proveniente do saldo das operaçõe de de-
positas. · "T.··':.""."l!< 

Comparados esses totaes . com os de 104.403:860$220, ouro, e ....... . 
313.118:400$000, papel, orçados pela lei n. 2.210, de 28 de dezembro da 
1909. verificam-se os excessos de 12.070:601$182, ouro e 14.571:542$609, 
oapel. . ... - ... .. . - ·~ ''!' 1; ·:r'![ 

. . 
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, Além dessa receita foi ainda escripturada a operação de credito de .... 
91.742:574$788, ouro, e 139.609:907$364, papel, sendo: 

Producto liquido do emprestimo de 
1910 ....................... . 

Emprestimo para a Estrada de Fer-
ro de Goyaz . ................ . 

Emprestímo pa.ra a Estrada de Fer-
ro de Itapura a Corumbá . ... . . 

Emissão de apolices .............. . 
Conversão de especíes ........... . . 
Emissão de letras do Thesouro .. .. . 

Ouro 

15.129:021$779 

26.350:265$226 

32.485:510$006 

17.777:777$777 

Papel 

J3. 111 :000$000 
106.498 :907$364 

91.742:574$788 139.609:907$364 
·~ • • , i ; ~ 

Addicíonadas a essas importancías as de 116.474:461$402, ouro, e 
327.689:942$609 da receita arrecadada, elevam-se os totaes da receita do 
exercício a 208.217:036$190, ouro, e 467.299:849$973, papel. 

A despesa dos diversos minísterios importou em 105 .092:605$839, om:o, 
e 436.403:583$106, papel, inclusive 272:618$913, ouro, proveniente do de-
ficit das operações de depositos nessa especie. 

Além dessa despesa figuram no título "operações de credito" as quan-
tias de 64.422:368$098 ouro, de conversão de especie e 17.777:777$777 do 

• resgate de letras e 9:901$400, papel, do resgate de moeda de prata e co-
bre. e que eleva os totaes da despesa do exercício a 187.292:751$714, ouro, 
e 436.413:484$506, papel. 

No total da despesa em papel de 436.413:484$506 está incluída a im~ 
portancia de 50.966 :O 11$295, paga com o producto de operações de credito, 
sendo: · 

Consfrucção da Estrada de Ferro de Ooyaz: 615:252$422, 
ouro, ou paoel. ... . ....... .. .... . .. .... . . ....... .. . 

r.onstruccão da Estrada de Ferro ltapura a Corumbá ..... . 
Pagamento da construccão de diversas estradas de ferro e 

de reclamações bolivianas ......................... . 

Papel 

1 . 172:254$326 
16.682:756$969 

33 . 111 :000$000 

50.966:011$295 

Comparada a receita de 116.474:461$402, ouro, e 327.689:942$609, 
paoel. Pxr.Juidas as operacõe!'õ de credito. com os totaes da despesa de ... . . . 
105.09?.:605$8::19. ouro, e '385.437:571$81 L papel, já desprezada a quan-
tia de 50.966:011$295. pa~a com o oroducto <ie onerações de credito, resul-
tl!. n f:Jtlclo em ouro de 11.381:855$563, e o deficit, em papel, de . ... · 
57.747:629$202. 

N~o foram incluídas no total de !'í0 . 966:fl11$295 a!'õ importancias rtes-
oendidas com as obras do!: portos do Rio de Janeiro e do Recife. por figu-
rarem ec:c:as mesmfls quantias na receita do balanço sob o titulo Receita com 
appliração esvecial. · 

A totalirl<~rle das operacões da receita de 20R.217:036$190. ouro, e 
t1fl7. ?.QQ :RA!l$97::1, papel, comnar:ulfl <'om :> sommfl de toda a dec:of'sa. de 
1 R7 _ ?.9?:751$714. ouro. e 4::16 .41::1:4R4$!'í0ô, papel, apresenta a differença 
de 20.924:284$476, ouro, e 30.886:365$467, papel, para mais, na receita. 
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1911 

Não está de todo liquidado o presente exerciC!O. 
A demonstração que segue da receita e da despesa está sujeita a recti-

ficações: 
Receita 

Renda dos tributos: 

Imposto de importação, entrada e sa-
hida de navios addicionaes ... . 

Imposto de consumo ............. . 
Imposto de circulação ............ . 
Imposto sobre a renda .... ... .... . 
Imposto sobre loterias federaes e es-

tadoaes .. ... . · .............. . 
Outras rendas. . . . .............. . 

Rendas patrimoniaes: 

Dos proprios nacionaes, das fazen-
das da União, das riquezas na-
turaes, fóros e laudemios ..... . 

Rendas industriaes. . ............ . 
Renda a classificar .... : .......... . 
Extraordinaria. . . . .............. . 
Renda com appilcação especial ..... . 

lmportancias constantes do telegram-
ma da Delegacia de Matto Gros-
so das rendas de julho de 1911 
em diante e do trimestre addi-
dicional das pagadorias do The-
souro .................... .. . 

Deposito (liquido). . ............. . 

Despeza 

Operações de credito: 

Emprestimo para as obras do por-
to do Rio de Janeiro ......... . 

Emissão de bilhetes do Thesouro . . 
Emissão de apolices - Decretos nu-

mero 7.314, de 4 de fevereiro 
de 1909; n. 7 .872, de 28 de fe-
vereiro de 1910; n. 8.154, de 
18 de agosto de 1910; n. 8.633, 

Ouro 

. 91.264:567$837 
............. ·'·. 

47:655$852 
28 :875$241 

Papel 

162.419:557$883 
59.665:117$410 

. 25.313:639$599 
6.254:411$268 

1.896:375$171 
9.901:621$467 

91.341:098$930 265.450:722$798 

1. 783:537$501 
1:284$983 

3.941 :769$484 
25.376:200$548 

370:241$077 
51.694:377$905 

313:378$061 
11.029:839$715 
23.394:236$114 

122.443:891$446 352.252·794$670 

460:089$214 

122.903:980$660 

1.166:563$310 

353.419:357$980 
22.171 :420$758 

122.903:980$660 375.590:778$738 

Ouro · 

34. 944 :865$922 
17 ~ 777:777$777 

Papel 
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de 29 de março de 1911, e nu-
mero 9. 345, de 24 de janeiro 
de 1912 ......•............ . . 

Emissão de apolices - Decreto nu-
mero 9. 736, de 16 de dezem-
bro de 1909 . .. .............. . 

Emissão de apolices - Decreto nu-
mero 9. 138, de 22 de novem-
bro de 1911 . ................ . 

Emissão do empreS'timo da viação 
bahiana .............. . ..... . 

Conversão de especie .........•.... 
Permuta de · apolices ............ , . . 

Saldo de exercício de 1910, a liqui-
dar ........................ . 

Projecto n. 102-fi. 14. 

Ministerio da Justiça e Negocios In-
teriores ..... · ................• 

Ministerio das Relações Exteriores. 
Ministerio da Marinha ............. . 
Ministerio da Guerra ....... . ..... . 
Ministerio da Viação e Obras Pu-

blicas. . . . ..... . . . ......... . 
Ministerio da Agricultura Industria 

·e Commercio. . . . ........... . 
Ministerio da Fazenda . . ..... . .... . 
Applicação da renda com destino es-

pecial . ........ . ..... . ... . .. . 

Despeza constante dos telegrammas 
da Delegacia de Matto Grosso, 
de julho de 1911 em diante e 
do trimestre addicional das Pa-
gadorias do Thesouro .. . ...... . 

Deposito (liquido). . . .. ... . .... . . . 

Ouro 

8. 797: 194$900 

2:000$000 

184.425:819$259 

98.250:784$117 

Papel 

39.461:000$000 

12:000$000 

I . 489 :000$000 

14.788:895$700 
87.626:906$103 

400$000 

518.968:980$541 

129.704:424$785 

282.676:603$376 648.673:405$320 

14:408$446 
2. 243:382$590 
6.719:770$328 
2. 438 :940$930 

14.448:273$922 

2.583:549$116 
56.133:966$208 

13.945:189$061 

44.065:364$318 
1.549:266$455 

51.016:297$461 
75.869:891$506 

153.345:615$002 

21. 706 :4 79$094 
116.895:464$756 

13.257:612$517 

98.527:481$001 477.705:981$109 

2.484:899$270 40.977:393$573 

101.012:380$271 518.683:374$682 
11:614$192 

101.023:994$463 518:683:374$682 
Ope~ações de credito: Resgate dê bi-

lhetes do Thesouro. . . . . . . . . . . . ·17. 777 :777$777 
Conversão de especie.......... .. .. 53.238:781$559 
Resgate de moeda de nickel . . . . . . . . . ... . ....... . .. . 
Resgate de moedas de cobre....... . .... . ....... . . . 
Permuta de -apolices. . . . . . . . . . . . . . . ... · · · · · · . · · · · · 

7:652$100 
2:540$000 
4:000$000 

172,040:553$799 518.697:566$782 
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Saldo que passa para o exercício de 
1912. . .................... . 

Ouro 

110.636:049$577 

Papel 

129.975:838$544 

282.676:603$376 648.673:405$326 

Do resumo de receita e despeza qo exercício de 1911 verifica-se que 
a receita importou em 122.903 :980$660, ouro, e 375.590:778$738, papel 
inclusive 11 saldo dos depositos papel de 22. 171 :420$758. ' 

Comparada essa arrecadação com a orçada, de 103.821:860$220, ouro, 
e 314.978:400$, papel, verifica-se a differença de 19.082:120$440, ouro, e 
60.012:378$738, papel, reduzido esse ultimo excesso a 38.440:957$980, si 
se des.prezar o saldo de depositos acima mencionado, de. 22.171:420$758. 

A despeza realizada por conta dos diversos ministerios importou em 
101.023:994$463, ouro, inclusive o deficit de depositos de 11 :614$192 e 
518.683:374$682, papel. 

Nesses totaes da despeza estão incluídas as quantias de 5.936:144$463, 
ouro, e 52.441 :648$736, papel, de pagamentos realizados por meio de ope-
rações de credito, sendo: 

Construcção da Estrada de Ferro de 
Goyaz ........... . .......... . 

Estrada de Ferro ltapura a Corumbá 
Rêde de Viação Cearense ......... . 
Construcção de diversas Estradas de 

Ferro (pagamento em apolices) 
Saneamento da baixada do Rio de 

Janeiro .............. . ..... . 
Re:::lamações bolivianas. . . . ...... . 

Ouro 

3. 355 :787$399 
2:579$097 

2.577:777$967 

5. 936: 144$463 

Papel 

2.900:875$719 
8.578:773$017 

39.461:000$000 

I . 489 :000$000 
12:000$000 

52.441:648$736 

Convertido em papel ao cambio de 16 d. a importancia de 5.936:144$463 
paga em ouro e reunida á de 52.441 :648$736, perfaz o total em papel de 
62.458:892$486, pago por conta de operações de credito. 

Além da receita acima consignada de 122.903:980$660, ouro, e ....... . 
375.590:778$738, papel, teve ainda o exercício a receita resultante das se-
guintes operações de credito: 

Ouro 
Producto liquido do emprestimo pa-

ra as obras do porto do Rio de 
Janeiro. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 34.944:865$922 

Dito do emprestimo para a rêde de 
Viação Bahiana. . . . . . . . . . . . . . 8. 797: 194$900 

Emissão de apolices para a construc-
ção de estradas de ferro, sa-
neamento da baixada do Rio de 
Janeiro e pagamento de reclama-
ções bolivianas. . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · 

43.742:060$822 

Papel 

14.788:895$700 

40.962:000$000 

55.750:895$700 
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Verifica-se ainda no quadro acima que a totalidade da receita inclu-

sive a emissão de letras de 17.777:777$777, ouro, resgatada dentro do exer-
cício e a conversão de especie de 87.626:906$103, papel, e a permuta de 
apolices de 2:000$000, ouro e 400$000, papel, importou em 184.425:819$259, 
ouro, e 518.968:980$541, papel, e que o total da despeza, inclu.siv.e ....... . 
53.238:781$569, ouro de conversão de especie, 17.777:777$777, ouro, resga-
te de letras do Thesouro, e 14:192$100 de resgate de moeda de nickel e 
cobre e permuta de apolices, importou em 172.040:553$799, ouro, e ..... . 
518.697:566$782, papel. 

Não se trata, porém, de um exercício inteiramente liquidado, podendo 
o _balanço definitivo de suas operações soffrer sensíveis altearções. 

1912 

As inf9rmações relativas a este exerci cio são incom,_ .;tas: 

Receita 

Renda dos tributos: 
Importação, entradas, sahidas de na-

vios e addicionaes ............ . 
Imposto de consumo ............. . 
Imposto de circulação ............. . 
Imposto sobre a renda ... : ....... . 
Imposto sobre loterias ............ . 
Outras rendas. . . . .............. . 

Rendas patrimonaes : 
Renda dos proprios nacionaes, fa-

zendas, etc. . . ............... . 
Rendas industriaes. . . . .......... . 
Extraordinaria. . . . .............. . 
Renda a classificar ......... ' ..... . 
Renda com applicaçã:o especial. · ... . 

Importancia constante de telegram-
mas e demonstrações das repar-
tições da Capital e dos Estados 

Deposito ( saldQ). . . .. .......... . 

Observattões de credito: 

Conversão de especie .•.•.......... 
Emissão de apolices para constru-

cção de estradas de fer.ro •..... 
Dita para pagamento da Batxada do 

Rio de Janeiro ............... . 
Dita para pagamento de diversas 

·despezas •••..••.....•.•.•••. 

Ouro 

73.353:408$980 

6:397$408 
7:625$150 

517:847$146 
1.290:787$778 
1 .137:972$334 

20.260:538$330 

Papel 

128 . 243 :488$085 
37.248:478$133 
16.799:509$689 
4.864:432$251 
1 . 60 1 :385$000 

12.672:585$085 

245:487$005 
36.116:791$013 
5.647:035$243 

15.755 :612$931 
10.366 :686$637 

96.574:577$126 269.561:491$072 

45.253:780$148 

141.828:357$274 
267:673$517 

138: 1 QV$967$098 

407.752:458$170 
7.941:805$194 

142.096:030$791 415.694:263$364 

177.928:999$173 

40.370:000$000 

3.447:000$000 

. 16.962:000$000 
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Emprestimos para os serviços da via-
ção cearense. . . . ............ . 

Saldo ~o exercício de 1911, a li-
qmdar .............. ó ....... . 

Despeza r: , I 
Orçamentaria: 

1912 

Ministerio da Justiça e Negocias In-
teriores .. ........ ... ........ . 

Ministerio das Relações Exteriores. 
Ministerio da Marinha .... .. . ..... . 
Ministerio da Guerra ......... . ... . 
Ministerio da Viação e Obras Publi-

cas .. . .... .. .................. . 
Ministerio da Agricultura, Industria 

e Commercio. . . . ........ .. . . 
Ministerio da Fazenda ............ . 

Despezas constantes de telegram-
mas e demonstrações das re-
partições da Capital e dos Es-
tados e ainda não escripturadas 

no Thesouro .. ............ .. . .. . 

Applicação da renda especia,J ..... . . 

Operações de credito : 
Conversão de especie ..... . . ...... . 

Saldo que passa para o exercicio de 
1913. . ....... .. . .. . . . ... . 

Ouro 

8.853:332$448 14.910:876$960 

150.949:363$239 669.313:139$497 

110.636:049$577 129.975:838$544 

261.585:412$816 799.288:978$041 

Ouro 

4:775$000 
531 :260$407 

1 .303:214$072 
96:037$889 

4.512:300$588 

199:186$731 
7.533:265$747 

Papel 

19.689:149$713 
555:219$470 

34.846:527$923 
40.606 :628$132 

83.212:147$325 

8 .102 :461$697 
78.152:465$318 

14.180:040$434 . 265.164:599$578 

78.971:197$296 322.111:332$420 

93.151 :237$730 587.275:931$998 
3.034 :312$705 4.212:382$995 

96.185:550$435 591.488:314$993 

107.240:090$494 

203.425:640$929 591.488:314$993 

58. 159:771$887 207.900:663$048 

261.585:412$816 799.288:978$04 

Da a-puraçã·o da receita e despeza do exercício ·de 1912, cujos dados i·n-
completos figuram nos quadros supra, vê-se que a receita escripturada _no 
Thesouro impor.ta em 96.842:250$643, ouro, e 277.503 :296$266, papel, m-
clusive 267:673$517 ouro, e, 7.941:805$194, papel, oroductn do saldo de 
depositas, · 
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Addicionando a esses totaes a3 importancias de 45.253:780$148 ouro 
e 138.190:~67$098, papel, de renda ainda não escripturada e conhecida po; 
~.e~onstraç?e~ e ~el~g~a.mmas dos Estados, monta a receita a 142.096:030$791 
ui.4.u, o.. JiJ.ü04:Lú3!;>004, pape: ' 

~a receita por escriptar acha-se incluída a arrecadação de depositas 
supenor a 34.000:000$, papel. 

A despeza escripturada no Thesouro impor.ta em 17.214:353$139, ouro, 
e 269.376:982$573, papel,· que, sommada com a não escripturada, de .•••.• 
78.971:197$296, ouro, e 322.111:332$420, papel, eleva-se aos totaes de 
96.185:550$435, ouro, e 591.488:314$993, papel. 

Nesses totaes está incluída a importancia de 84.414:909$439, papel, de 
despeza paga com o product9 de operações de credito, a saber: 

Pagamento, em apolices, de construcção de estradas de 
ferro .•.......................•....•...•..•.... 

Dito de obras do saneamento da baixada do Estauo do 
Rio de Janeiro .........•........................ 

Dito de despezas de diversos ministerios ...........•.. 
Construcção da Estrada de Ferro de Goyaz ........... . 
Construcção da Estrada de Ferro Itapura a Corumbá ... . 
Construcção da Viação Bahiana .................•.... 
Construcção da Viação .Cearense .•. : . •.............. ... 

40.370:000$000 

. 3.447:000$000 
- 16.962:000$000 

10.516:646$690 
8 . 066; 482$509 
2.148:078$503 
2.904:701$737 

84.414:909$439 

Reunidas aos totaes já mencionados da receita, de 142.096:030$791, 
ouro, e· 415.694:263$364, paj>el, as importancias provenientes de operações 
de credito, de 8.853:332$448, ouro, e 14.910:876$960, papel, do empresti-
mo da Viação Cearense; 60 .779 :000$, papel, de emissão de apolices, e 
177.928:999$173, papel, de cO>nversão de especie, a receita total do exerci-
cio importa em 150.949:363$239, ouro, e 669.313:139$497, papel. 

Aos totaes já mencionados da despeza, de 96. 185:550$435, ouro, ad-
rlicionada a quantia de 107.240:090$494, de conversão de especie, fica a 
despeza elevada a 103.425:640$929, ouro, e 591.488:314$993, papel. 

Comparada a receita proveniente da arrecadação, de 142.096:030$791, 
ouro, e 415.694:263$364, papel, com a despe'za, de 96.185:550$435, ouro, 
e 591.488:314$993, papel, resulta o saldo em ouro de 45.910:480$356 e um 
deficit de 175.794:051$629 papel. 

.Abatendo-se, porém, desse deficit a importancia do saldo em ouro co"-
vertido em papel, de 77.473:935$558, e mais a quantia de 84.414:909$439. 
de despezas pagas com o producto de operações de credito, ficará o deficit 
em papel reduzido a 13.905:206$632 a que se refere a mensagem lida ao 
Congresso Nacional a 3 de maio deste anno. 

XXI 

O ORÇAMENTO 

A proposta de orçamento para o exercício de 1914, embora com a data 
de 30 de junho. só foi apresentada á Camara dos Deputados em mensagem 
presidencial de 25 de agosto. Remettida no dia seguinte á Commissão de Fi-
nanças, foi dous dias depois distribuída ao Relator. . . 

Da bem elaborada exposição aue a precede. resalta a patnotlca e acer-
tada preoccupação de, mediante reducção de despezas, restabelecer-se a nor-



222 

malidade orçamentaria, alevantado objectivo, igualmente revelado pelo Go-
verno na proposta do anno passado, como soe sempre acontecer em seme-
lhantes documentos officiaes. 

Não será, seguramente, a C{)mmissão de Finanças que ha de embaraçar, 
no presente, como não embaraçou anteriormente, ·o salutar proposito ahi fir-
memente expresso. 

Sempre tem sido seu empenho capital o habil.itar o Governo com orça-
mentos que, de conformidade com as forças financeiras do paiz, correspon-
dam verdadeiramente ás necessidades publicas. 

Acima, porém, do seu poder - de indicação e de conselho - estão o 
Congresso, que abarrota o orçamento · de disposições de roda a especie e 
crea ou augmenta despezas sem cogitar siquer dos recursos, e {) Governo, 
que, sobre actuar perturbadoramente na elaboração legislativa com imperio-
sas exigencias, em nome da conveniencia da administração, supplementa as 
verbas que considerava sufficientes e exorbita de autorizações que lhe fo-
ram concedidas. . · 

' , Sustentando a proposta do Governo, a Commissão faz obra propria, vis-
to que outro nã<! tem sido o seu pensamento no desempenho da ardua mis-
são que lhe incumbe. 

Si a proposta orçamentaria está bem feita, como é de crer, si satisfaz 
plenamente as necessidades da gestão publica - internas e externas -
cumpre que a adaptemos como projecto, sujeito ao debate e vot.o da Ca-
mara. Si, ao contrario, não . attende sufficientemente ás despesas de ordem 
permanente e aos serviços e encargos compromissorios da Nação, como em 
alguns pareceres já se tem affirmado, cumpre corrigir-lhe os defeitos e pre-
encher-lhes as lacunas, observado o principio superior que a dictou - de 
submetter a despesa ás forças da receita, custe o que custar, como inicio 
da regeneração financeira do paiz. 

Tal é o dever da Commissão de Finanças. 
A situação ·orçamentaria actual provém da proposta do Governó e do 

orçamento votado pelo Congresso, resumido no quadro que segue: 
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I 
Comparação da proposta do orçamento apre.sentada ~elo Gq'\lerno qom o orçame~to votado pelo Cong lfe.sso, para 1913~ -

-
I 

Proposta do góverno I Or;:am nio votado Differen!:a para 1na1s votaila 

Mln lster:l9s 

I I I I Ouro I Papel Ouro 
• ; j 

Papel Ouro Papel 
I 

I . I .Justiça e Negocias In te-
10 :700$00« I I riores , .. ........... ~u:700$000 I 38 . 327:553$657 49 . 127 :576$400 - I 

10.800:022$743 
Relações Exteriores .. . · . . 2.932:582$324 

I 
2.652:600$000 3. 045 :488$991 I 2.609:600$000 112 :906$667 67:000$000 

Marinha • .. ·········· 1.000:000$000 46.730:797$203 1. 000 :000$000 47.799:6.17$203 - 1.068;820$000 
Guerra . .. ············ 300 :000$000 I 81 . 0.56 :858$649 300 :000$000 I 84.017 :223$649 - I 2.960:365$000 
VIação e Obras Publicas 7.473:807$283 I 123.598:755$823 12.943 :712$40. 130.983 :959$860 . 5. 469 :905$117 ·I 7.385:204$037 
Agricultura, Industrla e I 1. 300 :000$000 ) Commerclo . . . ....... 1.200 :000$.000 24.926:338$420 34.378:938$302 100 ~00$000 I 9.452:599$882 
Fazenda . . . ...... , ... 44.684:819$520 I 101.331:151$884 44.684:819$526 118.616 :485$884 1.7. 785 :334$000 

63 . 284 :720$91f 1 
l ________ 

57.601:909$127 I 418.524:055$636 467.533:401$298 5. 682 :811$784 i 49.009:345$662 
Despeza por applicação 

I 
I I 

especial ... ········· 23.260 :000$'()00 12.8.50:000$000 23 .26o:ooo$ooi 1. 12.85o :ooo$ooo I 1------ I 80.861 :909$-127 431.374 :055$636 86.544:720$911 1 480.383:401$29~ I 
Receita total .. . ······· 125.792:996$000 I 354.243 :000$000 t32.112:884$18s 1 371.107:ooo$ooo I 

44.931 :086$873 I 77.131:055$636 45.568:163$977 '1 109.276:401$298 1 I I . I 

O augmento da despeza no orçamento votado. subiu a 5.682:811$784- ouro - e a 49.009:345$662- papel. Foi 
o trabalho do Congresso. O do Governo é cedo ainda para registrar. Não ficará aquem, seguramente. Os creditas supplemen. 
tares sobem já a considerave1 importancia. 

A proposta do Governo encerrava-se com o "deficit" de f. 309:84~537. 
O orçamento votado elevou o "deficit" a 32.380:124$587. 

f 
A proposta do orçamento para -o exercido de 1914 resume-se nos seguintes totaes: 

Despeza total •.. , ... .....•...•... • .. ........•. • .. . , ... .. ... , .. .. , . . .• .. . . . 
Receita total . • • . . . . . .... , •.. . .. .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... . 

Convertido o saldo - ouro - em papel ........... ... .... : : : : : : : : : l : : : : ; : : 
Resulta o salde de . ... .......... , : • .............. ·-· ...... ..... ...... ....• .. 

froiecto n. ~02-:- pag. 2-16 --}-

Ouro· 

93.385:691$234 
132.584:884$888 

39.199:193$654 

..... .. ..... ~ • ! ! o 

~=·· !•"' 'l· 
~·· .. 

Papel 

433 . 153:777$530 
372. 046 :000$000 

61 . 107 :777$535 
66.148:639$291 

5.040 :861$756 



f 

• 

' 
I 

I 
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Para melhor apreciação da proposta orça-mental para 1914, convirá com-
parai-a com o orçamento ~i. gente: 

Da .Jll.sticn · e 
Negocios 1-n-
teriOTe.s ..... 

Das Relações 
Exteriores ... 

Da ::vrarlnha .•. 
Da Guerra ..... 
Da Vin~ão e 
· Obras Ptt-bli-

.cns ..... . 
Da J\grleultura, 

Industria e 
Commerclo .. . 

)a Fazencln ... 

1 i\!J:liplic-ação dn 
renda espe-
cla;l. .• 

Despeza total.. 
Receita total. .. , 

Convertido o 
saldo ouro em 
papel. . _ . 

Resulta. 

Orcnmento de 1913 Proposta para 1914 

Ouro Papel Ouro Pa.pel 

I I 
I I 
I I 

10:700,0001 50.604.:676$4001 13 :00·0$0001 48.93•5 :221$-392 
I I I 

3.045 :488,9911 2.609 :60()$0001 2.932 :9o88$991l 
1.000:000$0001 .47.799:617$2031 500 :·000$0001 

31}ij :000$0001 8!.017":223$649 1 300:000$0001 
I I I 

. 2.323 :600$000 . 
44.614 :040$648 
77.715:355$427 . 

I 1 I 
12.-9<1~ :712$40011.30.988:959$8601 10 •. 660 :859$136 J 111.248 :461$3'56 

I I 
1
1 

I I 
1.300 :000$000!" 34.378:938$3021 1.050 :OOO$COOJ · 24.287:147$158 

44.·684 :819~520JU8.61-6 :485$18841 52.6·38 :843$1071 109.179:951$654 
---J.........,..-----1 . I ------

63.284:720$9111467.533 :401$29~1 68.096:691$234 1 418.303:777$-535 . 
I ! i 
I I I 

23.260 :000~0001 12.850:000$0001 25.290:000$000 1 14.850:000$000 
--· -- I I ------ 1 ------

86.544:720$9111480.383 :401$2·981 93.385 :6~1$23_4 1 433.153:777$536 
132.112:884$81881371.107:000$0001 132.5;84 :884$888J ~72.04•6 :000$000 

1--- I--· - ·--1 
45.568 :163$9771f09.276 :401$2981 39.199 :19·3$6541 61.107 ;'777$635 

I I . I 
I I : 
1 76.89~ :27·6$711] 1 6·6.148 :639$291, 

---1 - I -----1 ---
1 32.380:124$5871 I _ 5.040:861$756 
I i - I 
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As diff.erenças ----., para mais e pará menos - da proposta para 1914 em 
confronto com o orc;amento vige)lte estão abaixo consignadas: 

Min!stcrios 

Da .Justiça e 
·· Negocios In-

teriores .... 
nas Relações 

Exterioroes . .. 
na !Marinh11 o o o 

Da Guerra ..... 
na Viação e 

·obrns iPub'i-
~as .... 

na Agrlcullu-ra, 
Indusbria c 
·commeo-clo. . 

na Fazen-da .•. 
.\pllri••ação da 

i!"e.n-la espe-
cial .... 

Pnrn 1nais 

Ourn 

I 
I 
I 

2 :300$000j 
I 
I 
I 
I 

I 
i 
I 
I 

7.954:02!t$587 1 
I 

o I _.oao:OOO$OOO I 
---- - --1 

9.986:?.2?.$587 / 
I 

Papel 

--.:· 000:000$000 I 
2 . .000 :OOO$MO 

I )ara m-enos 

I 
112:500$0001 

I 
500 :000$000J 

I 
2.282:853$204 1 

I 
250:000$0001 

I 
I 

3.145 :353$204 1 
I 

Papel 

192 :355$008 

28ii:000$000 
3 o 185 :676,5•65 
6.301 :8 08$222 

19.735:498$504 

10.091·:791$144 
9.436:5?.4$2~9 

49.229:623$71\?. 

Os relatores dos orçamentos parciaes, em valiosos pareceres, hão es-
tudado as reducções constantes da proposta e cujos totaes o quadro acima 
menciona. 

Cumpre-nos apenas salientar o ·exito alcançado na organização· da pro-
posta com taes reducções, em que a melhor messe, por certo, cabe ao illus-
tre ministro da ·Fazenda. · · 

A Commissão dé ·Finanças fez, no anno passado, ingente esforço pàra 
que o orçamento em vigor contivesse todas as possíveis reducções de despeza 
e encontrou no pronunciamento do Sr. Presidente da Republica, em plena 
reunião do Ministerio, todo o apoio; mas, de tudo defluio o effeito eontra-
rio: em vez de reducção - o consideravel augmento, que se traduziu final-
mente no deficit orçamentario de 32.380:1 24$587. · 

Aggravada· a situação financeira, balançada a economica, desvendada a 
impressão geral de desconfiança, cerradas as facilidades de credito, - ope-
rou-se a contra-marcha na acção dos illustres ministros de Estado, convindo 
todos na confecção da proposta orçamental que o Presidente da Republica 
.ratificou, enviando-a, em mensagem. á Camara dos Deputados. 
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Quanto á Receita Geral, a proposta contém as seguintes alterações! ' 
Augmentos: 

Imposto de consumo : 

10) Fumo ................. .. ....... . 
11 ) Bebidas. . . . .................... . 
12) Phosphoros. . . ....... ..... .... .. . 
23) Tecidos . ......... . .............. . 

Imposto sobre a renda: 

28) Consumo de agua .. . ....... .. .... . 

Reducções : 

36) 20'/r. sobre a exportação da borra" 
cha no Territorio do Acre ... ...... . 

60) Montepio militar .............. ... . 

Resulta o augmento de ........... . 

200:000$000 
500:000$000 
500 :000$000 
200 :000$000 

200 :090$000 

1 . 000 :000$000 
50:000$000 

1 . 600 :000$000 

1 . 050 :000$000 

550 :000$000 

A receita publica não pôde ser majorada, diz o Sr. ministro da Fazen-
da; chegou e lia ao seu maximo na actual ·situação eco no mica do paiz, não 
sendo licito exigirem-se novos sacrifícios da nação, por meio de outros tri -
butos ou aggravação dos actuaes. 

Bem pesadas as condições economicas do presente, ousaríamos dizer 
mesmo que as estimativas dos impostos de importação e do imposto de ex-
portação da borracha acreana deveriam ser reduzidas. 

A exportação brasileira entrou em phase de ·declínio, que se poderá ac-
centuar ainda mais, persistindo, como é de crer, a crise da · borracha e aggra-
vando-se a situação do café, por emquanto instavel e insegura. Reduzidas 
as disponibilidades gue a exportação nos assegura no exterior, o movimento 
de transacções forçosamente tenderá a diminuir, affectando a importação. 

E si a Commissão de Finanças não julgar acertado alterar a propos-
ta, em relação á receita, deverá, na previsão da eventualidade a que alludi· 
mos, se antecipar a evitar o desequilibrio, reduzindo o mais possível o to-
tal da despeza. 

A proposta do Orcamento da· Receita Geral , apresentada á Cam<!ra dos 
Deputados, está organizada como segue: 

. . 
RECEITA GERAL 

Art. t.• A receita ~era! da Republica dos Estados Unidos do Brasil é 
orçada em 107 .294:884$888, ouro. e . ~52.196:000$, papel, e a destinada á 
applicação especial em 25.290:000$000, ouro, e 19.850:000$000, papel, qu~ 
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serão realizadas com o producto do que fôr arrecadado dentro do exercício 
da presente proposta, sob os seguinteg títulos: 

ORDINARIA 

RENDA DOS TRIBUTOS 

Impostos de importação, de· entrada, sahida e estadia de navios e addicionaes 

I . Direitos de importação para con-
sumo. . .................. . 

2. 2'k., ouro, sobre os ns . 93 e 95 
(cevada em grão), 96, 97, 98, 
100 e 101 da classe 7" da ta-
ri f a ( cereaes ), nós termos do ar-
tigo I" da lei n. 1.452, de 30 
de dezembro de 1905 ........ . 

3. Expediente de generos livres de 
direitos de consumo ........ .. . 

4, Dito de capatazias .. . ...... .. . 
5. Armazenagem. . ........... . 
6 . Taxas de estatística .......... . 
7. Imposto de pharóes .......... . 
8. Dito de docas .. ............ .. 
9. 10<(,- sobre o expediente de ge-

neros livres de direitos ....... . 

li 

Imposto de consllmo 

10. Imposto sobre .fumo . . ..... ... . 
li . Dito sobre bebidas ..... . . ... . . 
12 . Dito sobre phüsphoros ... , .... . 
13. Dito sobre sal. . .... . ........ . 
14. Dito sobre calçado ... . . .. ..... . 
15 . Dito sobre velas .. . ... ...... ,_._ 
16. Dito sobre perfumarias ... ... . . 
17 . Dito sobre especialidades P,har-

maceuticas. .. .. . .......... . 
18. Dito sobre vinagre ..... .... . . . 
19. Dito sobre conservas ..... . ... . . 
20. Dito sobre cartas de jogar . .... -
21. Dito sobre chapéos ........•.. 
22. Dito sobre ben~alas ...... . ... . 
23. Dito sobre tecidos . ..... ...... . 
24. Dito sobre vinho estrangeiro .. .. 

Ouro 

98.840:000$000 

1.000:000$000 

1 . 400 :000$000 

390:000$000 
150:000$000 

Ouro 

•• o ...... .. . ... .. • • 

. ..... .. .. .. · .. ... 

Papel 

168.100:000$000 

3.000:000$000 
1.600 :000$000 
4.500:000$000 

600:000$000 

450 :000$000 

Papel 
8.000:000$00(} 

10.000:000$000 
1 o . 000 :000$000 
3 .000 :000$000 
2 . 100:000$000 

425:000$000 
I . 050 :000$000 

I .200:000$000 
300 :000$000 

2.200:000$000 
220:000$000 

2.500:000$000 
40:000$000 

13 .000 :000$000 
··.· 5. 800 :000$000 



- 231 -

111 

Impostos sobre circulação 

25. Imposto do selJo ............. . 
26. Dito de transporte . ..... . ... . . 

IV 

Impostos sobre a renda 

27. Imposto sobre subsídios e ven-
·cimentos ................ .' ... 

28. ·Dito sobre o consumo de agua. 
29. Dito de 2 112% sobre os divi-

dendos dos títulos de compa-
nhias ou sociedades anonymas .. 

3:>. Dito sobre casas de sport de 
qualquer especie, na Capital Fe· 
dera!. . . ........ . .......... . 

v 

Impostos sobre loterias federaes e 
estaduaes 

31. Imposto de 3 112% sobre o ca-
P.ital das loterias federaes e 5o/r· 
sobre as estaduaes ........... . 

VI 

Outras rendas 

32. Premi os de depositos publicos. 
33. Taxa judiciaria ............. . 
34. Dita de aferição de hydrome-

tros ....................... · 
35. • Rendas federaes no Territorio 

do Acre ....... . ...... .. .... . 
36. 20 % sobre a exportação de 

borracha no Territorio do Acre 

II 

Ouro 

25:000$000 

30:000$000 

RENDAS PATRIMONIAES 

Dos proprios nacionaes 

37. Renda de proprios nacionaes. . . . . . . . . . . . . ' . .. . . 
38. Dita da Villa Militar- Deodoro .............. . . 

Papel 

23.500:000$000 
2.600:000$000 

1 . 600:000$000 
3.000 :000$000 

2. 500 :000!!:000 

6:000$000 

1 . 700 :000$001' 

40:000$000 
130 :000$000 

5:000$000 

30:000$000 

11.500:000$000 

150 :000$000 
40 :OOO'SOOO 
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11 

Das .fazendas da Urtião 
Ouro 

39. Renda da Fazenda de Santa 
Cruz e outras ..... . ..... . .. . . 

lll 

Das riquezas naturaes e fóros 

40. Producto do arrendamento das 
areias monazíticas. . .. . ...... . 

4 L Fóros de terrenos de marinha .. 
488:888$888 

IV 

Dos laudemios 

42. Laudemios ... ........ . . .. ..... 
m . 

RENDAS !NDUSTRlAES 

43. Renda do Correio Geral ..... . . 
44. Dita dos Telegraphos ..... . ... . 
45. Dita da Imprensa Nacional e 

Diario Official. . . ..... ... ... . 

46. Dita da Estrada de Ferro Cen-
tral do Brazil ............... . 

47. Dita da Estrada de Ferro Oeste 
de Minas ........ . .... . ... . . . 

48. Dita da Estrada de Ferro do 
Rio do Ouro .... .. ......... . . 

49. Dita do ramal ferreo de Lo rena 
a Piquete . .................. . 

50. Dita da Casa da Moeda .. .. . . . 
51 . Dita dos Arsenaes .......... . . 
52. Dita dos Institutos dos Surdos 

Mudos e· dos Meninos Cégos . . . 
53.· Dita dos Collegios Militares . .. . 
54. Dita da Casa de Correcção . . . . 
55. Dita arrecadada nos consulados 
56. Dita da Assistencia a Alienados 
57. Dita do Laboratorio Nacional de 

Analyses ............. . .. . .. . 
58. Contribuição das companhias ou 

emprezas de estradas de ferro 
e das companhias de seguros 
nacionaes e estrangeiras e ou-
t_r~s ..... . ...... . .... , .......• 

500:000$000 

.. 1. 600:000$000 

Papel 

25:000$000 

25:000$000 

60:000$000 

9.000:000$000 
6.200:000$000 

300 :000$000 

36.000 :000$000 

.4. 000:000$000 

160 :000$000 

20:000$000 
20:000$000 
10:000$000 

10 :000$000 
250:000$000 

10 :000$000 

140 :000$000 

200:000$000 

2. 3oo : ooo$ooo 
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RENDA EXTRAORDI,NARIA 

Ouro 

59. Montepio da Marinha ..... . ... . 
60. Dito militar ............. .. . .. . 
61. Dito dos empregados publicos. 
62. Indemnizações. . . . ..........• 
63. Juros dos capitaes nacionaes ... 
64. Remanescentes dos premios de 

bilhetes de lot~rias .......... . 
65. Impostos de industrias e profis-

sões, no Districto Federal . . ... . 
66.· Contribuição do Estado de São 

Paulo para pagamento dos ju-
ros, amortização e commissões 
do emprestimo de f: 3.000.000; 

10:000$000 
4:000$000 

13:000$000 
20:000$000 

300 :000$000 

' •••••••• •.• •• 00. 

2.523:996$000 

Papel 

300:000$000 
700:000$000 

1 . 300 :000$000 
1 . 200 :000$000 

50:000$000 

30:000$000 

5.000:000$000 

107.294:884$888 352.196:000$000 
RENDA COM APPLICAÇÃO ESPECIAL 

Fundo de resgate do papel-moeda: 

f t.· 
I 
I 

Renda em papel provenien-
te do arrendamento das 
estradas de ferro da 
União. · .............. . 

Producto da cobranca da 
divida activa da União, 

!2.· 
I I em papel. .......... . .. . 
3.• Todas e quaesquer rendas 

I· eventuaes percebidas em 
I papel. . . .. . . • : ...... . 
I 4.• Os saldos que forem apura-
I dos no orçamento ...... . 
I 5." Dividendo das acções do 
I Banco do Brazil perten-
l centes ao Thesonro ..... . 

Fundo de garantia qo papel-
moeda: 

r t.· 
I 
I 

2 . ~ 2.· 
· I 
I 3.• 
r 

Quota de 5 %. ouro, sobre 
todos os direitos de impor-
tação para consumo .. .. . 

Cobrança da 'divida activa, 
em ouro. . . : . ... - ..... -

Todas e quat;:squer rendas 
eventuaes; em ou~'o . ... . 

3. Fundo para a caixa do resgate 
das apolices das estradas .de 
ferro éncampadas: 
Arrendamento das mesmas es-

Onro . 

14.000 :000$000 

50 :000$000 

50 :000$000 

tradas de ferro. . . . . . . . . . . . • ............. , .. 

Papel 

800:000$000 

1 . 000 :000$000 

2 .000:000$000 

2. 200 :0005000 

4 . oon :ooog;ooo 
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Fundo de amortização dos em-
prestimos internos: 

f I." Receita proveniente da ven-
1 · da de generos e de pro-
.1 prios nacionaes. . . . . . .. 

4. ~ Depositos: 
I 
I 2." Salão ou excesso entre o 

I. 
recebimento e as restitui-
ções ... . . .. . . ...... . . . 

5. Fundo do montepio dos emprega-
dos publicos : 

Novos contribuintes. . , ... .. ... .. . 
6 . Fundo destinado ás obras de me-

lhoramentos dos portos, executa-
das á custa da União : 

Rio de Janeiro .. . . . .... . ...... . .. : . 
Bahia . . . . ...... ... .......... . . . . 
Recife .. · . .... , . .. .. , . . .. . . . ... . . 
Rio Grande do Sul . . . . .. . .... .. ... . 
Para~yba ... . ...... ... ... .. .. .. . , 
Ceara ................ . ... . ... ; . 
Paraná ... .. ... .. . . .. .. . .. ... ... . 
Rio Grande do Norte . ... •..... . . ... 
Maranhão . . ........... . ......... . 
Santa Catharina . .. .. . ''" ..... . . . .. . 
Espírito Santo. . .. .... ... .... . . . . . 
Matto Grosso. . . . ..... . .. .. .... . . 
Alagôas . ... ... . , .......... . .. ... . 
Parnahyba . . . . . .. ... .... . . ... ... . 
Aracajú .... ... .... . ... .... ... . · ... . 

· Ouro 

10:000$000 

7 . 000:000$000 . 
800 :000$000. 
900:000$000 

1 . 200 :000$000 
70:000$000 

200 :000$000 
300 :000$000 

40 :000$000 
150 :000$000 
120:000$000 
100:000$000 
100:000$000 
120:000$000 
40:000$000 
40 :000$000 

25.290 :000$000 

Art. 2." E' o Pres-idente da Republica autorizado: 

Papel 

50:000$000 

5.000:000$000 

800 :000$000 

4 . 000 :000$000 

19. 850 :000$000 

I . A emittir, como antecipação de receita, no exercício desta lei, bilhe-
tes do Thesouro, até a somma de 30 .000 :000$, que serão resgatados até o 
fim do mesmo exercício. 

TI. A receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 41 
da lei n. 628, de 17 de setembro de 1851 , os dinheiros provenientes dos co-
fres de orphãos, de bens de defuntos e ausentes e do evento, de premios de 
loterias, de depositas das caixas economicas e montes de soccorro e dos de-
positas de outras origens; os saldos que -resultarem do encontro das entra-
das com as sahidas poderão ser applicados ás amortizações dos empresti-
mos internos e os excessos das restituições serão levados ao balanço do 
exercício. · · 

III. A cobrar do imposto de importação para consumo, ' 35 ou 50 %. 
ouro, e 50 ou 65 °/c, papel, nos termos do art. 2", n . 3, lettras a e b, da lei 
n. 1.452, de 30 de dezembro de 1905. · . 

A quota de 5 o/r, ouro, da totalidad.e dos direitos de importação para 
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consumo, será destinada ao fundo de garantia, o .imposto em ouro destina-
do ás despezas ·da mesma natureza e o excedente será convertido em papel 
para attender ás despezas dessa especie. 

Os 50 o/< , ouro, serão cobrados emquanto o cambio se mantiver acima 
de 16 d. por 1$, por 30 dias -consecutivos; e, do mesmo modo, ' só deixarão 

-de ser cobrados depois que pelo mesmo prazo elle se mantiver abaixo de 
16 d. Para o effeito desta disposição tomar-se-ha a média da taxa cambial 
durante 30 dias. 

Si o cambio baixar de 16 d. ou menos, cobrar-se-hão do imposto de 
importação sobre as mercadorias de que trata a letra a 65 .% em papel e 
35% em ouro. 

Projecto n. 102-fl. !5. 
IV. A cobrar para o fundo destinado ás obras de melhoramentos do:; 

portos, executados á custa da União: 
1", a taxa até 2 o/< , ouro, sobre o valor official da importação do porto 

do Rio de janeiro e das alf2ndegas do Recife, Bahia, Rio Grande do Sul, 
Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba, Espírito Santo, Paraná, 
Santa Catharina, Matto Grosso, Alagôas, Parnahyba e Aracajú, exceptuadas 
as mercadorias de que trata o n. 2 do art. I"; devendo a importancia arreca-
dada nos portos cujas obras não tiverem sido iniciadas ser escripturada no 
Thesouro, separadamente, para ter applicação-· ás mesmas obras opportu-
namente. 

2", a taxa de um a cinco réis por kilogramma, de mercadorias que fo-
rem carregadas ou descarregadas segundo o seu valor, destino ou proceden-
cia dos outros portos. 

Paragrapho uni co. Para accelerar a execução das obras referidas, po-
derá o Presidente da Republica acceitar donativos ou mesmo auxilios a ti-
tulo oneroso, offerecidos pelos Estados, municípios ou associações interessa-
das no melhoramento, comtanto que os encargos resultantes de taes auxílios 
não excedam do producto da taxa indicada. 

Art. 3.• Continuarão em vigor todas as disposições das leis de orçamen-
to antecedentes que não versarem particularmente sobre a fixação da recei-
ta e despeza, sobre autorização para marcar ou augmenta~ vencimentos, re-
formar repartições ou legislação fiscal e que não tenham sido expressamente 
revogadas e se refiram a interesse publico da União. 

A tabella das estimativas em que assenta a proposta supra e a se-
guinte: 
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TITUWS D.-\:0 RE!\ll.-\S E LgGISLAÇAO 

HECJ•;JTA OHDINiHUA 

RE!'IllA UOS TRIBUTO~ 

l1upCMlu& de i1n.portaçiÍ.tJ_. ele entrada, ~r~ltiil« · fll e~/.adi« dr 
mJoicn c tuldicionac• 

1. Direitos ele importação para consuma. 

J .. •i n . 1. 750, tle 20 de Outubro de 1869, DO. ""· 6.05a, 
de l:J de Oe-,.cmbro de 1875, art. 5•, G.821J, de 26 dt• 
.hmciro dl' 1878 e 7. 552, de 22 de Novembro de 1870, 
'1.559, de 20 de Novembro de 1879, art. 1° L. 
11. 2. fl40. <1c 31 ele Outubro de 1870, n.rt. 1!1, n. ~. * 10 e DD., nR, 7 .555, de 2.0 de Novembro de 187V, 
~L 052, fle 24- de }{ar("o, 8. 230, rle 27 ele Agosto, c 
>'.360, rle 31 de Dezembro de 1881 ; LL. ns. 3.140, 
•le 30 de Outubro de I882 art. I•, n . I, 3 .348, tlc 
~O de Outubro de 1887, art. 15, OD. ns. 301 C, dt• 
10 rlc ~lnio de 1800, 804, de ~ de Ou tubro de 1800, 
·1. 3:18, •le 5 de Fever·ciro de 1891, L. n. 120 A, de 
:!1 flC Xm·cmhro de 1892. n.rt. 1°, r.J. n. ÜJl A, d(' su 
•lc Setembro de 1893, art. 1• I-. u. 206, de 24 ile Ih·· 
::embro de 1894, art. 't•, L. n. 359, rle 30 rle De-
~a~mbro de 1895, art. 1°, n. 1 e art. ]o da TJ. n. 42ft, 
r! c 111 de Dczcmhro de 1806, r,. 11. 4 80, ri" 1 ú rlc De· 
o:embrn de 1897, art. · 1°, n. 1, D. n. 2.743, de 17 
de Dezembro de 1897, r,. n. 559, de !H ri e llczemhro 
•lc 1898, n. 1, art. 2°, L. n. 640, de 14 de Novcm-
hro de 1899, art. 1°, n. 1, L. n. 741, de 26 de De· 
::ombro de 1000, nrt. 1•, n. 1 e L. n. 813, de 23 dt• 
lkzrmbrn de 1901, art, 8°, J,. n. 953, de 29 de Dr.-
:ocmbro de 1902. art. 1°, n. 1 e L. n. 1.1U, de 30 
de Dezembro de 1903, art. 1•, n. 1, L . n. 1.452. 
•le 30 de Dezembro de 1905, art. 1•, n. 1 c art. 2'' 
c J,. TI. 1 .616, de 30 ele D:ozembro de 1906, n. I r 
L. n. 2. 0:15. de 20 c](" Dc-l.icmbro rlc 1908, art. 1n, 
11. 1, r_,, n. ~L~JO, rle 28 rlc D('Z('IIlbro rlc JflOli. urt. 
1• L. n. 2.321, de 30 de Dezembro <le 1010, u. 1 : 
~rl. 1° da Lei n. 2.524, de 31 de De•embro de 1911. 
u. · 1 e art. 1•, n. 1 da L. n. 2.7'1.0, de 31 de De-
zembro de 1912 .............................. , .. .. 

A tran•port-ar ....... .. ............. , 

ARHECADADA E.ll 

1910 1911 

OI:RO I I'APF.L Ol"RO 
----------- ------------

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
•I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

81.913:458$7101137.310:466$669 

81.91 H :458$710il37 •• no :466~669 
I 

i 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

90.262 :703,375J151. 559 :737,851 

00.252 :703$375J151. 5[;0 :737~8GI 
I 
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--·-----.- ---- - -------
TE In !O M(.;DIO YOTAD.\ p .\1!.\ 191:3 Oll!.'.\DA PARA 1914 

1912 I I 
Ot:RO I T"APf:J, Q[RO J~Al'J=:f, OliUO I PAPEL 

OCRO l'AT".IIJ ·I I ' 
I I I 
I I 101. s:;ú :OOO$j 265.865 :OOO!jSOOO 
I I I I I 
I I 
I I 
I I I 
I I· 

i I I· 
I I I 
i I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
! I I I 
I I I I 
I I I I' 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
i I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I I . I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I ! I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

~-:o~oo~,7aoii6s.os; :7ao$636 90.270 :885$1 1õ2. 514 :6(5* 08.840 :000~000 1168.100 :000$ . 98.840 :000$1 168.100 :00'0~001) 
----

9f.61r. :IU4,i30il68 .667 :73,0$638. 90, :!10,:885$1 15'l. 511 :IHú~ 98.840 :OOO$UOill1 fl8.11JO :\lUil• 98.840:00011<1 168.1 no :ooO$'liJO 

I I I i 
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ARRECADADA EM 

'l'ITt.:LOS DAS R~~i\D.\8 E LEGISLAÇ.\0 ___ .. _____________ ·------------·--

Transporte . ..................... . 

2. 2 o/o, ouro, sómente sobre os numeros 93 
e 95 (cevada em grão) 9~, 97, 98, 100 e 101 
Ja classe 7• da tarifa (ecreaes) importada 
nas Alfandegas dos Estados: 

Lri n. 1 .l.J.4-, 1lc 30 de Ue-~cmbro de 1903, at:t. 1°, n. !) 

c L. n. 1.4-5:1, dl" 30 de Dezembro de 190.3, art. 1°, 
11: 2, art. 1° n. 1 da L. n. 1.313, tle 30 ele Dezem-
bt·o de 1904 c n. 2 da L. 11. 1.616, de 30 de Dezem-
bro <le 1906 .................................... .. 

3. Expediente dos generos livres de dit·eito~ 

de consumo. 

1910 

OURO I PAPEL 

r 
81.913 :~68$'110/137 .:no :-166*ü69 

l 
I 
I 
I 
! 

I 
1. 088 :986,2(1, ............. . 

I 
Dcereto n. 2.647, •lc 19 de Setembro de 1860, art.. 620 I 

e 626, ),, n. 1. 507, de 26 de Set.cmhro de 1867, 
nrt. 34, n. 6, D. n. 1.750, de 20 de Outubro de 1869, I 
J~L. n~. 2.940, de !il de Outubro de 1879, art. 9°, I 
n. 2, 3.018, de 5 tle Xovembro de 1880, art. 16, L. ff 
u. 126-A, ele 21 Lle 1\ovembro de 1892, art. 1°, JJ. 
n. 191-A, de 30 de Setembro ele 1893, art. 1" e J,. I 
n. 265, de 24- de Dezembro de 1894, art. 1°, u. 2, L f 
n. 428, de 1 O de Dezembro ele 1896 e L. n. 640, dt- •.,. • •, •, •, • • 

1

1
1 

, . OS'> .·?.G
4
·•·,s-, 

14 de Novemhro de 189!J, art. 1°, n. 2...... ......... '.f, ~~ _ '1' 

-1. Di to das Capatazias. 

Dcc retos ns. 2. 64 7, de 19 de Setembro de 1860, ar(., 
696 e 69i, 1. 750, de 20 de Outubro de 1869, art. 1° 
§ 4°, 5. 321, de 30 de Junho de 1873, art. 9°, L. 
n. 126~A, de 21 de Novembro de 1892, art. 1o, L. 
11. 205, de 24 de Dezembro de 1894, art. 1°, n. 3 • •. 

5. "\rmazenagem. 

UccT~tos ns. 5. 4 7 .J., de 26 de Novembro de 1872, G. 053~ 
de 13 de Dezcmbt•o de 1875, art. 4°, L. n. 2.940, de 
31 de Outubro de 1.879, art. 18, n. 1, D. n. 7. 553, 
rle 2Cl de Kovembro de 1879 e L. n. 3.271, de 28 de 
Setembro de 1885, art. 1°, § 4: 0 , n. 3, D. n. 9.559, 
de 20 de Fevereiro de 1886, D. n. 191, de 30 de Ja-
neiro de 1890, L. n. 126-A, de 21 de Novembro de 
1802, art. 1• c L. n. 265, de 24 de Dezembro de 
1894, art. 1•, n. 4 e L. n. 2.035, de 29 de Dezem-
bro de 1908 c art. 1°, n. 5 da r •. n. 2.210, de 28 
de Dezembro de 1909, art. 1•, n. 5 da L. n. 2.321, 
de 30 de Dezembro de 1910 e art. 1 •, n. 5 da L. 
2.719, ele 31 de Dezembro de 1912 ................ . 

~ transpcrtar .................. .. 

I 
I. 
I .......... .. . I 1.695:303!l\19o 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 

• .. .. .. .. .. .. 1 3. 151 :462$~4i 

82.952:444$9611146.849:496$863 

1!111 

O(jRO PAPEL 

I . 
90.25~ :70:J~37ü JlGl. 559 :73-7$851 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

996:212$6371 ............... : 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ............ ·I G ,130:751$988 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

· ............ -I t. 444 :929~1 os 
! 
I 
I 
I• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I . ........... -I 3. 845':543$816 

91.248:916$0121 161.986 :962~i63 

I 
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- - - TERMO J\lf:DIO VOTADA PAHA 1913 OHÇADA PAHA 1914 

' I J 1912 I OURO I .PAPEl. OCRO I PAPEL OURO I P.!.PEL 
OURO I PAPEL I I 

I I 
98. S4o :o o o~ I OS.ü-IH :404!fi7!lOil(i8. 6H7 :í:W*li:Hl . 90.270 :885!J 1fi2. 514 :045~ 98.840 :OOO$OOOilüB.l no :ooo* 168.100 :000~000 I I 

I I I I 
j I I I 
I I I 

I 
I I I 
I I I I I I I I I I I I I 

!.OUO :784$792J .............. l.OÜ:994~~ ············ 1.341:000$0001 ....•..... l. 000 :000$ 1 

I I I 

I I I I I 
I ' I I 

I I I 
I 
I 

[ I I 
l I 
I I I 
I I I 
I I I 

I i 
~.317 :799$3551 2. 765 :00 8~ 000 ]. 317 :700~ 3. 990 :008~ 1.850 :000*0001 3.150 :000~ 1.400 :000~1 3. 000 :000$000 

I I I 

I 
I I 
I I 

I I ............ I I I .. ............ , l. 585 :üGOJj;484 ...... .... . I 1.57ú:300$ ·············I 1.700:000$ 1 . 600 :00~~000 . I I I r• I I 
I I 

I ' I 
I I 

I I I 
I .. I I 

r 
I I 

j I I 
I I 

j I I I I 

I 
I 

I I I 
I I 

...... ....... \ I I 
4. 363 :135~484 ··········· I ~.086 :11!1$ .............. 1 4.514 :000~ 4. 500 :OOO!j:OOO -------

101.055 :078$877 177.381:544$504. 92.630:078$1 ~62.0í2':13()5Jil 102.031 ;000~01)0 177.404 :000$ 101 . 240 :OOOljl I 177.200 :000~000 
I I 



'fiTULOS DAEÍ RENDAS E LEGISJ:AQ.-\.0 

Tran•porte .. ........ ........ . 

(1, Taxa de esta.tistica. 

Lei n. ~89, de 15 de Dezembro de 1897, nrt. I• n. 5 
e D. n. 3.547, de 8 de Janeiro de lOlHl .......... .. 

1. Imposto de pharóes. 

Decreto n . 6. 053, de 13 de Dezembro de 1876, art. 2•, 
J,, n. 2. 940, de ai de Outubro de 1879, nrt. 18, n. 2, 
~ 2• e D . n. 7.554, de 26 de Xovembro de 1879, L. 
n. 489, de 15 de Dezembro de 1897, art. l" e L . 
n. 2 .035, de 29 ue De't.~mhro ue 1908 e art. }C, 

n. 7 dn J •• n. 2.210, de 28 de Dezembro de 190!1, 
art. 111 , n. 7 Un L. n. 2 .321, de 30 lle DPZembro dr 
1907 e nrt. 1°, n. 7 da L. 2.710, llP SI de Dc•zet.n-
bt·o de 1012 ................ •!• ... .. .............. . 

8. Dito de docns. 

Leif\ n:-;. 2. i02, de 20 dE' Outubro rlc 1877, nrt. 11, * 5°, 2. 940, de 31 de Outubro de 1879, nrt. 18, n. 2, 
lJ. n . 7. 554, de 26 tle Nov(•mbro llt:' 1870, L. n. ~.018, 
ciC'. 5 dC' Novembl'o 1le ISSO, art. 5° c JJ. n. 4-SD, dt1 

15 de Dc-J.(~mbt·o de 1897, · art. 1°, n. 7 ... . . ....... . 

!), 10 o/o sobre o expe<llente elos gcneros li-
\Tes de direitos. 

J.<'i n. 26, el• 30 ele D,-t.eml>ro de 1891, nrt. 1 •, n. 8 r 
J,, 11. 265, ele 24 <lc DI'Zemhro de 1894, nrt. 1°, L. 
n. 480, de 15 de Dezembro tlc 189i, nrt. 1°, n. 8 I .. 
n. j41, dc- 26 ele D(l".t.rmbro (lc 1900, nrt. 1°, n. 8, L. 
n. 05:1, ch.• 20 (le Dezembro tlc 1002, .nrt. 111

, n. 7 ... 

II 

lm1JOstos de ron1um.o 

1 O. Taxa sobre fumo. 

Lei n. 25, de 30 de Dezembro de 1891, ~rt. 1•, 11. 35, 
L. n. 126-.... flc 21 <lc No\·emhro ele 18H2, 11rt. Jo, L. 
n. 205, ele 24 de Dezembro elo 1894 e L. n. 428, de 10 
de Dezembro ele 1896, L. n. 489, de l 5 de Dezembro 
dr 1897, D. · n . 2.777, de 30 (le Dezembro rle 1897, L . . 
n. 559, de 31 de De?Rmbru de 1898, art. ] 0 , n . 44, D. 
n. 3.214, de 21 de Fevereiro ele 1899, J,, n. 641, •l• 
H de :)lot"('Jllhi'O ele 1899, D. n. 3.535, de 21 <le De-

A t.ranRportar . ............. , .. ,. . , 

24ó 

1910 

OURO PAPEl, 

82.952 :4H!f,0511140. 840 :406~863 

I 
I 

•• •• •••.• , • • • 1 497 :n1o~o1o 
! 

I 
I 
I 
I 

I 
.I 

39ü :523$7081 ............. . 

! 
I 
I 
I 

188:841,6601 18 :253$27ü 
I 
I 

·j 

1 
.. .. •• .. • • 1 413 :à77~z4o 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

.'I.RRECADADA E)I 

1911 

OPRO PAPEL 

I 
01.248 :o1 o*o1Z/1G1. o8n :902*703 

I 
I 
I 
I ............ ·I r.a2 :201 $26,; 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

2ü3 :528,2901 ...... : ......• : 
. I 

I 
I 
I 
I 

109:878$6021 1 G :004$381 
I 
t 
I 
I 
I 
l 
I 
I ..... ........ I ú13 :(182$052 

I 
I 
I 
I 

! 
! 
l 
I 

83.530 :810~3041147. 778 :S0.1~09i I 91.612 :322~97Rilü3 .OH :011~1111 
I · I 
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'fF.R1IO 11f:Dl0 VOTADA PARA 1913 I OUÇA DA PARA 1914 

. ' . J 1-
,. 

I I 1912 ~ 
; "";. OURO r, -· P.1.PEJ, OPRO P~-\PF.L OURO 

11 
P.!PRL - í PA~RL· OURO I I - .. 

J!Ol.Oár. :078.8'T'il177 .381 ::>44$504 02.630 :G78!j;l 162.072 :666~ 102.031 :001).0001177.464 :000~ 1 OI • 240 :000$ 177.200 :OOO!j;o ., 
i .. ... ·-..... ·I 05~ :011*033 ············ 561 :082~ .;, ........... , 631 :000* ............. 1 600 :OOOij;o !)() 

r 
l 
I 

I I 
I I I 
I I i I ·I 
I I I 
! t I 
I 

H49 :621$1 

I 
I 

:l99 :612$94õj ·······.······.· ..... . f •• o .. !!90 :000$0001 •....•••.•. 

'"'"'"'l 
,. 

I 
I 
I 
I 

I I 
I - I 

158 :448,) 

I 
I I 

1 üO :000!~ 1 I 76 :009$1681 27 :857*02fJ 20 :371~ 1 SO :OOQ$000 1· .......... 
I I I ' I I I 

1 
I ! i I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I i I I SOS$7901 HS :6Cl5~S99 808$1 4'>~:47:>* ............. 1 ,;o o :ooo~ ........ , .... \ 450:000$ . I 

I I I I I 
l I I I I I 
I . I I . I l I I I I I 
I I I 

I I I I 
I I 
L I 

I I I I 
I r I 
I I I I 

OO:J 

·---- . -·-=-· .•. -------- --
11..631 :509$7791178.511 :079$061 03.138 :960$1 1(18 .112 :594~ 102.601 :000$000Jli8.595 :000* 

I. 
101.780:000$ JOt 178.250:000~' 
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.'fiTULOS DAS RENDAS· E LEGISLA<;)AO 
1910 

OURO PAPEIJ 

I 
'l'ransporte................... 83.536 :8IO~:lG4I147 .778:803$997 

zembro de I899, D. n. 3. 622, de 26 de ~Iarço de 1900, 
L. n. 8I3, de 23 de Dezembro de I90I, art. 2°, n. 4 
e art. I5, L. n. 953, de 29 de Dezembro de I002, art.' 

o i •,. n. 38, L. n. I. 452, de 30 de Dezembro de I905, 
nrt. 1oJ n. 42 e D. n. 5.890, de 10 de li'evereiro dt 

I906 ................. " ........................ . 

11. Dita sobre bebidas. 

Lt•i n. 250, 1le 30 de Dezembro de 1895, art. 1. 0 , n. 4:2 
e L. n. 428, de 10 de Dtzembro de 1806, U. n. 2.778, 
tle 30 de Dt-zcmbro '()e 1897. L. 559, de 31 de Dezem-
bro de 189M, art. 1°, n. 45, D. n. 3.226, de 13 tb 
~!urr:o •le I8!Hl. ),, n. 641, <le 14 <le Novembro •le I~~9. 
ll. 11. 3. 5a5, tle 21 de Dezembro de 1899. D. n. 3.022, 
•le 211 de Mtn·~-o de 1900. L. n. 74I, de 26 de IJezew-
hro de I900, art. I 0 , n. 43 e L. n. l.I44, de 30 <I< 
Dezembro de I903, art. I 0 , n. 42. L. n. 1.452, de se 
de Dezembro de 1905 e D. n. 5. 890, ele 1 O de li'cve 
reiro de 190t;, art. 1°, no 11 da L. n. 2.321, de 3l' 
•le Dezerpbro de I9IO e art. 4I da L. n. 2 .719, de 31 
de Dezembro de I9I2 ...... , .....•.......•.......•... 

1'' Dita sobre phosphoros. 

Lei no 48!1, de 15 tle Dezembro de 1897, Do no 2 o 77 4, d( 
29 de Dezembro de I897. D. n. 2. 998, de 14 de Se-
tembro de I898. D. n. :J.040, de I9 de Outubro <le 
I898. D. n. 3.226, de I3 tle Uarço ele I81J9. L. 
n. 641, de 14 tle Novembro de I899. D. n. 3.535, dt• 
2I de Dezembro de I899. D. n. 3.622, de 26 de ~lnr~n 

, •le I900. I,. n. 8I3, de 2 de Dezembro de IOOI, nrt. 2°, 
no 4- e Do n. úo890, de 10 de Fevereiro de 1906. o p o .. 

13. Dita sobre sal. 

I 
I 
I 
I 
1 1 ...1 o9 :42D~35s 

............. 1 

! 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
i 
I 
I 
I . . . . . . . . . . . . . I 7 .8ll :OOú$709 

I 
I 
I 
I 

i 
I 
I 

.. . .. .. .. . 1 8. 322 :2~5~7so .. , 
I 

Lei n. 389, de I5 de Dezembro de I897. D. n. 2. 773, do 1 
29 de Dezembro de I897. L. n. 641, de 14 de Novem· 1 
bro de I899. D. n. 3. 535, de 2I de Dezembro de I899. 1 
D. n. 3.622, de 26 de Março de I900. L. n. 8I3, de 23 li 
de Dezembro de I90I, art. I•, n. 41. L. n. 953, de 
29 de Dezemhro de I902 e J..ei n. l.IH, <le 30 de De- 1 
zembro de I903 art. I•, n. 44. L. n. 1.452, de 30 de 1 
Dezembro de I905, art. I•, n. 45 e D. n. ú,890, de f 
IO de Fe,·ereiro de I906, art. I•, n. I3 da lei n. 2.82I, 1 
1lP 30 de Dezemh••o <le I9IO e art. 4I, da L. n. 2.719, 1 
<le 31 rle Dezembro rle IOI2 ...................................... 1 4.309:I5i!j\8ii 

~. A transportar ..•.••..........•... j 83.ú36:8IO!jl364/I75.S:lO:Oi2$0G;, 

ARRECADADA EM 

1911 

OURO PAPEL 

I 
9I.6I2 :322~973 I63. 047 :9ll!jl0ll 

I 
............ ·I 7. 650 :572'i\S56 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
I . ... ....... .. ·I s. 884 :7s7~5o~ 

I 

I 
I 

.... ·- ...... ·I II.I30 :229$5;~ 

I 
~ 
I 
I 
I 

............. 1 2.4i0:90]$5l 

91.0I2 :322$9i3 II93 .l84 :402$iil' 

I 
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'l'ER~!O ;v!f;DIO VOTADA PARA 191:J . ORÇADA PARA 19H 

1912 I I I orno· I PAPEIJ orno I l'APF.I, OURO PAPfo1JJ 
OUR<> I P~.\Plo~L I I I 

101.631 :509$11~~178. 511 :07n~061 93.138:960$1 
I 

101 . 780 ;000$1 163.112 :594$ 10'2.601 :000$000,178.595:000$ 178.25_0 :000$000 

I 
"I 

j I i 
I I I 
I I I .I 'I I I 

I 
I -' 

r 
I I I I 

.... .. .. .. .. : .. 1 7. S63 :2n1~19n ....... ... 7 .5Jl :10(1 ~ ............... 1 7 . .joo :ooo~ ....... .. ..... 1 8. 000 :OOO>t;OOO 
I· I I 

I I 
I 

~ I . I I 
I I I I 
I I I I I I I I I I J 
I 

. I I 
I I I I I 
I 'I I I i I 
I I I I I 

!). OGl :701$ n.ooo :ooo~ I 
. . . ........... 1 10.4Sn :249!1\713 ·········· ............... ......... · •. •.. f 10.000 :000~090 

I I I ·I I I 
I I I 

I I 
I I 
I I I 
I I I I I . I I I f .. ........... 9. 3GJ :898~860 .. ..... ... . I 9. fi05 :iSl~ ............. . , 11.0110 :000~. ...... ...... 1 1 o. 000 :000$000 

I I I I I 
I I I I I I ·I I I 

I I I I 
I I I I 
I I I i 
I I I I I I I 
I I I 

I I i I 
I I I 

.............. 1 2. 360 :846$4!!0 ........... r 3. 046 :9'18 .. ., ......... ..... 1 3.150 :OOM ............ 1 :l. 1100 :ll00$00ol 
"--
111 1.6:Jl :õ09!:;i79l2 08 . 589 :371*2:;l 9~ .1~8 :050~ 1n2.~6S:tH 102.001 :OOO$OOO I2 00.145 :ono~ 101.780:000~1, 209.250 :(JO().!jWi:(l 
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. 
'l'ITULOS DAS RENDAS i E LEGISLAÇ.-1.0 

I 
I 

Transporte .••.•.•.••.•....••• 
14. - Dita sob r e calça~os .: 

rle Dezembro de 1898, nrt. JO, n. 48. 
10 de Abril rle 1890. L. n. 641, de 

de 1899. D. n. 3 .535, de 21 de De-
D. n. 3.622, de 26 de )'!arr.o rle 1900 
23 de Dezembro de 1901, nrt. 20, n. 4 

Lei n. 559, rle 13 
D .. n. 3.256, de 
lo! de 1'' 0\'embro 
zemhro <le 1899. 
P l.~. n. 813, rle 
e D , 5,890, de 10 de Fevereiro de 1906 ...•..•••..••. 

13. Taxa so brc velas. 

<le Dezembro rle 1898, nrt. }O, n. ~9. 

10 <le 1\bril rle 1899. L. n. '641, de 
de 1890. D. n. 3.53&, de 21 de De-
D. n. 3 .622, de 26 de )far~o de 1900 
23 de Dezembro d~ 1901, art. 20 n. 4 

Lei n. 559, rle 31 
D. n. ::: . 255, ele 
14 ele Novembro 
te.mt.ro de 1899. 
e L. n. 813, de 
e D. õ.890, de 10 ele Fe\·ereh·o de 1906 .............. 

16. Dita so bre perfumarias. 

de Dezembro de 1898, nrt. }O n. 50. 
lO rle Abril de 1899. L. n. 641, de 

de 1899. n. n. 3 .535, rle 21 de De· 
D. n. 3 . 622, •de 29 de ~lurr.o de 1900 
2ã de Dezembro de 1901, ort. 20 n. 4 

Lei n. 559, de 31 
D. n. 3. 254, de 
14 de Nov(:>mbro 
zembi'O de 1899. 
~ !.. n. 813, ile 
e n. n. 5.890, ' I e 1 O rle Fenreiro de 1906 •..•..•...•• 

17. D:ta so br<' especialida.J.es phnrmaceuticas. 

de Dezembro ri e 1898, art. 1", n. 51. 
24 de Ahril rlc 1899. L. n. 641, ele 

rle 1899. D. n. 3.5H5, de 21 de De· 

Ld n. 559, de 31 
D. n. ~.2G7, de 
14 de :X O\'emiJro 
zembro de 1899. 
e L. n. 813, de 
e D. n. 5.890, d 

D. n. 3.622, de 26 rle )forço de 1900 
23 de Dezembt·o rle 1901, art. 20, 11. 4 
e 10 de Fevereiro · de 1!106 ..•......••• 

18. Dita so bre vin~re. 

rle Dezembro de 1898, nrt. JO, n. 52. 
15 rle '>!aio de 1899, L. n. 641, de H 

1899. D. n. 3.535, tle 21 ele Novembro 
3.622, de 26 de Marr,o de 1900 e t. 

L. n. 559, de SI 
D. n. 3.179, de 
de Novembro rle 
de 1899. n. n, 
.n. 813, rle 23 d 
n. 6.890, de 10 
n. 2.i19, de 31 

e Dezembro de 1901 art. 20, n. 4. D. 
de Fevereiro de 1906 e art. 41, do L. 
de Dezembro rle 1912 ................ 

19, Dita Se> brc con~ervas. 

L. n. 659, de 31 
Jl . n. 8. 280, de 

de 
15 

Dezembro de 1898, art. lo, n. 63. 
rle Maio de 1899 ; L. n. 640, de H 

Á transportar •..• , •. , .•.•• , , . , • , , • 

' 1. 19 1 I ARRECADADA E)! 

~·--~~__:__ 

91 o 
OURO I P.A.PEL OURO I PAPEL " 

I I 
83.536 :810$36,,17 5.330 :672~665 91.612 :322$9i3,19:~ .184 :402ij:,á4"1 

I I I I 
I I I I I I I ......... .. .. I 2. 029 :204$205 ............. 1 2.208 :753$85~ 
I I I I I 
I 1 I ! 
I I 
I I I I ....... , ..... I 429 :871$J:)ii ............. 1 ~54 :787.35 
I I 
I I 
I I I I 
I · I I I I I I I .. , .......... I 890 :029~255 ............. f 1. !MS :854$62 

I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I ! 
I I 

············· /' 1 . 106 :128~8LC ............. 1 1.199 :HJ4*à 
I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
' I r 
I I 

············· I 307 :813!j\785 • ............ f 273 :765$')2. 

I I 
I 

' I I 
I I 
t I 

83.536:810$304 1180. 09:l :719$880 ~1.612 :322.97Sj108. 369 :727~73 
I 

Q. 
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TERMO i\H:DIO VOTADJ. PARA 1913 ORÇADA PARA 1914 

1912 I I I 
OURO I • PAPEL OURO I P.-'.PEL OURO I PAPEL 

OURO I P."-PEL I I I 
~ 

101.031 :509$7791208.589 :371~254 . 93.138 :950$ 192.368 :144$ 102.001 :000$0001209.145:000$ 10/.780.:060$ . 209. 250 :000,000 

I I 
I I I 

I I I 
I I 

I I 
.............. 1 2. 324 :638~085 ·········· 2.187:532$ ' 2.100:000$ ......... . , ••• 1 2 .1 oo :ooo.;ooo ................ , 

I I I 
I I I I I I 
I I I 
I I I J -! I I 
I I I I 
I I I ............ ! .......... .... 1 436 :890H7f> '' ": .... .. _, HO:iHG$ .............. 1 425 :OOO:r 5 :000~000 
I I 

I I 
I I 

I I I 
I I I 
I I 
I I 
I' I I ........... :/ : ............ ... 1 1.130 :976$790 ....... ... 1. 02:i :2Si!fi ............. 1 1.050:000$ 1.050:000~000 

I I I I I I I 
I I .I 
I I I 
! I 

I I I I 
I t ............. ·I ·1.1í6 :816$52o ......... . 1.160 :70:3ljl ... ........... 1.200 :000!7- ... ~ .......... 1 1 • 200 :Q00$000 
I I I 
I I 

I -1 
I I I 

I I I I 
I I j 

.............. 1 321 :336'$260 .......... I 300:971$ .... ,. .. ...... 1 300 :000~ ..... . o o • -~~ • .. • ' 300 :000$000 
I · I I 
I I I 
I I I 
I I I '. 
I I I 

-·--- -
I 01.0~1 :5~9$7-791213. 980 :029$3M~ 93.138 :95G$ I 197.481 :153~ 102.001 :000$000J2H.220 :000$ 101. \'80 :000$1 213.905 :000*11<)0 

I I 



'l'l'J'ULOS D.\R R EX D.\S É LEGISúAÇAO 

Trnnspoj·te . . .....•........... 
ele Xon:-mbro de 1899, art. 1°, -n. 52. L. n. 64.1, dt! 
14 de Xoremhro de 1899. D. n·. 2.535, de 31 de De-
r.t•muro <l• 189!1. D. n . 3. 622, de 26 de llarr,o <le 1900 
e r,. n . 813, <le 23 el e Der.embro de 190 1 urt. 2°, n. 4. 
L. 11 . Oi'iS, d~ 29 ele Dezembro de 1902, :u·t. 1n, n . 4·7 
o D. n. !i.H90, de 10 de J<'cwreiro de 1U06 ....... , ... 

20 . Dl:a sobre cnrtas Ce jogar. 

LC>i n . 05 9, ti C' :n ile Dezembro 1le 1898, urt . J 0 , n. 54 
n. n. !1.:126, rle 2(j fle .lnuho lle 1890. r ... n. 641, ch 
H <i<' Sol'ombro de 1899. D. n. 3.535, de 21 de Do 
~mhro 'lko 1899. D. n. 3.622, de 2G de lfar<:<> ite 1901 
P. :r ... ll. 813, de 2!1 de Dez('mhro de 1901, art. 2°, n • .J 
-p O . n. 6.800, 1lt• 10 rle Ft•\·ereiro fle ~!JOCS •••• • .• • ••• 

) 

21. Dita sobre chapêos. 

,. L. n. 0-11, ele 1"- rlP ~o,•emhro rle 1899, nrtf;. 1" e :i 
• § 12. D. n. 5.03:;, rlc 21 de Dc·<cmuro de 1899. D 
n . !l. ll2:!, clC' 20 tlr· )farr,o de 1900 r I •. n. Sl S, cl 
2:·: ll f! Oe?.l~mhro 1le 190.1 , art. 2°, n . 4 . D. n. fi.SOO 
dt~ 10 lle Ft•,·crrt·o 1le J 90ô r m·t. 41 fln JJ. n . 2.7Hl 
1\c: :11 tl.> f>t•7.t•mhro 1lc 1912 ........•............... 

( 

· 2 2. Di111 sobre bengalas. 
L. n . 041. tlc 14 de :\oyemhro 1le 1800, m't:-1. 1°, 3° e 

§ 14 . 1> . 11. 3.53fJ, ·de 21 de Dc"cmbi'O rle 1899. D 
u . !L622, ele 2H de ?\J:.u·c:o ele 1000. L. n. BIS, cJe 2 
·• · nc:~emhr·u l)p 1901! <ll't. 2°, u. 4 e n. n. ã.89f. 

., 

1lt! 10 llc Feve:-ciro de lHUO ........ ............. .. 

2 :1. Dita ·sobre teciqos. 

L. n . Ci4l, ol<• 14 de Xm·omhro de 1899, arts. 1° c 3 
o ~ 13. 11. n. 3.622, ele 2ü -,Je lfar~o rlc 19110 e D 
n. fi. 890 ; tle 10 tl~ Fe\'CJ'eiro ele 1906 .....•.......• 

24 . Dit.n sobre vinhos u t range iroa . 

' 

" 

J~. n. 1. 452, ele ~O ·de Dez.rmhro (lC' 1905 c'D. n. 5.Sfl0 
<le 1 O ito. Frr•reil•o olc 1906 ...................... . 

UI 

2 ;), Imposto do ~ello . 

L. n . 1. 507, <lc ~O c1l" S{'tpmhro ele 1867 : DD. ns. 4.364 
• 4.3ii6, rlc li e 24 <lo Ahril de 1809, 4 .ú05, <ic o 

.\. trnusporta r . . ........••.......• . .. 

246 

1910 

OURO I l'AI'EI. 

I 
83.5:16 :8~0$3~4r80 _ 0!12 :719*880 

I 
I 

············· I 2.1 GO :5~5~744-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

400000•000000 I 232 :086*1 ~li 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
i 
I ............. I 2.081 :807~490 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

············· I !!7 :187*380 
( 
I 
I 
I 
I 

............. 11 12.405 :809~682 
I 
I 
I ............. I 5. 390 :075~777 
I 
I 
I 

' 
I 
I 
I 
I . 

83.536 :81 O!J3!i4l202. 407 :232~09:: 
I 

ARRECADADA E\! 

1911 

OFRO I PAf•.P.J. 

I 
91.012 :!122~º73r 98 _ 309 :727~7~0 

I 
I 
I 

,, .......... ) 2. sa :231 $4.!11 

I 
I 
f 

..... .. -....... \ 2H :001$95 o ., 

I 
............. 1 2 ._311 :T>S!i$55 

I .. I .. 
I ........ , .... / 

. I 
''I 

ll1 :378~01 o 

I 
I 

.. ........ - ... 1 
I 

14.142 :529~84 o 

I 
............. \ 

I 
5.390 !348!J79 

I 
I 
I 

91.012 :822!J973J222. 809 :801\~(17' 

1 
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·mmiO )If.:oio VOTAD.\ P.\RA 191 3 

' ---------------·----
1912 I 

Ol"RO I 
I 

I I 
101.0:.n :GUO!f;'i7U 21::. !JSO :U29'~J3·l n:J .I:JS :9GU!Ii l 

I 
I 
I 
I 

I 
.............. 1 

I 
I 
I 
I 
I 

.............. 1 

I 
I 
f 
I 
I 

··············I 
I 
I 
I 
I 

.............. 1 
I 

i 
I 
I 
I 

·········· I 

212 :5-tG$850 . · · ...... • 

34 :021~42 0 .......... . 

12.852 :6.1.1$613 ......... .. 

5. 754 :480$720 .... .. .... . 

: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

101.631 :509$7791237.849 :531$577 93.138 :950$1 
i I 

1'-·U'J·:J, onco 

I 
l Oi .•181 :1;,;)~ 102.001 :OOO!jiOOOI214.220 :O'lO'i> 

I 
I 
I 
I 
I 

2. 2s; :oo5·~ ... : ...•. . .. I 2.1ao :ooo~ 

I 
I 
1. 
I 
I 
I 
I 

21 !J :úH* ............. , 3GO :000* 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

2. 3-!11 :205'~ . .. ........... f 2.300 :000~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

H :1n6* ............. 1 40 :QOO$ 
I 
I 
I 
I 
I 

1:1.133 :660$ · ..... . ....... 1 13.100 :IJOO$ 
I 
I 
I 
I 

5. 515 :ü38$ ......•....... I 5.8oo :ooo$ 
I 
I 
I 
! 
I 
I . 
I 

,,. ,, ,,, I , .... , ,., .. .,.; .......... 

OIU,,'.\IJ.·\ PAIU 10H . · 

onm 

I 
101. iSO :OOOI!i~ 

. : ...... .. .. 1 

I 
I 
I 

... ., ....... 1 
I 

I 
I 
! 

............ 1 

I 
I 
I 
I 
I ............ , 
I 
I 
I 

............ 1 

I 
. I 

I 
I . 
I 

I 
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5. 800 :000~000 
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TITULOS DAS RENDAS E LEGISLAÇAO 

Transporte .....••.....•••.... 
de Abril de 1870; L. n. 2 . 940, ele 31 ele Outubro d1 
1879, art. 18, n. S, ·§o§ 2° c 3° D. n. 7. 540, de 15 
rle Kovembro de 1879, D. n. 3. 140, de 30 de Outu-
bro de 1882, arts. 6° e H, e D. 11. 8.946, de 19 de 
)!aio rle 1883, e L. 11. 3.313, de 16 de Outubro rir 
1886, urt. 72, I.,, n. 3 .348, de 20 ele Outubro de 
1887, art. 5•', r •. n. 3.129, ele 14 de Outubro rle 1882, 
arts. 30 r. 4v, L. n. 3.313, rle 16 dt:" Outubro dt> 
1886, art. 10, L. n. 25, de 30 de DC"~embro de 1891, 
D. n. 1.264, de 11 de Fevereiro de 1893, L. n. 265, 
de 24 tle Dezembro de 1804. L. n. 360, de 30 de 
De-L.Pmbro de 1895 e JJ, n. 428, de lU ele De-.1.embro 
de 1896. D. n. 2.573,- rle 3 de Agn.•to de 1897. J,. 
n. 659, de 31 1dr Dezembro de 1898, art. 1°, u. 26; 
Lei n. 640, de 14 de Novembro de 1899, art. 1•, 
ns. 26 e 27, c art. 4"; L. n. 585, de 31 de Julho 
de 1899; D. n. 3.564, de 22 de Janeiro d& 1900; L. 
n. 359, <le SO üe Dez<'mbro de 1895, art. 4°, §!'2•, e 
r,, n. 813, de 23 de Dezembro de 1901, art. 13 da 
L. n. 953, tle 9 de Dezembro de 1902, art. 1•, n. 24; 
r,, n. 1.144, de 30 de Dezembro de 1003, art. 1°, 
n. 27. 

26. Imposto de transporte. 
L. 2:940, de 31 <i e Outubro de 1879, art. 18, n, 11 ; 

D. n . 7. 565, de 13 de 'Dezembro de 1879; r,. n. 3.018, 
rlc 5 de Xovembro de 1880, arts. s• e 9°; L. n. 589, 
de 15 de De:oembro de 1897; D. n. 2.791, de 11 de 
.Janeiro de 1808; r,. n. 559, de 31 de Dezembro de 
1898, art. 1°, n. 29: 1 ... n. 640, tle 14 rle Novembro 
r1e- 1899, art. 1°, n. 28, e art. 6°, e D. 5.874, de 27 
rle Janeiro de 1906; D. n. 7 .897, de 10 de llfarço 
de 1910 ..................................... .. 

IV 
Irn.pol!to8 &obre a renda 

2 .. 7: Dito sobre subsÍdios e ""'"cimentos. 
LJ,. ns.' '290, de 31 de Outubro de 1870, art. 18, n. 5; 

3. 018, de 5 de Novembro de 1880, art. 13 ; 3 .140, de 
30 de Outubro de 1882, art. 8•, e 3. 229, de 3 de Se-
tembro de 188_4, art. 5°; L. n. 25; de 30 de Dezem-
bro rle 1891, art. 1•, e Lei n. 191 A, de 30 de Se-
tembro de 189:~. nrt. 1°, lJo n. 489, t1e 15 rle D.e?.em-
bro dP 1897, art. 1°, 11. 31; D. 11. 2.775, ·de 29 de 
Dezembro rle 1897 ; L. n. 640, de 14 de No,·embro de 
1899, art. 1°, n.: 30; L. ri. 1.144, de 30 de Dezem-
bro de 1903, ~lfrt. 1°, n. 30; L. n. 2 .035, de 29 de 
Dezembro de 1908, e art. 1°, n . 34 da · lei n. ~.210, 
de 28 ' de Dezembro de 1909 ....................... .. 

A transportar. 

248 

·-· 
/ 

- ---------~---------
1910 

I . 
83.536 :810$364 !202. 407 :232'J093 

I 
! 
I 

I 
I 
I 

·J 
I 
I 
l 
I 
.I 

. I , 
14 :260$8481. 18.616:46 5$080 

·i 
.I 
I 
I 
I 

.......... ···I O.M •• , ....... 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

' I 
19:319$3871 

• 

981 :388$988 

ARRECADADA 1m 

1911 

Ol1RO I . • ''·'"'"· 
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I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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............. 1 2.275:377$·731 
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I 
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I 
I 

28:885$3781 1.513 :404$H~ 

91.688 :913$092f249. 755 :8'14~;J4D ., 
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'!'ERMO ~U':DIO 

1912 
OC'RO 

OURO PAPEJJ 

I ' I 
!!3 .136 :Dií0$1 221.022 :l·il~ !01.684 :9-18$0781265,533:67 4~855 I 
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18 :33õ$óool 23.328 :4ó1$21Ó 
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35 :101!.2119 1. 880 :80'1$666 27 :780$! 
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VOTADA l'AR.\ 1913 
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102.001 :OOO'!<IIOOI2:)8.5;)0 :000~ 
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1 o :ooo$dOO / 20. ooo :ooo~ 
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I .............. ·1 3.000 :000$ 
I I. 
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I 
I 
I 
·I 
I 

J 
I 
·I 
I 

. { 

. I 

. I 
25:000$00Ó \ 1.000:000$ 

ORÇADA PARA 19H 

Ol"RO 

101. 780~000$ 

25 :000$ 

..• , 
30 :000~ \ 

PA..P&ú 

237.665:000$000 

21. soo :&oo,oon 

. 2. 800 :ooo$OOo 

1. 600 : ~00$00~ 
------~--------1 

I 11 1.684 :948$078,265, 633 :674$866 93 .193 :615$1 246. 82Õ :986f 1 Ô2.636 :000,0001262.550 :OOü$ 101.835 :OOO~;j 265. 365 :OP0$000 
· I l 
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I 

TITULOS D.AS REJ\0.1.,; li M;GISLAÇ.\0 l 
Tran~portc . ................. . 

2 s. D1to sobre o consumo de agua. 
D. n. :~.CH!i, de 4 de ~lclio {lc 18GO, e L. n. 2.630, rlt" 

22 ~le St-temhro de 1875; D. n. 8.775, th! 25 llc Nu· 
\'t•mhro de 1882: L. n . 489, tle 15 de IJ('t.t•lllhro de 
1891 1 nrt. ;u, O. n. 2. 794, c1e 13 ele -Tomeiro de 1898 

2!). Dito ele 2 'h o/o sobre divid€n ~os dos ti· 
tulos elas · -companhias ou ~ociedalles aniJllY· 
mas com sécle no Dlstricto Fecleral e nos 
Estados. 

L. n. 120-A, 1le 21 tlt• XoYemhro de J8U2, ;u·t. 1°, P 

L. n. 205, de 2.J dr Utv/.emhro li<" l~H4; ll. u. 2.559, 
de 22 de .Jnlho tk 1897: l.~. n. 489, tle 15 ele l>e-~;cm· 

hro de 1807, nrt. 4-u; U. n. 2. 757, de 2·1 de De· 
Zt'IHbro ele 18Ui . . · .... , ..... , ..... , ............... . 

30. Dito sobre casas ele spoN de qualquer es-
pecie, na Capital Federal. 

r~. n. 428, de 10 rle Dcrembro etc 1896, art. :JS; n. 
n. 2.5:'18, fle !) de Julho ele 1897; D. n. 2.573, d.-
3 de ~\J!o:ooto UE! 1:).97, c L. n . 7-Jl, ele 2G de I>C"/.~!111-
hro de 1000, art. 1°, 11. ::s .... .............. .... .. 

v 

:~ 1. Dito de 3 1h % sobre o capital elas Lote-
r: a• federaes e 5 % sobre as estaduae~. 

L. r~o 126-A, de 21 ele Novembro de 180:3, art. a..,; L. 
n. 265, de 24: tlr Ue-.t..embro de 1894, c r.. n. 428, de 
10 de Drzembro ele 189fi; L. 559, t(P 31 .-le De-~embro 

de 1898, art. 1•, n. ao; J •. n. 040, de U ~c Xo-
Yembro de 189P, art. 1°, n. ~9; D. n. 3.638, ck 9 
de Abril rle 1900, e L. n. 741, de 26 r] e Dezembro de 
1900, art. 1°, n. 28, c art. 2°, § 14, da L. n. 953, 
de ~O de Dezel'nbro de 1902 .••..............•........ 

VI 

Outras rc11rlms 

32. Prcmios de clepositos publicos: 

L. n. 99, de 31 ole Outubro de 1835, •rt. 11, n. 51. 
Tnstrucçõe.~ n. 101. de 1 rle D07.embro de 1845: DD. 
n·s. 498. •lc 22 de .Janeiro de 1847, c 2.551, dr 17 
de ~! arr,o ~e 1860, art. 76, c D. n . 2. 866·, ri e 1 a rlc 
Março d• 1898 ............ ' .... .. .................. . .... ... . · .. 

A tranl!p'>rt2.r .• ; ••• · •.•..•.••••••.. 
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------------''--------~---

Transporte ......... .. ........ . 

. ::; 3 . 'raxa julliefaria. 

UU. n1;. 2:26, de :_HI de :Xovuubro d(' lS!H, l~ :l. ·1 G3, d·. 
!) de 1\on.!mbru dt• 1803; D. 11. 539, llc~ lU de DP-
,..,~mbro de 1898; IJ. n. ~.312, de li ele Junho 'dr 

3 J. Dita de aferi~,;ão de hydrmnetros ....... . 

;J 5. Hendas fcdPraes no Terrltorio elo .\cre. 

3 fL Expurtação--20 o/o sobre a exportação de 
borracha. no Territorio <lo Acre ...... . ..... . 

11 

ltEXDAS PATRil\IO~IAES 

/Jt·s }JI"JJn'i: :s ua•·ioiiCtt ,o; 

a 7. Renda dos j)l'Oprios nacíonaes. 
t.. Uu 15 lk' ~m·emhru 1lc JS::ll, urt. ül, § 15, c L . U.c.-

.1 2 tlc Outuhru de 18:~:3, art. :1 11 ••••••••• • ••••••• t ••• 

31:1. Dita da Vllla Militar de Deo~oro. " . 
1 •. _n. 2 .321, <le 30 tlc OeY.cmbro 1lc 1910 . ... ...... .. .. . 

LI 

Da& faztmda8 da. 1.: nUio 

3 9. Renda da Fazenda de Santa Cruz e ou-
tras. 

L. n. 101-A, ele 30 de Setembro de 1893, art. 1° ...•... 

lll 

/Ja& riquezwt uu.turae3 ,. jóro& 

.j O. Producto do arrendamento das areias mo-
nazlticas. 

<'ontraeto de 12 rle IJe'temuro de lOUõ .... •...... ...... 

41. Fóros de terrenos de marinha. 
LL. -de 15 de Xovembro de 1831, art. 51, §§ H e 55 : 

de 12 de Outubro d• ·1833, art. 3° ; lnstrur<;ões de 14 
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ARRECADADA ·E~[ 
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' A transportar • ••.. :.............. 83.570:380$5991261.190:867$212 01.088 :913*0921206 .620:666,913 

I I 
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TEIUIO ~lf:DJO YOTAD.\ PA!t.\ 101:1 OR('ADA PARA 1914 
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'l"nmsportc. ; ................ . 
dt• Suh:u:l•ru d(· 1 s:::;: LL. dt• :: de IJt·tt:hro t:t• u;:;.f. 
art. :17, § 2u; 1 .114, de ~·7 ele St•!e:ub~·u dl' lSGO: 
1.:507, ck ~(j ele Sctemhru de lSCil, urt. :u, n . 3:1: 
n . n. .J..11J5. c!t• 2!l de F'eYertirn ele 1S1j8, c Ll'i 
n. 3.3JS. ,}r. 20 de Ot:tuhra tlc 1887, art .. S', § 3" ... 

l\' 

Do& lau<lt•mlua 

.t 2. Lauitemios. 
IJH... n~. 4üí, de :!:~ de .-\go::;lo de 1840. liOO, ele 5 de 

Uez.cmi.J1'U de 1849, c 1 .:ns. tle 30 •lc .Janeiro tlc JS.:i·J 
art. 17 ...•. 

Til 

R.EXDAS INI>US'l'J:UAES 

J 3. Renda do Correio Geral. 

UI>. ns. 3.448, ele 12 de .\hril ele 1865, nrts. 11 :1 20; 
a. 5;12-.\, llc 18 de ::\m·emhro IIC 180!;; !l. oo:l, llo~J 20 
de -lttnhn de 18G7; 'j .220, ch• 29 ele 11111'';0 dt~ 1870 I' 

7.811. tlc (i tio Ontnl>l'o tlc 1880; !.oi n. 180, do 15 
ele lJt>Zt!IHbro t.l<" 1897, tll't. 1°, n . 12, c Lei n . Q.J.O,. 
de 14 ele Nm·eml.Jro dC' 180!1, <~rt. tu, n. 11, e Lei 
n. 1.016, de 30 de L>e7.eml.Jru de 1!)()0, n. lú, J.Jci 
11. 2.0:i5, t.lC' 29 de Drzcmbro 1lr lüUS, urt. tu, n. lU, 
rla Lei n. :L210, de 28 de Drr.embro de 1000 e art. 1°, 
n. 'J.3, da L ei n. 2.719, de :il tlc -Dc>Ot.~mhro 1lc 1 012 . . 

·l-1. Renda rlos T elegi'UJ)hOs ;l~lectricos inclu· 
si v e a ta x a d e f r. 0,1 O, o..Iro, por palav1:a, 1 rl e <telegra mma em percurso nos ca bos d <t 
Bl'asilian Submw ·ine ComjJany, Lim.ited. 

DD . ns. 2 .614, de 21 de Julho de 1860, 4 . Gõ3, d" 28 
de Dezemuro de 1870 P. 372·.\, de 2 <lo )I :tio rle 1890 ; 
Lei n . 480, de 15 rle Dezembro rle 1807, art. to, n. 13, 
· .. Lei n. 559, rle 31 rir Dezeml.Jro ele 1808, art. 1o. 
u. 12. e Lei n. 640, t1c 14 de ~ovembro dr- 1899, 
art. 1°, n. 12, e ).ei n. 741, <le 26 de De-t.emhro de 
1900, art. 1°, n. 1.2, c Lei n. 053, de 29 de Dezem-
bro de 1902, art. 1°, n. 10, e L<•l n. 1.616, úe 30 de 
Dcz<'mbro de 1908, art. tu, n. 17, rhL Lei n. 2.210, 
de 28 de Dezembro ele 1000, art. 1°, n. 44, rlõ.t Lei 
n. 2.321, tle 30 de Dezembro ele 1010, e art". to da 
l-ei n. 2. 52!, d• 31 ele De?.~mbro de 1911, n . H, ~ 
arL 1°, u. -14 lia Lei- n. 2.719, de 31 de Dezembro 
de 1912. . . . .....•.•.....••••.•...•..••......... 

A transportar ... . ............ · .. .. 
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ARH ECADA DA J·:)! 

1910 - - ----------
Oi: lto 1' .\ P~L 

I 
s:Lüfo :aso.t;ü!)f)l:!.jl .1 nn :867~212 

I 
I 
I 
I 

.. ..... '.. .. . I 30 :OH$866 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

.. • .. . .. .. .. • 1 Gs :o2ii$704 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l .. . .. .. .. . . . I 7 . 658 :025~31 ~ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

594 :940$9UI 5. d47 :062$592 

lDll 

o t: Jw 

I 
fJl.G~S :sn:~::;O:J:!I20U .U:W :(jüG~til a 

I 
I 
I 
I 

·····-········/ 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

1 ... .. .... '" ·! 
I 
I 
r 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

257 :838$949~ 

59 :870$G6j 

9 . 2-12 :681 ~1)8 

6. 238:695$0611 

84.165 :S21$54al2&4. 786 :769F'i.O _91.946 :752$0411282.194 :o88$1ll 
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TF:R~IO ~IF;DIO YOTADA PARA 1913 OU(' ADA P.-\lt.\ 1914 

·-
1912 i I I 

ot·no I P.-\rl-!1, OI"NO I rAI'F.J, Ol"RO I r.\r&r. 
Ol'llO i Jl.U•Y.T, 

' I I I 
I I· I 

10l.G84 :048*11181285. ~ 81 :29G~4:i2 9:l. 103 :616'1 2•Jí. S;iO :fi7·t!f: 103.124 :888*888 281.388 :000~ 102.:123 :888*8881284. 491 :000~000 

• I 
I I 
I 

r 
I 

I .............. ! I 
··············I 27 :G71.ã3!i ......... ... 

I 
~0 ::107$ 20 ;000~ . ·············I 25:000$00 

I I I 
I I 
I I I f . 
i I I I 
I I I 
I I I I 
I I • I I 
I I I I 

' ' 'I ' '''''''''' 
RG :05:'),50í'i ..... ...... 

I 
G!l :285$ ....... ...... , fiO :000$ ·· ·············I 60:000,00 

1 - I 
! I I 

I I I I 
I I 

o 

o 

I I I I 

.I I I I 
I I 

I I I 
I I 

I I 
I I I 
I 

I ! 
I 

I I 

i I I 
..... ......... I I 

.. ...... · ....... 1 O .1G2 :548!11263 ··········· 8.688:051$ 1 o. 000 :000~ ... ............ o. 000:000$00 

I 
I 
I . I 
I I I 

I I 
I I I I 

I I 

I I 
I 

I I I 
I I 

I I I 
I I 
I I 

[ l I 
I I 

I I I 
m:s80$712f o.] 77 :280*13~ 440 :530~1 G. 087 :048~ 810 :000*00() i S. 700 :000* õOO :OOOI:OOO f r.. 200 :000*0() 

-
102.];] :778*700I300.0~4 :857*891 9:1.040 :051$1 282.713 :Oü -1~.; 103.994 :888*888 300.158 :000~ 102.82:1 :888.8881299.776 :000\100 o 



'riTULOS DAS REXDAS E U~GIST..AÇAO 

Transporte ......••..•.....••• 

'15. Dita ela ImJ)rensa Nacional e Dim·io Of-
f1.cl.nl. 

J.~. n. 3.229, de 8 tle SetMnhro de 1884, nrt. 8°, n. 2, 
e D. n. 9 .361, do 21 tle Fe.•ereirn •le l88ii. •......••. 

4 G. Dita Ja Estrada de Ferro Central do 
Brazil. 

OU . ns. 3.508, d" 10 li<' .Julho, !L {;12, de O t.lc SctC'm 4 

bro de 1865 e 1 ;o tle an <le Agosto •I• 1890 ...•....•• 

4 7. Dita da Estrada de Ferro Oeste de Minas. 

4 R. Dita da Estrada ele Ferro do Rio do Ouro 

·i9. Dita do ramal ferreo de Lorenn . a Pl: 
'Juetc. . . . . ................................. . 

50. Dita ela Casa da Moeda. 

O. n. 5.536, "de 31 de .làneiro de 1874, arts. ~3 e 53, 
e Lei n. 2.035, ele 29 de Dezembro de 1908 ••...•••. 

5 1 . Di ta dos Arsenaes. 

P·D. ns. fi.118, de 19 t.le Outubro de 1872, 5.622, t.lo 
2 do 11nio do 1874 e 74&, ele 12 de SetembrÓ de 1890 . 

~2. Dita ::lo Instituto dos Surdos-Mudos " 
Meninos Cégos. 

IJD. \IS· 4.046, de 19 de De-1.cmbro elo lSGi, Ol't. 11 l' 
6.435, ele 1& tle Outnbt'O de 187!1, :art. 18. 

53. Dita dos Collegios Militares .. ....•. .... 

5'J. Dita da Casa de Correcç:ão. 
D. n. 078, de 6 de .Julho de 1850 e L. n. 628, de li 

de Scteml.Jro de 1851, nrt. 9° n. 2-l ; I... n. 652. d(.l 
2~ de Xovemhro tle 1899 c B . n. ~.647, llc 23 de 
.\hril elo 1900 ............... .' .................... . 

55. Dita arrecadada nos Consulados. 

I.. n. 126-A, de 21 ue Xovembro de 1892, art. 1°; 
DO. n•. ~.832, e 2.847, de H e 21 <le 11arco d<• 
1808, T~ei n. 559, de 31 de Dezembro de IS98, urt. 1'\ 
n . 24 ...... : ................................ . 

A transportar ........ r , ......... . 
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I ARRECADADA EM 

-··-~~~-
1910 

OURO 

I 
84.165 :321:jHi43l2!14. 786 :759!j;7 l!l 

I 
I 
I 
I 

58.9241 
I 
I 
I 
I 

316 :728~013 

• • . • • • • • •.• • • • 1 27. 2s• :1156;481 

·······;-···· I 2.427:647.841 
I ............. I 
I 
! 

lOS :500~9H 

............. !-············· 

r 
I ..........•.. I 
I 
I 
I 

............. I 
I 
I 
I 
I 
I 

•••··•··•••·· ! I 

4 :330$5i8 

9:007,927 

11 :072Ji;800 

............. I··············' 
I 
I 
I 
I ............. I 
I 
I 
I 
I 
I 

10 :467~000 

l.H7 :493~5191 •.....•.•.... 

85.612 :873,9801294. nroB :8lli~~J:l3 
I 

1911 

OURO PAPRJ1 

91.946 :752$0U\ll81!.194 :OBS.j\142 

82$9971 

............. 
1
1 ........ , ... . 

.... .. . ... .. • 2.H5:7õ3,õoa 

.. o. : ... o o o o o . \ . I . 
J5f) :!l50!j<878 

............ . ) 2õ:H7~100 

I 

...... ····I 
l ........... .. . l ,. 
I 
I ............. I 4 :325$400 
I ............. I 130 :220~953 

I 
I 
I 

............. I 

. I 
1. 525 :615,5551. o .... o • •. o o .. .. 

98 .• 72 :•50!jl593l316. 788 :876~3"0 
I 
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'l'ERl!O )IÉDiO VOTADA PAHA 1g13 OH()ADA PAHA 1914 

1912 
01'RO PAPEL onc.o PAI'}~L o uno 

orno t>APET. .:_____::___ ___ _ 
·::,8~7!>01300. 9~4 :857~891 93.640 ,:051* ' 282 '71~ :9'j,j~ I 

103:994 :888*8881300.158 :000~ 

I 

I , 
102.823 :888*888,299. 770 :OOOijWOO 

77$0291 ~Jl8ffi31$75:2 

I .... '' ...... "I RO. 408 :609~000 
I ............ -I 4.110 :059~817 
I 

............. 1 

I· 
.,. ··--······1 

I 
I 
I 

............. 1 

I 
I 

•••• o • ~ ••••• ·' 

I 
I 
I 
I 
I • 

182:395$393 

26 :233$200 

29 :3~0~502 

• :189$454 

............. 1 •••••••••••••• 

I 
............. 1 

I 
I 
I 
I 

207 :309$927 

31.390 :445$ 

3.004 :087$ 

17 :216$ 

12:{}35~ 

8 :720$ 

1 :999~ 

.... . ....... ·I 250 ·o ou~ 

I 
I 
I .. .......... ·I :w.ooo :o o o* 
I ............ ·I 3.3oo :ooo$ 
! 

............ ·I HiO:OOO* 

I ............ ·I 20 :ooo$ 

I 

: ....... .. ... ! 

I 
.......... ... , 

I 
l 
I ............. , 
.I .... ... :_. , .... , 
I 
I 
r 
I 

r, o :OOO$ 

10 :000~ 

10:000$ 

250 :0008 

I 
I .. ............ ·I ~o o :ooo~oo o 
I 
I 
I 
I 

• ••••••••••••• 1 !lO. ooo :000$000 
I 

.. ············I 4.000~00$000 
I 

............. 1 100 :000$000 
I 

............... j 20 :000$000 

I 
I 
I 

- .•••... ••••• -I 2o :ooo$ooo 

I .............. -I 10 :ooo$ooo 

I 
I 
I .............. ·I 10 :oooiflooo 
I ............... I 250 :000$000 
I 
I 
I 

............. .-1 6 :7G7*fiõ.O · · · · · · · · · · .. ··········:··'i 
I 
I 

·I 
I 
I 

1. 50 o :,0:06$0,00 J 

1 o :000$ ........ , ..... ·.·I 1 0 :ooo~ooo 

I 
I 

1.005 :201~1111 ............. . 

J03.7i7 :057$530'I34ll. 289 :284~588 
I 

I 
1. 526 :IOS!JI ' 

I 
I 
I ,. 

95.166 :1 5~1 317.816 :943$ 105.!94 :888$888[340.218 :OOOlf: 104.423 :888,8881340,556 :000~000 
I I I 



TITULOS DAS RE:SDAS E LEGISL..\Ç'AO 

Transporte .................. . 

5 (1. Renda da Assistencia a Alienados. 

Loi n. ll. !!96, <le 2~ rle XoYemhro de 1888, art. lO • 
l.. 11. 126-~1\, ele 21 tle Novt'mbro ele 1892, nrt. 1°. 
n. n. 1. 559, de 7 de Outuhro rlc lS!lS, D. n. 2.46í. 
tle 10 rle Fenl·<·iro ch~ 1897, n. n. 2.179, de· 9 cl: 
l>rzcmlwo ele 1 so; e n. n. 3. 238, . de- 29 tlc )(arr;o d'l. 
1899. . . . .•..............•.................... 

5 7 . nitn. <lo Labm·atorio Nacional •'e .\nal)'-
SEIS. 

Ll'i n. 489, tlc lã de nrzcmbro clt' 189í, m·t. 2. n. G 
n. n. :J. ;;o, df 28 1lt' Dc.vJ.C'tnbro tle 18f)7 c l,ci n. 81:1 
tlC' 23 de Dez<'mbro de 1001, 11rt. su •••.••.•.••••..•. 

58. Contribuição das companhias ou empre-
~as de cstrndas ·de fcr1·o e outras, de · nccôrdo 
com a L~>i n. 95 3, de 29 de Dezembro :'!e 
1902. 

llt"'i n. 126-~\. (]{I 21 cl<' 7\ovembJ•o de 1892, o.u·t. 1 u • 

Lei u. 7 41, dc> 2ü tlc Deozt>mbro de 1 900'. nrt. 1 u n. ~:! 
c nrt. 1°, n. 34 da Lei n. 2.210, de 28 de De-.zem-
bJ'o clci 19119 e ~rt. 1°, n. ü:l cl:1 L('i n. 2.!l21, 1le no 
ele Dcr.Pmhrn ele HHO c urt. 51 rl11 Lei 2. 74!>, de ~Jl 

1líl Der.emhro clt! .1912 •••..•....••...•••.......•.... 

U ECEIT A E X'l 'RAOR·DTN.\ R IA 

59. Montepio .:!a Ma-rinha. 

Pl!tno ele 23 <1<.· :•h.•tcmhro ele 1895 .......... ..•..... •• 

6 O. Dito Militar. 

D. n. 095, rle 2S ele Agosto rle 1890 ..... , ........... . 

(H. Dito elos l'mpregados publicos. 

nn. llS. 04.2-A, ele :31 ele Outubro 956, tle 6 rle ~QY('1YI· 

bro 981, de 8 ele Novembro, 1. 03-6, de 14 Ue ~ovem· 

bro, 1.045, de 21 rle Xovembt•o, 1907, ele 27 rle ~o

\'emÍlro, 1902, rle 28 ile :So'\'emhro rle 1890. 1.318-t', 
ile 20 de .Janeiro, 1.120, rle 21 r1e Fn·ereim e 139, do 
16 ele Abril <lc 1891; L. n. 490, ele 16 •le D<'?:crnhro 
ele 1897, art. 37 ..............•......•......•.... 

G 2. lndemnlzações . 
L. n. 317, <le 21 ele Outubro 1le 18-l:l, art. 2.í, n. •14 ... 

.258 

1910 1911 

o uno orno PAPEL 

I 
85.612 :87:1$9861294.960 :5:17$333 

I 

I 
I 

I 
9:1.472 :450ij:;393l315. 788 :876l320 

I 
I 

I 
I 
I 

............• I 

I 
I 

I 
HG :975$01:1 .. .. .. .. .. .. • I H9 :086~~69 

I 
I 
I 
I 

............. I 182 :865~000 .. • .. .. .. . . .. 1 201 :981$070 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
j 
I 

• • • • • • • • • . • • . 1 1. !i85 :aa2~a12 
I 
I 
I 
I 
I 

2 :li75~112l 

I 
I 

1:769$1491 
I 
I 

I 
I 

' I 
I 

1!! :640~7on\ 
I 
! 

1 :480$96!! 1 

347 :!l2G*05i' 

761 :877~912 

soo :202~573 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I .. • ,,.. .. .. .. . I 1. oo2 :s1r.~57" 
I 
I 
I 
I 

12 :76G~ 1 SGI 

I 
I 

4 :018!1<8521 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

13 :R~ 0$7771 

I 
74:014$411 1 

~1 O :PG3$99:< 

678:411$51; 

1. 215 :028$02.1 

1 .292 :17~~8~0 

A tranoportar.. . . • • • . • . . • • • . • • . • . 8n.O!l2 :345.9191298.951 :1119*842 9!!.577 :i20$819lll21.5!l9 :926~ií,<:. 
I I 
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TERMO Ml!:DIO VOTADA PARA 1!113 ORÇADA PARA 1914 . -
1912 - I I 

I OURO I PAPEL OURO I PAPEL OURO PAPEL 
OURO I PAPEL 

I .. I 
105.494 :888,8881340.218:000$ I 

lOS. 777 :057$530\!!42. 289 :284$588 95.166 :l~~r 317.816 :94S$ 10;4.423 :888$8881340. 5~6 :000$0ú0 
I I 
I I I 
I 

.I 
I 

I I I 
I I 
I I I 
I I I I I I I 

. : . ......... ·I 1 ~7 :97 5~4.9G ~ ••.••••• o o • 141 :fi45~ ·· ············I 14 o :000~ ···············! HO :00 0~000 
I I I 
I I I I 
! .I I I I I I I 

·:: ... !1 
I I I I I ······ 217:420$000 ··········· 200 :i5J5$ .... : ......... 1 185:000$ ............... 1 2110 :OOO$:JOO 

I I I 
: I ' ... I I I r I ! 

I ,• I I 
i 

I I I . .. I 
I I I I I 

l I I I I I . i I 
.....• ••• · •. . ;.1 2.404 :203~092 .... .. ..... I 1 . Oli4 :117~ .. ...... :., •••• J 2.000 :000~ ....... ........ , 2 .~00 :000~0()0 

I I I I I I 
I I I I 
I I I I I I 

. 3 -:000$000 l I -
16 :142,9ÍI3I 37~ :121$098 1 o :491l$l 280:426$ 294 :000~ 10 :000~000 1 1100 :OOO~OUO 

I" I I 
I I I I I 

4:028$1 I 
6 :282,g2õl 759:958$921 595:232$ 1 :000, 0001 700 :000* 4 :000$0001 700:000$000 

I I 

I· I I I I I I I I ' l I I I t I I 
1: ·• I I ' I I 
I .. , I I 13 :114•lil l 1. 575 :009!jl:l51 l!l :543*'1 }_183 :fJ71* 10:000$000 1 1.140 :OllO$ 13 :0110$0001 1. 300 :000$000 
I 'I. I I I I 

50 :oó-o,ooo\ I 9:290.7601 1.123 :479*50~ 28:462$\ 1. 071 :951* 1.500 :000* 20 :000~0()0 1 : 1.200:000,0011 .. - ---
ro·i.8ú :888!jl295\348. 870 :452$04:' 95.222 :GiG~ 32S..254 :940$ ~05. 5~8 :888lJ88.8I840.177 :O•l!l* 1104.4 70 :888$888 13 46. 0,9tl :000$000 

. I 
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TIT(TLOS 0,-\S RE::<:O.\S E ···r;EGISL.<\Ç';tt) 

TransportC' . ..... ; ........ : . •. 

11 :1 . Juros de capi!aes nacionaes. 

1.. n. 779, tlc O lle Setrmhro dt:! 1854, art. 9°, n. 70 ... 

6 -1. Romnnescentes elo" premio~ ele bilhetes de 
lnter!as. 

L. 11. 1 .114, r!e 2i <le Set~mbt·o de 1860, nrt. 12, § 3" 
P J.oi 11. l.~OG, ele 24 de Sovembro de 1888 .•....••.. 

IHL Imposto de industrias e J>roflssões no 
Distr:cto FPrleral e no Terrltorio 'o Acre . 

T .. n. 205, rlo 24 rl• Oet.cmhrn <le 1894, art. 5o e L•i 
n . . '15U~ de 30 (h, DC'zmuh1·0 rle 1895, nrt . 1°, n. J. 
§ :i2; O . n. 2. 792, <1" H de .TnDçiro de 1898, e r...,; 

.. _n. 1. 4!)2, ciC" :JO tie d Dezm('bro de 1905, at•t. 1°, n. Gf1 
c· nrt. 1°, n. G5 ela J .... n. 2.719, de 31 de De-zembrr. 
tlo 1912 .. ... .......................... .. .. . ... . 

611 . Contribuição do Estado de S. Paulo paro 
pagamPnto elos juros, amortização e respe-
ctivas commlssões do empresthno de 
! 3.000.000 ............................ . 

REXD:\ C0;\1 APPJ,JCAÇÃO ESPECIAL 

FL'100 DR RESGATE DO P AP EL-MOED,\ 

1. RPnda em papel, proveniente do anendu-
mento das estradas de ferro da União. 

L. n. 420, de 9 de Dezembro de 1896, art. 4°, ns. 1 
o G, D. n. 2 . 403, de 28 de Dezembro de 1896 ; C, 
de 25 de Setembro de 1897; D . n. 2.880, de 12 dr 
Mor<:o de 1808; C. de 15 de ~farra de 1898; D. 
n. 2.~~6, de 17 de Mar~o de 1898; C. de 12 de 
·Abri! de ·1898; · D. n. 2 .850, de 2i de ~lari:o de 
1898, L. n. 581, de 20 de .Julho de 1899, art. 1• . 

2. Producto da cobrança ela divida activa do 
União em papel. 

D. <le 20 de Fevereiro e ln•truc·ções de 12 de Junho 
de 1840, Lei n. 581, de 20 de Julho de 1899, art. 1 n 

S. Todas e quaesquer rendas eventuaes per· 
cebldas em papel pelo Thesout·o. 

· Lei " · 514, de 28 de Outubro de 1848, art. 9o, n. 64 
' e art. 43, 'L, n. 628, ,de 17 de Setrmhro de 1851, 

A t rarlsportnr ................... .. 

I : ARRECADADA E~! 
J~~~~~ 

1910 

85.~32 :34 5~919,298.951 :619$813 

I 
400:2:J7~41!ll 

I 
I 

•• H I 
I 
I 
I 
I 
I 

892 :115!j;830 

30 :000~000 

............ ·I .. , ..... , 
I 

1.292 :20G~OOfil , .......... , ••. 

I 
I 
I 
I 

1911 

OURO . I 

I 
93.577 :720lj;819,321.5!10 :!J2G~ú75 

I 
617 :430*2581 

I 
I 
I ........ .. ... I 
I 

I 
27:500$000 

. . .. . .. . . . . .. I 3. 555 :391~Gú0 

l 
3.219 :06~00,01 . .. .. , . .. . .. . . 

.I ., 

I 
'·I 

I 
............. I 

........... .. ! 
'"·~~·~ ... ·······r 9511 :9õ4~G29 

I 
·I 
I . 

.. .. .. . , ....... I 
.1 
I 

925 :528$88C 1. 294 :273$S6: 

8(.300 :870$33~1304 .445 :6117~800 9i.414 :220,077J326.895 :81G,W_ 
I 
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-~- . -· --· : . TERMO A!llDIO \'OTADA PARA 1913 ORÇADA· PARA 19H 

1912 

I I I OURO . PAPEL OURO I PAPEL ODRO I PAPEL 
OURO I PAP.L I 

I I I 
1 04·.4 70 :888,8881346. 696 :000$000 103.821 :888$2951348' 870 :~52"042· 95.222 :61li$1 323.254 :940ip 105.558 :888$8881346._177 :000$ 

I I I I I I 
I I I 

364 :015~5911 .••.....•.•••• 482 :661$1 266:943$ 300 :OOO:jiOOO I r.o :ooo* ano :oooljloooJ r.o:ooo*ooo 
I I I I I I I I I 
I I I 

............. 1 30:000$000 ......... . 29 :16(;~ ............. 1 30 :0011~ ............... 1 30 :000~1100 
I i I I ' I 
I I I I I 

!-

I 
I I I I I ! I I I I 

.. I 
· ....... : .. ·1. 

I I ............ . , 3 . 8ú4 :780$070 a .042 :32S$ ........ .. .. . , 7.000 :OOO!jl ........... . . .. 1 5. 000 :000$1)(.1) 
I I I I I I I I I 

1.28ll :160~0QIJ I .. · ............... 1. 9~0 :608$ . . ......... .. 2.523 :996$000r .. . ..... ... 2.523 :996$000! 

I I i 
I I r I I I. I I I I I I I I I I . I I 

I I I . I I I I I I I I I 
.. . _ .. ........ 1 .. .... ......... ! . . . ~ .. .. .. ... 889 :542~004 .. ... .. .... I 625 :3&0~ 500 :000~ $00 :eoo*uuo 

I 
I 

I I 
l I I 

I 
[, I I 

963 :Õ07$711h I ! I 
.. ........... f ··········· 1.061 :136* ... .. ... ...... , 1.000 :000~ ............... 1 I . 000 :OOO$ô•H\I 

I 
I I I I 

' I 

I 
J· I I 

I I ·I 
1o5.::6o :oo!l$886 1 a6t. oos~a31$87o 

I : 
97 .635:745~1 328.869 :858$ 1118.382 :884$888.l3õ4.757 :nou* 107.2!14 :884*8881853 . 576 ·ooo:j;!hll 

1 I I 
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TITULOS D_-\:J REXD.-\S E LEGISLAÇAO 
1910 

O tiRO I'Al'l-~f~ 

I 
Transporte.. ... .......... . .......... 87.390 :Si9*:J:l 7I:J0 4 .445 :fi07*80G 

nrt. :12; D. n. 2.647, de 19 de Hetembro de ! 

Í 1860, arts. 689 e 690 ; J,L. ns .. l.IH, de 27 
1
1 

rle l'etembro de 1860, art. 12, § 3°, 1. 507, de 
26 fle Setembro de 1867, nrtfi. 27 e 30 ; D. I 

I n. L 181, de G de ~!aio de 1868; e L. n. 2.348, I 
do 25 ele Ago•to de 1873, art. 12 c Lei n. 3.348, 

j 
do 20 de Outubro de 1887,. art. 8, § 1", I..ei I 

'81 1 'O d J 11 I 1890 t 1 I 1. 803 :22~ ;;, 01\2 
1 4 :•· o: ~~;d:s :ueu ::~:~ a~u::c~os" -~~~ .. ~:.~~: .. .. .. .. .. .. . I 

mnnto .. .' ....... ........ ..... . .......... I 
I 

G. OR i\ivir1endos das ncções do Banco do Bra- I 
zil pertencentes ao 'rhe!õ;ouro. 

l Dorroto u. 1.4ií5, do 30 elo Dezembro de 1905, art. 2°, I 
p:u·agr:lpho uni<o. • . . .. _ .. . .. .. . .. • .. .. .. . .. .. • .. .. • .. .. .. .. I 2: 02& :000*000 

F1mdo de garan.tia do papel-moeda I 
f 1. Quota de 5 '7ó ouro, sobre to ~os os direitos 

j 
de Importação para consumo. 

L<"i n. ó81, de 20 de Julho de 1899, art. 2° e Lei 
n. 813, tle 23 de Dezembro de 1901, art. 8° ....•. 

212. Cobrança da divida actlva, em ouro ..... . 

3. Todas e quaesquer rendas eventuaes, em 
~ ouro. 

Lei n. 681, do 20 <le .Julho de 1899, art. 2° ••.....•.. 

o). Fumio para a caixtt dP f'Psgate das apolir.es das 
Estrarlnk dP Ferro encampadas 

,\rren tlamento das mesmns estra~as. 

I 

I 
11.520:120$709 1 . . ........... . 

I 
42 :454$8851 ............. . 

I 
H :112~1711 ........ · · · · .. 

I 
I 

I ·,_,;i n: 746, de 29· rlo Dozembro de 1901, art. 25 ................ .. ... 1 3.048:389$128 

Fundo ele a'llUJrti:zação do:~ em.pt·estimoa interno1 I 
I 
I 1 Receita proveniente da venda de generos e 1 r ·. proprlos nacionaes. etc. I 

3 ~ fki n. 628, de li de Setembro de 1801, art. 9•, n. 78 . . . . • • . • . . . . • li 
l DEPOSITO<; I l2. Saldo· ou excesso entre os r<'cebimentos e 1 

as .rest i tu ições. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . 1 .. ........ : .. . 

A transportar. ; ........ ; ........ ; , 

ARREUADADA E}l 

1911 

Ol'UO 1'.-\JlRf, 

. I 
97.41 1.1: :22 0~07 i I :JtHl. ROG :81G~S7iJ 

I 
I 

I 
o v .•• o ••• o o . I 2. 395 :~H3:iliR!.': 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

. . . . . . . . . . . . . I 2.1 S7 :500$000 

12.730 :162$128 

I 

I 
I 
I 

37 :729$520 ..•.. o ••••••••• 

I 

I 
so :521$96~1- .............. . 

' 

I 
I 
I 
I 

2. 994 :730$019 

~9 :778~922 
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1912 

Oli-RO PAPBL 

I 
lllil.366 :063$8861354.608:331$870 

I 
I 

OURO · PAPEú 

I 
97.035 :746$1 328.869 :8ã8'i' 

I 
I 
I 

VOTADA PARA 1013 

Ol'RO P.\PF.L 

I 
108.:l82:8S4*!!SBI::;;t.7;;7 :OIJO* 

I 
I 
I 

OHÇ.\J>A l'AilA 1914 

Ul'RO 

I 
107.294 :884!J;888f3ó:) .á7ü :000~06(: 

... 

I 
. I . ......... .. ~·I 1. o4o :a1o$57z ......•... I 2.046:285$ . 

i 
I 
I 

............ 1 

I 
I 
I 2.suo :ooo~ ............... ·I 2.ooo :ooo*ooo 

I 
I 
I 

I 

I I ...... .. .. , . . ·I 2.250 :OOOIJOOó ......... . I , ,,.~ I 
I 
·I 
I 
I 

13.991:939$11831 ...... ....... . 

80 :Í09~84S, ............ .. 

I 
. I 

221 :200$791!1 .......•...... 
.I 

• I 
"I. 

I 
I 

12.750:407., ........... . 

53: •. 31'1' .......... . 

I 

88:614~1· ........ .. 

I 
............... 1 4.0M 1:460$003 ......... .. . 3.675:8511$ 

I 
1.126 :2'r/$016 438:067$ 

........... ... \. ...... ........ _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _·· __ .. _· ._ .. _ .. _ .. -'-... 

I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 

. ........... ·I 2.ooo :ooo~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

14.000 :000$0001- .......... : 
I 20 :ooo$ooo 1 ......... .. : 
I 

I 
I 

20 :OOO~UOU I· ...... ..... . 
I 
i 
i 
I 
I 
I .. ............ i 3.000 :000$ 
I 

I 
............. 1 

I 
I 
I 

áO:OO~· 

"''":"'""'' 5.000:00Q$ 

H. 00() :000$000 

50:000$000 

50:000$000 

I 

I 
I 
I 
I 

I· 
l 

I ........... .... , 
I 

.. ' I 

2. 200 :ouo.,ooo 

4.000:000~000 

50:000$000 ;. ........ :~ ... r 
..... ,,: ·· 

••• ' •••• ó ; • • .. • • 5. 00 0 :000$000 

!18. 759:328$6101364.009 !386$466 110:528 :11)7$1 313.7.168 :461)$ 122.422 f884$888,367.307 :OilO\ 121.394:884$8881366.826 :OQ0$000 



Tran~portc . ... , . , .......... , .. , .... . 

5. Frmdn do 111.Untcpio 

NoYos contribuintes. 

De< reto n. 8.904, de 16 de Agosto de 1911 ............. . 

6. Fnndo dás obi'<U de melhoramento~> dos porto• 

J>orto do Rio de Janeiro. 

Lei n. 3.314, de lU ele Outubro dl! 188G,' art. 7•, § 4•, 
c lei n. 953, de 29 de Dezembro de 1902, art. 22, 
n. XXV ...................................... . 

{ 

f,ei n. 7 41, de 26 de Dczcmhm de 
Bahia. • • • • . . . . . • . • 1900, art. 1°, decreto 1'1. 6.326, 
R e< ife........ • . • • de 12 de Janeiro de 1907 e do-
Rio Grande do Sul.. • · ereto n. 6.412, de 14 de :\larçu 
Parll. . . • .. ...... , . de 1907. 

Parahrha .•.....•• 
Crarn.......... } 
Paranil. . • . . • . . • • • · 
Rio Gr11ndc do No1·tc. Dc<reto n. 7.270, de 31 de De 
~T:oranhilo. . . . . .. . .. zembro de 1908 ............. . 
Santa (~atharina. . . . 
~;spirito Santo. • • • . 
~fatto Grosso. • • • ••• 

Alagüas . ......... . . Decreto n. 7.810, de 12 de Ja· 
nciro de 1910 .............. . 

Decreto n. 10.150, de 2 de Abril 
de 1913 .••. .•.••..•••.••..• 

Decreto n. 10.252, de 4 de .Tu· 
nho de 1913 ...... : ........ . 

~~acaju' . . 

264 

1910 

OURO P.APEL 

I 
IJS.!J7G :úU7*1 021312.363 :127~·1:12 

I 
I 
I 
I 
I 
' ············· /·············· .. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

6.018 :705$405[ 6. 031 :7 51$020 
I 
I 

f 
I . 

"734 :4 95$602[ •.•.....•..••• 
1:049:970$9261 .......•..•... 
1.245:721$2371 •.•....•...... 

l 693 :592*5281 ............ .. 
I . 

. 4~ :900$645,............ . I 

1911 

I 
I no, 212 :63~*GS9 I :J:J.J. -i7~ :l:ju*r.u; 
I 
I 

i 
I 
I · 

22 :16VJ;ú54l 1.275!9~8*798 

I 
I 
I 
I 

G.04ú :087$U5j 3. 056 :067M5o 
I 
I 

6113 :303$899! .••.••••.•• 
1.031 :623$6±11 284 :365$160 
1.251 :416$972 ............. . 

3$2001 
I 

90 :772~7831: ....... " . .. .. r 198:679$0631 ............ . 
. '198 :116*o1a1 ......... ·.... I . 

Jl 1!~~~:~:~~~~ :·::: :::::::::. ·I 
245 :117$6±21 ..... : . ..... .. 
288 :024*1711 ............ .. 

118 :282.6221 .......••..... 
l 51 :535*9511 ••...... ' ..•.. ' 

98 :783$449f •...•......•.• 

I 
127 :515$215, .............• 

I 
I 

36:350$2061 ........ · .... . 
168 :841$905j. : . ........•• 
121 :69ij$8031 ............. . 
100 :G76$104j ............ . 
147 :818$406j •••••••..•..• 

I 
119 :611$Gú2j ............. . 

I 
. . . . . . . . . . . . . I.............. . ....... . • .. . 

I 
I 
1 ............ .. 

............. ! .......................... . I 
1 ............ .. , I 

classificada ...................... "f..... I" .......... .. ' ' Renda não 

Renda ezlinola 

1:2M$9831 
I 
I 

430 :439$720 

-;:.r. 
Gym'í::aslo Nacional .....•........•........•..•.• 

Matriculas nos estabelecimentos officiaes ele lns-
. trucÇã,o superior ..•.....•.......•..••••• , •.• 

Instituto Nacional de Musica ...•.• · •.••.••••..•. 

I 
I 

• ••. •••••.•••• 1 • t23 :ó83*noo . ..........•. I 41 :924$065 
I 
I ............. I ti2 :700$405 

·············· I 8:025$000 

I 
I' 

.. ........... I• 307 :717$559 

.. .. . .. . .. .. . I . . . 9:890$170 

A ~11p0r,tar ••• : .•.. :. ·,.:.: •••• " 110.349 :7·53$2181318. 969 :1R6$917 .1Z0.57-7:~3$917f339.1!85:182$809 
. I ~ 
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1912 

Ol.iRO P.&.PI!JL 

I 
11~. 759 :323~510(304. 009 :385$46ff 

I 
I 
I 

. I 
M :H20$7ü4l 1.83G:620.325 · 

I 
I 
I 

7.148 :21~$6891 3. 948:1119$781 

I 
940:679$1271 410 :000$000 
916:412$827 . 354 :496$008 

1.600 :181$341 ... . ..... ... . . 
I 

TERMO MÉDIO 

OURO PAPEL 

I 
110.528:197$1 337.168 :40U:;< 

I 
I 

I 
25 :ooo*J 1. o37_:183'r 

I 
I 
I 

I 
I 

6.00-1:001$1 4.345:á79$ 
I 
I 
I 

789 :~0~$1 410:000$ 
319 :430* 9U9 :335$1 

1. 365 :71)6~ •.........•. 
I 
I 

09:·186$863 .... .. .... .. ... 70:030$ 1 .......... . 
237:012$145 .. : . .. :.. . .. • . 227:209$1 .... . ..... . 
3l!J :330$483 . . .. .. . .. • .. • . 268 :401!f;l ......... . 

32:901$894 o O L 00 o 00 O O 0 O O O 36 :427$ 0 00 o 00 ., 0 0 

15G:8G6$081I ... . .. ........ 157:865$ ......... . 
122 :143$4841 . .. . .. . . • • .. • • 120:707$1 ......... . 
129 :a2D$34DI 17 :100$677 93 :847$1 ........•• 

77:600$2221 . • • • • • . ... • • • . 108:067$1 · ......... . 

.. '" ~"''"i. . . . . ....•. : .. ··.··· '~''':i .•. · . ·· ~··· ·~ 
h I I ..... ..... '. /• ....... ·.· · ·~ · . . . . . . . . . . . . . . ........ ' 

............ 1.............. .. ......... .. ........ .. 
I 

1.138:431$9881 9. 422 :160$300 
I 

·I 
I· 
I 
I 
I 
I 

............. 1 4 :530$000 -

VOTADA PARA 19l:J 011\.'ADA PARA 1914 

O'CRO PAPE[, PAPEL 

I I 
122.-122 :S8WSS8I367.:lo7 :000'1 121.394 :881~8881;)66.826 :000~000 

I I 
I ·· I 

i I 
1o :ooo~u.oo 1 soo :o o o* 10 :ooo~ooo 1 

I I 
I I j I 

I 
6.000 :OO. Q$0001 3.000:0110$ 7.000 :OOO:j;UOOI 4."000 :000$00U 

. I 

I I ~ 
700 :OOO!jiOOO I 800 :000$0001 
9oo :ooo!j;ooo 1 9oo :ooo$ooo! 

1.100:000$000
1
_ ···.·:. : . _ .... _. :. 1.200:000$0001 
I ,, • . .. . ·I 

ao :ooo$ooo 1· . • . . . . • . . 7o :ooo$oopl 
' l8o :ooo~ooo 1 .. .. . . .. . 2oo :ooofooo. 
180 :OOO!lõOOO I . . .. .. .. 300:000$0001 
40:000$0001.......... 40:000$0001 

120 :ooo$ooo 1· . • • • • • . . • 1õo :ooo$ooo 
100 :000$0001 ... -• . . . . . . . 120:000$000 

50 :000$000 j ......... · 100:000$000 
100 :000"000 1.......... 100:000$000 '. 

100 :000$000 • •..•...••. 120 :000$_000 

40 :000$000 j'·.. .. .. . ... . . .. .... 
40 :000$000 i· ........ . 

I 
I 
I 

40.:0ú0$000 .. .... -

:o :000$000[ 

I 
I I 

l32.B29 :712$274(380 .102 :202$163 
I 

121 .519 :-i 73~( 343.280 :661$ 13~.112 :$84$8881371.107 :OOD~ 132.584 :884$888(371.620 :OOO$rr O 
I I I 
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'l'l'l'ULO~ DAl) !tENDAS E LEGISLAÇ.\0 

,A tl'ansporta r .................... . 

Imposto de rnmsmissão de propr-ie J a.de ........ . . 

Renda ele estradas de ferro, en1 ouro . ........... . 

'Estrada de Ferro D. Thereza Christina .....•.... 

E. F. Minas e Rio .................•. . ..... . .. 

RECAPI'I'Ulü\ÇÃO 

I - RENDA DOS TRIBUTOS 

I-Impostos de importação, ·entra.da e sa-
hicla de navios e aüc1icionaes ..... . . -~ · 

H - Impostos de consumo ................. . 
IH-Impostos sobre dreulação ............. . 
IV-Tmpostos sobre a rencla ............... . 
V-IIllpostos sobre loterias ............... . . 
VI~Ou tras rendas .....•..•..• .... .. - ...... . 

1 --~ 1910 

Ot:IW 

. I -
110.349 :7 53'*2181318. f!fiD :I 8ü~f!l7 

. . . . . . . .. . . . . 1 ~. 873 :2/~~j~· 

....... .. , ... 1 ........... .. I . 
·········.···· ., 
... .... .... , ... I 

ARitECADADA JD! 

1911 

unw I'APEJ~ 

I 
120.577 :•!2B$ü17 l.330. 885 :482~809 

I 
.••....••.... I ' 3.742:0~7*348 

I 
.. ........... 1 .... ......... .. 

I 
I 
I 

110.:J49 :753$2181322.033 :739*134 1 ~0.577 :423$917 I3Hl. G28 :120$157 

I I 
I .I 

83.5:JG :810$364 1 H 7. 778 :803$!197 91.613 :322$973 1 Í63. 047 :911$011 
.. .. .. .. • .. .. 1 54 .o2s :428$094 .. . .. .. .. .. .. 1 59. 7o1 :893$052 

14:250$8481 21.099 :884$83.[ 47 :704$741j 25.432:605$032 
ID :319$387 1 5.118 :427$7 50 28 :885$3781. G. 302 :043$672 

.. . .. .. .. • .. • 1 L598 :2G3$ooo I· ....... .. :.. 1 1.8oo :375$1 a 

. . .. .. .. .. .. . 1 ~o .158 :DG5$5sr. . .. • . .. • • .. .. 1 9. 901 :7H$75G 

11. I JJ - RE::\'DAS PATRHIONIA1~8 I 
I-Dos proprios nacionaes. . . .. . . . . .. . .. • .. . .. . .. .. .. .. . 

1
1 184 :142*~:l'i . • .. • • .. • • • • • I 

II-:-Das ~azenJ~s da União ... _ ............... 
1
. • . . • . . . . • . . . I 23 :091$718 . . . . . . • • . . . . . I 

TTI-Das 1lquezas naturaes e fmos........... .. . .. .. .. . . .. 1 30 :074$86\i .... ... ...... I 
IV-Dos laudemios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 58 :92D$7Gj . . . . • • . . . . . . • I 

I I 

2Gl :IU!S$877 
26 :297$321 
32 :274~214 
59 :870$665 

III - RE:"WAS INDUS1'RIAES 2.042:493$38 71 45.604 :237$81(i 1.783 :537$"5011 51.330:549$439 

RECELTA EXTRAORDINARIA ................ . 
RENDA OOM APPLICACXO ESPECIAL ....... . 
R.ENDA NÃO CLASSIFI-CADA .............. ... . 
RENDA EXTINGTA .....••................... 

I I 
1. 778 :005$3511 G. 005 :57 4$Hi!: 3. 941 :769$4841 

22.958:873$881 1 lG. 504 :294$057 23.161 :'918$8571 
. • l· •.•• . :. • . I ........... ... : 1 :284*9831 
.. .. . . . . . . . . . I 3.658:860$622 • • • • .. . . . . • .. I 

7 . 2'01 :228$75ií 
13.844:922$321 

430 :439*7211 
·4 .108 :169$142 

----------------~----
110.349 :753~2181322. 053 :739$134 120.577 :423$9171343.628 :120$157 

I I I 
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VOTAO.\ l'Ail.\ 1013 

1912 I 
. ou.no rAt~r, · Ol"RO I ··~t·t;l. 

OllRO I -------- - ---------- J----------
I 

1::2.829 :712~27 41380 . J 02 :202~1ü3 
I 
I 
I 

úí$2~G/ · 

I 
! 

1::~.s~o :7tm~;,ooi~SIJ .102 :20~~163 

I 

1111.631 :500F79 178.511 :079~06! 
............. 5!1 .. ~~8 :452$516 

18 :!3~5$0001 25.053:535~028 
ar. :J n:1*2nn1 7. 243 :448\1847 

............. 1 1. 634 :275$000 

........ .. ... 1 12. USO :B83*Dl7 
I 
I 
I 

............. 1 1 o:l :134~089 

......... .... 1 '26 :987$394 

.. ........... 1 27 :671'!1536 

.. .... ....... 1 86 :Oúõ$506 
I 

~.092 :109$Mí2l 
I 

59.443 :859~676 

1.68~ :006'$~5ül 7. 716 :298*[1!2 
:!0.225 :21G$400I 17.820:339$745 

1.1 ~8 :431$~88 1 9. 442 :150$~06 
57$~261 4 :f>30:j;OOO 

13~.829 :769!J;500IS8ll. t02 :202$163 
I 

I 
121.511i.4!i ~~~ ~ -la.2RO:Oü:$ 

I ·i 
·I 
J, 
I 
I 
I 

121.519 :473~1 

I 
I 
I 

93.138 :!150~1 

·········· I 
26:706$1 .... -2~.'~~~~, 

··········· I I 
I 

' I ........ I ........... I 
··········· I 
··········· I I 

1. 972 :639$1 
I 

2. !G9 :691$j 
2S . sss :728~ I 

I 
I 

348.28(}:661~ 

163 . 112:594$ 
f>7. 909 :587$ 
24 . ~02 ;007* 

6 . 2211 :a05!$ 
1. 700 :6~7$ 

14.274 :15t$ 

224 :645!1' 
25:7!8~ 

!lO :307'!< 
68:285~ 

52.185:094$ 

7 .oon :012:r 
16. 09'i .~89$ 

1 
132.112 :SS4*8SS!:J71.1 o7 :o.ur; I . 

I 

132.112 :88+$SSSI371.10i :OOO:j< 
I 
I 
I 
I 
I 

102.601 :000~01)0 1178.595 :000* 
............. 1 5D.!I!i~ :liOO* 

10 :li00$000: 2~.00II:OOM 
25 :OOO!f;OOlll o.to6 :ouo$ 

: ...... .. ..... , 1.8110:000$ 

··············! 11.GD2 :Ol!O* 
I 
I 
I ............. ; no:OOO!f: 

.. .. ........ . 1 30 :OOO'i' 

. . ~~~.'~~~~~~ I 20 :0011* 
50:000!ji 

I 
2.370:000$0001 61.085 :000* 

2.887 :990$0001 10.714 :1)00~ 
23.7~0 :000$0001 17.sr.o :noo··, 

I 
I I 

121.~19:473~1 343.280 :661$ j 132.112 :884$8881371.107 :000$ 
I I . 

.I 

URÇAD.\ !'ARA 10H 

Ol"ftO 

I 
132.584 :88·1*8881 ~ il. 02ü :OOO!j;O :tO 

I 
I 
I 
I 
I 

l:J2.58-1 :884lf;888I372.0!G :000~000 
I 
I 
I 
I 

101.780 :OOO~OOlll178.250 :000$000 
............. 1 sn. 83 5 :ooo~oon 

25 :llllii$00Uil 26.10():000~001> 

30 :OOiJ:j\0001 7.106 :OOO~Oou 
. • . • • • • • • . . . • . 1 . 700 :000$00(1 
. • • • .. . • • • .. • 11.705 :OOO*OOu 

I 
I 

.. ............ 1 190 :OOO:jHHI1J 
25:00ü>.,Uv 

• 488 :888$888 25 :OOO~l>lt!• 
............... 60 :001•'!100\1 

I 
2.100 :000$0001 58.620:000$000 

. I 
2.87o :oo6~ooo 1 8.580 :000$000 

2;;.290 :ooo$ooo 1 19.850:000$000 
I 
I 

1-32.584 :884$888l372.04il :ooo$ooo 
I 

• 
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. Nos projectos parciaes da despeza, a Commissão de Finanças ff)z as se-
gumtes alterações em relação á proposta: · 

A!lgmentos Reducções 

Ministerios Ouro . Papel Ouro · Papel 
Marinha ...... . · .. . 
Interior. . . .. . . . . . . . 2:118$000 
Guerra .•.......... 
Viação ............ . 

2:118$000 

667:218$647 
849:609$.393 

50.:000$000 5.271 :833!5(L0 
I. 157 :709$000 

Deduzindo o augmento - ouro ... .. ..... . . . . 
50:000$000 ·7.946:370$640 
2:118$000 

Fica a reducção effectiva de ... ... .. .. •. ..... 47:882$000 •7.946:370$640 

O seguinte quadro permitte melhor a comparação: 

PROPOSTA DO GOVERND 

Ministerios 

· Fazenda ... ..... . ........... .... . 
Fazenda ( renda especial ) ......... . 
Marinha ...... . ....... . ........ . 
Interior .... ................ ....• 
Guerra ........ •. ... , ...... .. .. . 
Exterior ............. ... ........ . 
Agricultura. . . . .. . . .. .. ... . . . .. . 
Viação . ... .. . .... . ......... .... . 

Total da proposta ........ . 

Ouro 

52.638:843$107 
25. 290 :000$000 
' 500 :000$000 

. 13 :000$000 
300 :000$000 

2.932:988$991 
1.050:000$000 

10.660:859$136 

93.385:691$234 

PROJ ECTO DA COMMISSÃO DE FINANÇAS 

Ministerios 

Fazenda ... ... .................. . 
Fazenda (renda especial ) ..... ... . . 
Marinha .. .... ..... ...... ... .... . 
Interior. . . . ... ... .. ... : · ........ . 
Guerra . . ........ .......... ... .. . 
Exterior ... ... ...... ... ... .. . ... . 
Agricultura. . . . ...... . ......... . 
Viação . . .... ~ ...•.............. 

Total dos projectos .. . . .. . . 
Total da proposta . .. ... . . 

Dífférença para nienos nos projectos 

Ouro 

52.638:843$107 
25.290:000$000 

. 500 :000$000 
15:118$000 

250:000$000 
2.932:988$991 
I . 050 :000$000 

10.660:859$136 

93.337:809$234 
93.385:691$234 

47:882$000 

Papel 

109. 179:951$554 
14.850 :000$0CO 
44 .614 :040$648 
48.935:221$392 
"}7.715:355$427 

2.323:600$000 
24.287:147$158 

.111. 248:461$356 

4~3.153:777$535 

Papel 

109.179:951$554 
14.850 :000$000 
43 .946:822$001 
48.085:611$999 
72 .443:521$827 

2.323 :600$000 
24.287 :147$158 

110.090:752$356 

425 .207 :406$895 
433. 153:777$535 

7.946 :370$640 

A Commissão de Finanças acceita a proposta da Receita Geral, apenas 
lhe additando, com uma ou outra modificação, as disposições da lei vigen· 
te que roncernem propriamente ao organismo de~s~ orçamento. 
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Melhor, estudándo a situação economica e financeira e colligindo do-
cumentos que comprovem com segurança o desenvolvimento ou não das 
rendas publicas, reserva-se a Commissão para, opportunamente, ·no plenario, 
submétter á consideração da Camara as alterações -que julgar convenientes. 

Eis o projecto: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1." A receita geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil é' 
orçada em 107.294:884$888, ouro, e 352.196:000$, papel, e a destinada á 
applicação es-pecial em 25.290:000$000, ouro, e 19.850:000$000, papel, que 
serão realizad as com o producto do que fôr arrecadado dentro do exercício ' 
de 1914, sob os seguintes títulos: · 

ORDINARIA 

RENDA DOS TRIBUTOS 

Impostos de importação, de enirada, sahida e esta~a de navios e addicionaes 

1 . Direitos de importaÇão pàra con-
sumo ................... .. · ..... . 

2. 2%, ouro, sobre os ns. 93 e 95 
(cevada em grão), 96, 97, 98, 
100 e 101 da classe 7" da ta-
ri f a ( cereaes), nos termos do ar-
tigo 1 o da lei n. 1 .452, de 30 
de dezembro de 1905 ........ . 

3. Expediente de generos livres de 
direitos de consumo .......... . 

4. Dito de capatazias ........... . 
5. Armazenagem. . . . .......... . 
fi. Taxas de .estatística ..........• 
7. Imposto de pharóes .......... . 
R. Dito de docas ............... . 
9. tO% . sobre o expediente de ge-

neros livres de direitos ....... . 

11 

Imposto de consumo 

( Registo e taxa) 

10. Imposto sobre fumo ...... .. .. . 
11 . Dito sobre bebidas ......... · .. 
12. Dito sobre phosphoros ........ . 
t3. Dito sobre sal. ..... : ........ . 
14; ·Dito · sobre calçado ...... ... .. . 

Ouro 

98.840:000$000 

1.000:000$000 

1 . 400 :000$000 

. .............. . 
390 :000$000 

. 150:000$000 

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

. ..• . o·.· .. o ..... 
• ........ ••.•••• o. 

• •• ;:, •• , •••• j • ••• 

Papel 

168. I 00 :000$000 

3.000:000$000 
1.600:000$000 
4.500:000$000 

600:000$000 

450:000$000 

. 8 . 000 :000$000 
. ·. 1 o . 000 :000$000 

10.000:000$000 
3.000:000$0()0 
2. I 00 :000$000 
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15. Dito sobre velas .. .. . .. . . .... . 
16. Dito sobre perfumarias .. . .. . . . 
17 . Dito sobre especialidades phar-

maceuticas. . . . .... . ....... . . . 
18. Dito sobre vinagre ... .. .. . ... . 
19. Dito sobre conservas . . ... .. .. . 
20. Dito sobre cartas de jogar .. .. . 
21 . Dito sobre chapéos . ... .. ..• .. 
22 ." Dito sobre bengalas .. . .. .... . . 
23. Dito sobre tecidos .. . . . .. . .. ~; . 
24. Dito sobre vinho estrangeiro , . . . 

111 

Impostos sobre circulação 

25. Imposto do sello .. ... ... .. ... . 
26 . Dito de transporte .. .. ... , . .. . 

IV 

Imposto sobre a renda 

27. Imposto sobre subsidios e ven-
cimentos .. . ... ... . . .. ... ... . 

28 . Dito sobre o consumo de agua. 
29 . Dito de 2 1!2% sobre os divi-

dendos dos titulos de compa-
nhias ou sociedades anonymas .. 

30. Dito sobre casas de sport de 
qualquer especie, na Capital Fe-
deral. .. ..... .. .. ......... . 

Imposto~ sobre loterias federaes e 
estaduaes 

31 . Imposto de 3 112% sobre o ca-
pital das loterias federaes e 5% 
sobre as estad uaes ........ . .. . 

Vt 

Outras rendas 

32. Premios de depositos publicos . 
33. Taxa judiciaria. · .. .... .... .. . 
34. Dit!l de aferição de hydrome-

tros .. , . ... . . . ... . ......... . 
35. Rendas federaes no Territorio 

do Acre .... .......... .. .. · .. . 
36. 20 % sobre a exportação de 

borracha no Territorio do Acre 

Ouro 

25:000$000 
• • • • • • ••• ••• o • •• 

. 30 :000$000 

Papel 

425:000$000 
I . 050 :000$000 

I . 200 :000$000 
300:000$000 

2 .200:000$000 
220 :000$000 

2. 500 :000$000 
40 :000$000 

13.000:000$000 
5.800:000$000 

23. 500 :000$000 
2.600:000$000 

1.600:000$000 
3 . 000 :000$000 

2 .500:000$000 

6:000$000 

1.700:000$000 

40 :Oo"0$000 
130 :000$000 

5:00Q$000 

30:00Ó$000 

li. 500 :000$000 
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It 

RENDAS PATRIMONIAI!S 

Dos proprios nacionaes 
•, . 

37. Rénda de proprios nacionaes ... 
38. Dita da Villa Militar-Deodoro 

Ouro 

11 

Das rendas da União 

39. Renda da Fazenda de . Santa 
Cruz e outras ........... .. .. . 

111 

Das riquezas naturaes e f6ros 

40. Producto do arrendamento das 
areias monazíticas. . .... . .... . 

41.. Fóros de terrenos de marinha .. 
488i888$888 

IV 

Dos laudemios 

42. Laudemios. ••••• o •• ,....... • •••• • ••••••• •.•. 

III 

REM'DAS INDUSTRIAES . 
43. Renda do Correio Geral. ....... . 
44. Dita dos Telegraphos ........ . . 500:000$000 

·. 45: ... Dita. da Imprensa Nacional e 
Diario Official . ............. . 

46. Dita da Estra·da de Ferro Cen-
.. trai do Brazil ... . .... ...... . . 

47. Dita da Estrada de Ferro Oeste 
de Minas ................... . 

. 48· .. Dita da Estrada . de Ferro do 
Rio do Ouro .... . ..... . ..... . 

49. Dita do ramal ferreo de Lo rena 
a Piquete ................... . 

50. Dita da Casa da Moeda ...... . 
51 . Dita cjos Arsenaes ... .. , . .... . 

Papel 
150 :000$000 
40:000$000 

25:000$000 

25:000$000 

60:000$000 

9.000:000$000 
6.200 :000$000 

300:000$000 

36. 000 :000$000 

4.000:000$000 

160 :000$000 

20:000$000 
20:000$000 
10:000$000 
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52 . Dita dos Institutos dos Surdos 
Mudos e dos Meninos Cég.os .... . 

53 . Dita dos Collegios Militares . .. . 
54 . Dita da Casa de Correcção . , .. 
55 . Dita arrecadada nos consulados 
56 . Dita da Assistencia a Alienad05 
57. Dita. do Laboratorio Nacional de 

'Analyses. .. .... .. ........ . 
58. Contribuição das companhias ou 

emprezas ·de estradas de ferro 
e das companhias de seguros 
nacionaes e estr~ngeiras e ou-
tras. . . .. . . . . ... ..... . • . .. 

Ouro 

1 . 600 :000$000 

• , , • , .•, ., • r , . • • t 

RE ND A EXTRAO RD INARIA 

59. Montepio da Marinha .. . . . .. . . . 
60 . Dito militar .. . .. ..... .. . . . . . . . 
6 1. Dito dos empregados publicas. 
62 . lndemnizações. .. . . . ... . .. . 
63. Juros dos capitaes nacionaes .. . 
64. Remanescentes dos premias de 

bilhetes de loterias .. ; ... . . ... . 
65 . Impostos de industrias e profis-

sões, no Districto Federal . . .. . . 
66. Contribuição do Estado de São 

P aulo para pagamento dos ju-
ros, amortização e co mmissões. 
do emprestimo de :I. 3.000J)()(L 

10 :000$000 
4:000$000 

13:000$000 
20 :000$000 

300:000$000 

z. 523 :996$000 

Papei 

10 :000$000 
250:000$000 

10:000$000 

140:000$000 

200:000$000 

2 . 300 :000$000 

300:000$000 
700 :000$000 

l. 300 :000$000 
I . 200:000$000 

50:000$000 

30:000$000 

5.000 :000$000 

107 .294:884$888 352 . 196 :000$000 

RE ND A CO,M APP LIC AÇÃO ESPECI AL 

Ouro 
Fundo de resgate do papel-moeda : 

r I.. 

I 
j2." 
I 

Renda em papel prbvenien-
te do arrendamento das 
estradas de ferro da 
União .. ... . ......... . 

Producto da cobrança da 
divida activa da União, 

! em papel. . ........... .. . .... .. 
Todas e quesquer rend as 

eventuaes percebidas em 
I. i 3_. " 

I 
·I 4." 

I 
l 

papel. . .... .. .. .. ... . 
Os saldos que for.em apura-

dos no orçamento . .. . .. . 
5." Dividendo das acções do 

Banco do Brazil perten-
centes a.o Thesouro ...... . 

. ..... ····· .. . ,. ... 

• • • •••• •: o • • • o •• 

• •• • ••• • • • •• •• ! • . ' 

Papel 

800:000$000 

1 . 000 :000$000 

2 . 000 :000$000 

2 .200:000$000 
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Fundo de garantia do papel-
- moeda : 

r ),• Quota de 5%, ouro, sobre 
I t.odos os . direitos 'é! e impor-
i fação para consumo_ . . .. 

2. i 2.• Cobrança da divida activa. 
I em ouro .... .... .... . .... . 

. I 3." Todas e quaesquer rendas 
L · eventuaes, em ouro .. .. . 

3. Fundo para a caixa do resgate 
das apolices das estradas de 
ferro encampadas: 

Arrendamento das mesmas estradas 
de ferro: ....... .. .. .. ..... . . 
Fundo de amortização dos em-

prestimos internos: 
r 1 :i 
! 

Receita proveniente da ven-
da de generos e de pro-

I prios nacionaes ...... .. . 
I 

4. i Depositas: 
I -
f 2." Saldo ou excesso entre o 

. I recebimento e as restitui-
l ções . .. . ........... .. .. 

5 . Fundo do montepio dos emprega-
dos publicas: 

Novos contribui ntes. . . . .. ... . . . . _ 
6 . Fundo destinado .ás obras de me-

lhoramentos dos portos, executa-
das á custa da União : 

Rio de Janeiro . .... ... .. .. .. .. .. . .. 
Ba.hia ... ... . ..... .... .. . .... . .. . 
Recife .. .. ...... .. .... .. ....... . 
Rio Grande do Sul . . . ... . . . ... . . .. . 
Parahyba . . · . ....... . .' .. .. .. .. , .. . 
Ceará. . . ... ..... .. .. .' .. . .. ... . . 
Paraná ...... .. . .... ........ .... . 
Rio Grande ·do Norte ... .' .... .. .. . . 
Maranhão . . . .. . . . . . . .. ....... ... . 
Santa Catharina .... . . .... . .. . . . .. . 
Espírito Santo. . .. .... ..... . .. . .. . 
Matto Grosso . . . .. • ...... .. ... .. . 
Alagôas .... .. . . ... .. . .... . ...... . 
Parnahyba .. , . ... . . , . . ... .... .. .. . 
Aracajú .. . . ... 1 • .• • ) • • ••• • •• •• • ••• 

Ouro 

14.000:000$000 

50:000$000 

50:000$000 

••• • • • o •• o • . • •• • • o 

• • o ••• • • • o ••• • ''\ 

10:000$000 

7.000:000$000 
800:000$000 
900:000$000 

I. 200:000$000 
70:000$000 

200 :000$000 
300:000$000 

40:000$000 
150:000$000 
120:000$000 
100:000$000 
100:000$000 
!20:000$000 
40:000$000 
40:000$000 

25.290:000$000 

Papel 

4.000:000$000 

50:000$000 

5 .000 :000$000 

800 :000$000 

4.000 :000$000 

19.850:000$00Ó 
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E' o Presidente da Republica autorizado: 
I. A emittir, como antecipação de receita, no exercício desta lei bilhe-

tes do Thesouro até a somma de 30.000:000$, 'que serão resgatado~ até o 
fim do mesmo exercício. 

I.I. A receber e restituir, de confqrÍnidade· com o disposto no art. 41. 
da le1 n. 62~, de 17 de setembro de 1851, os dinheiros provenientes dos co-
fres de orphaos, de bens de defuntos e ausentes e do evento de premias de 
loterias, de depositas das caixas economicas e montes de soccorro e dos de-
positas de outras origens; os saldos que resultarem do encont,ro das entra-
das c.om as sahidas poderão ser appl_ic~d~s ás amortizações dos empresti-
mos mternos e os excessos das reshtUlçoes serão levados ao balanco do 
exercício. . . · 

III. A cobrar do imposto de importação para consumo 35 ou 50 o/r·, 
ouro, ·e 50 ou 65 o/o, papel, nos termos do art. 2", n. 3, lettra~ a e b, da lei 
n. 1.452, de 3J de dezembro de 1905. 

A quota de 5 o/o, ouro, da totalidade dos direitos de importação para 
consumo, será destinada ao fundo de garantia, o imposto em ouro destina-
do ás des·pezas da mesma natureza e o excedente será convertido em papel 
para attender ás despezas dessa especie. . . 

Os 50 o/o, ouro, serão cobrados emquanto o cambio se mantiver acima 
de 16 d. por 1$, durante 20 dias consecutivos; e, do mesmo modo, só deixarão ~ 
de ser cobrados depois que pelo mesmo prazo' elle se mantiver abaixo de 
16 d. Para o effeito desta disposição tomar-se-ha a média da taxa cambial 
durante 30 dias. 

Si o cambio baixar de 16 d. ou menos, cobrar-se-hão do imposto de 
importação sobre as merc!ldorias de que tr11ta a letra a 65 o/o em papel e 
35 o/r em ouro. 

IV. A cobrar para o fundo destinado ás obras de melhoramentos dos 
portos, executados á custa da União: 

1 •• a taxa até. 2 'Yr, ouro; sobre o valor ofricial . da importação do porto" 
do Rio de Janeiro e das ·alfandegas do Recife, Bahia, Rio Grande do Sul, 
Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba, Espírito Santo, Paraná, 
Santa Catharina. Matto Grosso, Alagôas, P!!rnahyba e Aracajú, exceptuadas 
as mercadorias de que trata o n. 2 do art. I"; dev.endo a importancia arreca-
dada nos portos cujas obras não tiverem sido iniciadas ser escripturada no 
Thesouro, separadamente, para ter applicação ás mesmas obras opportu-
namente. · 

2", a taxa de um · a cinco réis por kilogramma, de mercadorias que fo-
rem carregadas ou desc:1.rregadas segundo o seu valor, destino ou proceden-
cia dos outros portos. . 

,Para accelerar a execução das obras referidas poderá o Presidente da 
Republica acceitar donativos ou mesmo auxilias a titulo oneroso, offerecidos 
pelos Estados, municipios ou associações interessadas no melhoramento, com-
tanto qpe os encargos resultantes de taes auxilias não excedam do producto 
da taxa indicada. · ' 

§ 2.• Continuarão ' em vigor todas as disposições das leis de orça_m ento 
antecedentes, aue riao versarem particularmente sobre a fixação .da receita 
e despeza, sobre autorização para marcar ou augmentar vencimentos, refor-
mar repartições ou legislacão fiscal e que não tenham sido expressamei.te 
revogadas e se refiram a interesse publico da União. · · · 

~ 3.? As isenções de direitos aduaneiros. de aue trata o re'!ulam·ento 
aue baixou com o decreto n. 8.592, de 8 de março de 1911. ficam restrictas 
aos seguintes casos: · 
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I. Aos mencionados no art." 2" das disposições preliminares da Tarifa 
das Alfandeg·as, §§ 1° a 21, 23 a 28, 31 a 33 e 36. 

I!. Ao carvão d~ pedra e ~o oleo de petroleo bruto ou impuro, escuro, 
propno para combustivel e destmado para este fim, tão sómente, quando im-
portado por ou para emprezas de navegação, estradas de ferro e industrias 
que consomem vapor, para uso exclusivo das mesmas, as quaes pagarão 
apenas a taxa de 2 o/o de expediente, sendo a entrada e applicação fiscaliza-
das pelo Governo e ficando, nos demais casos, ambos os combustíveis isen-
tos de direitos de importação, mas sujeitos ao pagamento da taxa de 10 o/o 
de expediente. 

UI. A's em prezas que gozarem da clausula de isenção em virtude de 
contract?. ant~rior, ficando o Governo autorizado a conceder nas novações 
ou modificaçoes de contractos, que contenham isenção de direitos aduanei-
ros, uma taxa variando de 5 a 8 o/o ad valorem em compensação da isenção 
que em todo o caso será eliminada. ' 

IV. Aos adubos natur~es ou artificiaes que não possam ter outro uso 
ou applicação; sulfato de potassio,' chlorureto de potassio, kainit, sulfato de 
ammonio, superphosphato de calcio, escorias de Thomar, guano animal e 
artificial, salitre impuro do ChHe e as misturas de adubos contendo potassa, 
acido ·phosphorico e azoto, os quaes gosarão tambem de isenção da taxa de 
expediente, e, bem assim, os machinismos e apparelhos destinados ás em- . 
prezas de adubos de origem animal. · 

V. Ao gado vaccum que fôr introduzido pelas -fronteiras dos Estados 
do Rio Grande do Sul e de Matto Grosso, destinado á criação, consideran-
do-se destinado á criação o gado que contiver 42 o/o de vaccas de tres annos 
para cima, inclusive dous touros, 30 o/o de novilhas de dous annos a tres, 28% 
de novilhas de dous .annos para baixo. 

§ 4.0 Os objectos mencionados no art. 2° das preliminares citadas §§ to 
a 8°, 11 a 16, 18 a 20, 26, 25, 31 a 33, 36 e os animaes constantes da ali-
nea 5" do art. 2° gozarão tambem da isenção de expediente de que trata o 
art. 560 da Consolidação das leis das Alfandegas. 

§ 5." Na expressão livre de direitos, ou livre de direitos ~duaneiros, con-
signada em lei, decreto especial ou contracto, só se comprehendem os direi-
tos de importação para consumo. A isenção de quaesquer outras taxas só 
terá Jogar si em lei, decreto especial ou contracto estiver expressamente 
consignada. 

§ 6.° Ficam supprimidas as reducções constantes da lei n. 2.524, de 
31 de dezembro de 1911, que não estejam expressamente mencionadas nes-
ta lei. 

1§ 7.0 O material destinado á primeira installação publica de luz, força, 
viação urbana, excluído o material destinado ás installações particulares, 
abastecimento de agua, rêde de esgoto, calçamento, inclusive britadores, e 
saneamento, embellezamento, motores respectivos e rôlos compressores para 
macadamização, incineração de lixo, melhoramentos de barras de portos, pon-
tes estradas de ferro e viação electrica, destinado a· .laboratorios de analy-
se~ para colonias correccionaes, prisões com trabalhos, materiaes destinados 
á praticagem de portos e desobstrucçã? .d~ ba~xios ~ canae~, ~a-ra ser appli: 
cado pelo Governo dos Estados e ml;lniCipiOs, mcl~s.Ive o_ Districto _Fede~al, a 
requisição delles, em suas obras feitas por admimstraçao, pagarao 8 llo do 
seu valor que se entenderá ser o commercial ou da factura, quando se tra-
tar do m~terial para saneamento. . . 

§ 8.0 Pagará igualment~ 8 o/o so~re o valor o .mat~rial fluctuante para o 
serviço de navegação dos r~os e lagoas d~ Republi~a. o • 

§ 9.° Continuam em vigor as reducçoes menciOnadas no art. 2, almea 
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II, da l~i n. 2.524, de 31 de dezembro de 1911, exceptuados os artigos com·-
prehendidos .entre o~ ma.te!iaes d~ ~usteio e sobresalentes de que trata 0 
§ 36, a~. 2, das d~sp_osiçoes pre_hmmares das Tarifas das Alfandegas, por 
estarem Isentos de direitos aduaneiros . 

. § 10. ~'s casas ~ institutos de caridade e assistencia publica gratuita 
sera concedido o _abatimento de 90 % sobre as taxas da Tarifa vigente para 
as droga~ e med1~~mentos em _geral, folhas, sementes, plantas, flores, fru-
ctas e r~1zes medicinaes, ~ara mstrumentos e apparelhos cirurgicos, appare-
lhos e Instrumentos phys1cos, especiaes ao tratamento medico e desinfe-
c~õ~s, aos curativos_ de L~ster, aos anefactos e fazendas que não tiverem 
Slmll~re_s na producçao nacional, de algodão, lã e linho, para uso dos doentes 
e assistidos. · 

§ 11. Quer para as isenções de direitos, quer para os abatimentos e 
reducções consignados na presente lei, serão observadas as formalidades e 
condições do decreto n. 8.592, de 8 de março de 1911. 

§ 12. As isenções constantes dos §§ 26 e 32, art. 2" das Preliminares 
da Tarifa são da competencia do -ministro da Fazenda e as demais da dos 
inspectores das alfandegas. · 

'§ 13. As peças de mobilia avulsa pagarão o triplo das taxas das peças 
de madeira soltas, conservada a mesma razão da Tarifa. 

§ 14 . Fica revogado o art.· 26 da lei n. 2.524, de 31 de dezembro de 
"1911, mantidas . as disposições anteriores a essa lei. 

§ 15. As reducções constantes da presente lei, com excepção das relati-
vas ás casas e institutos de caridade, e material para saneamento, serão cal-
culadas sobre o valor official quando a mercadoria tiver taxa fixa na Ta-
rifa e sobre valor commercial quando tarifadas ad valorem. 

§ 16. São autorizadas as mezas de rendas federaes da fronteira a des-
pachar obj ectos conduzidos por passageiros em suas bagagens, os quaes, 
não podendo ser considerados de commercio e estando dispensados de fa-
ctura consular, são sujeitos a direitos, desde que o valor dos mesmos não 
exceda de 320$, sendo, si exceder, remettido á alfandega mais proxima. 

§ 17. As expressões "dinheiro em .conta corrente" ou outras equivalen-
tes, usadas como prova de solução ou amortização de divida, bem como os 
avisos de recebimento de quantias, sob qualquer fórma, correspondem a re-
cibo para o effeito de obrigar ao .devido selJo, sob as pena-s da lei, ás pes-
soas cujos nomes figurarem nesses documentos. 

§ 18. Ficam isentas do imposto do sello as cambiaes emittidas pelo 
Banco do Brazil, as operações que realizarem os bancos de custeio rural, 
organizados sob a fórma cooperativa de credito, bem assim as caixas ru-
raes ou urbanas que se fundarem sob a fórma cooperativa de credito e sob 
a base da responsabilidade pessoal, solidaria e illimitada, visando mais faci-
litar e desenvolver o credito agrícola do que lucros directos aos associados. 

§ 19. Ficam tambem isentas de qualquer sello porporcional a constitui-
ção de bancos, hypotheçarios ou agrícolas, e as obrigações. ao portad?r (de-
bentures) por elles emittidas, uma vez que taes estabelecimentos seJam ou 
tenham sido fundados com a cooperação e immedíata fiscalização dos go-
vernos da União ou dos Estados, afim de fornecerem á lavoura auxilio de 
capitaes. · 

§ 20. Permanece em vigor o art. 7" da lei n. 1.8~7, de 3! de dezem-
bro de 1907, reduzido a quatro mezes, o prazo de 10 ah1 concedido. . . 

ü Presidente da Republica informará ao Congresso, em sua prox1ma 
reunião. da execução deste preceito legal. . . . . 

§ 21. ·"Ficam obrigados os fabricantes de mercadorias SUJeitas ao Im-
posto de consumo, á a\)plicação de rotulas em seus productos, nos quaes se 
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declare o nome do fabricante , ou empreza fabril registrada na estação fiscal 
competente e situação das fabricas: · 

_a) as fabrica~ qu~ venderem ·artigos acondicionados em cascos, nestes 
!arao g_ravar em tmta mdel~vel ou a fogo aquellas declarações, ficando su-
Jeitos a rot.ulagem, por umdades, os pacotes de velas, de phosphoros, os 
maços de Cigarros, os pacotes de fumo e todas as demais unidades tributa-
das, como sejam~ bengalas, chapéos, sabonetes em barra ou de qualquer 
feitio, especialidades pharmaceuticas, etc.; 

b) os tecidos naciohaes de quaesquer generos ficam sujeitos apenas 
ao rotulo declaratorio de - industria brazileira · 

c) aos industriaes que, na_ vigencia desta disposição legal derem sahi-
da aos seus productos das fabricas sem se acharem devidamente rotulados 
serão applicadas as multas estabelecidas no art. 122, rt. 3, lettias d e g; 
do regulamento annexo ao decreto n. 5.890, de 10 de fevereiro {je 1906. 

§ 22. As taxas a cobrar pelas cartas de saude serão as seguintes pagas 
mediante sello adhesivo: - ' · 

a) para navios estrangeiros (á vela ou a vapor) 10$000; 
b) para navios nacionaes (idem) 5$000. 
§ 23. Fica supprimida a exigencia do despacho, nas alfandegas e mesas 

de rendas da Republica, das bagagens dos passageiros que se destinam ao 
exterior. 

§ 24. As embarcações entradas em domingo ou feriado, ou ·depois de 
fechado o expediente nas alfandegas, poderão ser despachadas na guarda-
moria, assignando os agentes ou consignatarios termos de responsabilidade 
pelos impostos, despezas ou mu1tas em que incorrerem os referidos navios. 
Esta disposição aproveita aos navios que entrarem e saihrem no mesmo dia .• 

O termo a que se refere este artigo deverá ser liquidado dentro de 48 
horas uteis, sob pena de ser cassada esta faculdade aos relapsos. 

§ 25. Os navios que entrarem nos portos da Republica paar refrescar, 
receber mantimentos, deixar naufragas, doentes e arribados, pagarão f 2, 
como unico imposto. 

'§ 26. A cobrança das licenças pela Municipalidade do Districto Federal, 
uma vez que tenham relação com o imposto de industria e profissões, não 
será liquidada sem que seja apresentado o documento de que este imposto 
foi pago no Thesouro Nacional. 

§ 27. Fica elevada a 10 % a tolerancia a que se refere o art. 108 do 
actual regulamento dos impostos de consumo para differenças entre quan-
tidades de sal constantes do manifesto e as verificadas na descarga. 

• § 28. O warrant pagará o sello fixo de 300 réis, quando fôr endossado 
pela primeira vez, fica·ndo assim equiparado. ao recibo das l!lercadorias ~e
positadas nos armazens geraes e ao conhecimento de deposito para effelto 
fiscal. 

§ 29. A disposição do art. 19 da lei n. 1.313, de 30 de dez~mbro de 
1904 não tem applicação ao porto do Rio de janeiro, pagando, entretanto, 
os n~vios que entrarem pela barra do mesmo, a titulo de conservação do por-
to a taxa de um real por kilogramma de mercadoria ~mbarcada ou desem-
b;rcada, exceptuadas as de producção nacional, o carvão de pedra e o oleo 
de petroleo, que ficam isentos. . 

O Governo providenciará, tanto quanto poss-tvel , tambem no porto 
do Rio de janeiro, sobre a atracação dos navios de passageiros. 

§ 30. Continúa em vigor a autorização dada ao Governo _para adopt~r 
uma tarifa differencial para um ou mais generos de producçao estrangei-
ra, podendo a reducção attingir até o limite ~e ·20 %, li.mite que para a fa-
rinha de trigo ·será de até 30 o/o, e reducçao que se1 a com pensadora de 



conc:ssoes ~d~aneiras· e facili~ades commerciaes feitas a generos de pro-
ducçao brazile1ra, como o cafe, a herva-matte, o assucar o alcool o ca-
cáo, o fumo e o algodão. ' ' 

§ 31. O imposto de pharol será cobrado em ouro ao cambio de 27 
assim como o de doca. ' 

§ 32. Fica equiparado a taxa de importação de vehiculos de tracção 
animal para o transporte de passageiros e cargas - arts. 308 e 806 da 
Tarifa-á taxa de automóveis. 

§ 33. Ficam sujeitos a direitos de importação os rebocadores lan-
chas e mais embarcações construídas no estrangeiro e que arqueare~ me-
nos de 200 toneladas, quando importadas para trafego nos portos. 

§ 34. Continúa em vigor a disposição do art. 8•, paargrapho unico 
da lei n. 2.210, de 28 de dezembro de 1909. 

I§ 35. Nenhuma restricção poderá ser estabelecida á entrada e ao 
commercio, na Capital Federal, de generos ou mercadorias procedentes dos 
Estados da União. 

§ 36. Os beneficios resultantes de quotas lotericas entendem-se pres-
criptos para terem o destino determinado na lei n. 2.321, de 30 de dezem-
bro de 1910, e no decreto n. 8.597, de 8 de março de 1911, desde que as 
instituições beneficiadas não os reclamem dentro do prazo de cinco an-
nos, a contar da data em que os mesmos forem recolhidos ao Thesouro, a 
sua "disposição. · 

§ 37. No art. 757 da Tarifa das Alfandegas, depois da paJ.avra "des-
armadas", accrescente-s·e: excluídas as portas, janellas, caixilhos, calhas, 

· columnas e tudo quanto não constitua propriamente peça para o esquele-
to das construcções. 
.. § 38. O expediente a que estão sujeitos os generos livres será pago 
nas mesmas especies que os direitos de importação para consumo, e in-
cidirão nas mesmas penalidades nos casos de differença verificada na res-
pectiva conferencia. 

§ 39. A expedição de valores em dinheiro, por via postal, será feita em 
sobre-cartas de papel tela da taxa .de 300 réis, que serão fechadas com 
lacre e fecho especiaes fornecidos pelo Correio, estando incluídos nessa 
taxa o registro e o recibo destinatario, sem prejuízo do respectivo premio 
e a taxa do porte. 

§ 40. O decreto n. 5.990, de 1 O de fevereiro de 1906 (imposto de con-
sumo) será observado com as seguintes alterações: 

a) no § 7" do art. 1 •, supprimam-se as palavras indicado em do-
ses medicinaes. 

b) no art. 2" ·s 2", ás aguas denominadas syphão ou soda, accrescen-
te-se: 

" ••• -e semelhantes, xaropes de limão, groselhas, gommas, etc., proprios 
para refrescos". 

c)" no art. 2" § 2", as taxas do amer picon, bitter, f~rnet ~ranca, ver-
mouth e bebidas semelhantes, ficam alteradas pela segumte forma, . exce-
ptuado para o cognac, sujeito ainda assim á disposição da lettra g. 

Por litro ....... . ........ , •. ..... · ... · · · · ·. · · . · · · · · · · · · · · · · • · 
Por gar_rafa,. .......... , ..... · · . · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · '" .' 
Por meio litro .. .. ............. ; ..... ·· . · ·· · · .... · · · · · · · · · · · · · · · 
Por meia garrafa .•....... . ...... , . ...... · ...................... . 

$300 
$200 
$150 
$100: 
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d) no art. 2•, § 2•, as taxas da cerveJ·a de baixa f 

alteradas pela seguinte fórma: ermentação ficam 

~~~ !i!~~~ f~ ... ·: . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . • • • • • • • . • $075 
P .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $050 

or meio litro . . ............... • .. 
Por meia garrafa. . · • · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · • · · • $038 ...... . -....... .... ... .. .. .•. . .. ... ... ....• $025 

e) ao art. 2•, § 2", acc.resc~nte-se : -
estra!:~~!: mineraes naturaes, para mesa, gazozas ou não, de procedencia 

Por litro. . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Por garrafa. . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • 
Por meio litro . ............... : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Por meia garrafa . . ........... : : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

f) no art. 2", '§ 9", a taxa do a~ici~ . ~~~ti~~ . fi~~· ~it~~~d~ • p~Í~ 
fórma: 

Acido acetico, solido: 

Por 250 grammas ou. fracção . ..............•..... . ...... . . . .... 

Acido acetico, Ji.quido: 

Por litro .. . .. . ... . ............. . .......... . . . ..... ..• . . .....• 
Por garrafa. . . . ............... . ... , .......................... · 
Por meio litro ........ . . . ... . .... .. ...... . ... .. . . . . ......... . . 
Por meia garrafa ......................•. . ......... . . . . . .•.... 

· $040 
$030 
$020 
$015 

seguinte 

$150 

-$600 
$400 
$300 
$200 

g) fica estabelecida a taxa proporcional para o rrieio litro do vinagre e 
de todas as bebidas tributadas. 

j) chapéos para cabeça: 

Para homens e meninos: 

c) de palha do Chile, Perú, Manilha, semelhantes, até o preço .de 
10$000. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . • . . .. $500 

b) de lã. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300 

k) no ar-t. 2", ·s 4" - Sal; accrescente-se: 

O chlorureto de sodio, refinado ou purificado, em laboratorios chiml-
cos, destinados exdusivamente á salga dos productos das fabricas de lacti-
cinios, pagará a taxa de 10 réis por 250 grammas ·ou fracção, podendo -sahir 
dos . Iaboratorios em saccos ou outros envoltorios semelhantes, com o peso 
pelo menos rle 50 kilogrammas. 

§ 41. Pagarão sómente 8 o/o sobre o valor todos os apparelhos e acces-
sorios destinados exclusivamente ás applicações industriaes de alcool, como 
força. luz e aquecimento. . 

.. § 42. Pagará 4 o/o do valor, que será o da factura, o material escolar 
para escolas publicas primarias gratuitas, imp.ortado pelos governos dos Es-
tados, dt;> Districtt;> F~dcral ~ dt;>s municípios, 
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i§ 43. Aos rnachinisrnos e accessorios destinados aos estabelecimentos 
de fabricas de cimento será applicada a tarifa de 8 o/o. ad vaiarem. 

I§ 44. Pagarão 8 o/o do seu valor, os rnachinisrnos e pertences de pri-
meira installação, importados para indivíduos ou ernprezas que se propuze-
rern a desenvolver as applicações do algodão e de fibras anirnaes ou vege-

. taes no fabrico de linhas de carretel e retrozes, ou utilizando os mesmos 
productos em industrias ainda não exploradas ou sem congeneres no paiz. 

S 45. Pagarão 4 o/o do valor cornrnercial .os artigos especificados no S 35 
do art. 2• da Tarifa nos termos do mesmo paragrapho. · 

§ 46. Pagarão tarnbern 8 % ad valerem as cercas conhec-idas sob a de-
nominação de "Cerca Americana", consistente em um quadrilatero formado 
por fios que se cruzam horizontal e verticalmente, inclusive os respectivos 
rnoirões de ferro ou de madeira, quando importados por agricultores ou 
criadores. 

'§ 47. No art. 986 da tarifa, depois das palavras "bombas a vapor", ac-
crescente-se: "hydraulicas e de ar quente". 

§ 48. Só poderá o Governo usar das autorizações para a abertura de 
creditas constantes da lei de orçamento sem verbas especificadas, ou das 
autorizações concedidas por leis especiaes, no segundo semestre de exerci-
cio e dentro do excesso verificado sobre o orçamento da renda arrecadada 
no primeiro e por ella calculada para o segundo, emquanto a deste não fôr 
conhecida. Esta disposição não comprehende os creditas supplernentares 
componentes da ta beiJa B. . 

S 49. As companhias de seguros, associações de peculios e pensões e 
sociedades congeneres pagarão, para fiscalização, ficando exU.nctas as quo-
tas fixas, que actualmente pagam: 

1•, em relação aos premias de seguros terrestres e marítimos 2 % ( dous 
por cento) sobre os ·que forem arrecadados por seguros effectuados durante 
o exercício; · 

2•, quanto aos premios de seguros de vida, peculios, pensões e renda 
vitalicia, 2 oJo·o ( dous por mil) sobre os que forem arrecadados ,durante o 
exercício. 

Por conta da renda dessas · contribuições, proverá .o ·Poder Executivo 
sobre a melhor fiscalização das mesmas companhias e sociedades. 

'§ 50. Não será permittido nas alfandegas e mesas de rendas o despacho 
de mercadorias irnportad:1s para o co-nsumo do Brasil ·sem que os seus do-
nos ou consignatarios apresentem a primeira via de factura consular, salvo 
si requererem assignatura de um termo de responsabilidade pela apresenta-
ção desse documento dentro do prazo improrogavel de 90 dias; ficando, as-
sim. derogado o n. 1 do art. .23 do decreto n. 1.103, de 21 de novembro 
de 1903. 

t.• Haverá um livro especial, devidamente numerado e rubricado, para 
lavratura de termos de responsabilidade, que serão .numerados e dos quaes 
constarão. á vista .da prirn~ira via da nota d~ despacho, depois .de paga, a 
importancia .total, em ouro e papel, dos direitos e taxas, bem corno o nume-
ro e data da referida nota. . 

2.• No verso da primeira via da nota. a .que deverá ficar prel!ad.o ou 
collado o requerimento, o emprel!ado incumbido de lavrar o termo é obngado 
a declarar, á tinta vermelha: "Assignou termo de responsabilidade. nec;ta 
data. sob n. para apersentação da primeira via da factura consular". Es7 
sa declaracão poderá ser feita por meio de carimbo e será assig.nada pelo 
respectivo . empregado: · . · . . . 

3.• Sob pena de responsabiliadde pessoal do _ conferente de sah1da, apu-
ra~~ ~m qualquer tc;:mpo e pl.!!lj~ª· ÇOJJl a S\lSpensão por trc;:s c\ias e perd~ 
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dos respectivos vencimentos, nenhuma mercadoria será desembaraçada sem 
que d~ n~ta do despach? conste o cumprimento do § 2•. 

_4. Fmdo o prazo tmprorogavel de 90 dias, o empregado encarregaao 
do hvro de ter~os de responsabilidade é obrigado a fazer a communicação 
de~se facto ao msp~ctor da Alfandega, que imporá aos donos ou consigna-
ta~tos das mercadonas a multa de 50 % sobre a importancia total dos di-
rettos e taxas, constante do termo respectivo. 

Essa multa deverá ser paga dentro de 48 horas, procedendo-se á sua 
cobrança- executivamente, si não fôr effectuado o pagamento dentro daquelle 
prazo. 

5." Effectuada -a cobrança da multa, amigavel ou executivamente será 
a respectiva importancia escripturada em - receita eventual - da~do-se 
immediatamente baixa no termo de respo-nsabilidade com declaração de ha-
ver sido cobrada a multa. 

6.• Apresentada a factura consular, dentro do -prazo de 90 dias, será logo 
dada baixa no termo respectivo, independente de petição, mas por meio de 
despacho do inspector da Alfandega, na propria factura, dizendo : "Dê-se 
baixa no termo de responsabilidade". 

Na factura o empregado respectivo declarará : "Dei baixa no termo de 
responsabilidade n. ", datando e assignando. 

§ 51. Não poderão ser despachadas nas alfandegas e mesas de ren-
das da Republica as mercadorias que houverem soffrido transbordo em por-
tos estrangeiros, sem que sejam acompanhadas de certificado de transito 
passado pelo respectivo agente consular, o qual deverá conferir com a pri-
meira via do certificado de que trata o decreto n . 8. 547 de 1 de fevereiro 
de 1911. 

§ 52. E' o Governo autorizado: 
I. A promover a cobrança amigavel da divida activa, de accôrdo com o 

decreto n. 9.957, de 31 de dezembro de 1912, inclusive a conceder prazos 
razoaveis, afim de evitar que se accumulem grandes sommas não arrecadadas. 

Nas dividas provenientes de multas, impostos e outras contribuições, a 
cobrança amigavel se deve fazer pela seguinte fórma: 

a) para multas e impostos não lançados, dentro de 30 dias; 
b) para os impostos lançados: 
1 •, os de responsabilidade pessoal: 
a) si pagos em duas ou mais prestações, a cobrança amigavel só terà 

logar até o vencimento de outras prestações; 
b) si em uma só prestação, dentro de 60 dias; 
2", para os impostos ·de garantia real, a cobrança amigavel se fará até 

31 de março de cada anno, isto é, até ao encerramento do exercício a que 
corresponder a divida. · 

Para os impostos lançados de responsabilidade individual, · cujo paga-
mento não se realizar no prazo determinado no regulamento e se houver 
de promover a domicilio a cobrança ou fôr satisfeita fóra do respectivo pra-
zo, a multa será, em vez de 10 %, 20 %, que se elevará a 30 %, no caso de 
ser judicialmente arrecadaqa. · _ . , 

As dividas remettidas pelas estaçoes ftscaes arrecadad-oras a~ dele.~a
cias e Procuradoria Geral da Fazenda Publica para cobrança executiva serao, 
dentro do prazo maximo de 15 dias, enviadas ao juizo competente, devendo 
os procuradores fiscaes promover a immediata cobranca executiva, sob pena 
de responsabilida.de criminal e civil devida e immediatamente apurada a re-
querimento dos delegados fiscaes. 
- ' I! . A modificar a taxa dos direitos de importação, até ~esmo dar en-

trada, livre de direitos, ctur11nte o pra.,;o que julgar necessano, para os ar-
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tigos de procedencia estrangeira, que possam competir com os similares pro-
duzidos no paiz pelos tnzsts. 

I!J .. A desmonetizar as moedas de prata do cunho anterior ao cunho 
subst1tu1do recentemente, do valor de $500, 1$ e 2$, substituindo-as por moe-
das do novo cunho, podendo fixar os prazos dentro dos quaes se deverá 
operar a substituição . 

. IV. A não admittir a despacho nas aifandegas os cognacs, armagnacs, 
wh1skys, rhums, genebras e outras bebidas alcoolicas que contiver.em mais 
de cinco gral!lmas de impurezas toxicas ( etheres da 'série graxea, furfurol, 
alcools superiores, etc.) de que trata q art. 11 da lei n. 559, de 31 de de-
zembro de 18~8, por 1.000_ grammas de alcool a 100 grãos, ou duas· gram-
mas e 50 centlgrammas por 1.000 grammas de alcool a 50 grãos. 

V. A effectuar nas estradas de ferro federaes o transporte gratuito 
da moeda de cobre destinada a ser recolhida e da de prata e de nickel des-
tinada á circulação desde que sejam remettidas a uma repartição fiscal 
federal. 

VI . A rever o projecto de Tarifas de Alfandegas elaborado pela com-
missão especial presidida ·pelo Ministro da Fazenda, submettendo-o ao Con-
gresso Nacional no mais breve prazo. 

VII. A organizar pautas de preços das mercadorias sujeitas a impos-
to ad valorem, para base de arrecadação do mesmo imposto nas alfandegas 
e mesas de rendas, devendo, no caso de omissão na pauta, ser calculado o 
imposto pelo valor constante da respectiva factura consular. 

VIII. A estabelecer nas alfandegas e onde julgar conveniente, o servi-
ço de entreposto para as mercadorias em transito com destino a paizes li-
mitrophes, expedindo o regulamento necessario para execução do serviço. 

IX. A pagar, depois de effectuada a devida arrecadação, 50 % da res-
pectiva multa, a todos aquelles que descobrirem e levarem ao conhecimento 
da autoridade fiscal qualquer sonegação das rendas internas praticadas pe-
los contribuintes. 

X. A determinar a hora da noite em que é permittida a visita da entra-
da dos navios nos portos da Repub!ica. 

XI. A emendar o regulamento que baixou com o decreto n. 7. 473, de 
29 de julho de 1909, de modo a tornai-o efficiente no aue concerne ã obten-
ção dos elementos para a organização da estatística da exportação para o 
exterior e do ·commercio interestadual. 

XII. A mandar cobrar em dobro, nos portos da Republica, todas as ta-
xas e impostos a que forem obrigados os navios ou vapores naciQnaes ou 
estrangeiros, que navegarem entre os portos do Brazil e os do exterior, que 
fizerem rebates de fretes de productos nacionaes, sob condicão de embar-
ques exclusivos nos mesmos, e que fizerem abatimento superior a 20 % no 
preço das passagens de vinda de 3" classe para sabida dos portos brazilei-
ros, e bem assim, a lhes cassar as regalias de paquetes ou quaesquer ou-
tros favores. 

'li 53. As taxas do Correio Geral serão arrecadadas na conformidade do 
n. 43 do art. 1• da lei n. 2.719, de 31 de dezembro ele 1912, ficando aboli-
da a franquia postal e outras quaesquer reducções de taxa ahi não consi-
gnada. 

li 54 . O Governo abrirá na Imprensa Nacional uma conta para. cada 
repa~ticão, só satisfazendo as encommendas feitas por ellas dentro da ver-
ba votada pelo Congresso Nacional e dahi em deante a nenhuma dando sa-
tisfarão sem pagamento á bocca do cofre. 

~ 55. Das quotas de fiscalização de qualauer natureza, 25 % perten-
cem ·ao T)lesouro CQmo renda SWl,; o:;; o"tros 75 % poderão ser applicados 
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ao serviço da fiscalização com toda a parcimonia; ainda pertencendo ao The-
souro o saldo. 

§ 56. Para os effeitos da lei n. 2.407, de 18 de janeiro de 1911, todos 
os materiaes importados pagarão a taxa de 8 o/o ad valorem. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Apresentado em reunião de 24 de setembro de 1913. 
Sala das Commissões, 30 de setembro de 1913. - Ribeiro ]unqueira, 

Presidente. ~ Homero Baptista, Relator. - Joaquim Pires. - Antonio Car-
los. - Octavío Mangabeira. - Pereira Nunes. - M. Borba. - Caetano de 
Albuquerque. - Galeão Carvalhal. - Raul Fernandes. - João Simplicio. 

2." DISCUSSÃO 
'~ . ) 

O Sr. Martim Fra.n~ils~co vem, por meio de tres emendas ao orçamen-
to da receita, procurar augmentar de cêrca de quatorze mil contos a arreca-

dação no proximo exercicio. 
Sesslio ele 30 de Sabe que, contra a primeira destas emendas, ha al-

Outub1'o gumas decisões do Poder Judiciario . Pede, porém, á 
Camara que espere pela argumentação que, elle orador, manifestará na 3" 
disr:ussão da receita, e entãn concordará em que, acceita a illogíca desses 
julgados. e interpretado por elles Ó pensamento do artigo 57, § 1" da Consti-
tuição Federal. fôra mistêr. augmentar os vencimentos dos juizes sempre 
que o cambio baixasse! 

Quanto ás duas outras emendas que apresenta, vizam ellas, além de 
applicar lei conhecida a facto conhecido, evitar aue se conceda ao azar das 
praças commerciaes o ·que se não concede á roleta e aos baralhos carim-
bados. · · 

Aguarda-se. ·repete. para elucidar á vontade, na 3" discussão, os lmpor-
rantes assumptos contidos nas emendas que acabou de lêr . Quer primeira-
mente ouvir e aprender . Nas palavras dos collegas, certo, encontrará lições 
cte que -precisa e acertos que busca com fervor e sinceridade. (Muito bem.) . 

O Sr. Vic!j:or de Britto - Sr. Presidente, quando, na leg:islatura pas-
sada. tive a honra de romper o debate sobre o orçamento da receita, foram 
as minhas prin,eiras oalavras de applausos ao honrado relator do respectivo 
parerer, o sr. deputado Homero Baptis ta. 

No trabalho. por S . Ex. então apresentado ao juizo dos seus pares, 
eu via, a um tempo. o testemunho e loquente do seu saber e da sua compe-
tencia em m::iteria de finança" (apoiados geraes) e a C'Ompenetracão exa-
cta. R comprehe11siio fiel do mister relevante de oue, riesde muito, elle é in-
cumbido nesta Casa do Conuesso Federal. E, volvendo olhos saudosos para 
~m pas~ado aue não vae muito longe de nós, evocando dias felizes, dias ale-
pres e ferundos da propaP:anda repub1icana, eu affirmei one, no posto de re-
lator da Cornmissfío de Finanças, ninguem mais do aue S . Ex . tem di reito 
R impor-se á confiança do paiz. no cumprtmento · exacto e rigoroso de um 
çl~ver, qu~ sobreleva todos os deveres nos problemas politicos ; çujdar dos 
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interesses collectivos, zelar pela app!icação dos dinheiros dos contribuintes 
aos fins para que foram tributad·os. E hoje, como hontem, eu me julgo feliz 
de reaffirmar, os meus applausos e a minha solidariedade ao eminente re-
lator da receita, pelo parecer que acaba de apresentar á nossa consideração, 
applausos e solidariedade que, eu . bem o sei, de nada valem (não apoiados 
geraes) •.• 

O SR. Ho1MERO BAPTISTA - Mmto valiosos. 
O SR. VICTOR DE BRITTO - ... mas que, em todo caso, são significati-

vos desta fracção. desta duocentesima-duodecima parte do poder político, 
que cada um de nós nesta Camara concretiza, personifica, como representan-
te da Nação, para aqui enviados pelo -voto da soberania social, para deixar 
lá fóra as preoccupações pessoaes, os. interesses de camarilha, as convenien-
cias bastardas, e cuidar tão sómente dos interesses da conectividade, e, mais 
do que isto, dos altos interesses da Patria. 

O relátorio de 1912 continha revelações graves a respeito do estado 
das nossas finanças. S. Ex., com a fidelidade e sincerida-de que o caracte-
rizam e bem compenetrado da sua missão, nada esquecera para scientificar 
o paiz da realidade da situaçi1o especial e delicada do nosso problema fi-
nanceiro. 

Habituado a ver, na leitura dos grandes mestres, que a sinceridade e 
um verdadeiro dogma para quem quer que se occupe do problema orçamen-
tario, S. Ex .. com verdadeiro cuidado religioso, voltou. na presente legisla-
tura, a occupar a attencão da Camara e do Paiz reeditando a verdade in-
teira sob::"e a. já não digo grave, gravíssima situaciío das nossas finanças. 

·A svnthese do trabalho. ora offerecido ao juizo e á apreciaçiío do Congres-
so Nacional, é um verdadeiro quadro morbido, que só póde dar Jogar a du-
vidas e contradictas a uma certa especie de cegos, áouelles affectados de 
uma ce~ueira, a peior de todas, a cegueira dos que voltam obstinadamente 
as costas á verdade. dos que emperradamente cerram as palpebras á luz, 
com receio de ser offuscadoiS. · 

no e~tado melindroso do nosso problema financeiro está compenetrado 
o Poder Executivo, que tão cuidadosamente se interessa pelo equilíbrio or-
camentario. 
· Bem sabe. tambem o Poder Executivo, como o sabe quem quer que en -
xergue um pouco de finanças, que no equilibrio orçamentario, se é verdade 
que está um bem e uma necessidade urgente, não está, todavia, a solução 
radical, e menos ainda definitiva, de um problema .financeiro, quando este 
;e acha affectado de vícios profundos, e, sobretudo, quando esses vicias não 
são recentes. mas de origem mui remota. 

Bem sabe o Poder Executivo que o eauilibrio orçamentario é apenas a 
~xpressão em algarismos do estado sadio das fin'anças de um paiz: por ou-
tras palavras. aue o enuilibrio orçamentario é o expoente da normalidade phy-
sfologica de um organismo financeiro. 

Não desconhece. pois, que. em um organismo financeiro , no oual se ar-
raigaram vícios profundos, querer sómente restahelecer o eauilibrio orca-
mentario é fazer obra passageira e fictícia. pois é da boa doutrina e dos 
prihcipios !"científicos que, em taes casos, é ureciso, a um tempo. atacar as 
manifestações exteri~res e não desprezar o fundo. onde esses vicias se ge-
ra~am e continuam latentes. preparados para, em dado momento, determina-
rem manifestações congeneres. 

0 ~R. CAETANO DE ALBUQUERQUE - E nós temos nesse sentido verda-
deira~ cli atheses hereditarias. 
. O SR. VICTOR DE BRITTO - V. Ex. emprega esse termo com bastante 
propriedade. O estado actual das nossas finanças é bem, como descreve o 
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nobre relator da receita, o problema morbido, o problema pathologico do nos-
so organismo financeiro. 

Se assim é, cumpre-nos estudai-o e cuidai-o á luz dos princípios, !i luz 
dos preceitos scientificos que regem o estudo de todo organismo doente. E' 
mister procedermos como procede o medico á cabeceira do enfermo: obser-
var as origens do mal, o seu estacdo chronico ou agudo, as suas complicações, 
as suas causas remotas ou proximas e, dest'arte, feito o diagnostico e o 
prognostico, surgirão as medidas therapeuticas necessarias. Antes, porém, 
de proceder ao estudo de ·qualquer organismo morbido - é preceito firmado 
- ha necessidade de conhecer o organiSmo physiologico, o organismo nor-
mal. Procedamos, pois, assim; e, para estudar de um modo satisfactorio os 
males do nosso organismo financeiro, procuremos saber quaes os exempla-
res em que elle foi buscar a sua origem, procuremos conhecer-lhes as vir-
tudes e os vícios, para podermos avaliar até onde os vicios daquelle organis-
mo são a consequencia de um estado pathologico adquirido ou de defeitos 
da sua estructura, que em certos e determinados momentos avultam, exag-
geram-se, hypertrophiam-se. 

. Quando o sr. Wilson, actual presidente dos Estados-Unidos, tão . em 
moda ew citações parlamentares, de certo tempo a esta parte, nesta Casa do 
Congresso Nacional, escreveu o seu' excel!ente livro sob o titulo Re~imen 
Conl!ressual, não foi sem duvida. senhores, para satisfazer a vaidade de 
produzir uma obra litteraria ou- scientifica. Foi antes, para; no confronto 
com um paiz dotado de organização exemplar, principalmente em materia 
de finanças, a Inglaterra, apontar as falhas e os vícios da organização da 
sua terra. e chamar a attenção dos seu~ compatriotas para a necessidade de 
os corrigir. Na critica severa do sr. Wilson ha paginas, referentes ás pra-
ticas financeiras e orçamentarias do seu pa.iz, que fazem lembrar o ferro 
em braza sobre a ulcera em suppuracão. 

Quem diria. porventura, que o Sr. Wilson, assim procedendo, é um Ini-
migo, que aggride, que combate o seu paiz? Muito ao contrario, elle é o 
amigo que adverte e aconselha. (Apoiados.) E aqui. mais do que em todos 
os outrÓs prohlemas humanos, quando é preciso fallar ás massas populares, 
á custa de cujo suor se formam as contribuições para o Thesouro, seria con-
veniente que fossem tambem os amigos do Governo os primeiros a fazer 
critica rigorosa e severa, e não só os opposicionistas, que, por via de regra, 
por mais bem intencionados que esteiam. não deixam de ser acoimados de 
parci~e~. ele inimigo" da ordem estabelecida. 

Poi" bem. sr. Presidente. guardando a distancia que separa o obscuro 
orador do eminente escriptor norte-americano .. . · _ 

0 SR. CAETANO DE ALB U:QUERQUE - Professor. 
O SR. VICTOR DE BRITTO - ... professor de uma das melhores universi-

rladeq daquella grande republica, eu me permitto apresentar a esta Casa 
do Congresso Nacional. aos meus pares, que tanto me teem honrado com 
a sua benevola attenção ... 

U.M SR. DEPUTADO - Muito merecida. (Apoiados.) 
·O SR. VICTOR DE BRITTO - . .. um trabalho modesto de critica, fructo 

de meditação. da leitura de numero ·não pequeno de obras dos homens mais 
competentes na sciencia das· finanças; eu me permitto apresentar á consi-
deração e ao juizo desta Camara um humilde trabalho critico, no qual, é 
beni de ver. serão ditas verdades, mas da natureza daquel!as ·que podem e 
elevem ser elitàs. para qué se não pense que o direito de critica, em uma 
!'~sa de parlamento, ~ó é concedido aos ·opposicionistas, é vedado aos situa-
cionistas, maximé em se tratando de assumpto ·que nada tem que ver com 
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partidarismo e que, acima de tudo, interessa á alma nacional, quando se 
trata de finanças. (Muito bem.) 

E' longo ·- devo prevenil-o - mas, como são muitos os nossos pecca-
dos, e não raras as vezes em que recebemos as reprilT'.endas, aliás frequen-
temente justas, da digna Mesa, é natural que os nobres collegas paguem 
alguns delles, dando um bocadinho da sua paciencia á exposição que vou 
fazer. (Riso. ) 

Tres são os typos classicos de organização orçamentaria: a) o da inicia-
tiva e preparação exclusiva do Governo, representado pela Inglaterra; b) o 
da iniciativa e preparação exclusiva do Parlamento, representado pelos Es-
tados-Unidos; c) o mixto, representado pela França. 

Na Inglaterra o departamento das finanças tem uma organização typi-
ca, sui generis, que lhe assegura "direito abs{)luto de verificação e recusa 
em materia de despezas orçamentarias". 

O seu orgão principal, o seu cerebro - pode-se bem assim dizer - é 
constituído pelo Conselho da Thesouraria, Board of the Treasury, composto 
de sete ou oito membros: 1 •, o primeiro .lord do Thesouro, o qual, por via de 
regra, é o chefe da politica dominante, leader da maioria e presidente do Ga-
binete; 2", o Chanceller do Exchequer, que é sempre um dos chefes do par-
tido da situação e representa o verdadeiro ministro das finanças: 3", tres ou 
auatro Jords juniors e dous secretarias, todos membros do Gabinete. O 
Ch::mceller do Exchequer é auxiliado por um secretario permanente, o unico 
que não faz parte do Gabinete. 

O Conselho da Thesouraria possue constitucionalmente, de um modo 
absoluto, desde 1818 - diz o professor Allix, da Faculdade de Direito na 
Universidade -de Caen, na Franca, Tratado de sciencia das finanças, ediçã{) 
de 1912 - o poder de determinar a importancia das despezas propostas 
para cada ministerio . O Chanceller do Exchequer, responsavel por todos os 
pedidos de credito submettidos ao Parlamento, tem . plena liberdade de ac-
ceitar, modificar ou rejeitar as pr-opostas orçamentarias dos seus collegas. 
Esse direito contsitucional, conferido ao ministro das fi.nanças tem, todavia, 
uma restricção auanto aos orçamentos do exercito e da marinha, cujos cre- · 
ditos são submettido!' ao exame e á verificação previa do Gabinete. O pro-
cesso é o seguinte: O Secretario ele Estado, ·quanto ao exercito, e o primei-
ro Jord do Almirantado. quanto á marinha, conferenciam com o ministro 
das finanças sobre a cleterminacã<> da importancia das despezas dos respe-
ctivos departamento~=;. O re!'ultado da conferencia é levado ao conhecimento 
do Gabinete. aue, de autorida-de, fixa approximadamente a somma total a 
pedir ao Parlamento. 

Sobre o mecanismo da orl!'anizaçã<> orcamentaria na In11;laterra pelo 
r.onselho da Thesouraria, dá informações minuciosas e exactas o professor 
Jéze, da Uni\rersidade de Paris. (Traité des science des finances. Le Bud-
get, 1910.) 

Todos os annos, no dia 1 de outubro, a Thesouraria remette a<>s ac-
countin!l-of.ficers dos departamentos dos servicos civis e da renda, uma car-
ta circular convidando-os a enviarem. de 1 de dezembro ao começo de ja-
neiro, segundo os casos, as suas estimativas - estimates - para o exerci-
cio a comecar em 1 de abril seguinte. Nessa circular. o Conselho da The-
souraria recommenda aos accounting-officers o maior · emoenho em não 
iloreseTltarem oedidos de cretiitos. oue n~o sejam absolutamente necessa-
rios. Juntamente com a circular. o Conselho remette aos departamentos: a) 
projectos- de P.!=:timativas eJTI branco. cuias columnas serão enchitias oelos 
accoilnting-officiers; b) modelos de<>tiTlados a fornecer as explicacões ou as 
alteracões proorias 11 cada sub-capitulo, e a permittir comparacões r:1,pidas 
com os algarismos ç!o 11,nno precedente e as despezas effectuadas nos an-
nos anteriores, -
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De posse dos papeis enviados pela Thesouraria, cada departamento pro-
cede á elaboração das suas estimativas, variando o trabalho para esse fim 
consoante a natureza dos departamentos e dos creditos. Terminadas que 
sejam, são as estimativas remettidas á Thesouraria, que as submette a um 
meticuloso exame por intermedio dos seus altos funccionarios. Concluído 
o exame, ou nenhuma duvida existe que determine alteração das estimati-
vas, e estas são approvadas, ou, no caso affirmativ.o, a Thesouraria entra em 
conferencia com os departamentos, aos quaes apresenta as razões justifica-
tivas da desapprovação e as emendas julgadas necessarias. Se entre os de-
partamentos e o Conselho da Thesouraria não se faz accôrdo, tem esta ple-
na liberdade, sob a sua responsabilidade, de apresentar ao Parlamento a 
proposta sob a forma por ella approvada. (Shoull agrement not be reached, 
it would be open to the Treasury, in the last resort, in the exercice of its 
responsability, to present ·the estimate to Parliament in the shape approved 
by the Treasuy). 

A attribuição do Parlamento se limita, em regra, como norma, a accei-
tar ou rejeitar as propostas governamentaes. O Parlamento abstem-se de 
apresentar qualquer alteração susceptível de peiorar a situação das finan-
ças, quer por meio de reducção de receitas, quer da creação de novas des-
pezas ou augmento das incluídas nas propostas. Em summa, a Camara das 
Communas tem <J maior cscrupulo de tocar nos projectos do Governo, não 
introduzindo no orçamento outras modificações que não as espntaneamente 
consentidas pelo Poder Executivo. • 

Bem entendido, que são essas as normas geralmente seguidas e respei-
tadas. Não quer iso dizer, porém, que o Parlamento tenha um papel in--
teiramente passivo em ma teria orçamentaria, em . um regimen no qual o mi-
nisterio é uma delegação da maioria parlamentar, e os deputados podem 
individualmente fazer indicações convidando os ministros a comparecer ás 
sessões e votar resoluções, indicando ao Poder Executivo a necessidade de 
tal ou qual proposta orçamentaria. 

A despeito das regras officialmente em vigor, de certo tempo a esta 
parte, os cha.ncelleres do Exchequer se queixam das invasões dos orçamen-
tos pelos deputados. Em 1883, na sessão de 5 de abril, na Camara das 
Communas, o sr. Childers assim se enunciou no seu relatorio official: "0 
ministro das finanças precisa preoccupar-se duplamente com a progressão 
das despezas publicas, porque o Parlamento, -outr'ora tão zeloso da vigilan-
cia dellas, parece, nos ultimos tempos, menos empenhado em acautelar os 
dinheiros publicos". Em 1887, o sr. Goschen· assignalou o augmento, em 
l7 annos, de 217 milhões de francos nas despezas com os serviços civis 
como <Jbra "muito mais dos deputados, do que dos differentes governos nos 
ultimos vinte annos". Nesse mesmo anno disse o sr. Michal Hicks Beach: 
"Não é meu proposito pregar sermão sobre economia. Devo, todavia, de-
clarar, com bastante constrangimento, que, de todos os departamentos gas-
tadores, a Camara das Communas é ainda o peior". 

Em suas linhas geraes, o systema inglez é de todos o mais simples . 
O seu estudo é, pois, de necessidade para bem se conhecerem os caracterís-
ticos de um systema typico . Na Inglaterra a funcção do Parlamento é, aci-
ma de tudo, de verificação e fiscal-ização das finanças. Essa funcção é 
exercida annualmente, em epocas periodicas, de um modo completo, seguro 
e effi-ciente. 

Constitucionalmente o Conselho da Thesouraria prepara os orçamentos 
e dá annualmente ao Parlamento, em sessão, de modo directo ou por inter-
media dos ministros, informações minuciosas ãcerca de todas as medidas 
administrativas, .quer sobre as despezas, quer ·sobre a receita. 

O trabalho é dividido em duas partes: uma - a das estimates, isto é1 
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Jo orçamemo das despezas; outra·, a dos Ways and MeartS). que é o orça-
mento da receita. 

A primeira parte ;;e realiza em reunião da Commissão "Geral, conheci-
da sob o nome ae Commissão dos Subsidias. 

Cada departamento do Governo, representado pelo respectivo ministro 
prel)ente á sessão, apresenta as suas estimativas, com indicações minucio-
sas e precisa;; dos credit.os necessarios para o futuro exercício, começan-
do pelos aa guerra e marinna, cuja apresentação é feita aírectamente à 
Commissão Geral, e segumdo-se as dos departamentos civis, que são apre-
sentadas pelo Conselho da Thesourari!l. A Camara ouve a exposição de ca-
da um dos ministros, que são ,obrigados, nesse acto, a fornecer quantos es-
clarecimentos, informações ou explicações lhes forem reclamados pelos 
deputados sobre todos os pontos attinentes aos serviços do departamento 
em debate. 

Depois da reunião da Commissão. Geral .para a tomada de contas an-
nual e votação do orçamento das despezas, reune-se a Commissão Geral 
para a verificação e o deba~e do_ orçamento da receita. E' o Committee of 
Ways and Means. A esta Commissão é que o ministro das finanças - o 
Chanceller ão Exchequer - apresenta o seu orçamento, o mais tardar até 
ao dia 5 de abril de cada anno, data em que são realizadas as contas na-
cionaes, cinco dias depois do encerramento do armo financeiro, que é em 
31 de março, circumstancia de brevidade na qual reside um dos factores 
da excellencia do systema financeiro inglez. 

A' Commissão Geral o ministro das finanças faz a exposição minucio-
sa da administração financeira do amno decorrido, e submette-lhe a apre-
ciação do projecto para regular os impostos e prover as despezas previs-
tas no exercido seguinte, de tal modo que a receita fique armada de um 
excedente que permitta ao Governo acautelar-se contra os erros, provenien-
tes de uma avaliação muito baixa das despezas ou muito elevada dos recur-
sos provaveis. Medida de .prudencia é essa, pondera o Sr. Wilson, que as 
administrações deviam timbrar em pôr em pratica. 

A Commissão do orçamento da receita torna, pois, effectivas as deci-
sões da do orçamento da despeza. Depois de todos os tramites do debate, 
as decisões desta Commissão, autorizando os creditas pedidos, encorparam-
se em uma "resolução, proposta no Committee of Ways and Means, dando 
autorização geral para serem retirados do fundo consolidado os subsídios 

. concedidos á -Corôa", resolução da qual sahe o projecto de lei - o bill -
que, depois de passar pelos -processos prdinarios da discussão, é convertido 
em lei. 

Para que o organismo das finanças tenha uma realidade positiva e não 
uma apparencia de realidade, de modo que o povo, pelo orgão dos seus re-
presentantes, possa conhecer como se empregam os dinheiros publicas, de 
que maneira o Poder Executivo, que assim se chama, porque é sua missão 
executar as leis nascidas das resoluções da representação nacional, é de 
mister que o apparelho relativo a-os orçamentos seja dividido em duas par-
tes, tão intimas, tão estreitas na sua solidariedade, que, se uma dellas falta 
ou mesmo é deficiente, o problema orçamentario não passa de uma .burla, 
de uma ficção, de uma phantasmagoria, em que vae de envolta a credulida-
de publica. 

Essas partes são: 1 o, a preparação do -orçamento e a sua discussão 
pelo Parlamento; zo, o exame, a verificação das contas do exerci:cio ante-
rior .pelo proprio Parlamento. 

A mesma ori-entação pratica, o mesmo escrupulo, com que na Inglater-
ra se encara e executa a confecção e discussão dos orçamentos, preside á 
prestação de contas ao Parlamento pelos m~mbros do Poder Executivo, 
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?ara se avaliar bem até onde vae o escrupulo e o rigor em lllateria de fis-
calização financeira naquelle paiz, é preciso attentar, não só nr.o modo de 
exercer essa fiscalização, mas tambem na amplitude com que é exercida 
pelos representantes da Nà~ão. 

A administração possue, permanente, pàra verificação das contas dos 
serviços civis, um departamento - Audit Department of the Civil Service-
para o qual eu reservo màis desenvolvidas referendas em outra parte do 
meu discurso. Pois bem, a Camara nomeia annualmente uma Commissão, 
composta dos homens mais experimentados nos negocias publicas, para 
apurar as contas daquelle departamento. 

Perante essa Commissão "são examinadas, são passadas em revista 
todas as contas do ultimo anno financeiro". A exactidão e a clareza na es-
cripturação das contas, diz o sr. Wilson, facilitam grandemente o processo 
de verificação. O balanço, estabelecido no dia 31 de março, é o que póde 
haver de mais bem determinado. Neli e só estão incluídos · as receitas e os 
pagamentos effectuados durante o exercício decorrido. Todos os creditas 
não dispendidos são annullados. Se alguns creditas votados pelo Parlamen-
to não sahiram do Thesouro, não podem ser gastos sinão depois de nova 
autorização legislativa. · 

Taxas e creditas teem o seu período definido no fechamento do balan-
ço . Não ha atrazados nem sommas não despendidas para embrulharem a 
escripturação. A grande vantagem de tal systema, q11e é a de oppôr obsta-
cuJos ás dissipações, realça, pondera o citado autor, quando se taz o con-
fronto com o systema adaptado na França, em cuja contabiJi.dade os atra-
zados de impostos de um anno se addicionam aos dos anteriores, e os cre-
ditas antigos se acotovellam com os novos, de tal modo que "são sempre 
precisos tres ou quatro annos, para que a Nação venha a conhecer quaes 
são exactamente as despezas realizadas no decurso de um anno dado". 

Que diria o sr. Wilson, se soubesse do que entre nós se passa em ma-
teria de contabilidade, ramo dos serviços publicas no qual ainda estamos no 
período da primeira dentição? Mas ... não antecipemos. A parte que nos 
toca será tratada opportunamente em outro capitulo do meu trabalho. 

Nos Estados-Unidos o orçamento é da attribuição exclusiva do Con-
gresso. De direito, a iniciativa dos membros do Corpo Legislativo é abso-
luta . Cada deputado tem, theoricamente, o direito "de apresentar um con-
juncto de leis formando um orçamento, de propôr augmento de despezas, 
reducção de creditas ou despezas inteiramente novas. O mesmo poder teem 
os membros do Congresso em materia de receita. Eis o direito. E' a anar-
c]Jia financeira, o thesouro publico entregue a todas as tentações, a todos 
os lanços eleitoraes, diz o professor Jeze. 

Os resultados desastrosos dessa hegemonia absoluta do Congresso Ame-
ricano, em materia orçamentaria, determinaram a adopção de medidas re-
gimentaes no sentido de ·neutralizai-a. Assim, as commissões da Camara 
passaram a ter a supremacia na preparação dos projectos de despeza e re-
ceita ; os presidentes desse ramo do Congresso teem feito todo o empenho 
possível, nos ultimos tempos, para representar, até certo ponto, o papel de 
ministros do equilíbrio, que normalmente pertence ao ministerio das fi-
nanças. 

Vejamos o funccionamento do organismo orçamentario nos Estados-
pois de receber dos outros secretarias de Estado as estimativas ( estimates ) 
relativas aos seus departamentos, de haver preparado um relatorio, tão sue-
cinto quanto possível, á vista dessas estimativas, "no qual passa em revis-
ta, com quadros estatísticos e relatorios technicos especiaes, as finanças do 
Estado durante o exercício findo, avalia as receitas e despezas provaveis, 
ao mesmo tempo, para o anno financeiro corrente e para o futuro, e clw.-



290 

ma a attenção do Congresso para as medidas financeiras que reputa ne-
::essarias, remette á Carnara dos I<epie&eu.antes, conjunctamente com o "Re-
lataria", a· " Carta ··, 'contendo as avaliações dos creaitos necessarios para o 
anno seguinte. 

A ··carta" e o " Relataria ~' não teem cunho de proposta ou projecto; 
são materiaes para a preparação do orçamento das despezas. Para fazer 
uma i<iéa do caracter artificial das estimativas contidas na ··carta·', cua 
o professor jeze, em uma nota, o seguinte trecho de um trabalho de 'W. 
M. Daniels: . 

-"0 caracter artificial dos Estimates .póde ser avaliad<l pelo facto de não 
cor.cordarem os cal-cu! os das despezas provaveis, inscriptas no ''Relataria " , 
com os contidos na ·'Carta". O "Relataria " é feito, não só para o Con-
gresso, mas tambem para o publico; é inserto nos impressos officiaes e 
ahi -commentado, a<l passo que muito poucos, fóra do Congresso, conhecem 
os Estimates oJjictaes ou com elles se preoccupam." 

O preparo do orçamento é da competencia exclusiva das commissões 
de finanças do Congresso, sem collaboração permanente ou preponderante 
do secretario do Thesouro. Este, bem como os secreta rios dos departamen-
tos do Governo, podem comparecer ás commissões, não por dever prescri-
pto em lei, mas por simples tolerancia. Não é mesmo· raro que as commis-
sões consultem os ministros ou agentes subordinados. 

Segundo Stourm (Le Budget, 1912), a Commissão Geral convida o se-
cretario do Thesouro ou os differentes chefes de serviço a lhe virem pres-
tar informações, entra em accôrdo para a fixação das despezas com os· 
collegas das commissões permanentes, encarregadas de acompanhar, de mo-
do constante, a marcha de cada ministerio, e apresenta á Camara dos Re-
presentantes o projecto geral do orçamento. 

Nos Estados-Unidos, diz o professor Allix, da Universidade de Caen, 
na França (Science des fin. et legisl. fin.. française, 1912), a omnipotencia 
parlamentar nas leis orçamentarias não é, aliás, a unica particularidade cen-
suravel do systema americano. Nã-o só a interferencia do Poder Executivo 
é reduzida ao mínimo, mas tambem se observa a ausencia absoluta de har-
monia entre as differentes commissões parlamentares, que concorrem para 
a confecção do orçamento. De um lado , cada commissão de despezas faz 
a sua proposta, sem se preoccupar com a da commissão visinha; do que 
resulta a falta completa de accôrdo de vistas geraes e de acção de con-
juncto no orçamento das despezas. De outro lado - e este facto é mais 
grave - as diversas commissões das despezas ( Comm.ittee o f Apropria-
tions) e a da receita ( Committee o f Ways and M eans) operam sem uma 
entente recip.roca, em detrimento de um dos objectivos principaes do orça-
mento, que é o equilíbrio. 

"Em nosso systema, diz o Sr. Wilson, as commissões são os verdadei-
ros ministros, e os ministros titulares não passam de empregados -de con-
fiança dellas. Entre as diversas secções desse miniterio de commissões 
não ha concorrencia nem alliança nominal, se bem suas funcções sejam, 
evidentemente, quasi da mesma natureza, e dependam umas das outras. 
Esse caracter de separação na gerencia dos negocios penetra toda a nossa 
legislação, produzindo, todavia, muito mais serias consequencias na ad-
ministração das finanças do que n<ls outros negocias do Estado. De facto, 
as nossas receitas não são fixadas directamente, de accôrdo com as des-
oezas que o Governo é obrigado a fazer ... 
• Não é pois, de admirar que a nossa politica financeira tenha sido in-
consequente e incoherente, sem progresso continuo . .. 

O Congresso - eis o ponto capital - passa o tempo a preparar pro-
jectos nas suas multiplas commissões, em Jogar de se consagrar ao traba-
lhp muito mais util e conveniente a uma grande asse111bléa, isto é, ao estu-
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do e á discussão dos projectos, de antemii.n oreparados para ella por uma 
commissão de homens experimentados, dE <ü'ü.ito habituados á politica e á 
confecção das leis". 

Referindo-se ás trocas frequentes de idéas entre a Camara '\@;rs Com-
munas e o Chanceller da Thesouraria e os ministros, graças ao contacto, 
imposto pelo systema inglez, entre os membros do Governo e os represen-
tantes da Nação, para o estudo do problema orçamentario e o exame e a 
verificação necessarios ao equilibrio das finanças nadonaes, assim se ex-
prime o sr. Wílson no confronto daquelle systema com o americano: 

"E' precisamente neste ponto que o nosso systema de administração 
financeira differe mais essencialmente dos systemas da Inglaterra e das 
suas possessões coloniaes. O Congresso não entra em contacto directo com 
os funccionarios financeiros do Governo . O Executivo e o Legislativo são 
;;eparados por uma linha nítida e profunda, que transforma em verdadeiro 
isolamento o que não devia passar de independencia. As relações entre 
clles se realizam mediante communicaçoes escriptas que, como toelos os es-
criptos cerimoniosos, são vagas, ou por meio de audições de funccionarios 
em sessões de com missão, ás quaes a Camara inteira não pôde assistir . 
Quem quer que tenha lido documentos officiaes não precisa que se lhe 
diga quanto é facil occultar a verdade essencial sob as phrases, em appa-
rencía prenhes de sinceridade e franqueza plena, que formam a bagagem 
de um relatorio volumoso e pormenorizado, quão .differentes são as res-
postas, dirigidas por escri.pto de um bureau particular, das verbaes dadas 
por um orador, · face a face com uma asseffilbléa ... 

Eis a grande lacuna do nosso systema. Como consequencia mais remo~ 
ta da sua separação absoluta do Executivo, o Congresso é obrigado a ela-
borar e confeccionar, elle proprio, o seu orçamento. Não tem o recurso de 
ouvir as exposições substanciaes, analysadas em estimativas por fun<:cio-
narios babeis, os quaes, visto se tratar do seu proprio interesse, fizeram 
do conhecimento profundo daquillo de que se occupam o seu meio <ie vida. 
O Thesouro não é consultado sobre os problemas relativos á taxação, e as 
propostas de credito são rejeita<ias ou votadas, sem que os departamentos 
hajam fornecido outras informações, além de um extracto ou minuta, por 
artigos, das sommas, necessitadas pelas despezas regulares do exercício 
que se vae abrir". 

Entre o systema inglez, que commette ao Poder Executivo a tarefa 
da preparação do {)rçamento e nega ao Legislativo direito de emenda e de 
augmento de creditos, e o norte-americano, que confere ao Congresso a 
mais lata e preponderante participação, está o systema francez, no qual o 
-Governo e o Parlamento collaboram na elaboração e confecção do orça-
mento. 

Preparadas pelos ministros, as propostas são submettidas á Camara 
dos Deputados, que as entrega á Cornmíssãjo do orçamento) a qual, de or-
dinario, não se limita a um exame preliminar, destinado a esclarecer a pri-
meira sobre os pontos passíveis de discussão, mas se arroga o direito de 
modificar, e até de refundir completamente a proposta ministerial, augmen-
tando creditos por lhe parecerem insufficientes ou reduzindo os que julga 
excessivos. E' o projecto, assim mais ou menos alterado, que é submetti-
do a debate e não a proposta primitiva do Governo. A Com missão pôde 
mesmo - e já o fez - devolver a proposta ao ministro das finanças para 
que lhe dê substituto. 

E' verdade, pondera o professor Allix, que a Commissão, na maioria 
das vezes, age no sentido da economia. · Não é menos verdade, porém, que 
o poder discricíonario, de que dispõe, pôde annullar ou transformar todo 
o plano financeiro do Governo, todas as precauções enviadas pelo ministro 



-- ~292 

âas finanças para conseguir o equilíbrio orçamentario, não cabendo a ·este, 
pois, a responsabilidade das consequencias que possam provir da execução 
de orçamentos, assim mutilados ou arredados dos planps organizados pelo 
Governo. · 

Accrescente-se que as propostas modificadas pelas commissões são 
ainda no plenario sujeitas a discussão, podendo cada membro do Parlamen-
to offerecer-lhes emendas, e facilmente se comprehende a desordem a que, 
com tal systema, está sujeita a legislação orçamentaria na França. 

A França offerece, na hora presente, diz o professor jêze, ·O typo do 
systema mixto da iniciativa governamental e parlamentar, resultado de uma 
confusão absoluta entre as materias financeiras ou orçamentarias e as 
questões legislativas alheias das firianças. Não se fez em França· a analy-

. se jurídica, que permitte distinguir o orçamento das leis propriamente ditas. 
Pelo simples facto de ser votado pelas Camaras, foi o orçamento conside-
rado como lei e tratado como tal. · 

Tão desenvolvidamente quanto comportam os limites de uin discurso 
parlamentar, e na medida do possível para me fazer comprehender, eu aca-
bo, sr. Presidente, de expor os traços caracteristicos dos tres systemas. que 
:>ervem de exemplares em materia de finanças, e mais particularmente de 
organização orçamentaria . Nas criticas dos varias autores, cada qual mais 
competente, com os quaes eu documentei o assumpto e il!ustrei o meu dis-
curso, ficou bem evidente a superionda·de do systema financeiro e da or-
ganização orçamentaria na Inglaterra. Os defeitos, os vícios radicaes do 
systema da iniciativa parlamentar exclusiva e da iniciativa mixta appare-
cem nessas criticas, contrastando admiravelmente com as excellencias do 
systema inglez da iniciativa governamental. 

Vejamos onde se foi inspirar o systema adaptado pelo Brazil. Sob o 
antigo regimen, prevaleceu o systema da iniciativa governamental na pre-
paração do orçamento, de accôrdo com a lei de 4 de outubro de 1831 e o 
art. 172 da Constituição do Imperio, concebido nestes termos. "O ministro 
da fazenda, havendo recebido dos outros ministros os orçamentos relati-
~os ás despezas de suas repartições, apresentará na Camara dos Depu-
tados, annualmente, logo que esta estiver reunida, um balanço geral da re-
ceita e despeza do Thesouro Nacional do anno antecedente, e· egualmente 
o orçamento geral de todas as despezas publicas do anno futuro e da im-
portancia de todas as contribuições e rendas publicas". 

No regimen vigente, porém, a Constituição Federal preceitua no n. 1 
jo art. 34, "que ao Congresso Nacional , compete privativamente orçar a 
receita, fixar a despeza federal annualmente e tomar as contas da receita 
e despeza de cada exercício financeiro". 

Quanto ao processo da confecção do orçamento, as suas primeiras li-
nhas são traçadas na lei n. 23, de 30 de outubro de 1891, a qual ' deter-
mina que "ao ministro das finanças compete centralizar e harmonizar, al-
terando ou reduzindo os orçamentos dos demais ministerios, para o fim de 
organizar annualmente a proposta do orçamento da União". A discussão 
do orçamento obedece ás disposições c0ntidas nos artigos 189 a 194 do re-
gimento da Camara. 

A proposta do orçamento é remettida pelo ministro da fazenda á Ca-
mara dos Deputados e entregue á Commissão de Finanças, que organiza· 
o orçamento da despeza de cada ministerio, bem assim o da receita, tomân-
do por base a proposta do Gov'erno. Para o desempenho da sua funcção 
te em os membros dessa commissão, pelo art . 58 da Constituição, o direi-
to de exigir dos ministerios ·todas as informações que julgarem necessarias, 
informações que deverão ser prestadas sem demora para não prejudicar o 
regular andamento dos trabalhos, bem como de pedir sejam convidados os 
ministros para conferenciarem sobre qualquer objecto julgado necessario.· 
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Organizados os orçamentos pela Commissão de Finanças, são dados á 
ordem do dia em segunda discussão, na qual cada deputado póde, resal-
vando o paragrapho 1" do art. 190 do regimento, apresentar. quantas emen-
das lhe aprouver, modificando como bem lhe pareça o plano do Governo, 
expresso na proposta do ministro das finanças. 

Encerrada a s·egunda discussão dó projecto e das emendas e artigos 
additivos a elle apresentados - por via de regra, na profusão que entre 
nós )a se tornou proverbial - réza o paragrapho z• do mesmo artigo: "vol-
tará o projecto assim emendado (ou muito remendado, fôra mais acertado 
dizer) á Commissão de Finanças, a qual, no seu ·parecer, tem a faculdade 
de propôr as modificações. que entender convenientes ao texto primitivo". 

Seguem-se os tramites da terceira discussão, em que não pódem ser 
apresentadas . emendas augmentando as despezas ou diminuindo a receita, 
salvo se fôr de accõrdo com a proposta ·do Governo. 

Antes de ir adiante, seja-me licito enunciar umas breves considerações, 
que me foram suggeridas por esta ultima disposição, com que a inflexível 
severidade do regimento - um tanto pilhericamente seja dito em abono da 
verdade - fechou a porta á insaciabilidade emendativa dos senhores depu-
tados. Na · segunda discussão, amplo, absoluto é o direito, concedido aos no-
bres e honrados representantes da Nação para manipularem, como bem 
entenderem, a pobre proposta orçamentaria, que só Deus sabe como póde 
aguentar, da Camara para o Senado e do Senado para a Camara, o peso 
das 'emendas que impiedosamente lhe são pespegadas. 

Até ahi o regimento está de boa parceria com os membros do Poder 
Legislativo; não se lembrou do Executivo, que bem póde ser esteja em se-
rios apuros a .pedir ao bom Deus que o livre da praga das emendas. Pois 
bem! E' na terceira discussão que o regimento se lembra do pobre do Gover-
no, para dizer aos representantes da Nação que "não podem apresentar 
emendas augmentando as .despezas ou diminuindo a receita, salvo. se fôr 
de accôrdo com a proposta". · 

Assim como quem diz: O que VV. E Ex. pretendem fazer, façam bem 
feito, emquanto é tempo; aproveitem emquanto a porta está aberta. E é 
precisamente o que fazem os nobres s·rs. deputados . Atrás da gravidade 
da disposição regimental, bem que elles comprehenderam o picaresco do 
aviso. · 

No Senado são os orçamentos sujeitos ás · mesmas normas. Sómente, 
como da Camara Baixa já o projecto vae pejado de . emendas e alterações 
sem conta, a Camara Alta, cujo numero de membros é muito inferior ao 
da primeira, e timbra em ser um centro de ponderação nas causas políti-
cas, em geral, e, em particular, em assumptos financeiros, tem a mão me-
nos leve, sinão por outros motivos, pelo menos para zelar a tradição de colla-
boradora mais edosa, e por isso mais ajuizada, quando se trata de equilibrio 
orçamentario. · 

O nosso systema, qual ahi o vemos sanccionado pela pratica, não é 
precisamente o norte-americano, isto é, o da iniciativa, da hegemonia ab-
soluta do Parlamento; pois, ao passo que, neste systema, o Governo se li-
mita a enviar ao Congresso, não uma proposta ou projecto, mas · simples 
matúiaes pa ra a organização orçamentaria, no Brazil o que o ministro das 
fi.nanças remette á Camara é a verdadeira ·proposta do orçamento . O nosso 
systema orçamentario é, pois, o mixto, cujo ·exemplar, como todos sabemos, 
é representado pela França. Tanto assim que o regimento interno ·- e fo i 
até por indicação do honrado relator da receita · ~ estatue que: 1•, no caso 
de não serem pelas commissões de marinha e guerra e de finanças apre-
sentados os respectivos projectos de lei dentro do prazo de sessenta dias, 
a contar da data do recebimento das propostas do Governo, serão conside-
radas projecto de lei, independente de parecer, as propostas do anno an-
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terior; 2", não sendo recebidas as propostas do Poder Executivo, aquellas 
Commissões, quinze dias depois de constituídas, . tomarão as propostas do 
anno anterior para base dos projectos de leis annuaes, que serão elabora-
dos dentro do prazo acima prescripto." 

"Convém accentuar, diz o relator da receita no seu parecer de 1912, 
que, deste modo, a Camara tornou patente que reputa de indeclinavel ne-
cessidade a apresentação, pelo Poder Executivo, das propostas de taes leis, 
visto como, no caso mesmo de lhe não serem ellas remettidas, ainda opta 
para base da acção congressional, pelas do anno anterior. ' 

A Camara, assim resolvendo, cpntinua S. Ex., affirmou a boa doutrina, 
que attribue ao Poder Executivo a iniciativa na preparação do orçamento. 
Temol-a sustentado em outros pareceres, co rroborando a opinião de emi-
nentes predecessores, que hão dado todo o realce aos trabalhos desta Com- · 
missão." 

Quer em principio, quer encarando á luz dos factos, o systema inglez, 
da iniciativa exclusiva do Governo na preparação do orçamento, offerece 
vantagens que resaltam, no confronto com o systema opposto da iniciativa 
do Congresso nos Estados-Unidos e o mixto na França. 

Bem interpretando a questão, assim se enunciou, em 1903, o sr. depu-
tado Anizio de Abreu no seu parecer sobre o orçamento: 

"Ao Executivo, que faz a administração, que governa, que executa, 
que conhece ao vivo e de perto sente e soffre as necessidades do Estado 
e da administração, é de razão que caiba a primazia na confecção do or-
çamento. A' Cama-ra compete a critica, a fiscalização, o exame e, conse-
quentemente, o voto ou o repudio das medidas solicitadas ou dos meios e 
expedientes indicados. Quando não pela logica dos principias, ao menos 
pela dos factos, esta funcção é indisputavel ao Governo, que, naturalmente, 
melhor se acha apparelhado para desempenhai-a. Sobram-lhe para isso 
recursos, que .ao Congresso faltam. E' elle que tem á mão os elementos; 
os dados e os documentos precisos, que dispõe sem esforço dos meios in-
dispensaveis ao seu exercício, dos dados estatísticos, dos archivos do The-
s.ouro e - o que mais é e o que é tudo - do pessoal pratico e habilitado 
que está ás suas ordens." 

·causa curiosa, escreve Leroy-Beaulieu ( Traité de la se. des !in., 1912), 
segundo a Constituição ingleza, os poderes da Camara das Communas são 
mais reduzidos em materia financeira do que em outro qualquer parlamen-
to e, em vez de procurar praticamente augmental-os, parece que se pre-
<Jccupa em os restringir. Póde a Cama r a dás Communas tudo propô r em 
questões .políticas, salvo augmento de despezas ou de impostos. Duas são 
as -razões dessa notavel interdicção: de um lado, o respeito da responsa-
bilidade ministerial . Como poderia um ministro das finanças ser moralmen-
te e realmente responsavel pela direcção financeira do paiz, se lhe impõem 
despezas que elle julga i·nopportunas, superfluas ou excessivas? Como po-
deriam os ministros responder pelos actos dos seus departamentos, se nes-
ses actos nenhuma iniciativa lhes coube? A segunda razão é que se tem 
pensado com muita sabedoria que as camaras examinam e concebem mais 
daramente o caracter de uma despeza, do que o algarismo ao qual a mesma 
se deve elevar. 

Concordo com as razões do eminente financista francez. Como, po-
rém, é no famoso principio da responsabilidade . ministerial que e lias fo-
ram buscar a sua força, eu me permitto uma observação que apoia e am-
plia o argumento. 

Essa abstracção da responsabilidade, na qual os ideologos do presi-
dencialismo e do parlamentarismo porfiam em haver descoberto a varinha 
de condão das excellencias dos dous regimens, os primeiros collocando-a 



-295-

nas mãos do presidente da republica, . os segundos, nas do chefe do ga-
binete ou do ministerio, tem a mesma virtude, applicada ao presidencialismo 
para a defesa da iniciativa governam·ental em materia de orçamento. 

Como ha de um presidente da republica, que é o depositaria consti-
tucional da formula de todas as responsabilidades politicas perante a Na-
ção, responder a esta pelos erros e desatinos que sacrificam os dinheiros 
dos contribuintes, se os planos financeiros do seu secretario das finanças, 
que é titular da sua immediata confiança, são desorganizados ou mutilados 
por aquelles, a quem ella, a Nação, confiou a tarefa de zelar e defender 
os seus interesses vitaes, isto é, pelos seus representantes? 

Sr. Presidente, na exposição critica que acabo de fazer sobre os tres 
systemas que servem de modelo em politica financeira, um facto se evi-
dencia: o direito amplo de ·emenda, conferido aos membros dos parlamen-
tos, é um elemento grandemente perturbador de uma organização orçamen-
taria normal, sadia, na qual o equilibrio estavel depende necessariamente 
da harmonia de vistas entre o Governo, que preciza dos recursos do The-
souro para os applicar ás despezas publicas, e .o Parlamento, cuja missão 
capital é autorizar o emprego daquelles recursos para as despezas, por elle 
fixadas em decisão que tem caracter de lei. 

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Acho esta theoria muito relativa ; 
ao nosso paiz é de difficil applicação. 

O SR. VICTOR DE BRITTO - Já homem eminente dissera que neste mun-
do uma pessoa só póde estar com a verdade ou com o erro, e o resto da hu-
manidade com o erro ou com a verdade. 

Respeito muito . a opinião de S. Ex.; sabe disto ; mas acima de tudo que-
ro estar com aquella em que mais confio. 

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE- Como theoria . . . 
O SR. VICTOR DE BRITTO - Não como theoria: a pratica tem demons-

tra,do a superioridade da organização orçamentaria que se inspira naquelles 
princípios. . 

E' com a pratica que eu argumento, não é apenas com os livros; estou 
demonstrando que temos provas praticas a respeito do assumpto. (Apartes. ) 

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - ·No proprio Gastão Jeze, V. Ex. 
havia de ter visto que não é essa a doutrina adaptada pelo Parlamento Ame-
ricano. Isto é um facto; apezar de ser diversa a doutrina, lá a pratica é 
muito semelhante a nossa. 

O SR. VICTOR DE BRITTO - E' semelhante no ponto de vista. dos es-
banjamentos. Mas é preciso notar que, ao passo que os Estados Unidos es-
tão procurando corrigil-os, nós; aqui, estamos longe disso, parlamentares e 
·governos. Dos governos tratarei dentro em pouco, opportunamente. 

O direito de propor augmentos de credito, diz Leroy-Beaulieu, devia 
ser absolutamente supprimido á iniciativa parlamentar: esse direito é exor-
bitante e perturbador da administração . Só o Poder Executivo está colloca-
do em condições de ver o que é util e possível na situação do paiz. 

Para remediar taes inconvenientes, assignalados em todos os palzes, 
onde vigora o systema da iniciativa parlamentar ou o mixto, teem-se pro-
posto tentativas de restricção ao direito de emenda. Já em 1881, Bambetta 

·tentou abolir na França a iniciativa parlamentar em materia de credites. 
Em 1895 e 1896, os proj ectos de lei, nesse sentido apresentados á Camara 
dos Deputados, naquelle paiz, pelos srs. Reinach e Bottdenoot, esbarraram 
ante o texto constitucional, que não póde ser revogado por uma lei o; dina-
ria . Isso, porém, não impede que a difficuldade seja contornada pelo regi-
mento da Camara, sem offensa grave ao preceito da Constituição. 

· Tem-se ponderado, diz o professor Allix, que, se uma lei ordinaria não 
pode restringir o·s direitos assegurados aos rnembros do Parlamento, nad:i 
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inhibe, h.\lavia, que cada uma das camaras tenha a liberdade de decidir 
soberanamente o modo como entend·e de fazer uso dos seus direitos. A 
Camara, dos Deputados, por exemplo, é livre de determinar no seu regimen-
to interno o processo, os limites, para o exerc-ício do seu direito illimitado 
de iniciativa em ma teria de orçamento . Em <>utros termos, a reforma, que· 
não pode ser realizada por via legislativa, pode-o por meio de uma altera-
ção no regimento. Assim que, a Camara ada-ptou, em 16 de março de 1900, 
duas propostas, uma de R ou vier e outra de Berthelot, redigidas nestes termos: 

"a) Nenhuma emenda ou artigo addicional pôde ser apresentado ao or-
çamento, depois das tres sessões que seguem á discussão do relataria, em 
que figura o capitulo visado. . 

b} Nenhuma proposta, quer para augmento de ordenados, quer de in-
demnizações ou pensões, quer para a creação de serviços, de empregos, de 
pensões, ou para a sua extensão fóra dos limites traçados pelas leis em 
vigor, pôde ser feita a titulo de emenda ou de artigos addicionaes do or-
çamento." 

Neste sentido foi apresentado, em uma das sessões da presente legis-
latura, um -projecto do meu excellente amigo, . o sr. deputado Martim Fran-
cisco, um dos mais denodados defensores dos dinheiros publicas que, para 
felicidade da Patria, em boa hora a Paulicéa teve a lembrança de arrancar 
á advoçacia de Santos para o collocacar aqui ao rerv·iço da Republica. Não 
me é licito prever a sorte que está reservada ao projecto, nascido de tão 
boa fonte. Aproveito, porém, a o.pportunidade para declarar que aguardo a 
s·Lla discussão, para sobre elle exarar o meu juizo, favoravel por sem duvi-
da, reservando-me o direito, que hei de, então, tornar effectivo, de am-
pliai-o de accôrdo com as idéas que nutro a respeito de direito orçamen-
tario. 

Nos Estados-Unidos, onde a politica dissipacionista do Congresso é tra-
dicional, graças ao radicalismo da iniciativa parlamentar no orçamento, 
desde 1885 se vem operando o movimento saneador, capitaneado por espí-
ritos dos mais eminentes daquelle paiz. Uma das· razões do poder extra-
ordinario, quasi autocratico, do presidente da Camara dos Representantes, 
do Speaker, nos Estados-Unidos, depois das reformas alli introduzidas no 
regimento interno, foi a necessidade de oppôr um dique aos abusos dos mem-
bros do Congresso em materia de creditas orçámentarios . Um dos maiores 
títulos de gloria do Sr. Reed (antigo Speaker), diz o autor Reinsch, citado 
pelo professor Jeze - tem-se affirmado - foi haver-se collocado como an-
temural entre o thesouro publico e a extraordinaria voracidade da Camara 
para as despezas . Os successores do Spea~er Reed não teem revelado ·a 
mesma energia. Entretanto, no momt:nto presente, diz aquelle professor, é 
para o Speaker e os leaders da Camara que todos convergem as vistas, na 
esperança de que nelles s.e centralize a força, capaz de impedir a anarchia 
e as dissipações financeiras. 

De quanto hei dito, Sr. Presidente - e fôra um nunca terminar, se 
nesse terreno quizesse eu proseguir - uma convicção õe me arraigou no 
espírito, depois do estudo superficial, a que me hei dado, de causas orça-
mentarias: é que nós, os homens dos parlamentos ou dos congressos, go-
samos de muito má fama em todas as partes do mundo. 

Mercê do bom Deus, eu espero, porém. vingar a mim e aos meus col-
legas, deste e dos outros continentes, quando chegar a vez, que não demo-
ra, de ajustarmos contas com os governos, e apurarmos as responsabilidades 
que lhes tocam na partilha da política de esbanjamentos. _ 

Sim confessemos os nossos erros, nós os representantes da Naçao, 
aqui, co~o acolá; mas não consintamos que sobre os nossos hombros quei-
ram lançar o Hymalaia das responsabilidades. Não consintamos na parti-
lha do leão em favor do Executivo . Reclamemos uma partilha · razoavel . E, 
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depois · de feita· esta, · acabemos por concordar · que a melhor politica finan-
ceira, no systema representativo, é aquella que se inspira . na fiel compre-
hensão, que cada um dos ramos do poder publico deve ter, da funcção que 
lhe foi confiaçia pela soberania s·ocial. · . 

Admittindo, Sr. Presidente, que o direito parlamentar de emenda seja 
supprimido, o que, sem sombra de duvida, alliviaria os ministros das finan-
ças de um dos seus mais torturantes pesadellos, nem assim estariam ainda 
removidos todos os vi cios da organização orçamentaria. H a a considerar os 
que derivam da acção do Poder Executivo. Eis o momento de tomarmos 
o nosso despi que. Entendamo-nos. Um orçamento é, na essencia, um appa-
relho de previsão de recursos ou receita e ·de despezas. Não pôde, pois, 
obedecer ao ,rigor das equações ou dos calculas mathematicos; está sujeito 
a varias contingenci-as, que é sempre de mister haver em conta, que se não 
podem impunemente desprezar. H a em todo orçamento duas ordens de des-
pezas, umas fixas - os juros e a amortização da divida, os ordenados dos 
funccionarios civis e militares, por exemplo; outras variaveis, eventuaes, 
sujeitas á influencia de certos factores, em cujo numero se contam as des-
pezas com trabalhos puàlicos, como estradas de ferro, portos, creditas para 
compra de armamento em caso de necessidade, reclamada pela defesa na-
cional, etc. • · 

Dessa contingencia nasceram certos creditas depois da votação dos or-
çamentos pelos poderes legislativos : são os creditas supplementares e os 
extraordinarios, os primeiros consitindo em augmento de creditas que figu-
ram no orçamento, .mas que ·as ministros julgam insufficientes, dil atando-os 
na medida das necessidades reaes dos seus departamentos -'- facto um tan-
to' raro, seja assignalado -em abono da verdade - ou da soberania dos seus 
capri-chos e as suas extravagancias administrativas; os segundos, em abo-
nos feitos para serviços não previstos ou consignados no orçamento. 

Depois dos abusos de augmentos de creditas .pelos membros do Corpo 
Legislativo, é · nesta questão dos creditas supplementares e extraordinarios 
e dos estornos, que reside a eterna luta entre o Poder Exerutivo e o Le-
gislativo. Neste terreno, tres interesses estão em frartco conflict.o: o finan-
ceiro, que se empenha em prevenir o incitamento ás grandes despezas, no 
intuito de tornar uma realidade o equilíbrio orçamentario ; o político, que 
quer a app!icação fiél do direito parlamentar. a fiscalização effectiva do em-
prego dos dinheiros publicas pelo Poder Legislativo, para evitar aue as 
suas resoluções sejam burladas ou violadas pelos ministros; o administra-
tivo, que quer que certas despezas urgentes e necessarias, não previstas, 
~ejam pagas sem demora. . 

Ora, nesse conflicto, a lição dos factos demonstra aue a victoria tem 
cabido sempre ao Poder Executivo, de modo que os orçamentos primitivos, 
mais ou menos seriamente discutidos e votanos pelos parlamentos, com os 
seus inseparaveis remendos e emendas, acabam por ser documentos fictí-
cios, graças ás multiplas manipulações por que passam nos varias departa-
mentos da administração superior. 

Quem quer que estude as vicissitudes da legislação sobre este tão · rele-
vante problema do organismo financeiro , na França, cujos l-egisladores e 
estadistas de ha muito lhe veem dedicando a mais assídua attenção, terá de 
convencer-se de aue nenhuma medida legislativa tem logrado combater de 
modo seguro e efficaz o abuso dos creditas supplementares e extraor-dinarios. · 
E' · que os costumes - dil-o com profunda sabedoria Leroy-Beaulieu, cujo 
pensamento eu estou fielmente traduzindo - são sempre mais fortes do que 
as leis; é que os mãos habitas administrativos prevalecem sobre os regula-
mentos. Para prevenir a prodigalidade, todos os organismos const.itucionaes 
são insufficientes, quando o Poder Executivo e o Legislativo não teem o 
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proposito firme de resistir a todas as fantasias, e quando esse proposito não 
é fortalecido pela ~radição. 

Conceitos admiraveis de verdade são esses, Sr. Presidente, que deviam 
calar no animo de governantes e legisladores. Tem razão o eminente eco-
nomista francez. H a uma causa que se sobrepõe -a todas as leis políticas: 
são os habitas e os costumes, quando esses habitas e esses costumes se nao 
inspiram naquella política que já Aristoteles dizia inseparavel ~a moral e, 
no conceito de José Bonifacio, é filha da moral e da razão. 

A lei de 1878, na França, estatue que "nenhum credito supplementar ou 
extraordinario seja concedido, si não em virtude de lei"; interdiz, de modo 
absoluto, a abertura, por decreto, d'e creditas extraordinarios em qualquer 
hypÔthese e de creditas supplementares em· caso de dissolução das · camaras. 

Quereis saber que resultados praticas produziu a lei de 1878? Nenhum. 
A prova aqui a temos nos dados fornecidos pelos documentos officiaes. Em 
um quadro, annexo ao orçamento de 1911, dos creditas abertos e dos an-
nullados, no período de 1893 a 1908, para todos os ministerios, se verifica O 
seguinte: 1 o, que .o total dos creditas addicionaes nos dezesete annos, de-
corridos de 1893 a 1909, se ·elevou a 2.993 milhões de francos, ou seja uma 
média annual de 235 milhões; 2°, que nos dezeseis annos, de 1893 a 1908, 
as annullações ·de creditas attingiram apenas a cifra de 1.218.624.000 fran-
cos, isto é, uma média annual de 76. 164.000 francos; 3°, que a di fferença 
total para os dezes.eis annos, dos creditas addicionaes sobre os annullados, 
excedeu de 1 .493 milhões, o que equivale a um excedente médio de 93 112 
mílhões dos primeiros sobre os segundos. 

Nesses dados insophismaveis está a prova da collaboração dos gover-
nos na política das dissipações, do laissez-aller na gestão das finanças. O 
mais interessante é que as notas explicativas, ministradas pelo Governo 
para justificar os creditas addicionaes, provam que estes podiam ter sido 
facilmente ·evíta·dos, diz Leroy-Beaulieu. De modo que, mesmo nas cir-
cumstancias mais normaes, accrescenta, o que annualmente se verifica é a 
addição ao orçamento de 150 a 160 milhões de creditas supplementares ou 
extraordinarios, ao passo que as annullações de cred-itos em fim de exer~ 
cicio sobem apenas a uns 60 milhões, excedente, dest'arte, o algarismo real 
das des.pezas, quasi regularmente de 100 milhões o orçamento votado pelas 
camaras. 

O abuso dos creditas addicionaes, tidos por todos os mestres das fi-
nanças como um dos peores cancros do organismo financei ro, vem dOllll· 
nando entre nós soberana e d iscrecionariamente desde os primordios do an-
tigo n!gimen, tendo attingido nas nossas estatísticas algarismos, que se po-
dem ufanar de pedir meças, na infancia da nossa vida politica ás cifras, 
tão severamente e justamente condemnadas pela critica de Leroy-Beaulieu 
á organização orçamentaria da velha França, que é bem a nossa bisavó nas 
tradições ethnicas e constitucionaes. 

Para se fazer o juizo exacto do que acabo de affirmar, para que se 
me não acoime de exagerado, eu offereço, a titulo ·de testemunho das mi-
nhas ·palavras, o quadro dos creditas addicionaes, inserto á pag. 162 do re-
lato rio da receita. O total desses creditas no período de 1889 a 1912, ele-
vou-se á somma de 1 . 603.324:995$628 . 

. Muito· outro é, Sr. Presidente, o quadro que na Inglaterra s•e expõe ·ás 
vistas do analysta. Naquelle paiz os creditas supplementares (sztpplementary 
estimates), os unicos em vigor em tempo normal, diz Stourm, applicam-se 
a 'todos os serviços civis e militares . H a os supplementos de verão e os de 
primavera, ambos deliberados nas mesmas condições das leis de finanças, . 
isto é, votadas pela Commissão Geral da Camara e depois no plenario. 

Com excep.ção do período de 1900 a · 1904, em que os creditas extra-
ordinarios, votados para a guerra do Transwal, modificaram gravemente as 
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prev1soes orçamentarias, ·os dados, por mim colhidos nos livros magistraes 
de Leroy-Beaulieu e Stourm, demonstram com admiravel evidencia quanto 
a organização financeira na Inglaterra é ciosa de evitar este flagello dos 
orçamentos - os creditos addicionaes. 

Assim, no exercício de 1887 a 1888, as verbas votadas · no orçamento 
não chegaram a ser exgotadas e - facto verdadeiramt:nte raro - os mi-
nistros da guerra e da marinha não reclamaram nenhum credito addicional. 
Na exposição financeira do sr. Goschen, em 26 de março de 1888, se lê 
esta declaração do ministro das finanças: "O exercito e a marinha não ex-
gotaram os fundos postos á sua disposição, e não tiveram necessidade de re-
correr a nenhum credito supplem,entar. E' a primeira vez, desde 1870, que 
esses serviços conseguem evitar essas despezas addicionaes, que descon-
certam as previsões ministeriaes e perturbam a economia orçament!l-ria. Em 
julho de 1912, um credito supplementar de 24.950 .000 francos, pedido 
para a marinha, foi um acontecimento excepcional, que causou grande emo-
ção e provocou celebres discursos no seio do Parlamento. 

Em quasi todos os exercícios intermediarias aos dous referidos, os 
saldos, mais ou menos avultados, resultantes da differença entre as despe-
zas realizadas e as votadas no orçamento, foram sufficientes, ou mais do 
que isso, para cobrir os creditos supplementares, ás vezes abonados. 

As causas dessa situação financeira privilegiada da organização das 
finanças na Inglaterra são bem conhecidas, diz Stourm. A Thesouraria, 
isto é, o ministro das finanças, revisa, com autoridade predominante, toaas 
as estimativas de despezas e dota-as assim de uma solidez que lhes permit-
te atravessarem intactas o período de execução do orçamento. A inicia-
tiva parlamentar interdiz-se espontaneamente qualquer proposição, capaz de 
comprometter o equilíbrio orçamentario, o que tem podido durante ·muito 
tempo comprimir as tentações de creditos supplementares. Não obstante 
os desvios presentemente assignalado~. a média conserva ainda uma in-
fluencia salutar. O espírito .publico, affeito á pratica dos negocios, conside-
ra o rigor orçamentario como o primeiro bem: não h a despeza. mesmo util, 
que não possa esperar um anno. Não se abrem creditos supplementares, a 
não ser em casos raros, geralmente só para os ministerios da guerra e· da 
marinha. 

Até agora, Sr. Presidente, teem versado as minhas considerações sobre 
os vícios do organismo financeiro, ora inherentes á iniciativa dos parlamen-
tos, que, infieis á sua missão de zeladores dos dinheiros dos contribuintes, 
abusam do direito que lhes foi conferido pela soberania nacional, votando 
creditos, dispensaveis uns, condemnaveis outros, não raro de parceria com 
o Governo, em detrimento do equi!ibrio orçamentario, ora á propria admi-
nistração que, desescrupulosamente, abre as portas á politica de dissipa-
ções, com o recurso dos creditos supplementares e extraordinarios, aos quaes 
entre nós se tem associado a praga dos avisos reservados. 

Mas, admittindo que uma boa · prophylaxia política contra esses vi cios 
seja assegurada por meio de um orçamento bem elaborado, e votado em 
equilíbrio, e de um accôrdo serio entre os representantes da nação e os go-
vernos contra os creditos addicionaes, estarão assim satisfeitas todas as 
condições necessarias para o funccionamento regular de um orçamento fi-
nanceiro? Certamente, não. 

Por melhor que seja o estado de saude de um organismo qualquer, por 
mais solidas ·que pareçam as suas condições de vitalidade, a sujeição aos 
preceitos da hygiene, a ordem na applicacão desses preceitos são facto-
res imprescindíveis para que essas condições se mantenham, de modo a ga-
:-antir ao .organismo elementos de resistencia contra os males que, de im-
vroviso, o possam af\fectar ; 
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Mutatis mutandis, o · mesmo succede com o org-anismo financeiro. k boa 
ordem e a probidade na gestão das finanças, para que os dinhe'.ros pub!i-
cos sejam applica-dos aos fin·s a· que devem ser destinados, d.e accôrdo com 
as resoluções, criteriosamente votadas pelo Poder Legislativo, e.is o ponto 
em torno do qual : gyra:m as maiores difficuldades na organ:zação de um 
bom systema de finanças. 'E, para o conseguir, só ha um meio pratico e effi-
caz: a fiscalização financeira. Esta é a ultima parte do trabalho que estou of-
ferecendo á apreciação da Cama.ra. 

De mu:to tempo, Sr. Presidente, vem a fiscalizçaão orçamentaria con-
stituindo objecto de sérias preocéupações da parte de homens eminentes, 
interessados no estudo e na solução des-ta .parte do problema das finan-
ças. Sem pretender negar origens mais remotas, pos~.jvelmente existentes 
na abundante litteratura respectiva, o que de mais positivo e assás instru-
ctivo !lle foi permittido co.lhe~ nas varias fontes que pude consultar, se re-
fere á lei de 25 de março de 1817 na França. 

O facto em que se originou a referida lei, na qual se f:rmou de modo 
indestructivel o principio da fiscalização financeira, foi uma despeza de 
tr:nta e seis milhões de francos, feita pelo ministro da guerra fóra dos cre-
ditos, que haviam sido abonados pela lei de 26 de abril de 1816. Foi então 
que a Camara percebeu que a votação das despezas realizadas é de medío-
cre, importancia, se uma severa vigilancia não preside á verificação exacta 
do emprego dos dinheiros publicos. "A lei que fixa annualmente as receitas 
e as despezas a realizar no Es•ta·do, é s.em duvida uma precaução salutar e 
ílecess·ar~ a, dizem Roy e Beugnot ho seu relatorio sobre a lei de finan-
ças; "ma-s a verificação do emprego dos fundo•s, de conformidade com os 
creditos concedidos, é de uma importancia muito maior. A primeira sem 
a segunda nada mais seria do que uma pura illusão. Essa ver'.ficação deve 
ser, a um tempo, o meio de regular definitivamente as receitas e despezas 
do anno futuro e de prevnir os gastos abusivo-s." 

No intuito de dar effectivida:de a essa ver:ficação, a .commissão legis-
lativa, encarregada do .exame da lei de finanças de .1818, propôz uma serie 
c~ e disposicõ·es, que se . tornaram fundamentaes. Essas disposiçõe·s formam 
o titulo XII da lei de <jS de março de 1817. O art. 148 dessa lei preceitua 
que os ministros são obrigados a apresentar ao Parlamento em cada se~·são 
as contas das suas operações no anno precedente; que devem estabelecer 
a comparação das despezas, por elles autorizadas durante a sua administra-
ção, com as ordens que transmittiram no mesmo espaço de tempo e com 
os .creditos particulares, abertos a cada um dos capítulos do seu respectivo 
orçamento; que o m:ni•stro das finanças deve apresentar: 1•, a conta da 
clivida publica; 2", a conta geral dos orçamentos, estabelecendo, por exer-
cício e por natureza de receitas e despezas, a ·comparação das avaliações 
dos orçamentos com os productos Uq.uidos das contribuições, as ordens do 
mini~.tro e o•s pagamentos realizados; 3", a conta do Thesouro; 4•, a ·conta 
da arrecadação dos productos brutos das contr:buições directas e indirectas. 
Essas contas annuaes devem revocar a situação na época da conta prece-
dente de cada um dos ·exercícios não encerrados ne~sa época, e dar os por-
menores das operações feita•s depois, bem como a situação actual de cada 
exerci cio. 

As reformas, realizadas no mecanismo da fiscalização ·e da co·ntabi-
lidade das f:nanças nos pa.izes bem organi:õados e admini•strados, se não 
logram ·eliminar, por impossível, todo•s os abusos e dilapidações por pàrte 
dos ordena.dores, isto é, dos que autorizam com a sua as·sigrtatur·a os paga~ 
mentos, e dos res·ponsaveis, a saber, dos que manejam os fundos pub!icos 
como pagadores e recebedores, pelo meno·s tornam muito diff:ceis e raros 
taes abusos e dilapid·ações, que, muitc. ao contrario, são faceis e frequentes 
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r.os paizes d·e fiscalização e contabilidade financeira rud:mentares ou defei~ 
tuosas. 

Que ha ém nosso paiz em materia de fiscalização e contabilid·ade da'S 
frnanças? Bem pouco realizado, estado quasi rudimentar ou, j)elo. menos, 
muito defeituoso·. 

A fiscalização financeira, problema altamente complexo, em cuja exe-
cução entram, no mais alto grão, <l.ous factores insej)Sraveis - a competen-
cia technica e a probidade - é exercida: 

a} pela Administr·ação ; 
b} pelo Congresso ; 
c} pelo Tribunal de Contas. 
A fi.gcalizacão administrativ.a, exercendo-se bi.erarchicamente sobre to-

dos os detentor·es dos dinheiros publir.os, a legislativa sobre os ordenadores, 
que são os min:stros e a judiciar"'.1 sobre os responsavei•s e tambem so-
bre os ordenadores ( ?} , tem por escopo associar-se, em harmonia de vistas, 
para dar realidade e força ao funccionamento normal do organismo finan-
(;eiro . · 

A fiscalização .il.dmini•strativa, á qual, entre outros m'.steres, incumbe 
r, mais relevante de todos, a arrecadação dos impostos, a percepção das ren-
das publicas, offerece, de época bem remota, Ja.cunas e deficieilcias, para 
as quaes emba.Jde teem aconselhado medidas efficazes os homens maios em:~ 
rentes. 

Entre as princi·paes mooidas, diz o professor Veiga Filho, da Faculdade 
de Direito de S. Paulo, no o eu excellente livro, M'anuall da soiencia das fi-
nanças, destacam-se a centralização da receita e despeza, a unificação da 
cont·abilidade e um bom regimen de tomada de .contas. 

"Sem a centralização da despeza do pessoal e do material do Thesouro 
e suas delegações, principio já consagrado em nosso paiz pelo art. 73 do 
Jecreto n. 736, de 20 de novembro de 1850, não é poso:ivel unidade admi-
nistrativa e verdade orçamentari'a. Da mesma fórma succede com a centra-
ilzação da receita, que tanto contr:bue para o exacto conhecimento da arre-
cadação. Com ·a multipli.cidade de caixas, com a pluralidade de contabilidade, 
com as gestões autonomas e independentes do Thef>ouro, é impossível o re-
gular funccionamento da admin:·stração financeira." 

Unificada a contabilidade em nosso paiz - diz o Sr. Dr. Didimo da 
Veiga com a autoridade que lhe é unanimemente reconhecida - desappa-
recem. todas as d:rectorias de contabilidade especiaes a cada- mini.s.terio; 
passam ellas a ser depencia da directoria geral da contabilidade da .Repu-
q!ica, continuando a funccionar nos ministerios, não como secções ou dire-
ciorias da contabiEdade da guerra, da marinha, da viação, da justiça, das 
eo;;tradas de ferro, dos correio·s, dos telegra'jlhos, sujeitas aos mesmos mi-
:,i·sterios, mas como estações delegadas do Thesouro, no qual exista o chefe 
da contabilidade geral da ·Republica, que é o 'liirector da contabilidade da 
fazenda, cabendo ao resj)ect:vo ministro a suprema fiscalização da contàbi-
iidade publica da União. 

Entre as vantagens praticas da uni fi.cação da contabilidad e publica, 
plenamente demonstradas no relatorio do Tribunal de Contas de 20 de 
agosto de 1899, duas' sobrelevam: a primeira é a simpl'.ficação dos processos 
de escripturação e contabilidade; a segunda consiste na predominancia sa-
iutar que o ministerio das finanças exercerá na ges.tão finance'.ra do paiz, da 
qual resultará a unidade da exacção e da applicação da reecita ás despe-
zas publicas, eliminando as divergencias, entre aquelle min'.sterio e os outros 
departamentos da administração, ori.ginarias da pratica vigente. 

Da tomada de contas ao·s exactores da . receita e pagadores da des-
peza, ou da exacta ver:ficação 'lia arrecadção e dos gastos effectivamente 
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realizados, diz o profes·sor da Faculdade de Direito de São Paulo, depeaJe 
c conhecimento rea.l e definitivo da gestão financeira de um exercício or-
çamentario. · 

Duas palavras, Sr. Presidente, sobre a f:scalização judiciaria. Deus 
me livre da pretenção de entrar em desenvolvimentos sobre esse assumpto, 
que tem sido objecto das cogitações de insignes escriptores, e>tadistas e ju-
risconsultos. dentro e fóra do nosso paiz. Para tanto me não sobraria o · 
necessario folego. Duas palavras, pois. 

A f:!'calizacão judieiaria, que, sob o lmperio, era feita pelo tribunal do 
Thesouro Nacional, é pela Constituição da Republica conferida ao Tri-
bunal de Contas. Convém, todavia ," não esquecer, a titulo de antecedentes 
historicos, as tentativas, neste sentido feitas por estadistas· do eX:tincto re-
gimen. Em 10 de julho de 1845, o ministro Manoel Alves Branco apresentou 
à Camara uma propo.~ta, creando o Tribunal de Contas, a ·qual foi adaptada 
como projecto de lei pela Commissão de fazenda em 6 de agosto do mesmo 
anno; em 1879, 1888 e 1889 outros min'.stros "fizeram sentir a conveniencia 
da creação de um instituto dessa natureza. o .qual, na ohra•se do Sr. João 
Alfredo, garanti.sse a administração dos di nheiros publicos e fosse o ali-
cerce sobre que se levantasse a . fiscalização parlamentar". 

Na Inglaterra a fiscalização do serv'co das despezas publicas é con-
fiada á supremacia de um alto funccionario, o fi$Ca·l-audi tor-geral, indepen-
dente, autonomo, "cuja revogação só pód.e ser provocada pelo Parlamento, 
e que é encarregado de velar pela estricta execução das vontades do Poder 
Legislativo, á super-vigilanc:a do qual está confiado o serviço das desoezas 
J;Ublicas". Correlativamente, o Conselho da Thesouarria, cuja autorid11de so-
bre os outrO$ departamentos ministeriaes é preponderante e inco·ntestada, 
regula as ordens minister'aes. Com tal organização os excessos de cre-
dito não se podem produzir. Amplamente o provam as considerações, por 
mim enunciadas em relação áquelle paiz, quando me occupei dos creditas 
5ddicionaes. 

Na Russia, paiz em que a r:scalização é da alçada do Poder ·Executivo, 
um mi·nisterio especial dirige, nas províncias, sessenta camaras de verifica-
ção de contas, fóra da acção do-s governos locaes. Essas camaras revisam 
as operações dos responsaveis, recebem os documentos da contab:lidade á 
medida que se vão preparando, e, ellas proprias, escripturam as contas de 
con rormid ade com esses documentos. Os membros dessas camaras ap.resen-
trum-se inopinadamente, em épocas · periodiicas, . nos escriptorios dos. res-
ponsaveis, operam verificações de ca:xa, ""ncedem a p·esmd7 "S locaes e 
outras. 

Os Estados-Unidos e a Republica Argentina não possuem tribunal de 
contas como orgão autonomo, independente do Poder Executivo. A fisca-
lização financeira nesses paizes é fe:ta por' orgãos da adminis tração: 

Os exemplos que acabo de mencionar, refer·entes a nações bem orga-
nizadas, servem ·para demonstrar que a i'!IJstituição do tribunal de contas 
r·ão é, por ora, considerada, pelo menos no consens.o geral, um orgão indis-· 
pensavel do organismo financeiro: 

Em que argumentos, pois, se esteiam os seus paladino-s? Ouçamos o 
Sr. Senador Bulhões. Na sessão de 7 de junho de 1893, no Senado Federal , 
;~ssim se enunciou S . Ex.: "·Em um regimen . politico como o nosso, em 
que os ministros não são responsaveis, nã{) vivem da confiança parlamentar; 
e a responsabilidade presidencial só em casos graves, segundo parece, se 
tornará effectiva, sobe de · ponto a necessidade de um tribunal de contas, 
sob pena da nullificação e absoluto desprestigio do Congres•s·o Nacional e 
do inevitavel viciamento das institu:ções". 

Si bem interpretei o pensamento do preclaro economista patrício, elle 
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pensa com Giovani Geanquito (citado pelo professor Veiga Filho), o qual, 
encarecendo as vantagens do systema radical de tribunal de contas, entende 
que "a contrastação p()ssivel bastará em relação aos agentes fiscaes, por-
que estes prestam cauções que lhes tornam efficaz a responsabilidade em 
defesa do Thesouro. Mas os ministros não prestam fiança, por onde asse-
gurem ao .Estado a reparação do damno que causarem; e, portanto é mis-
ter uma garantia preliminar, e que está precisamente na fiscalizaÇão pre-
ventiva do tribunal". 

Con·sultemos Leroy-Beaulieu. A' pagina 160 do seu "Traité de la science 
des fínances", edição de 1912, se Jê: "Les démocraties modernes, parti-
culierement dans le domaine financ:er ou elles montrent tres peu de pré-
voyance, · .2:nt besoin de frein. Le controle préventif de la cour de comptes 
en est un; s'il n'est pas d'une efficacit- absolue, il serait utile dans nom-
bre de ca:; et, tout au moins, i! instruit !e pays des infractions légales, dont 
celui-ci est victime, et le met en état de se défendre". 

Dous argumentos, Sr. Presidente: um colhido na irresponsabilidade dos 
ministros; o outro, na falta de juizo das democrac:as. Contra a primeira, 
o tribunal-caução; contra a segunda, o tribunal-freio. Mas, se o argumento 
ela irresponsabilidade' ministerial vale para os paizes de regimen pres.dencial, 
porque e para .que tribunaes de conta na Italía, na Belgica, na França e em 
outros paizes, onde es•sa ·rseponsabiLdade passa por ser um dogma? 

A f{l}.ta de previdenoia das democracias é um puro argumento de pala-
vras, de que se soccorre o sabia economista francez. Para o demonstrar, ha 
uma objecção que resiste a qualquer contradicta. A propria historia das fi-
nanças, que, na penna magistral ·de Leroy-BeauLeu, conta um dos seus 
melhores collaboradores, ahi está para attestar que a im.previdencia finan-
ceira não é patnmonio das democracias. Os exemplos das grandes derroca-
das financeiras, que teem causado a ruína de muitas nações, part:ram das 
monarchias absolutas, cuja imprevidencia os Turgot e os Necker não ces-
saram de condemnar, e, no ról des:.as grandes cr.ses, registradas nos tem-
pos ma1s proximos, por ora tem cab1do a pr1maz.a á Grec1a, t:lespanha, Por-
tugal, }:;gypto, ltaha e Turqu1a, pa1zes que nunca soffreram do mal da im-
rrev.dencia das d~mocraciOjs. · 

A imprevidencia financeira das democracias é o argumento justifica-
tivo da nece.,s1daae ae tal mst1tu•ção. entretanto, foi no Lioverno de Na-
poleão I, no qual a imprevidencia financeira das democracias não podia en-
contrar guanda, que !>e institUIU ·O pnme1ro tnbunal de contas. 

Não, Sr. Presidente, outra é a verdade. A razão de ser dos tribunaes 
êie contas é encontrada na sua propr.a origem, que é a Revolução franceza. 
A Assembléa Leg •. slativa, supprimmdo as "Camaras de :Conta•s" da monar-
chia, pretendeu avocar, além da competencia de apurar definitivamente as 
contas nacionaes, a funcção fiscalízadilra de todas as operações financeiras 
por me:o do exame da gestão dos responsaveis. Cedo, porém, reconheceu, 
não só as difficuldades de associar ao Corpo Legislativo uma funcção de 
tal oomplexidade, mas tambem .que, sendo aquella gestão da esphera ad-
ministrativa, a Assembléa, chamando a s·i a fiscalização de todas as opera-
ções financeiras, fer:a o principio da l:le·paração de poderes, que ella mesma 
l'roclamara. Dahi o alvitre, do qual se originou, por decisão da Assembléa, 
a creação de commissões especiaes, alheia.s da representação nacional, para 
se encarregarem daque!.la funcção. 

Esse o ponto de partida da institu:ção do Tribunal de Contas, que rece-
beu 0 bapüsmo nas leis de 16 e 28 de setembro de 1807, inspiradas pelo 
Conde Mollien, ministro do Thesouro do imperador Napoleão. Desde então 
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- eu faço minhas as _ palavras do professor Veiga, de S. Paulo - ficou 
rc;conhec:da a utilidade de tão importante instituto fiscal, considerado po-r 
muitos corno um "·corpo de magistratura, intermediaria á administ-ração e 
á legislatura, o qual, .collocado em posição autonorna, com attribuições de 
revisão e ju.Jgarnento, é cercado de garantia·s contra quaes.quer ameaças para 
(;Xercer as suas funcçõ-~s vítaes no organ·.smo constitucional, sem risco de 
converter-se em instituição() do ornato apparatoso e inutil". 

Eis ahi, o segredo da razão de ser do Tribunal de- Contas. Entre a le-
gislatura, que, depois do estabelecimento do regimen representativo, é de 

· di.·reito ·o legitimo representante da . soberania social e o depositaria da sua 
confiança para defender os interesses da collectividade, no numero dos 
quaes, acima de tudo, estão os dinheiros dos contribuintes, e a administra-
ção, vem de longe uma briga, que se tem tornado tradicional. Não raro, 

. qual irmãos siamezes, quando a ambas convém alliam-se na politica de dis-
ripações, fechando os ·olhos para fingi-r que não veem as sangrias ao The-
souro. Como, porém, o Thesouro está mais perto da administração do que 
da legislatura, e esta não quer assumir a responsabilidade do·s abusos da 
primeira, os quaes avultam sempre em cifras cons:de-raveis, precisa S{)C-
C'orrer-se de um orgão intermediaria neutro, qu~ monte guarda áquelle para 
defender os dinhei-ros publicas da cobiça dos que se julgam amparados pela 
protecção do poder. 
.. Para 'que, porém, o Tribunal de Contas correspond-a aos seus verdadei-
ros fins, para .que seja um orgão real e efficaz. de defesa na organ:zação 
financei·ra, é de mister que seja, de essencia e de .facto, um orgão de pro-
phylaxia das finanças, .isto é, que desempenhe no organismo poli ti co a . fun- . 
cção da -hygiene no organismo humano. Ora, entre os exemplares de Tr:bu~ 
na! de Contas, adoptado.s pelas nações, só um s-atisfaz essa condição ca-
pital, o conhecido sob o nome de "sy,stema de exame prévio com veto ab-
soluto". Os mais não passam de orgãos de fiscalização, cujos beneficios, 
se bem em certos casos se f.açam .sentir, estão, todavi-a, mu:to longe de cor-
reponder ás necessidades para que foram instituídos. 

Quem o diz não sou eu, por sem duvida. O méu conceito é, tão só-
mente, o reflexo da leitura de autores da re•sp0nsabilidade de Nitti, Leroy-
BeauEeu, Stourm e outros, cuja .critica não permitte duvidas acerca da su~ 
perioridade do S!J!stema de exame prévto com veto absoluto ao qual eu 
chamo s.ystema radical - sobre o systema a posteriori e o do exame pré-
vio com veto Eimikldo, 

Ora, o nosso Tribunal de Contas, cujos bons serviços eu estou muito 
longe de contestar, é uma mistura daquelles tres syste:mas . Referindo-se á 
lei n. 392 de 8 de outubro de 1896 e ao 11egulamento de 23 de dezembro 
do mesmo anno, assim se enuncia o Sr. Dr. Didimo da Veiga: "Esta lei 
f' o regulamento offerecem o que se póde considerar como mais de accôrdo 
com a actualídade da contrastação dos orçamentos, sinão no grande objectivo 
da fiscalização - a fiel e severa applicação do· orçamento por meio de veto 
impeditivo, em sua expressão radical e absoluta - ao menos o remedio mais 
facilmente ap.pJi.cavel ao mal da violação das leis de meios, na phase evo-
lnt:va de adaptação, que ainda percorre o regimen impeditivo, vencendo 
verdadeiros preconceitos de doutrinari•smo atrasado, que pretende enxergar 
r:.a acção impeditiva da despeza, fundada na j.JjegaHdade desta, um ataque 
á responsabilidade dos ordenadores como executores do orçamento". · 

Em bom vernaculo e em terminologia medica, o que se infere das ju-
dicosas consider~ções do Sr. director do Tribunal de Contas, é que esta 
instituição foi creada como especie de palliativo, "o remedio mais facil-
mente applícavel ", segundo diz o texto, para combal:er o nvall da violação das 
leis de meias. E, t:omo os pai.Ji.ativos quando muito, diminuem a intensidad~ 
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das molestias, que só obedecem á applicação da therapeutica radical, o nosso 
Tribunal de Contas vae tendo a so.rte de tantos outros, para os quaes os 
crif-cos aconselham as reformas -necessarias. Entre esses críticos estão os 
Srs: Antonio Carlos e Homero Baptista, os quaes, convencidos, se batem 
pela remodelação do nosso Tribunal nos moldes do systema radical do veto 
impeditivo. _ 

De mim penso que esses honrados collegas estao com a boa causa. 
Entre a tom~da de contas - dado que esta seja uma realidade - acto que 
se effectua periodicamente á abertura do Congresso, e no qual a Camara 
tem de restringir-se aos factos declarados pelos ministros, não podendo 
descer aos factos reaes, aos detalhes, em que muita vez se occultam as 
irregularidades· a.dmini.strativas, e os actos financeiro.s irregulares que se 
podem ·realizar no correr do anno, autor:sados pelos ordenadores, ministros 
ou outros, parece ·evidente a conveniencia de um orgão i·nt,ermediario, que 
acautele os dinheiros publícos contra esses actos praticados fóra da sancção 
legislativa. Esse orgâo é o Tribunal de Contas com i urisdicção, não só 
sobre os respons.aveis, mas tambem sobre os ministros, com acção preven-
tiva e veto absoluto, nos moldes do systema praticado na Belgica, na Italia 
e na Hollanda. 

E' chegada a vez, Sr. Presidente, de me occupar da fiscalização parla-
mentar, isto é, da fiscalização exercida pelo Poder Legislativo sobre os 
ministros. 

Deixo á margem o ponto de controvers:a •que incide sobre est-a parte do 
problema complexo da fiscalização das finanças. Acceito como dogma a 
necessidade e como possível a efficacia dessa intervenção legislativa, na 
ordem de cousas attinentes á applicação dos dinheiros publicos. E passo 
ás -considerações que .a respeito do assumpto tenho a enunciar: . 

Que ha em materia de fiscalização parlamentar das finanças entre nós ? 
Que informações nos vem do extincto regimen ? Que temos feito para 
tornai-a uma realidade pratica ? Não errará quem responder pela negativa: 
nada, nada e nada. , 

Em 1886, o jornal do Commercio, tratando "da votação de uma lei 
annua approvando o orçamentor Hquidado com as altemções respectivas", 
escreveu um artigo, sob o titulo "Fiscalização parlamentar dos gastos pu-
l:Jlicos", no qual se destaca o seguinte período: 

"A decretação dessa lei, mediante tramites regulares, evitará que pas-
sem despercebiaos os abusos, obrigando a -inscrever ás contas dos exercícios 
passados; •subst:tuirá a reaUdade d:;s despezas effectua-das á previsão daiS 
despezas orçadas; será para os governos salutar sancção de seus actos, 
quanto ao modo como houverem executado os orçamentos; permittirá, em 
summa, que a fiscalização se exerça em terreno apropriado, não de modo 
fugitivo, como ·hoje pôde ser feita, accidental e superficialmente." 

Em 1887, assim se enunciou em seu relatorio o Sr. Francisco Belisario 
então ministro da fazenda: ' 

''O systema de exer-cícios entre nós adoptado, com o semestre addicional 
para liquidação das operações do anno financeiro, e mais outro para escri-
pturação do Thesouro Nacional, não tem permittido o cumprimento rigoroso 
do preceito constitucional, que impõe .ao ministro da fazenda o dever de 
apresentar á Camara dos Srs. Deputados, com a proposta do orçamento 
logo que esta estiver_ reunida, um balanço geral da receita e despeza d~ 
Thesouro Nacional no anno antecedente. 

Estou •convencido de que a exhibição de tal bam·co, não -só contribuiria 
muito para maior acerto nas previsões do· orçamento futuro mas tornando 
immediata publicidade daria novas garantias de fiscalização, qde convém 
por todos os modos assegurar. 

Devo, não obstante, dizer, com toda a franqueza, que o empenho de 
melhorar as condições de decretação da lei do orçamento e o sincero desejo 
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de facilitar a fiscalização parlamentar não venceram ainda em meu espirito 
a hesitação, que não posso deix~r. d~ sentir ante as difficuldades . da 
execução de um plano, que modificara profundamente .os nossos habltos 
financeiros e trará a necessidade de mudar, de um momento para outro, o 
systema de escripturação de todas as repartições de fazenda." 

Em 1905, em parecer sobre o Codigo de Contabilidade Publica, apre-
sentado a esta Cama·ra, assim se enunciou o Dr. David Campista: 

"Mas será realmente · exacto que o povo conseguiu finalmente conhecer 
as contribuições, a que o obrigam, e o emprego real que lhes é dado ? A 
sinceridade impõe resposta negativa. 

Balanços e orçamentos modernos permanecem, para a grande massa 
dos contribuintes, para a imprensa e para a maior parte do Parlamento, em 
uma região sombria, mysteriosa e cheia de surprezas. " 

Ora, se a tudo isso accrescentarmos que o exame e a approvação dos 
b2.lanços e contas ministeriaes são preceituados nos arts. ·5· e 6" do decreto 
legislativo -de 18 de outubro de 1843, e que a 'Constituição da Republica, 
na segunda parte do n. 1 do art. 34, estatue "a tomada de contas da receita 
e despeza de cada exercício financeiro", forçoso é confessar que taes dis-
posições, como tantas outras, teem sido lettra morta nesse longo período 
de setenta annos que se extende daquella data monarchica á presente legis-
latura republicana. 

Mas, graças á Constellação do Cruzeiro, que continúa a illuminar o 
nosso Brazil e vae espargindo as suas luzes sobre alguns espíritos repu-
blicanos, o eminente deputado por Minas, o Sr. Antonio Carlos, conseguiu 
ver transformado em lei, no decreto n. 2.511, de 20 de dezembro de 1911 , 
o seu excellente proj ecto regulando a tomada de contas ao Governo pelo 
Congresso Nacional. 

E eu, pelo muito que me interesso pela verdade orçamentaria, á qual, 
em todos os paizes seriamente organizados, tão intimamente está ligada a 
honra nacional, só tenho votos .a fazer para que aquella constellação nos 
illumine a todos nós, chefes de Estado, ministros e legisladores, o caminho 
do dever, para que as novas esperanças, que surgem com aquelle decreto, 
não tenham o mesmo destino da inobservancia criminosa das disposições de 
lei que o precederam. 

Em synthese, Sr. Presidente, o nosso organismo financeiro- traz na sua 
estructura defeitos, vi cios ingen1tos, que v e em do pas·sado regime.n. E nós, 
os republicanos, deslumbrados pela grandiosidade exterior dos thesoi.tros 
que nos legaram os nossos avoengos, descurámos esses vícios, deixando-os 
em liberdade a c'ontinuarem, na intimidade do organismo, a sua influencia 
perturbadora e malefica. Dahi, o estado diathesico que delle se apoderou, 
exteriorizando-se por phases agudas, intermittentes, mais ou menos graves, 
reclamando therapeutica opportuna e nec·essaria. Uma dessas manifesta-
ções agudas, já a experimentámos, que está registrada na historia das finan-
ças. Para a dominar tivemos felizmente a acção efficaz e energica de um 
homem superior . O que presentemente se observa, o de qtie nos dá a 
imagem fiel o preclaro relator da receita, é uma nova manifstação aguda, 
que ameaça irromper com o seu quadro conhecido de gravidade. 

Urge, pois, irmos ao encontro do mal. O programma do Governo está 
traçado. Legisladores, estadistas, representantes da Nação e membros do 
Poder Executivo, unamos os nossos esforços para a defesa da causa -que é 
de todos nós, sem distincção de côres politicas ou partidarias porque é a 
causa da Republka, mas do que da Republica, do 'Brazi! _ ' . 

Depen:le :le nós. Com os elementos intellectuaes de que dispomos 
basta uma boa dóse de força de vontade, alliada á noção exa'Cta do de2 
ver cJv!co, para que todos nos compenetremos da .necessidade de cuidar ca-
rinhosamente o nosSio ·,problema firíanceiro, paru fazer do orçamento 
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;aquillo que, .em conceito que não é meu, deve elle ser em toda parte: o 
espelho da p.sychologia de uma nação. 

SESSÃO DE 31 DE OUTUBRO 

.. O Sr.. Si:mões Lop·es - Tomando a palavra, Sr. ·Presidente, para lapre-
~entar uma emenda ao orçamento da Receita, quero, antes de tudo, signifi-
car a · minha profunda admiração pelo modo por aue a honxa:da Commissão 
de Finanças, conjugada ao digno Governo do paiz, nos mais elevados in-
1nitos, soube fazer com tanto. patriotismo e com tanta sabedoria obra tão 
merecedora dos nossos sinceros appl.ausos. 

Quiz.é.ra, Sr. Presidente, ser autor.idade de nota nessas materias que 
dizem respeito á organização economica e financeira da Nação; quizera 
1=ossuir conhecimentos exactos e a medida necessa-ria das leis que regem 
um phenomeno, para conc·orrer com luxes maiores, com .accentos de es·pe-
·dali~ta, no momento em que somos todos obrigados a nos manifestar so-
bre a crise nacional. 

Infelizmente, Sr. ·Presidente. não disponho de tão invejaveis recursos. 
0 SR. HOMERO BAPTISTA - Não apoiado. 
O SR. SIMÕES LoPEs - A·fastado por alguns annos dos trabalhos desta 

Casa, eu, quem sabe"? não teria interrompid.o o fio de algumas locwbra-
ções tendentes. a ·idéas substanciosas e novas, como tributo de meu esforço 
1~a obra commum. 

Vejo,. entreta·nto, Sr; Presidente, com o maior prazer que, a par de um 
Governo digno, temos tambem uma Comn:;i~ão patriotica e competente, na 
qual, r.ós outros, menos autorizados, podemos confiar, muito esperando de 
seu proveitoso . esforço e de sua iniciativa pratica em bem dos negocios 
publicos. · 

·sr. Presidente,. na época actual, como acontece sempre, nos momentos 
nevoentos e prenhes de duvid•a.s e apprehensões, consequentes dó mal estar 
t;eral, a imag·inação pha·ntastica dos pessimistas va·e muito além das · fror-
teiras da verdade e da justiça, deixa-ndo-se quasi sempre empolgar pela 
grita das camadas populares, onde vão sempre Q_ater e repercutir todas 
-as forças ·como em pontos de menor resistencia, e de modo, ás vezes, tão 
apremiante que c!>~a a· conturoar a visão dos mais lucidos espíritos. 
• O nosso paiz, · <:t11avessa, sem duv.ida alguma, uma crise financeira com-

prova·da, reconhecida . . 
Não •é a primeira vez que temos occasião de enfrentar taes difficul-

t\.ades. . . ' 
O SR. CALOGERAS - Pena é que não nos tivesse servido a lição do 

passado." 
O SR. SIMÕES LOPES - ... difficuldades que adveem das officinas prin 

-cipaes em que se movimenta o trabalho nacional, entorpecido aqui oti alli, 
of'mbaraçaodo por multiplas manifestações de caracter interior ou exterior, 
ligadas em grande parte a contingencias da vida natural dos povos jovens 
<.:em o . o Brazil, e que muita-s vezes chegam mesmo a attingir os paizes 
mais experimestados. 

Não h a muito, Sr. Presidente, nos encontramos em uma dessas Eitua-
<;.ões. . . 

Foi em 1898, quando surgiram neste paiz, cansequencias multiplas de 
factores tambem variados na ordem política como na ordem material da 



308-

nossa vida, surgiram difficuldades tão grandes, que fornos forçado a re-
cursos extremos, afim de nos equilibrarmos para proseguir na ordem dG 
nosso progresso. 

Desde que nasci, Sr. !Presidente, ouvia fallar em cambio e em •café. 
Isso deve ter acontecido •a todos vós. Quer dizer que esses dous phe-

nornenos elementares do intercambio e do genero de producção quasi ex-
tlusiva do paiz, preoccupavarn por tal fórrna o esp.irito geral d·a sociedade 
que raro era o dia em que se não falla.sse nas oscillações de carn.bio, como. 
nas evoluções do preço do primeiro artigo da nossa exportação. 

Ha mais de 50 annos, Sr. Presidente, as estatísticas indicam que fallar 
no Brazil econornico e finance.iro ·era f.a·llar nas cotações do café. 

Além disso, Sr. Presidente, o histork:o dessa cu·ltura e d:a .sua expor-
tação demonstram que os preços obedeceram sempre a urna evolução cy-
clica, de alta, dentro de certos .~rodos e de baixas successivas,, fatalmente 
accentuadas, não obstante a intervenção do legislador ou dos interessados. 

Não venho ler estatísticas para não fatiga,r o espírito da Camara •• -
O SR. HOMERO BAPTISTA - V. Ex. poderia ler estatísticas, que seriam 

uteis nes·te momento. 
O SR. SIMÕES LOPES - . . . e não estava no meu plano apresentar no. 

momento esses .algarismos; mas não ha membro desta Carnara que não. 
tenha voltado sua attenção pata este pro.blerna, profundamente ligado ao. 
Posso organismo econornico e ao equmbrio d·as no.ssas finanças. 

Faço apenas a rernernoração dessa verdade .incontest.avel, para tirar 
àella as consequencias. 

Por . ~sse tempo, Sr. ·Presidente, ainda a borracha não pesava tão deci-
sivamente nas relações <do intercaml;>io nacional; mas já o - C81fé represen-
tava mais de 50 •1• do valor da nossa ex,po-rtação. 

As oscillações no preço desse producto não deixavam de estM liga-
das, geralmente, ·ás pmprias variações do cambio que, quando baixava,. 
favorecia os interesses daquella lavoura despertando novas plantações e con-
sequenternente augrnento de producção, tendente á evolução de um novo. 
cyclo e assim successiv.amente . 

·Em 1898 e 1899, tiv.ernos, porém, a conjugação desses dous effeitos 
e chegamos ao rniseravel estado de cambio médio de 5 7j8 mais -ou menos. 
ao passo que o café descia tarnbern no Havre, ao preço entre 60 ~ 70· 
francos ou menos, talvez um pouco. 

Fôra, então, preciso, Sr. Presidente, um esforço supremo para conjurat' 
essa difficil situação da baixa do café, que dava a mão á do cambo, ar-
rastando-nos á insolvabilidade, si não ,fossem o patriotismo e a competen-
cia da.quelles esbadistas, que de um mi>do firme soUiberam aparar o golpe 
brutal da sorte ou quiQá, da nossa anterio.r Jrnprevirdencia. 

Foi quando surgiu Campos Salles, .o noss·o benemerito .. patricia, de ' tão 
saudosa rnemoria. um dos grandes fact.ores da Republica, que veiu ter o 
ensejo de . amparai-a nesse transe afflictivo, nome qu,e devemos repetir 
com veneração porque é o de um ·varão digno, .austero, e d·e um estadista 
do mais .alto. patr.iotismo. (Apoiados.) 

O SR. CALOGERAs - Todas as honras. prestadas a Campos Saiies . e 
Murtinho são poucas, .cteante do merito de sua O'bra feita em commu,~ 
(Muito bem.) '' 

0; SR. SIMÕES LOPES - Campos Salles teve o ensejo, teve a habilidade 
de encontrar, na competencia di> velho cathedratico da Escola Polytechnica, 
C' Sr. Joaquim Murti.nho, a linha recta, .intangivel, bem orientada a seguir· 
naquella jornada, em que se nos ameaçava até nos fundamentos' das pro-
prias instituições, corno impotentes para resistirem . ao choque violento da 
occasião. · 
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lfinharnos -compromissos com o estrangeiro, eno-rmes dividas internas; 
era preciso um pla·no salvador, que mantivesse ille~a a reputação de hono-
rabilidade do paiz, nunca fallida; era preciso energia, competencia e muit.:. 
patriotismo para realizar aquella obra, acoimada, por diversas classes inte-
ressadas, de violenta e · exaggerada. 

Pois bem, Sr. Pres.jdente, Campos Salles soube cumprir com energia 
o seu ·prograrnma, os nossos compromissos foram integralmente satisfeitos 
ainda .que para muitos •houvessem sido os conselhos de Rotschild cons:de-
rados corno insinuações impertinentes e demasiadamente energicas, em se 
tratando de credor pa·ra devedor. 

Foram creadas novas fo'ntes de receita, foram fei·tas economias e, não· 
obstante as reluctancias do primeiro momento, não obstante o grande sa-
crifício do povo, dentro de pouco tempo, Sr. Presidente, um ambiente de-
confiança e de respeito cercava o Executivo; o povo pagou o seu tributo 
e o -paiz honrou os seus anteriores compromissos exteriores. 

Releva, entretanto, observar,· que não obstante esse grande esforço, a 
Nação se •levantava rapidamente, o que demonstra o balanço das expor-
tações e importações que se succecj.eram a esse momento, e que medem, com 
segurança, os recursos, a pujança, a seiva, a vida do organ:srno desta joven 
!"acionalida:de, já então felicitada pelas instituições republicanas. 
· Facto semelha·nte se passara na Argentina após a cri~e de 1889-1890,. 
conforme assignalou o Ministro da ·Fazenda daquella Republica em 1893 . 

A .crise financei·ra não a.ffectára as fontes pro<iuctivas, pois que au-
grnentou .constantemente a sua exportação, desenvolvendo-se todas as forças. 
latentes, todas as energias, todos os estímulos do trabalho e da productivi-
dade, assegurando áquelle digno povo, nosso bravo irmão, as conquistas 
do progresso de que ha longos annos vem gosando á sombra de suas boas 
ie[s· e da competencia dos seus illustres estadistas. 

N(} Brazil, tambern, Sr. Presidente d·eu-se mais ou menos, o mesmo,. 
corno demonstra o quadro do nosso cornrnercio exteri9r logo após a rnerno~ 
!'avel crise. 

Naturalmente, solvida a crise das finanças, não estava resolvido ~> 
:•osso problema econornico, que nunca poderá ser definitivamente ·resolv:do; 
porque incapazes somos de delimitar a força e o desdobramento do pro-
gresso. E' essa tarefa superior aos espíritos mais previdentes; a natureza 
tem rnysterios, a .industr:a tem . surprezas. A cada um . dos seus surt~ sue-
cedem-se novas applic~ções, e novas descobertas geram outras tantas tran~ 
sforrnações industriaesJ e assim successivarnente. Não ha nação alguma 
que possa garantir estar assentado definitivamente um plano economico,. 
capaz de resistir . ás injurias do tempo e a todas essas multiplicações do. 
trabalho e da civiliução. · · 

Procurei, Sr. ·Presidente, accentuar a inf.luencia do cambio · na terrive[ 
crise de 98, cujas es•pecu.lações exaggeradas muito contribuíram para: a 'insta-
bilidade e o descredito dos no·ssos fundos . · 

.· As variações de taxa, innurneras, ás vezes, no mesmo dia, punham em 
l:heque as classes do cornrnercio .que operavam sobre o estrangeiro. · · ' 

E' o. momento de prestarmos, Sr. Presidente, a nossa homenagem a um 
dos nossos saudosos estadistas. E' este o Jogar para cornrnernorarrnos o 
.... sforço, o trabalho e as gloria.g dos nossos melhores homens. Daqui mui".:. 
~os delles sahirarn e si .não foram contemporaneos foram nossos antecesso-
r~;;~ nesta mesma luta, aniiTi'àdos do mesmo ideal patrii>tico. · ' 

Não ha muitos dia-s, Sr. Presidente, ouvi dizer, aqui mesmo, que o> 
Parlamento é inca-paz de campanhas de certo valor, das quaes só o Exe-:: 
cut:vo póde ter uma• iniciativa proveitosa e efficiente. 
;, Eu assim não> penso. 
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O ·Parlamento é em outros regimens, como no nosso, o laboratorio au-
torizado, onde se resolvem muitas destas questões e de onde sabem, 
it!ão raro, amadurecidas ... 

O SR. HoMERO BAPTISTA - .Jss.o é proprio .do regimen de opinião. 
O SR. SIMÕEs LOPES - . . . ao contacto das opiniões, do es forço, do 

concurso de ·cada um. 
Não digo isso em vão. 
As especulações a termo sobre o .cambio foram ·consideradas pelos eco-

nomistas como uma das causas daquella formi.davel crise. 
Esse factor actualme nte não existe, devido ao engenhoso plano do no-

tavel compatriota; empolgante pela . ·Cultura e pela finura do trato, espírito 
J::rilhante e superior .que foi >David Campista. (Mu'ito be·m.) 

Ainda está em todo·s os e spíritos, a bella campanha desse s·audoso es-
tadista em que tomaram parte, entre outr:os illustres parlamentares, os Srs. 
Alcindh Gup.nabara, Barbosa Lima, e Paula Ramos, assim como a victll'ria 
al.cançada pelo notavel brazileiro ... 

O SR. CALOGERAs - Não apoiado, nesse ponto. Associo-me a. todos os 
louvores a David Campista, mas -condemno profundamente e com igual se-
veridade, a sua orientação economica . 

O .SR. SIMÕEs LOPES - Acato muito a palavra de V. Ex.; mas per-
mitta-me liga·r a essa grande individualidade a creação do efficaz apparelho 
de estabilização · do cambio, pelo triumpho do talento e do saber, em uma 
esgrima da palavra lisa, franca, feita · aos quatro ventos, em nossa presença 
e com repercu.ssão are no estrangei-ro. · 

E a verdade, Sr. Pre•sid·ente; é que, não obstante as ·expressas opiniões 
dos principaes cabeças do . nosso ·alto cornmercio, dos financistas do paiz 
e de muitos mestres desta sciencia no estrangeiro; não obstante os tristes 
vaticínios dos economistas e o pessimismo geral da opinião publica, a pra-
tica veiu demonstrar a efficacia de um mecanismo cujos effeitos são incon-
testaveis. 

O SR. CALOGREAS - Acha que a pratica não demonstrou o contrario. 
O SR. SIMÕEs LOPES - Em todo caso devo assi-gnalar que, não obstante 

o juizo de alguns modernos escriptores, que continuam a considerar tal 
methodo como artificial e arbitraria, njnguem poderia contestar que foi de-
vido a esse apparelho que conseguimos fixar o cambio de 1906 para cá. 

O SR. CALOGERAS - Em aparte não .posso desenvolver meu pensa-
mento. 

O SR. SIMÕEs LOPES - E' uma questão de doutrina. Respeito muito a 
v. E::. 

Fallei na questão do cambio, para, alludindo á sua influencia directa na 
anterior crise por que atravessavámos, não olvidar todas as homenagens ao 
grande estadista ... 

O SR. CALOGERAs - A's quaes me associo de coração ... 
9 S.R. -S.IM.ÕES J.&.rJ>S -::- .. · que,..com, t!V.tto.,.br.ilb.o conseguiu .I.evar· .de. 

vel).Cida a:quella campanha, amparada pelo Governo de então e pelo · partido, 
com significativa maioria nas duas Casas do Congresso. • 

Foi uma conquista conjurar-se de m'odo positiv.o as frequentes oscilla-
ções cambiaes, servindo a Caixa de r~gistrad.or ·automatico, de avisador se-
guro da · nossa • verdadeira situação de commercio internacional. 

Sr. Presidente, não nego que a crise actual seja bastante violenta; mas 
entendo que o paiz acha-se em melhores condições de reagir no presente 
momento que em 1908. 

_ · i}- l~itura do. presente relatorio,. que _orça a receita para 1914, indica que 
nao e tao desammadora a nossa s1tuaçao; em 1908 fomos obrigados 11 ap-
])ellar para novas fontes de contribuição, creando-se impostos que n.unca 
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existiram, de caracter provis()l'io, que se tornaram permanentes, o que re-
presenta gravíssimo erro ... 

O SR. CALOGERAS - E' a historia de todo o impo·sto. 
O SR. MONTEIRO DE SouzA - Foi um grande erro. 
O SR. SIMÕEs WPEs - Os compromissos com o estrangeiro, montavam 

a mais de cinco milhões esterlinos, naquelle momento, e convertidos a papel 
ao cambio médio do anno representavam cerca de 165.500 :000$000. lrn-
possivel situação mais dolorosa. Empregámos todos os recursos, vendemos 
navios de guerra, aquillo que hoje nesta Camara é objecto dos maiores 
reparos da opposição, como si fosse indigno aos brios da Nação lançar D 
Governo mão de bens, legitimamente nossos, para salvar compromissos ur-
gentes; cedemos aos Estados Unidos, navios que estavam em construcção, 
si não já promptos. . · · 

Dentro do paiz forçámos a mão aos .possuidores de apolices federaes, 
operando a conversão das de 4 %, ouro, muito a contragosto dos seus pos-
suidores; fizemos o accôrdo com os banqueiros estrangeiros, o funding-loan"' 
o qual deu ·os resu.ltadc•s esperados; gravámos ·quasi todas as fontes· de con-
tribuição, creando tambem novos tributos. E, assim, Sr. Presidente, con-
seguimos, dentro de certo prazo, e·quilibrar a vida. 

Si compararmos, Sr. Presidente, esses dous orçamentos e os respectivos 
compromissos decorrentes dos serviços externos, temos o seguinte: 

Para o anno de 1898, cuja receita foi de 342.600 :000$, papel, um ser-
viço <>uro, que convertido á nossa moeda, montava a 165.500:000$, isto é,. 
a relação de mais de 40 % do serviç<> para a alludida receita • 

.Para 1914, o orçamento da receita., feitas todas as conversões, alcança: 
a cifra .provavel de 597.438 :OOD$, approximadarnente, montando os com- · 
promissos QUro, para o mesm<> exercido, segundo o relator:o do Sr. mi-
nistro da Fazenda, á quantia de 90.700:000$, approximadamente, incluindO> 
o serviço correspondente ao ernprestirno de 4 112 milhões esterlinos, para as 
obras do porto do Rio de Janeiro; isto é, a relação de 18 % approrimada-
mente, entre esse serviço e a relativa receita. 

Releva notar, Sr. Presidente, que sendo a receita para 1913 orçada em 
569.348:000$, approxirnadarnente, a de 1914 lhe é superior, pois, eleva-se a 
597 .438:000$, approximadarnente, posto que não se tenha cogitado no au-
gmento dos tributos aduaneiros. . 

Parece, que si não é um argumento decisivo, Sr. Presidente, não deixa. 
o facto de significar que, comparados os ·dous momentos financeiros, parece 
ser este muito mais benigno, não fomos forç-ados a .suspender os nossos pa-
gamentos externos e realizar operações de subido valor, e encontramos den-
tro das mesmas fontes tributarias, a provisão necessaria para o relativO> 
êquilibrio orçamentario, tal qual foi planejado pela illustre Comissão. 

Não p<>sso furtar-me ao prazer de lêr urna parte do presente quadrD 
referente ao nosso cornmercio exterior: 

1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 

EXPORTAÇÃO 

••• • • o. o o •••••••••• o • . • o o ••• 

•••••••• o ••••••••••••••••• o 

o ••••••• o ••• o o ••••• o •••••• 

• • • ••••• • •• ••• • • • • •• o o ••• •• 

•••••••• o •••••••••••••••••• 

• • o ••• • ••• •• ••••••••••••••• 

•••••••• o ........... .... . 

Papel-moeda 

776.367:418$000 
685 . 456:606$000 
799.'670:295$000 
860.890:082$000 
705.790:611$000 

1.016 . 590:270$000 
939.413:449$000 

1.003.924:736$000 
1.119.737:180$000 

Libra 

39.430.1 3.6 
44.643. 113' 
53.059.48()1 
54.176.89S 
44.155.28(}'. 
63 . 724 .440' 
63.091.64.7 
66.838.892' . 
74.64.1}.143 
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1911. 
1912 . 
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IMPORTAÇÃO (EXCLUSIVE METALLJCO) 

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

. . . ... .... . .. .. . . .. ... . ... ":'" 

512 o 587 :889$000 
454.994:574$000 
499.286:976$000 
644.937:744$000 
567 o 271 :636$000 
592.875:927$000 
713 o 863 : 143$000 
793.716:446$000 
!)51 o 369 :588$000 

25.915.423 
29.830.050 
33.204.041 
40.527.603 
35.491.410. 
37.139.354 
47.871.974 
52.821.701 
63.424.637 

Este quadro indica a elevação constante, não só da exportação, como da 
importação. 

0 SR. MART!M FRANCISCO - E a despeza ? 
O SR. SIMÕEs LoPES - Releva accrescentar, Sr. Presidente, que a na-

tureza especifica da importação, é grandemente auspiciosa para nós, pois, 
nella vão crescendo os objectos de ca-racter utilitario, reproductivo, aquelles 
que medem o real progresso industrial dos paizes. 

Salientando esse facto, a nobre Commissão dedica-lhe as seguintes pa-
lavras: "Desperta a attenção, anima-doramente, o vulto a que sóbe, em 
quantidade e valor, a importação de artigos manufacturados de ferro e aço 
e machinas, apparelhos e accessorios, utensilios e ferramentas. " 

Sommadas as duas parcellas. tem-se a quantidade de 631.334 toneladas 
e a importancia de 210.923:296$000. 

Mais adeante ·diz ainda a Commissão: "A importação· de taes artigos, 
quer sejam materias primas, ou applicaveis âs artes e industrias, quer sejam 
manufacturadas, representa capital incorporado â riqueza do paiz, utilizavel 
na agricultura, nas fabricas e em todas as industrias." 

Na verdade, Sr. Presidente, é isso mesmo o que se observa: não ha 
exemplo, entre nós, da entrada de tantas machinas, tantas ferramentas, e 
utensilios especialmente para o exercício da ' industria agrícola. 

Esses dados são realmente animadores, em contraste com o que se deu 
entre nós nos primeiros annos da Repub!ica, em que a nossa importação 
avolumou-se não em consequencia desses instrumentos profícuos de traba-
lho, mas pela entrada exagerada de objectos de luxo, bebidas, sêdas, etc., 
-conjuncto de sumptuosi-dade, que só servem para alimentar a vaidade, e o 
vicio do povo e que tão bem caracterizaram o período nefasto do ensilha-
mento. 

·Felizmente, parece, que o paiz entrou em outra phase, diminuindo o 
nosso deficit de subsistencia, isto é, que a industria agrícola mais generali-
-zada e aperfeiçoada, vae supprindo melhor as necessidades do consumo jâ 
em artigos de nova producção, jâ no melhoramento da propria manufactura 
nacional, ·o que indica que caminhamos com mais acerto e effectivo pro-
gresso. · 

Mas, como evitar, Sr. Presidente, as crises no Brazil ? 
Quando hontem, perfunctoriamente referi-me â lavoura do café, ·assi-

gnalei que esse producto era o elemento principal, decisivo na nossa balança 
de commercio, pois só elle entrava com a contribuição de mais 50 % na 
-crise de 1898. no computo igual de valor da nossa exportação. 

Hoje o phenomeno é um pouco differente; além do café tem~s- a borra-
t:ha, cuja producção e valor teem crescido successivamente. Sommados os 
valores destes dous impo·rtantes factores da riqueza publica vê-se que re-
-presentam cerca de 90 % do. valor total da nossa exportação. 

Sr. Presidente, -dão-se seguidamente cris.es no commercio de diversos 
-productos nacionaes. E' que ellas passam despercebidas de muita gente e 
c ircumscriptas a prejuízos particulares de ·alguns ag.ricultores. 
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Ha muitas vezes crises na lav~ura do milho, na do feijão, na da canna, 
:ua do alt?;odão, como tambem revezes na propria lavoura do arroz. _ 

Como, porém, muitos destes artigos não pesam na nossa exportaçao, 
essas crises não produzem alarma; nem os governos se lembram üe levar 
.aoxilíos e dar mão forte a uma infinidade de pequenos lavradores, que veem 
.assim dissipar-se o suor de seu trabalho na escassez de preços ínfimos que 
não cobrem si quer o custo da producção. 

Mas, quando ·se trata de prodúctos como o café e a borracha, nã~ só 
os proprios cultivadores como os poderes publicos são forçados a medidas 
acauteladoras, pois que ellas representam, infelizmente, a propria vida do 
paiz. 

Bem avisados, Sr. Presidente, aqueUes Estados que, produzindo taes 
artigos, teem procurado cercar a producção de cuidados, melhorando os pro-
·cessos da industria, facilitando o transporte, operando mesmo financeira-
mente nos mercados nacionaes e estrangeiros, no sentido de evitar ou atte-
nuar os effeitos da especulação. . 

Nesse numero está S. Paulo, que ha cerca de 20 annos parece tambem 
haver mudado de orientação, melhorando a industria do café e não se dei-
xando exclusivamente fascinar, como dantes, só por essa cultura. Eu 
mesmo, já tive occasiã~, em trabalhos no norte desse Estado, pagar pefo 
milho dos Estados Unidos 7$ e 8$, emquanto que o colhido nas fazendas, 
ao lado do serviço, valia 15$ o sacco ! 

Mas ha muita gente que ignora que a defesa do café, custa áquelle Es-
tado somma superior a 600 mil contos, segundo se vê no relatorio do· secre-
tario da Fazenda do proximo passado anno, operações realizadas quasi 
todas com o endosso do Governo Federal. 

Aliás, S. Paulo tem sabido aproveitar todos os recursos que lhe foram 
.dispensados desde a monarchia, garantindo-lhe a corrente immigratoria e o 
.apoio, em dados momentos de crise financeira. 

O SR. MARTIM FRANCisco - Em relação á colonização, o orador não 
-tem razão, porque no tempo da monarchia, mesmo, e até na Republica, São 
Paulo gastou mais com sua immigração e colonização, de que o poder cen-
·tral. Sem duvida que o imperio e a Republica auxiliaram a immigração; 
porém esta tem sido feita quasi que exclusivamente com os dinheiros de 
S. Paulo. 

Em relação ao auxi.Iio para o café, V. Ex . , até foi bom de mai-s, poi·s 
ambos os emprestimos foram .com a responsabilidade do Governo Geral, que 
deu o de f 3.000.000 e endossou o de f 15.000.000. 

. O SR. SIMÕEs LoPEs - Acolho com prazer ~ aparte do meu honrado 
-co!Iega. 

Na verdade, em relação a esses emprestimos a União concorreu com 
muito mais que o Estado de S. Paulo; mas eu creio que existiram tambem 
{!Ombinações de sobre-taxa e outras operações feitas dentro do Estado para 
·esse fim. 

Quanto á immigração, peço a V. Ex. permissão para dizer que estou 
~onvencido_ do immenso con~urso do poder Central; além de que é preciso, 
neste particular, fazer sentir o segumte: que S. Paulo· não se tem apro-
veitado exclusivamente da immigração que lhe é directamente dirigida. 
Todos sabem que, uma vez dentro do paiz, o immigrante tem o instincto 
natural do bem estar; elle não irá procurar os Estados flagellados e em-
pobrecidos do norte nem os menos favorecidos da zona sul do Brazil e 
-preferirá de certo aquelles que como S. Paulo lhe offerecem trabalho im-
mediato e bem remunerado, ·na exploração de um producto do valor do café. 

O SR. CALOGERAS - E' um fact~ natural que se está reproduzindo nos 
Estados do sul : no Rio Grande, que V. Ex. dignamente representa, no Pa-
Taná, em Santa Catharina. 

O SR. SIMÕEs LOPES - Direi mais a V. Ex. além desta permuta ou 
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deste movimento inter-estadual de immigrantes, infelizmente o Brazil, via 
Rio Grande já colonizou em grande parte a Argentina. 

Ha an~os passados, no tempo da m(}narchia, não obstante as boas in-
tenções e esforços daquelles estadistas, cheguei a ver levas de colonos pe-
·direm esrnola·s em a:Jgumas cidades do meu Estado. E' bem de ver -que no-
primeiro momento propicio se passar~am elles par.a a Argentina, que já 
tinha nessa época serviço de colon:zaçao bem orgamzado. _ 

O SR. CALOGERAs - t:ra, portanto, um justo castigo da nossa un,ore-
videncia. 

O SR. SiMÕEs LoPEs - O que quero accentuar é que S. Paulo empe-
nhou-se sempre na defesa do café, a sua principal fonte de renda, com in-
telligencia, com energia. Condições climatologicas~ qualid_ade esp~cial ~e 
terras condições de transporte, e outros factores ligados a boa onentaçao 
do p;ulista a este respeito, o facto é que essa industria successivamente 
allí se aperfeiçoou, e nos momentos de crise o Estado nunca abandonou a 
defesa de seu principal producto. · . 

Mas o mesmo se terá daido, Sr. Presidente, no norte do Brazil, em 
relação ao 2" producto de nossa exportação ? · 

Absolutamente não, P-elo que tenho lido, pelas informações verbaes dos. 
dignos representantes do norte, nesta Camara, pelos relatorios officiaes. 
pelos esclarecimentos fornecidos na ultima exposição de borracha, ha pouco. 
realizada nesta Capital, estou convencido de que a bo-rracha, que ha cerca 
de um seculo se extráe na rica zona do norte dQ· paiz, tem sido objecto de 
uma exploração rotineira, desordenada e até vandalica . 

Nada alli se tem feito que obedeça a um plano intelligente e previ-
dente. 

No ultimo Congresso Agrícola, de 1908, tratou-se largamente do as-
sumpto e recordo-me de que fôra, então, apresentada pelo nosso actual 
collega, o, illustrado Sr. Monteiro de Souza, uma boa monographia, cheia de 
ensinamentos, a respeito de tão importante problema. 

Já em 1906, os nos-sos collegas -Christino• ·Cruz, Miguel Calmon e 
outros, membros da Commissão· de Agricultura, .ao darem parecer sobre o 
projecto n. 88, de 1906, apresenta·ram um su.bstitutivo, encerrando as mais 
importantes medidas, afim de regularizar essa industria no Territorio do· 
Acre e nos Estados interessados, entrando concessões de terras devolutas, 
o replantio, a isenção de impostos e outras determinações do mais elevad~ 
valor pratico . . 

Entretanto, até agora, nada se tem feito. Com verdadeira magua 
sabemos que no interior daquella uberrima região, além da borracha, nada 
se produz, nem para matar a fome dos seus escassos habitantes. . 

E' de pasmar que isso se dê ha tão largos annos e que esses terrenos, 
tão propícios a todas ·as culturas e mesmo á criação dos animaes necessarios 
ao sustento humano, continuem incultos, tendo-se de levar com diffiCeis 
transportes e de longi_nquos pontos do Brazil e do estrangeiro tudo que-
preciRam aquellas populações ! 

Cl meu proprio Estado para lá envia xarque, que é vendido a 7$ e· 
8$ o kilo. . 

Pa_rece fóra de duvida, Sr. Presidente, que as admini-strações ·de lá 
não teem feito a esse respeito mais que apurar as rendas volumosas desse· 
valioso producto, como o faz a propria União quanto ·.ao Territorio do Acre 

. sem que vão desenvolvendo em competentes retribuições serviços de "Previ~ 
dente reproductividade, capaz~s ·~e irem aos pou~os ap.parelhando ·aquella im-
portante zona do nosso terntor10 par.a se·r mais uma das sentinellas vigi-
lantes na parte septentrional do paiz, para ser mai-s um irmão forte, mais 
um Estado ~;ovoado quanto antes, e preparado para a obra commum d~ 
grandeza naciOnal. 

Mas seria isso cousa tão impossível ? 
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Não. Ainda agon o notavel patrício Dr. Oswaldo Cruz, a mandado 
do Governo, acaba de publicar um completo estudo daquella região, em 
que demonstra a possibilidade do saneamento da zona, do qual depende a 
estabilidade e a garantia de sua producção. 

Tambem ha muitos annos, lá mesmo, uma estrada de ferro se tentou 
construir, porém debaixo da mesma erronea orientação que tem presidido 
até agora a explo·ração agrícola da borracha. 

Essa obra facassou, depoi·s de fazer in numeras victimas e inutilmente. 
"Mais tarde, ha cerca de dous annos, acaba de ser concluída essa im-

portante construcção, por onde passaram mais de 20.00ú operarios e o 
exito foi completo, devido ás medidas de cautelas com que foram cercados 
esses trabalhadores, de accôrdo com as exigencias daquelle meio doentio. 

Está claro que o mesmo acontecerá com o pessoal dos seringueiros, na 
exploração caríssima da borracha. 

Não quero, entretanto, me deter por mais tempo neste assumpto . 
. Não podia, porém, deixar, Sr. Presidente, de manifestar a minha im-

pressão sobre esses dous productos, o esteio da vida economica e financeira 
do paiz, ao contemplar o quadro do nosso commercio exterior . 

Tal s ·.tu ação representa um perigo imminente. 
Emquanto, no Brazil, só esses dous productos attingem a quasi 90 "I"' 

do valor total da exportação, .a Argentina esteia a sua grandeza ecO'Ilomica 
em uma variedade de artigos agricola•s e pastoris, cada qual d·elles de me-
lhor cotação nos mercados do mundo. 

Assim, em 1910, si a agricultura fornecia a esse pa:z uma entrada. 
de dinheiro de cerca de 196 milhões de pesos, ouro, a industria pecuaria 
dava o seu contingente de 161 milhões, a industria florestal , 10 m:Jhões, a 
de mineração, cerca de meio milhão. 

Todo mundo sabe o que é, alli, o trigo, o mil·ho, o linho, a· alfafa, e 
quantQ á industria pastoril é sab:do que alguns reproductores são já dis-
putados por compradores da Inglaterra. 

O SR. JoAQU IM OsoRIO - Reproductores que teem sido levados ás ex-
posições da Inglaterra. 

O SR. SIMÕES LoPES - Um paiz nas nossas espec:aes condicões de-
veria ser mais bem avisado. Os nossos estadi·stas, ha muito, deveriam ter· 
\"O.Jt!J)do a:s vistas para o grave problema, - pois não ha quem possa garan-
tir as cotações desses dous productos, que são os mananciaes quasi exclusi-
vos da riqueza pu bEca. 

Nós apenas jogamos com um dos elementos do preço que é a offerta; 
mas, fundamentalmente, não podemos evitar a baix·a, sinão dentro de -limite· 
reduzido; nem podemos evitar que uma doença qualquer ataque os cafésaes, 
nem . os effeitos surprehendentes da superproducção. 

O mesmo ·se dá com a borracha, até com maiores a:ggravantes. Nesse 
ponto estou em desaccô!'do com o que .ainda hoje diz o illustre orgão ·O Paiz,. 
cons:·derando muito mais instavel e perigos<J o mercado de café. 

Em relação a este, temos nós quasi que o ·privilegio ab-soluto; entra-
mos com cerca de dous terços no fo-rnecimento mundial. 

Quanto á borracha, para não fal\.ar já na synthetica, {!Ue parece ser 
industrialmente inviavel, existem as grandes pla-ntações do Oriente, que 
augmentam progressiv·amente e cujas prev:sõe·s para 1916 e 1916 são ver-
aad·eir.amente as·sombrosas. 

O SR. CALOGERAS - Aliás, em relação á borracha, os Governos parece 
que estão de olhos fechados. O systema de .que teem l:mçado mão para com-
bater essa -cri•se é menos apto para garantir os resultados. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Para a borracha já chegou o momeTJ.to 
de panico. 
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.O SR. SIMÕES LOPES - Essas crises não .podem passar, como uma {for 
:!e cabeça, com qualquer ·antipyrina. 

E' uma questão difficil de ser precisada. 
Para o café, augmento de consumo de um artigo, que não é genero 

:i e primeira necessidade; para a borracha o desenvolvimento de industrias 
de transformação, do automobilismo ·etc., basead·as nessa materia p.rima 
e que felizmente vão pregredindo. 

O SR. CALOGERAS - V. Ex. condemna tooos esses processos ficti<:ios de 
fixação de precos mini mos, valorização de café e outros. 

O SR. SIMÕES LOPES - Mais de uma vez, f.ve occasião de dar ligeiros 
apartes a esse respeito, sempre firme na minha convicção, quanto á formula . 
da evolução cydica no valor desse primeiro producto. 

Quanto á borracha, depende do progresso das industrias. correlatas. 
Mas é preciso nos convencermos. Sr. Presid·ente, de que o paiz que 

vive de dous productos prec:sa fazer fundo de reserv·a nos momentos feli-
zes, para despender nas occasiées diff.iceis, evitando a paralyzação de tra-
balhos normaes já encaminhados, de serviços e emprehendimentos, fundados 
nas promessas e protecções de cert·as leis. 

O augmento desbragado da despeza publica não tem permittido a exe-
cução de semelhante plano. 

A's boas intenções do nosso Governo, a r:geza do plano do il!ustre 
Sr. Ministro da Fazenda. á collabor.ação das Commissões da Camara e do 
Senado, é preciso accrescentar mais alguma cousa, remedios de caracter 
permanente, que devem ser os da maxima economica e escrupulo adminis-
trativo, reducção do funcdonalismo des·necessar:o, inhibição desse cami·nho 
por onde querem enveredar á s'ombra de leis personalissimas para não se-
rem facilmente demissíveis, quando pre\o'aricam; da escolha do pessoal, de 
accôrdo com a competencia - e nisso vae a copartici·pação de todos nós, po-
litieos, quê temos o direitc de pedir por um amigo, por um companheiro po-
Htico, mas, que seja decente, sério, competente, não o devendo fazer nunca 
por aquelles já tisnados pela macula de accusações desairosa. 

Devemos Sr. Presidente, reparar os nossos costumes politicos, para evi-
tar a reprorlucção de factos como a·quelles .a que ha pouco acabamos de as-
isstir, em algumas repartições: d.a demissão em massa de funcci.onarios da 
Estrada de Ferro Central, porque não eram necessarios; e da Imprensa 
Nacional, pelo mesmo motivo. · 

Tudo isso implica augmento de despeza, o nosso maior mal, pois que 
as arrecadações teem sido crescentes. 

Que cada um dos Estados procure fazer aquillo que tem feito o Rio 
Grande do Sul, tirando partido dos auxilias dos dinheiros para lá enviados 
pelos cofres publicas como promotores da defsa ou m~smo da grandeza 
industrial daquelle Estado, mas que trata de dar á União, tambem, por sua 
.vez, os saldos correspondentes a todas essas obras, como ·este anno, em 
cerca de 20 mil contos. 
. Si cada qual do membros da Federação assim o fizesse, outra seria a 
nossa situação, outro o nosso equi!ibrio financeiro. 

Sr. Presidente, após estas consider.ações sobre o Orçamento da Receita, 
vou passar á emehda a que me referi ao iniciar o meu discurso. 

Prende-se ella ao palpitante assumpto da industria pastoril. 
E' sabido, Sr. Presidente, que nessa industria está o Brazil muito atra-

zado. não tanto em relação ao numero como á qualidade dos productos. · 
Pelas ultimas estatísticas vê-se que, quanto ao. stock de animaes bovinos, 

apenas estão acima de nosso paiz os Estados Unidos, a Russia e a Argen-
tina; mas quanto á sua qualidade, a nossa classificação é pessima. 

Precisamos, pois, melhorar a criação, elevando o peso do gado pelos 
processos racionaes, estimulando o criador por todos os meios efficazes. 
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·Em geral todos os paizes teem começado vendendo as producções em 
pé. Depois appareceram as industrias de conservas e as de carnes con-
geladas pelos .antigos processos. · 
, Depois os aperfeiçoados systemas de refrig·eraçã'O empregando ma-
chinas de vaporização, das quaes existem alguns typos principaes, sendo o 
mais ·economico aquelle que utiliza o ammoniaco, justamente o mesmo que 
irá ser applicado na grande installação que se prepara junto ao Cães do 
Porto desta Capital. 

Assim que appareceram esses novos processos se foi operando uma 
immediata transformação nesses artigos de consumo. As xarqueadas ou 
saladeiros, que entravam com grande contingente para a alimentação do 
Brazil, Cuba e mais alguns pontos, foram se extinguindo na Argentina, á 
proporção qu_e augmentava annualmente a exportação de carnes preparadas 
nos frigo:·ificos. 

Aquella Republica, em 1883, apenas tinha tres estabelecimentos desse 
genero, exportando nesse anno 7. 571 carneiros congelados. 

Actualmente esse paiz export.a tres milhões de carneiros e cerca de · 
700.000 cabeças de bovinos. 
. E isso, que parece muito, nada é em relação aos Estados Unidos, onde 
uma unica casa exporta mais que .aquella Republica, pois faz o tratamento 
annual de 1 1J2 milhão de bovinos, quatro milhões de porcos e 2 1J2 milhões 
de carneiros. _ 
. E' esse o paiz onde a industria dos frigoríficos está mais adeantada, o 
que explica o successo das carnes americanas nos mercados de 'Londres, 
onde o lombo de vacca americano tem melhor cotação que o f.rancez. 

As emprezas de frigoríficos contribuem para a valorização do gado, 
pois este processo permitte pagar-se o maximo preço pela carne. 
. A Argentina .aperfeiçoou a sua criação, tambem baseada nesse grande 
melhoramento. 

Já ·em 1887 importava ella reproductores no valor de quasi dous mi-
lhões esterlinos. Este anno, na ultima exposição, alcançou alli um campeão 
oitenta mil pesos. 
, Em 1895 possuía .aquella Republica 72.000 cabeças de gado puro, 
4.678.000 cabeças de gado melhorado e 14.197.000 cabeças de gado 
crioulo. 

Hoje tem 918.000 cabeças de gado puw, 14.918.000 de gado melho-
rado e 10.336.000 de gado crioulo. 

Os bons novilhos alcançam alli o preço de 200 pesos, cerca de 300$ 
da nossa moeda. 

Este grande progresso tem sido alcançado com o auxilio das emprezas 
frigori fic<ts. . 
. Precisamos, no Brazil, tambem estimular a fundação desses estabeleci-
mentos, para o que apresento a emenda que vou ler, fixando uma tarifa 
mini ma para taes .apparelhos e materiaes ..• 

O SR. CALOGERAS - V. Ex. podia generalizar; não é só a criação, mas -
o commercio de fructas, hortaliças, productos, em fim, de facil deterioração. 

O SR. SIMÕES LOPES - V. Ex. tem razão; eu com muito prazer dese-
jaria estender a minha emenda ás camaras frigorificas, em geral; não o fiz 
em attenção ao momento, á difficuldade de obter esses favores. 

A emenda é a seguinte: 
Onde convier: 
,p:cam •SUj•eitrus. á tarifa de 5 °j 0 ad valore.m •as machinas, utensilios e 

todos os materiaes indispensavefs, concernentes ás installações de mata-
douros frigoríficos, importados por quem quer que seja. 
. Os respectivos projectos de taes installações serão préviamente sub-
mettidos, pelos interessados, ao Ministerio da Fazenda, afim de evitar-se a 
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possível fraude, pela importação de ·objectos ·similares para fins diffe-
rentes. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913.-Simões Lopes.-Vespucio 
de Abreu.-C. Maximiliano.-josé Bezerra.-Borges da Fonseca.-]. Boni-
facio.-Pereira Braga.-Cardoso de Almeida.- Valois de Castro.- Nabuco 
de Gouvêa.-Flores da Cunha.--GumercindtJ RibasJ.-EvarJsto do A.maral.-
Victor de Britto.-M. de Escobar.-Alaor Prata.-Garção Stockler.-joaquim 
Osorio.-Pereira de Oliveira.- Gustavo Richard.-Domingos Mascarenhas.-
Christino Cruz.-Arthur Moreira.- João Benic~o.~ Prado Lopes.-]oão 
Lopes.-Elysio de Araujo.-Mello Franco. 

Tal é a emenda, Sr. Presidente, para a qual chamamos a attenção da 
Carnara, convencidos de que visa ella assurnpto da maior irnporta.ncia para 
o futuro da nossa industria pastoril. (Muito bem; muito · bem. O orador é 
cumprinmentado. ) 

O Sx•. Simões Lopes proseguindo nas suas considerações encetadas 
hontern e fazendo um parallelo entre a crise financeira e econornica actual 

e a de 1898, demonstra . que a presente é muito mais 
Se.<<rrio c7c 1" a.e benigna, visto haver para ella rernedios mais prornptos 

Novemb1•o e mais faceis. 
Na,quella occasião lançárnos mão 

cursos: · vendemos vasos de guerra, fizemos a conversão 
4 %, ouro; fizemos o nosso accôrdo •Com os banqueiros 
funding loan, operação que deu os rnelho•res resultados. 

de todos os re-
das apolices de 

estrangeiros, o 

Gravárnos as fontes de contribuiçã·o, creárnos impostos novos e, com 
todos esses· recursos, conseguimos superar as difficuldades de ordem finan-
ceira e econornica, equilibrando, mais ou menos, nossa vida, para prose-
guir no nosso trabalho. 

Mostra, com outros argumentos, corno a situação de .então era mais 
grave do que a actual, quando os compromissos, ouro, que existem, e ain-
d& somrnado o serviço correspondente ao emprestimo de 4 milhões e meio 
esterlinos para as obras do Dorto do Rio de Janeiro, montam á irnportancia 
de 90.700:000$, papel, isto é, 18 % sobre nossa receita. 

Além de tudo, de 1903 para cá, nossa exportação tem subido de· anno 
para anno, elevando-se de 36.883.175 libras, até 74 .649.143 libras. 

Parece que o paiz entrou em outra phase e nossa irnp~rtação, diminui-
da de muito artigos que dizem respeito á subsistencia, como ainda outros 
fp.ctores, demonstram que marchamos com mais acerto .e prudencia .para um 
progresso mais effectivo. 

'Mostra corno as oscillações dos preços do café e da borracha influem 
nas crises que soffre o Brazil, elogiando ·O Estado de S. P<tulo que, pro-
duzindo um desses artigos, tem procurado acautelar seus interesses, ampa-
rando essa producção e facilitando-a por todos os modos possíveis. 

Refere-se ao triste estado em que se acham as z.onas do norte. que 
nada produzem, chegando a comprar o xarque, vindo do Rio Grande do 
Sul, a 7$ o kilo! 

Ainda agora o eminente scientista Oswaldo Cruz apresentou um rela-
torio sobre o saneamento do norte que, urna vez feito, poderá surgir para 
a vida agricola e pastoril. 

Não se deteve nesses assurnptos; quiz apenas assignalar as suas im-
pressões sobre os productos a que se vem referind-o, que são o esteio da nos-
sa vida econornica. 

O Brazil occupando-se apenas · do café e da borracha, tem no emtan-
to . se ·descurado dos problemas pastoris e agrícolas. A Republica Argenti-
na exporta varias productos e o seu desenvolvimento pastoril é digno de 
s.er . imitado. 
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Os nossos estadistas deveriam já ter voltado ·OS olhos para esse pro-
blema, porque não se poderá evitar a ·baixa dos nossos principaes produ-
ctos. E' verdade que temos a privilegio do café, mas o mesmo não pode-
mos dizer da borracha, depois das plantações do Oriente. 

A crise da borracha e do café não passa como uma simples dôr de 
cabeça com uma capsula de antiperina. 

·O que se deveria ter feito era, aproveitando dos momentos felizes 
constituir-se um fundo de reserva para fazer face aos momentos críticos. ' 

Os Temedios para d~bellar a crise presente devem ser permanentes e 
devem consistir na maxima economia dos dinheiros publicas, na reducçào 
do funccionalismo, obrigando os empregados a cumprir o seu dever, e es-
colhendo-os, segundo a reconhecida competencia de cada um. 

Os politicos teem o direito de pedir por um amigo competente, mas 
não para os que trazem a macula da condemnação. 

Ainda, ha .pouco, vimos as demissões em massa, de empregados da 
Estrada de Ferro e da Imprensa Nacional, porque não eram necessarios. 

Fundamenta a emenda que vae apresentar ao orçamento da Recé!ta, 
emenda que se refere á industria pastoril. · 

Nesse assumpto muito atrasado está o Brazil. Quanto ao numero de 
cabeças estão em primeiro Jogar os Estados Unidos, em segundo a Rus-
sia, em terceiro a ATgentina e em quartg o Brazil. 

Quanto á ·qualidade, porém, o Brazil está em um dos ultimas Jogares. 
Geralmente os paizes começam vendendo o gado erri pé, depois por 

meio de conservas; mas, desde que appareceram os frigoríficos modernos, 
foi se operando uma verdadeiTa transformação nessa industria. 

Na Republica Argentina, augmentou extra{)rdinariamente; e tão aper-
feiçoados são ·OS frigoríficos nos Estados Unidos que o lombo de vacca alli 
preparado é mais apreciado em França do que o nacional. 

A Argentina tem reproductoTes que vende a 80 mil pesos e novilhos a 
200 pesos. 

Com o intuito patriotico, pois, de vêr augmentada a industria pasto-
ril entre nós, apresenta a emenda, pedindo impostos mínimos para os fri-
goríficos importados. 

A emenda é a seguinte: 
"Ficam sujeitos á tarifa de S•o/ol ad valorem, as machinas, utensilios e 

todos os rnateriaes indispensaveis, concernentes ás installações de matadou-
ros frigoríficos, importados por quem qu.er que seja. 

Os respectivos projectos de taes ipstallações serão previamente sub-
rnettidos pelos interessados ao Ministro da ·Fazenda, afim de evitar a pos-
sível fraude, pela importação de objectos similares para fins differentes." 
• (Muito bem; muito bem. O orador é' muito cumprimentado.) 

O S:w. Martim. Fra.ncilsico (movimento de attenção) envia á mesa 
urna emenda suppressiva ao § 49 do orÇ{lmento da recei~a .. Explica assim 
proceder por já estar a próvideitéia lemb·r-\lda por essa emenda consignada 
no orçamento da Fazenda, já approvado eqJ 2" discussão, e nelle, melhor 
do que na receita, ser opportuna a medida lembrada pelo orador. (1poici-
dos.) ~ .. " " 

Discordando do precedente orador, cujo discurso parece ter tido na 
sua peroração resposta efficaz ao optirnismo do seu exordio, entende que 
as nossas actuaes condições financeiras são peiores que as de 1898, quan-
do obtivemos a esmola do funding-loan. 

Devíamos então quasi trinta e cinco milhões de libras de compromis-
sos externos; devemos hoje, com emprestimo .que se diz negociado em con-
dições horrorosas, talvez cem milhões de libras. (A partes). Já estamos a 
pagar do · serviço de divida nacional trezentos e setenta contos por dia! 
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Baixa a borracha, não se firma em alta o café, não apparecem industrias 
novas, diminue a exportação, pouco sobe a importação, e cresce, cresce des-
vairadamente as despezas! . 

· Qual o remedio para tal situação que si não tem de mão . o que tem 
de .pessimo? Qual? Absolutamente não a encontra o orador na fatigante 
repetição de que urge cortar despezas sem prejudicar serviços. Impossível, 
assegura o orador, separar essa phrase da mais ostensiva banalidade. Não 
ha córte de despeza que não desorganize, mais ou menos, serviços organi-
zados. (Apartes). 

Não quer proseguir na tribuna, tanto mais · que não pretendia oc-
cupal-a hoje. Deixai-a-ba, porém, declarando que, conhecedor das actuaes 
condições do paiz, menos cogita de. córtes em despezas, applauinddo-os to-
da via, que de augmento de receita. Para isso, e coherente com a idéa cuja 
entrada no orçamento da Fazenda obteve, lembrou ha poucos dias, além do 
imposto proporcional aos contractos com liquidação por differença, a de-
ducção de 10% nos subsídios e outros pagamentos superiores a 6:000$000 
annuaes. 

O assumpto é importante, e, como toda a creação de imposto, qual-
quer que seja a sua fórma, não foi engendrado para despertar sympathias. 
Terríveis, inilludivelmente deprimentes como são as nossas circumstancias 
financeiras, o orador pede aos que .lhe repellem os alvitres, o obsequio de 
lembrarem c ousa melhor. Brazileiro, acceitará elle orador, especialmente 
dos estrangeiros mais inquilinos do erario nacional, quaesquer licções fi-
nanceiras que neutralizem os effeitos da crise que ora impede a normalida-
de do nosso progresso. Exige, porém, dos seus •collaboradores e mestres 
duas qualidades que julga indispensaveis: competencia para as lettras e 
incompetencia para a tolice. (Risadas. Muito bem; muito bem.) 

O Sll. Monteiro de Souzai (movimento de attenção) - Sr. Presidente, 
não é um discurso, propriamente, que venho fazer a respeito do orçamento 
em d.iscussão, mas ligeiras considerações, afim de justificar a emenda que 
apresentei ao mesmo orçamento, .emenda que, tenho para mim, é de gran-
de importancia, quer a encare como representante do extremo . norte, quer 
como brazileiro patriota, amante da felicidade do seu paiz. 

-Bem que desalinhavadamente, procurarei, entretanto, mostrar a necessi-
dade que temos nós, os brazileiros, de arrastar a nossa Patria fazendo-a 
enveredar para uma política economica differente daquella em que, de ha 
muito já, se vae trilhando, na questão da arrecadação dos impostos sobre 
os .generos de importação. 

0 SR. CALOGERAS - Diminuindo? 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Diminuindo. 
O SR. CALOGERAS - Estou de .pleno accôrdo. 
O SR.. MoNTEIRO l)E SouzA - Ao começar, precisaria dizer algumas 

palavras ao illustre orador que me precedeu, ou melhor ~ que fa.Jlou antes 
do nobre. Deputado por S. Paulo, o Sr. Simões Lopes, cujo nome· declino 
com prazer, a re~peito da apreciação .que S. Ex. fez sobre a: nossa ~ituação 
actual. 

Si a oração do nobre Deputado pareceu-me bastante documentada e 
verdadeira em detalhes,. em synthese, entretanto, pareceu-me não ser ver-
dadeira. . 

Não sou . pessimista; ao contrario: sou regularmente optimista na 
apreciação de todos os acontecimentos · sociaes. Sou daquelles que pensam 
haver na vida dos paizes novos como o nosso energias valiosas, capazes de 
arrostar com firmeza as crises mais agudas, vencendo-as por fim. Penso 
que por mais desesperada que pareça uma situação não devemos esquecer 
a existencia dessas energias . espontaneas que no momento opportuno sur-
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gem e restabelecem a actividade normal creando uma vida nova . As pro-
prias crises, que nã~ deixam de ser lições proveitosas, agem como exci-
tantes necessarios, contribuindo para o despertar dessas forças que em es-
tado latente mantem a vida das sociedades como fontes eternas de adean-
tamento. 

Não sou, portanto, um pessimista, mas não acompanho o meu illustre 
collega. S. Ex. fez uma .apreciação um tanto optimista da nossa situação 
financeira, ao comparar a crise de 1898 com .a actual e, sobretudo, a nos-
sa divergencía está no conceito que fez S. Ex. dizendo que, naquella occa-
sião, a . crise foi mais forte do que a actual, e que foi vencida com a crea-
ção e desenvolvimento de novas fontes de producção e, portanto, que o paiz 
teve um novo surto de vida, desenvolveu-se extraordinariamente. 

Parece-me que não é exacto. Creio que a crise de hoje ainda é um 
prolongamento da crise de então, si não uma consequencia della; creio que 
o phenomeno não foi debellado, que houve um hiato de falsa prosperidade . 
e que esta prosperidade proveio do augmento da receita publica e não é!o 
augmento das fontes de producção. Não foi a riqueza nacional que se 
desenvolveu. 

O SR. SIMÕEs LOPES - Entendo que si tivessemos, no Thesouro, reco-
lhido, como fundo de reserva, uma pequena parte do excesso que nos en-

'trou, depois dessa crise de 1908, estaríamos hoje em boas condições. 
Mas não; nós d up li cá mos as despezas. E' preciso tomar ·nota disto. 
O SR. CALOGERAS -. Donde proviriam essas reservas? 
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Da diminuição das despezas, que 

augmentamos sem necessidade. 
O SR. SIMÕES LOPES - Bastava não augmentar. 
O SR . . MoNTEIRO DE SouzA - Ahi está o engano do nobre Deputado pelo 

Rio Grande do Sul e a falha na sua argumentação. S. Ex. viu no augmen-
to da tributação a prosperidade, quando se não fez mais do que adiar a so-
lução e aggravar o futuro. Esse excesso que S. Ex. vê no augmento da 
receita foi um sacrifício imposto ao povo brazileiro, sacrificío que, tendo 

'sido exigido por um momento, veiu a pesar e está pesando ainda sobre elle. 
A nossa tributação chegou a tal ponto que não é possível· mais au-

gmental-a. 
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - V. Ex. acha que a porcentagem que 

pagamos é a maior da terra? 
O SR. CALOGERAS. - O illustre orador podia responder revidando a 

pergunta: pensa o apartista que o valor contribuitivo do brazileiro e a sua 
capacidade de .producção são as maiores da terra? 
• 0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Acho que não, mas é da compara-

ção das duas affirmações que se chega a uma média exacta. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Não fiz essa comparação entre o nosso 

paiz e outras nações do mundo, po-rque me colloco sob o ponto de vist·a 
nacional, nem tenho necessidade de fazer tal estudo comparativo para ar-
gumentar com o nosso caso, tenho receio dessa argumentação. por · analo-
gia que póde nos levar muitas vezes a conclusões ·falsas. V. Ex. sabe 
quão difficil é estabelecer as relações exactas entre QS elementos com-
parados. 

A nação exige de seus filhos um certo numero de tributos para man-
ter os diversos serviços publicos, como a justiça, a defesa, a assistencia, 
as vias de communicação, etc., procurando por esses meios estabelecer a 
ordem, a segurança, o progresso. . . em fim, buscando assegurar a felicida-
de do povo em geral, sua verdadeira e natural funcção. 

Fóra desse ponto de vista toda tributação que se fizer é má, todo ex-
cesso exigido para emprego não visando a4uella funcção torna-se pesado 
encargo que se deve banir. 1 
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No nosso caso, augmentamos extraordinariamente os impostos; exigi-
mos do povo brazileiro sa·crificios que não deviam continuar por mmto tem-
po. ~ão se crearam novas fontes de receita para que nos pudessemos li-
bertar a e nova crise ... 

O SR. SIMÕES LOPES - V. Ex. quer dizer fontes de producção? 
O SR. lVlONTEIRO DE SouzA - Sim, não creamos novas fontes de pro-

ducção para o augmento de receitas. Quer V. Ex. ver como para debellar 
a cnse não agimos bem, antes vamos caminhando para uma situação cada 
vez mais peugosa? A prova está no exame da nossa exportação. 

Exanunanuo-se o quadro de nossa exportação, a partir de 1901, vemos 
·o seguinte: 

Em 1901 o café representava ... .. . ... . .. . . . .. .. ... . .. . . , ........ . 
A borracha ..... . ... . ....................... . . . . . ...... ....... . 
Outros productos ........... . .. . ........ .. ......... . . . ........ . 

Em 1902: 
Café ................... . .................................... . 
Borra-cha. . . . ............................................... ~ 
Outros generos . . ................................... . · ..... . .. . . 

Em 1903: 
-Café .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· 
Borracha. . . . ........................................ ' ....... . 
Outros generos. . ...... . .......... , ........................... · 

Em 1904: 
-café ...... . · ............ •.. .................................... 
Borracha ............•.................................... . ... 
.Outros generos. . ..................................... , .... . 

Em 1905: 
Café ....................... · ................. , .............. . 
·Borracha. . . . ................................ : . .............. · 
{)utros generos. ,_ ..... : . ..................................... . 

Em 1906: 
-café ............................................ · · · ·; · · · · · · 
Borracha. . ·· ............................. · · · . · · • · · · · · · · · · · · · · 
·Outros productos ... · ......................................... . 

Em 1907: 
·Café .. ·. · ...... . ............................................. . 
Borracha .............. . ................. · · ........ ·. · ·. · · · · · 
·Outros productos. . ...................................... · · · 

Em 1908: 
Café ...... .. .............•........ · . ............ .. ......... . 
'Borracha. . ; ........... . ....................... . ............ . 
·outros productos ....... · ................................. · · .... · 

Em 1909: 
Café ...... .. ..................................... .. · ........ •,· 
·Borracha ................ . .......................... · · · ··· · · · · · 
Outros productos . ....... . .............................. · · · ·.·. · 

59% 
21 % 
20% 

56% 
20% 
24% 

52% 
26% 
22% 

50% 
29% 
21 % 

' 47% 
33% 
20% 

. 52% 
26% 
22% 

53% 
25% 
22% 

52% 
27 % 
2i% 

52% 
30% 
18o/o 
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Em 1910: 
Café . . ...... . ... ·........... . ... . . . . . ........... . ...... . ...... 41 % 
Borracha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% 
Outros productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19% 

Chamo a attenção para os algarismos dos dous ultimas annos, que são 
os seguintes : 

Em 1911 : 
Café. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60<;!,· 
Borracha. . . . ......... .. . . . . ............ . . . ........ , ...... : . . 23% 
Outros productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 17% 

Em 1912: 
Café . ... .. .... . .... ... .. .. .. ... .. .. . ..... . . ... .. . .. .. ... . . . . 
Borracha .... ... . ... . . ... . .. .. . ..... . . .. . ... . .. . .. . . . . ... ... . 
Outros productos ..... . .. . ............... . ........ ... ....... .. . 

62 % 
22 % 
16 % 

São eloquentes estes nu meros! Notem a porcentagem que o café repre-
senta, chegando em 1911 a constituir 60 % da nossa exportação e em 1912 
attingiu a 62 'lo ! · 

A borra·cha, que tambem vinha mantendo uma notavel porcentagem, cahiu 
dos dous ultimas annos a 23 e 22 %, e emquanto esses dous productos oc-
cupam tal posição, vemos que os demais generos da nossa producção oc-
cupam uma insignificante parcella de 16 % na nossa exportação. Onde, pois, 
as novas fontes de producção, promovidas por occasião em que se exigiram 
sacrifícios do Brazil para debellar a ultima ·crise financeira ? 

· N·ão póde ser risonho o futuro economico de um paiz cuja riqueza pu-
blica está baseada em dous productos, um dos quaes, o primeiro, vae mo-
nopolizando a exportação e . não é genero de imperiosa utilidade, em quanto 
que o segundo está em crise, da qual não se levantará a ser .. . 

O SR. NicANOR NASCIMENTO - Não voltará a ser uma especiaria, mas 
poderá ser um commercio natural . . 

O SR. SIMÕES LOPES - Nem o nobre orador poderá prever até onde irá 
o desenvolvimento das industrias, baseadas na borracha. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Tanto quanto é possível a previsão pelos 
dados existentes, podemos dizer que dentro de cinco annos, no maximo, a 
hevéa brazileira não concorrerá no mundo talvez com mais de 10 %. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Poderá concorrer com 30 °1°. 
O SR. MoNTEIRo DE SouzA - Admittamos os 30 o/o . 
O SR. NICANOR NASCIMENTo - Póde ser ainda um commercio normal, 

de grande preponderancia. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Calculo em 10 %, porque a progressão de 

augmento da borracha <:ultivada no Oriente, é tão grande que, dentro de 
poucos annos, a producção terá attingido a uma cifra igual á borracha. que ê 
consumida hoje, em todo o mundo. 

Admittindo que, com o barateamento do genero, os industriaes desen-
volvam a sua applicação, como no calçamento de ruas e outros empregos, 
que não podem ser _feitos actualmente em virtude do preço dessa materia 
prima; admittindo mesmo que novas descobertas industriaes reclamem seu 
uso, ainda assim as plantações do Oriente darão para todo o consumo e 
a nossa, que mantém a sua unica qualidade vantajosa, que é a sua superior 
elasticidade, entrará só na confecção de objectos mais preciosos, nos quaes 
se exige maior reslstencia ou finura. 
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Nestas condições, podemos dizer qu edesta crise a he1'éa brazileira não 
;:;e levantará; permanecerá como um genero de producção commum, de pe-
quena exploração. 

Ora, desde que um paiz faz consistir toda a sua riqueza em dous pro-
duetos principaes e um delles está em crise, ficando 16 o/o para ser dis-
tribuídos por seis ou sete productos, como sejam o fumo, o cacáo, o algodão, 
a canna de assucar, o matte, as pelles e outros, de pequena exportação, pode-
mos dizer que esse paiz não está economicamente apparelhado e ha de estar 
sempre na imminencia de uma crise. 

Por consequencia a nossa situação não é risonha. 
UM SR. DEPUTADO - Este factor já existia em 1898 aggrava'do com to-

das as circumstancias. . 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA ~ Não quero entrar nos detalhes dos demais 

factores. Mas não argumentemos sinão com muito criterio com os algaris-
mos da nossa exportação e importação, porque não indicam bem a prosperi-
dade ou o bem estar do paiz ... 

UM SR. DEPUTADO - Não deixa de ser um dos índices do nosso desen-
volvimento, do nosso progresso. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - . . . porque nesta questão de balanço do 
commercio internacional ha autoridades que contestam um tanto o seu a_pre-
goado valor. 

Nem sempre um saldo em favor da importação indica depauperamento 
do paiz, mas augmento do seu activo, prosperidade da sua vida. Ainda ha 
poucos .instantes o illustre or,ador a quem me venho referindo, meu antecessor 
nesta tribuna, acabou de se referir á ,grande somma de importações de ma-
chinismos que temos feito ... 

O ·SR. SIMÕES LOPES - De accôrdo com o que V. Ex. diz, quando a 
exportação é grande e a importação tambem, é prova de progresso. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - . . . o que é uma importação util, uma 
importação que vem junto com a das materias primas augmentar a riqueza 
nacional. Por consequencia se estas importações augmentassem muito . e a 
nossa exportação não acompanhasse tal augmento, pelo balanço commercial, 
chegaríamos ao chamado dej'icit e com este se argumentaria, lançandiPo contra 
a situação economica do paiz, quando em verdade deve ser levado a nosso 

· favor; indica augmento de actividade fecunda, de prosperidade. 
Mas, volto ao fio das minhas considerações. Por occasião da crise de 

1898 exigiram-se do povo brazileiro· sacrifícios extraordinarios, os maiores, 
possíveis, para satisfazer os nossos compromissos resultantes do funding 
Joan. Então se dizia que taes sacrifícios eram devidos á nossa angustiosa si-
tuação financeira; passada esta, cessariam naturalmente. . . Mas, como em 
geral se dá com a creação de impostos, facto a que se referiu ha pouco o 
illustrado collega Sr. Deputado Calogeras, o que nascia com aspecto pro-
visorio ficou definitivo. Os impostos que foram lançados ou augmentados fi-
caram e continuam .. . 

O SR. CALOGERAS - Na valorização do café, por exemplo, foi o que fi-
cou mais pratico: foi esse augmento da sub-taxa. 

O SR. MONTEIRO DE SouzA - Os extraordinarios encargos pedidos 'á 
Nação continuam a pesar sobre ella. Cumprimos o accôrdo que dera origem 
ao Junamg wan e reencetamos o pagamento das amortizações da nossa di-
vida externa, mas não tomamos juizo e, só por isto, ainda continuamos a exi-
gir do povo brazileiro os mesmos sacrificios que exigimos naquella época 
premente . 

O SR. CALO GERAS - O facto, que V , Ex. salientou, da falta de juizo nos 
leva á nova crise. 
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O SR. MoNT·EIRO DE SouzA - Nova crise, 'que encontrará o paiz comple-
tamente desprevenido sob· o ponto de vista economico. 

Pensou-se, e foi um movimento que adquiriu diversos aspectos naquelle 
tempo, que nós faríamos a resurreiçao economica do nosso paiz, desenvol-
vendo as industrias manufactureiras, que com a elevação das tarifas adua-
neiras nós iríamos começar para o nosso paiz uma situação equivalente 
.:iquella que os Estados Unictos chegara~ a attingir pelo mesmo caminho: 
com a elevação das suas tarifas, com a politica economica proteccionista. 

Infelizmente já lá se vão alguns pares de annos, passados em dura ex-
periencia e eis-nos de novo a braços com uma crise, sem que as nossas in-
ctustrias manufactureiras tenham attingido, siquer, uma posição notavel, para 
que dahi se possa inferir nós irmos caminhando em uma boa politica eco-
nomica. Ao em vez disso, depois de nós nos lançarmos nessa politica pro-
teccionista, fomos perdendo· cada vez mais a nossa situação commercial na 
America do Sul e com isso a real influencia que mantinhamos em diversas 
regiões de paizes visinhos. Outr'.ora, quando as nossas importações e ex-
portações eram expressas em cifras muito menores, diversas Republicas vi-
sinhas commerciavam comnosco recebendo nossas producções e outras de 

·que e ramos meros intermediarias, na bacia amazonica· pelo menos, exercia-
mos notavel preponderancia nas republicas limitrophes. O commercio ama-
zonico estendia-se á Venezuela, Columbia, Perú e Bolívia. 

Não me .refiro ás Republicas do sul porque não tenho elementos para o 
fazer. Naquellas o problema era simples, nos eram os senhores da sua im-

- mensa porta para o Atlantico, sahida natural e mais facil para os seus pro-
duetos, o rio Amazonàs. Este:: com seus affluentes ·canalizavam toda a pro-
ducção das terras banhadas pelas suas aguas para os nossos centros com-
merciaes da bacia; o papel do Brazil estava indicado superiormente pela· na-
tureza, por uma política commercial sábia e previdente: era sõmente seguir 
ao longo dos rios, conquistar cada vez mais bons mercados e a coriseque'nte 
influencia moral. No sul era inverso o problema, pois que apenas eramos 
senhores do curso superior dos rios que formam a bacia _do Rio da Práta. 
A questão portanto se apresenta ahi SÇJb outro aspecto; mas, ainda assim, 
uma boa politica poderia nos haver conquistado uma situação predominante, 
pois que o Brazil occupava na America do Sul uma situação economica e politica 
de grande destaque, emquanto seus vizinhos, em· posição muito inferior, 
se v1am a braços com as crises politicas .que lhes atrophiavam ·o desenvol-
vimento. .Em relação ao Paraguay pelo menos a nossa situação podia ser 
outra, já devido á sua posição geographica, já pela ascendencia que podia-
mos ter formado depois da guerra. 

Poderíamos ter quasi todo o commercio do Paraguay, que à impr'eviden-
cia nossa perd'eu. O Paraguay estaria mais ligado ao Brazil, economica-
mente, do que com a sua vizinha, que, .pouco a pouco, o foi conquistando. Hoje 
o Paraguay é, francamente, tributaria commercial da Republica Argentina, 
porque pela nossa imprevidencia não soubemos conquistar esse territorio 

· nela nossa activ.idade commercial e pela nossa má politica economica. 
- Não desejo alongar-me. Apenas cito per summa capita estes factos p_ara 
mostrar o desaso da nossa politica economica. 

Houve falta de previsão dos nossos homens publicos, dos nossos ésta-
' distas quanto· a esse problema. . . 

Quando nós fomos augmentando os nossos direitos de :mporta_ção não 
podíamos mais ser os intermediarias, para as outras Republicas .americanas, 
das mercadorias que recebíamos. O resultado foi irem ellas buscar fó_ra o 
que só ·muito caro· lhes poderia fornecer o Brazil. Com isso perdemos . o .mer-
cado dos nossos proprios productos, a navegação e a influenci~. F.omo_s _nos 
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isolando, fomos creando uma muralha da China com a nossa tarifa alfan-
degada! 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO - V. Ex. sabe que a nossa politica toda 
tem sido essa de isolamento commercial e diplomatico. 

0 SR. MONTEIRO DE SOUZA - Pergunto eu: é uma politica bôa? 
G SR. CALOGERAS - Perdão, essa nunca foi a politica do Brazil. 
0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Mas está sendo. 
O SR. CALOGERAS - Neste caso, o nobre Deputado, com certeza, se re-

fere a uma phase presente, porque toda a tradição do Brazil é em sentido 
inverso, e S . .t:x. sabe que a administração do barão do Rio Branco trabalhou 

· por tornar mais estreitos os nossos laços commerciaes e politicos entre o 
rlrazil e os demais paizes da America. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Mas não é hoje. 
O SR. SIMIÕES LOPES - Isoladamente na ·política diplomatica do Brazil, 

não apoiado. 
O SR. MARTIM ·FRANCISCO - Nunca o Brazil seguiu política de isola-

mento. Em 1865, fomos os primeiros a protestar contra o bombardeio de 
Valparaiso. Antes, muito antes, contribuímos para a· independencia do Pa-
raguay; e ultimam'ente, na gestão de Rio Branco, impedimos guerras na 
America do Sul. (Trocam-se outros apartes.) · 

O SR. CALOGERAS - V. Ex. sabe de um caso flagrante, a que o illus-
tre collega que occupa a tribuna alludiu, não sei si sob o mesmo aspecto : 
o caso· do Paraguay, onde a situação nossa foi perdida por culpa nossa. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Emquanto os argentinos taziam as suas 
linhas de penetração, o seu trabalho diplomatico de penetração, nós aban-
donavamos o Paraguay •.. 

O SR. · MONTEIRO DE ·souzA - Já que V. Ex. falia neste ponto, deVÓ di-
zer que acabo de ter noticia de haver sido installado o trafego ue uma estrada 
de ferro que communica a Republica Argentina directamente com o Para-
guay, ·emquanto a nossa estrada de ferro, que vae caminhando para Matto-
vrosso, morosamente ... 

0 SR. NICANOR NASCIMBNTO --:- Desvia-se . .. 
O SR. MONTEIRO DE SouzA - . . . se · arrasta e que, podendo· servir ao 

mesmo tempo áquelle Estado e ao Paraguay, desvia-se, diz o nobre Deputado 
do traçado que devera. Perdemos o Paraguay - isto é um facto. 

Resta-nos a Bolivia, encravada na Arnerica do Sul, fechada, do lado do 
Pacifico, pelo Chile e pelo Perú, tendo o Pacifico trancado, por assim di-
zer, e que, não tendo porto de mar, sahida natural para seus productos, era 
obrigada a recorrer ao paiz amigo, ao Brazil, que possue o rio Amazonas, 
por onde aquelle paiz póde galgar o Atlantico. 

O SR. CALOGERAS - Para parte da Bolivia, não para toda. 
O SR. MONTEIRO DE SouzA -- Sim, para uma grande parte. Entretanto, 

o que fez a politica comrriercial brazileira, para isso? 
Ha muito se pensou na Estrada de rerro Madeira-Mamoré, que então 

se não levou a effeito, por causas naturaes, difficuldades de terreno, de 
clima, etc., que, com o progresso da sciencia medica, nos ultimas annos, se 
conseguiu vencer. 

Só depois das expericnci.as e descobertas de Cuba e seu saneamento, 
levados a effeito pela celebre commissão americana, bem assim das de La-
veran e transmissão do impaludismo, foi possível conseguir a construcç1io 
dessa estrada de ferro. Mas essa estrada Internacional, que seria o vehiculo 
de nossa influencia commercial na Bolivia na epoca em que foi superior· 
mente concebida, já hoj e não tem mais esse valor. De facto, que poderemos 
exportar para a Bolívia? Quasi nada, por que não podemos competir com 
nenhum outro paiz, tanto mais quanto uma estrada de ferro internacional 
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goza da liberdade de transito para as mercadorias que transpor'i:a. 
Nestas condições a Bolivia irá buscar directamente do estrangeiro tudo 
quanto necessitar para seu intercambio commercial, visto que, no Brazil, 
constructor da estrada e possuidor da zona por ella atravessada, os direitos 
de importação tudo encareceram, tornando impossível a reexportação e mes-
mo a exportação de alguns generos da producção nacional que alli teriam 
bom mercado. 

Assim, a estrada, ha muito reclamada, e hoje construída, para a pre-
ponderancia do Brazil sobre uma vasta e fertil região daquelle paiz amigo, 
de nada mais nos serve sob o ponto de vista economico a que me tenho re-
ferido. 

De tudo quanto hei dito se deduz indubitavelmente que tomamos ca-
minho errado, ao enveredarmos para o proteccionismo; e, si queremos ainda 
salvar alguma co usa dos nossos interesses futuros; si queremos cuidar de 
uma politica mais elevada e previdente, forçoso é tomarmos caminho op-
posto, para o qual devemos ir paulatinamente, já que a prudencia acha não 
podermos ir de chofre. Voltar de chofre, seria uma revolução por ·assim di-
zer, ma·s que viria mais tarde a produzir bons effeitos; seria, na imminencia 
de crises prolongadas ou de uma longa situação má, provocar uma crise ma.is 
violenta, porém de effeitos rapidos e previstos; faríamos como os medicos 
usam nos momentos em que a molestia tende a tomar caracter chronico: 
provocar uma crise aguda para salvar o doente; diante de uma perturbação 
ci.a saude crear uma perturbação curativa. 

No nosso caso isto corresponderia a uma baixa rapida de todas as nossas 
tarifas aduaneiras; seria um acto violento, energico, mas que, estou certo, 
salvaria o paiz. Sendo um acontecimento preparado poderíamos acompanhar 
intelligentemente suas phases e dahi fazer nascer outra politica economica, 
visando nossas relações commerciaes com as nações vizinhas e desafogando 
as condições de vida de todo o povo brazileiro. 

Hoje mais que nunca se impunha a nossa mudança de rumo. 
Talvez ainda pudessemos .. no momento actual, fazer alguma conquista 

nos mercados das nações vizinhas, dada a nossa situação 'geographica; mas, 
com a abertura do canal do Panamâ nova feição tomarão as communica~ões 
desta parte da America com o velho mundo e o grande mercado de Nova 
York. As relações e situações actuaes teem qe soffrer modificações. 

Uma grande parte da navegação que era obrigada a dar a volta de auasi 
toda a America meridional, preferirá se dirigir logo das costas do Pacifico , 
yelo canal, para o porto de New York, ou para os da Europa; de sorte que, 
as Republicas da Colombia, Equador e Perú, nossas vizinhas, com pequenas 
modifi.cações a fazer em suas vias de commU11icação internas, escolherão o 
Pacifico como sahida mais rapida, ficando evidentemente abandonado o outro 
escoadouro de suas producções: o Amazonas, que a nossa política não soube 
preparar em tempo. 

E. assim, cada vez mai.s nos vamos isolando, como diz o nobre Deputado 
pelo Districto Federal, e, cegos, não vemos quanto se passa por fóra da mu-
ralha chineza da nossa politica economica do proteccionismo ... 

0 SR. NlCANOR NASCIMENT-o - V. Ex. lembra, muito bem, um factu 
economico que, de grande alcance para o progresso humano. vae, entretanto. 
no seu primeiro surto, trazer grave prejuízo ao Brazil: a abertura do canal 
de Panamá. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Digo, precisamente, que isso vae concorrer 
para difficultar mais ainda a nossa situação. 

O SR. CALOGERAS - Como portos de escalas os do Brazil vão perder parte 
de seu valor. 
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UM SR. DEPUTADO - Mas as consequencias serão, afinal, em beneficio 
de todos os povos. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Não estamos estudando o assumpto sob 
o ponto de vista geral, da humanidade. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Cada um tem de estudar o ponto de vista 
nacional do seu interesse. 

O SR. CALOGERAS - E' certo que essa situação ha de ser transitaria, mas 
durante um certo período o Brazil a soffrerá incontestavelmente. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Si os nobres Deputados acompanharam a 
minha argumentação, devem ter visto que discuto apenas em torno da nossa 
actual situação. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Nossa politica economica. 
O SR. MONTEIRO DE SouzA - Sob o ponto de vista mundial, todos nós, 

membros da humanidade, devemos nos rejubilar com a abertura daquelle 
canal. como a humanidade se rejubilou com a abertura do de Suez. 

Mas o que eu desejava deixar accentuado era que se nós nos tivesscmos 
precavido desde que se cogitou de rasgar o isthmo, si tivessemos cuidado 
de apparelhar com antecedencia a ba::ia amazonica para escoadouro da pro-
ducção dos paizes vizinhos e tivessemos seguido outra politica economica, 
a nossa situação seria outra; não nos incommodaria absolutamente, hoje, 
a abertura do canal. 

Teriam os ganho uma invej ave! situação na Ame rica do Sul; seriam o~ 
os intermediarias, já firmados, entre os grandes centros industriaes do Atlan-
tico e grandes porções de todas essas republicas limitrophes, quer dizer, to;-
riamos estendido a nossa influencia commercial e moral sobre perto de :!ou~ 
terços da. , . 

O SR. NICANOR NASCIMBNTQ - E de toda a bacia do Uruguay, que es-
tamos perdendo. 

O SR. MONTEIRO DE SouzA - Não fallo desta, porque não somos se-
nhor~s da embocadura, mas apenas do ::urso superior. Fallo sómente da ama-
zonica. · 

O SR. CALOGERAS - V. Ex. pó de ir além; feita essa modificação pro-
funda'· nas tarifas alfandegadas a que V. Ex. allude, ella representa para 
nós. como o desenvolvimento da Amazonia, a resposta brazileira á abertura 
do isthmo do Panamá. (Apoiados.) 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - De pleno accôrdo; mas os proteccionistsa 
nada · querem vêr si não crear industrias onerosas á custa de interesses su-
periores do Brazil. 

Como exemplo a seguir dizem: "A America do Norte desenvolveu suas· 
industrias com tarifas proteccionistas; por que não desenvolveremos a nossa 
tambem? ' 

O SR. SIMÕEs LOPES - Não só a America do Norte, como quasi todos 
os paizes do mundo, é preciso accentuar isso: foi a troco do proteccionismo 
e até do ultra-proteccionismo. 

O SR. CA!JOGERAS - Que fez o Brazil de 1884 a 1885, que foi quando 
começou a política proteccionista? O que fez o Brazíl, em que hoje vivemos, 
foi a politica das tarifas fiscaes. 

O SR. SIMÕES LOPES - O Brazíl sem industria alguma naquella occa-
sião ... 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - E hoje com industrias sem commedimen-
to e oue estão dando em resultado a crise interna. 

O SR. MONTEIRO DE SouzA - Desde esse tempo em que abandonamos as 
tarifas. fiscaes, nesse jâ longo periodo, ttvemo~ tempo de vêr em que deu 
essa politica: chegamos ao ponto em que as proprias industrias ultra-prote-
gidas estão em crise. 



Sabe o Sr .. Pr~sidente, como toda a Camara, que as fabricas de tecidos aqui 
mesmo, no D1stncto Federal, estão hoje com suas portas quasi fechadas. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO- Não só as de tecido: as de calçado ... 
O SR. MONTEIRO DE SouzA - Fallo das de tecido por estarem mais em 

evidencia; mas a crise vae abarcar as demais, irá a todas as industrias crea-
das sobre bases artificiaes. · 

Podemos, nós, imitar os Estados-Unidos e estamos em condições de 
acarretar com as consequoocías resultantes dessa política? 

Chamo a attenção do meu íllustre collega, que ha pouco me aparteou 
sobre o valor do proteccionismo, para a situação em que estavam os Estado5-
Unídos quando enveredaram pela política proteccionista, si me não engano, 
de 1824 a 1828. 

UM SR. DEPUTADO - Mais de uma vez o tem feito. 
O SR. MONTEIRO DE SouzA -· Quando iniciou esse caminho estava o 

paíz dividido em duas regiões bem distinctas, um tanto semelhante á si-
tuação do Brazil; a do norte, cuja pooulac;;ão augmentava incessantemente, 
se renovando pelo numero e pela qualidade. devido á immigrac;;ão, possuía 
minas de carvão de pedra e minas de ferro; dahi resultou se tornar manufa-
ctureira por forca da existencia dessas duas geratrizes da índustria. Além 
dos manufactureiros, só tinha pequenos cultivadores e peauenos commerci-
r.ntes: tal era a populacão do norte. A região do sul, que vivia e prosperava 
das grandes culturas de algodão, tinha uma populac;;ão que se compunha 
dos grandes senhores plantadores, imbuídos de tradições aristocratas. escra-
va~istas. e do negro escravo empregado nas culturas. Daqui se vê a diver-
sidade das duas sítuac;;ões ·economícas. E, podemos affirmar, que dellas re-
sultou mais tarde a tremenda guerra de successão em ·que se empenharam. 

Os do norte queriam prote2er as suas índustrias; os do sul não tinham 
mdustría alguma; e, nada fabricando, eram obrigados a comprar fóra tudo 
ouanto, lhes era necessarío á vida e ao desenvolvimento das suas culturas. 
Por consequencia, sobre elles incidia dírectamente o peso do proteccionismo 
nascente; dahí a sua má vontade contra a União, a que o norte não ligou 
grande importancia, julgando incapaz de lutar uma região que possuía alguns ' 
milhões de escravos. 

Disse eu que uma situação semelhante se notava entre nós .. Aqui o sul 
do Brazíl quer desenvolver um certo numero de índustrias manufactureiras 
a peso de proteccionismo; não tendo o norte si não a sua industria extractiva, 

• sobre esta parte do paiz mais do que sobre outra qualquer vão pesar as nos-
sas tarifas proteccionistas. 

Nos Estados Unidos foi este o primeiro resultado . . Quando surgiu a 
tarifa nitidamente proteccionista de 1828, conhecida pela designação de Ta-
rifa das abominações, os Estados· do sul protestaram com vehemencia e na 
Carolina do Sul uma convenção especial decidiu declarar nulla a tarifa. 

Não acceítando essa lei, era uma verdadeirlJ successão que se declarava. 
Tomou a defesa do sul um dos maiores estadistas americanos, John Cathoun, 
que foi Ministro da Guerra de Monroe e era então Vice-Prêsidente de Ja-
ckson. Eis o resultado da política proteccionista naquelle paiz, servindo de 
causa á tremenda luta que mais tarde rompeu e tanto 11,balou aquella nação. pois 
podem(ls dizer que o acto da Carolina do Sul, não acceitando as tarifas .de 
1828, .foi o primeiro acto da guerra de seccessão. Desde esse momento, estava 
aberta a luta. Este, alguns outros factos e, por ultimo, a questão escravagista 
conc(lrreram para · lançar as duas partes nesse combate lamentavel. 

O SR. SIMÕES LOPES - No Brazíl essa protecção se tem espalhado por 
todo o territorio. 

' 



._ 330 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Já um ministro chegou a taxar tarifaria-
mente mercadoria estrangeira para se attender a fabricas que produziam bas-
tante para o consumo local. Foi o Sr. Francisco Sailes. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - A Camara tem conhecimento de uma no-
ticia, a que não se ligou grande importancia, dada pelos jornaes, de que um 
certo numero de commerciantes do Pará, des•gostosos, espalharam boletins 
aconselhando a separa~ão da Amazonia, que não devia continuar a soffrer ... 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Não acredite V. Ex. que esse facto seja 
tão sem importancia. 

O SR. CALOGERAS - Pelo contrario; considero um movimento de impor-
tancia. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - E' a expressão dos soffrimentos · de uma 
região maltratada. . 

O SR. CALOGERAS - Região que é victima das tarifas proteccionistas. 
UM SR. DEPUTADO - Que nos Estados Unidos deram em resultado a 

guerra da seccessão. 
O SR. MoNTEIRo DE. SouzA ·_ E' um parallelo que estabeleço. Lá foi uma 

das causas da guerra de seccessão, lançando o sul no mais justo desgosto, 
que no fim de alguns annos foi complicado com o problema escravagista. 

Aqui não existe o factor escravagista, mas pesa muito mais a nossa tari-
fa sobre a região do norte do que lá pezava a tarifa de 1828 sobre os Es-
tados do sul; bastaria comparai-as para ver qual a mais benigna. 

O SR. CALOGERAS - Um dos grandes erros em materia economica tem 
sido legislar para o sul, para o Rio de Janeiro principalmente. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Alli as tarifas foram a principio apenas 
represalias em consequencía da guerra com a Inglaterra, e como as com-
municações com o exterior eram difficilimas, o paiz teve de contar só com 
os seus. recursos, cousa que hoje se não póde dar comnosco. O paiz isolou-se, 
sendo obriga·do a crear jndustrias para suas necessidades, visto como de fóra 
quasi nada lhe podia vir. Terminada a guerra não podiam essas industrias 
competir com as mercadorias que começavam a vir da Inglaterra. Foi preciso 
isso manter direitos · compensadores sobre alguns productos só mente. Só mais 
tarde essas tarifas tornaram francamente altitudes proteccionistas, que deu 
em, resultado o movimento da Carolina do Sul a que já me referi. Então, 
deante de uma luta imminente occasionada por um acto de rebellião, inter-
veiu o espírito conciliador e pratico de um parlamentar, creio que C!ay, con-
seguindo a passagem de uma lei modificando essas tarifas pela reducção 
gradual dos direitos no prazo de 10 annos, de modo que no fim desse prazo 
nenhum producto pagaria mai"s de 20 %ad valorem. E note-se que as tarifas 
podiam comparar com as que temos hoje e que tanto pesam sobre regiões 
aue concorrem extraordinariamente para o era rio nado na!. Essa região, de 
1852 para cá, tem deixado á União um saldo de 750.000:000$000, saldo li-
quido. 

Deante desta volumosa contribuição merecia eiia que suas condições 
economicas fossem menor cuidadas, suas queixas e necessidades deviam 
ser olhadas com mais sympathias, que nenhuma outra parte da Nação pó-
de invocar semelhantes titulas. 

S. ·Ex .• o nobre representante do Rio Grande do Sul, fallou h a pouco 
sobre seu Estado como exemplo a seguir pelo bom emprego que fez dos au-
xilias prestados pela União; vem a peiio salientar bem que a região ama-
zonica, sob essa designação incluo os dous Estados do extremo norte e as 
Prefeituras acreanas. nos seus· annos de progresso contribuiu para o paiz . 
com essa poderosa cifra de 750 mil ·contos, em saldo, notem bem, em saldo 
e não em receita. · • 
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Em troca dessa espantosa contribuição pergunto eu: ·. o que obteve · ella 
de beneficios? Na navegação, estradas de ferro, condições sanita rias, im-
migração, etc., nada se ha feito de valor ... 

O SR. CALOGERAS - Não é tanto; quasi nada póde se dizer. 
O SR. SIMÕEs LOPES - V. Ex. deve se recordar que condemnei tu-

do isso. 
0 SR. NICANOR- DO NASCIMENTO - A Estrad'a de · Ferro do Madeira e 

Mamoré, a acquisição do Acre. , 
O SR. MoNTEIRO DE Souz~ - Deixae passar a força da expressão, mas 

vejamos com justeza. A acquisição do Acre foi feita, como VV. EEx. sa-
bem, pelos brazileir.os daquella região; a nossa diplomacia já havia entre-
gue esse territ.orio povoado de brazileiros á Bolívia, que delle tomou posse 
por acto solemne e publico! 

O SR. CALOGERAS - Apoiado! 
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Acto do Sr. Olyntho de Magalhães, 

confirmado depois pelo Barão do Rio-Branco. 
O SR. MONTEIRO DE SouzA - Nessa occasião foi o seringueiro·, auxilia-

do pelos <:ommercios do .Pará e Amazonas, que fez a conquista daquelle 
territorio; estes fornecendo armas, munições e mantimentos, .aquelle levan-
do sua bravura pessoal ao serviço do seu patriotismo. · 

O SR. HOMERO BAPTISTA - E' bom não esquecer Placido de Castro. 
O SR. CALOGERAS - Era seringueiro; o orador falia em seringueiros 

em geral. 
O SR. MoNTEIRO. DE SouzA - Os seringueiros com sua bravura pessoal 

commandados por diversos chefes, posteriormente, por Placido de Castro, 
conquistaram esse territorio que o Governo entregára impatrioticamente. 

A questão de compra, dos dous milhões de libras foi uma ficção diplo-
matica, foi um . . . não tenho bem a expressão para caracterizar o meio de 
que se serviu ... 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO Uma ficção que compensou farta-
mente, 

O SR. CALOGERAS - Perdão, é uma ficção que vale 45 mil contos. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Mas uma vez adquirido o territorio, com 

os dous milhões e com a cessão de uma parte de nosso territorio, por uma 
troca ou permuta de territorios (esta foi a linguagem de que se serviu a 
diplomacia), pois houve uma troca. 

O SR. CALOGERAS - Permuta de territorio e outras compensaç?es, é 
a • expressã-o do tratado. 

0 SR. MONTEIRO DE SOUZA - 0 Amazonas perdeu uma parte de lõõeU 
territorio; Matto Grosso outra e em troca houve o Brazii uma parte da Bo-
livia constituída na mór parte de uin territorio litigioso, para cujo direito 
o Brazil invocava em seu fav.or o ut possidetis; como nesta troca o que da-
vamos não compensava a nossa acquisicão, o Governo brazileiro deu mais 
dnus milhões de libras sterlinas, além de ter' indemniz::tdo n "B<>Iivilln Svn-
dicate", formado na Ame.rica do Norte e que havia adquirido grandes con-
cessões no Acre . (Trocam-se muitos apartes entre os Srs. Nicanor do Nasci-
mento, Calogeras, Martim Francisco e Simões Lopes) . 

De tudo isso foi a União FARTAMENTE indemnisada! 
Si examinarmos as -outras questões. a questão de portos por exemplo, 

vemos que foi feito por uma companhia e não adveiu onus nenhum para 
a União. · 

O SR. CALOGERAS - Isto não. A União permittiu nue esses portos l'õe 
construíssem. V. Ex. citando os portos do Amaz-onas, Pará e a concessão 
da Madeira a Mamoré, citando telegraphos estabelecidos naquella zona, 
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com estes poucos itens, V. Ex. esgota a lista, o que confirma as observa. 
ções de V. Ex. 

O SR: MONTEIRO DE SouzA - A questão que eu quero que fique as-
sentada ... 

O SR. CALOGERAS - Que o Amazonas deu muito mais do que recebeu 
é um facto. . 

O S1~. MONTEIRO DE SouzA - E' por isso que os nossos estadistas não 
devem absolutamente esquecer aquella região é fazendo-o não teern descul-
pa .alguma, tanto mais que foram avisados com bastante antecedencia; não 
devem esq,uecer aquella região, para quando chegar a occasião das quei-
xas mais rortes, saber-se a quem toca a responsabilidade da sua. sqrte. 

O que é verdade é que houve um grande erro por parte do Brazil e 
nós não devemos manter esta politica proteccionista que nós acabamos de 
ver produzir nos Estados Unidos lições tão ruins e tão mãos effeitos. 

Alli, foi um dos factores da guerra de secessão e estava o paiz em ou-
tros tempos e outras condições que não podemos invocar para nós. 

Foi ainda a causa da politica imperialista em que se lançou o paiz 
obrigado a conquistar mercados C(}nsumidores pelas armas, cousa que não 
podemos fazer. E com a1ternativas diversas só foi triumphante o proteccio-
nisrno em nossos dias quasi, quando suas industrias já haviam attingido um 
inquietador desenvolvimento; mesmo assim creio não serem suas tarifas tão 
incommodas como as nossas. Mas para notar bem a di fferença das situa-
ções basta lembrar que alli a época industrial só começou {!epois que o 
progresso rural attingiu notavel desenvolvimento. Antes daquella época a 
actividade economica daquelle povo havia sido toda rural; foi natural, por-
tanto, a passagem. Além disso não devemos esquecer que elles possuíam 
lá estes dous poderosos elementos industriaes: o ferro e o carvão. 

Nós temos o ferro, mas não ternos o carvão ... 
O SR. SIMÕES LOPES - Creia que um dos pezares que eu tenho é não 

ver a industria metallurgica protegida, e muito protegida, não de agora, 
mas de 50 annos atrás. 

O SR. CALOGERAS - Felizmente, isso ainda não foi feito, e espero se 
não fará. 

O SR. SIMÕES LoPEs - Tem sido um dos noss9s males. 
O SR. CALOGERAS - Estou de pleno accôrdo com a opimao que o ora-

dor · está defendendo, que, do ponto de vista politico (já não digo do pon-
to de vista economico) nenhum problema se avantaja ao problema das ·ta-
rifas alfandegarias. porque na solução delle se acha, talve·z, o problema mui-
to maior da unidade do Brazil. 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Acho oue V. Ex . tem toda razão, 
acho que é a necessidade mais palpitante do Brazil. 

O SR. CALOGERAS ~ O maior fermento d<t desintegração· C1Ue oossui-
mos. é essa maldita política oroteccionista que faz do norte do Brazil, prin-
cipalmente da Amazonia, a filha espuria da União, fomentando esse movi. 
mento separatista, a que o nobre Deoutado alludiu. 

O SR. SIMÕES LOPES - Não é filho do proteccionismo, é filho da in~ 
curia e da descautela dos governos estaduaes e da União. 

0 SR. NICANOR DO NASCIMEN TO - Não apoiado. V. Ex. não compre-
hende que a carestia na Amazonía. sem a compensação das industrias 
proteccionistas, é a desigualdade definitiva ? 

O SR. MONTEIRO DE SouzA - Diga V. Ex.: em todo o Brazil. E si quer, 
vou partkularizar . Nos Estados em oue " vicia é mais facil. -como no Es-
tado de Minas. a vida enr.úeceu extraordinariamente e a producção delles, 
o rendimento do seu trabalho ... 

O SR. CALOGERAS - E' verdade. 
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O SR. MoNTEIRo DE SouzA - . : . não dá para sustentar . .. 
O SR. SIMÕES LoPES - Não concebo que dentro da Amazonia não se 

plante feijão. 
0 SR. NICANOR DO NASCIMEI)ITO - V. Ex. quer que se lute contra leis 

economicas, que, sendo o individuo solicitado para um interesse maior, se 
deixe l~var por um interesse menor. 

O SR. SIMÕES LOPES - Si é maior, é porque não sente essas difficul-
dades. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Emquanto a borracha estava em alta, 
dando 15$ e 16$, era possível qut alguein fosse plantar feijão?! 

.Q SR. CALOCERAS - E quando não havia braços para o trabalho da 
borracha! 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - V . Ex. sabe que, emquanto houve ou-
ro na California, nínguem plantou . Só se colhia ouro. 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - 0 individuo era solicitad(l por um 
interesse muito maior. 

O SR. SIMÕES LoPES - Portanto tem soffrído pouco, tem vivido no 
meio do ouro . 

. O SR. MONTEIRO DE SouzA - Mas é pobre no meio de tanto ouro: não 
póde comer ouro. . . (Apartes. ) 

O SR. MARTIM FRANCisco - O melhor arroz é o de São Paulo e nín-
guem o planta. 

O SR. JoAQUIM OsoRIO - O melhor arroz é o de Pelotas. 
O SR. MONTEIRO DE SouzA - Dizia eu, como exemplo, que em Minas, 

e podemos mesmo affirmar que na grande maioria da população brazileí-
ra, especialmente nas classes proJetarias, não se encontra o , mínimo con-
forto. No interior mesmo encontra-se a misería por toda parte. 

O SR. SI1MÕES LOPES - Em todo o Brazil não ha míseria. 
O SR. MONTEIRO DE SouzA - Ha míseria! 
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Em geral ganha-se o necessario pa-

ra não morrer de fome. 
O SR. SIMÕES LoPES - Póde haver difficuldades em algumas cidades. 
O SR. MONTEIRO DE SouzA - No campo, mesmo, é que se encontram 

difficuldades, porque o individuo não produz tudo quanto é necessario á sua 
.vida. 

Nestas condições , tem que fazer trocas e si nestas o que recebe vem 
encarecido, diminue o valor do seu trabalho ; portanto, reduz, quanto pos-
sível, as trócas, com prejuízo do seu bem estar, chegando por fo·rça a · sof-
.ofrer uma vida de miserias. 

O SR. SIMÕES LOPES - Tenho trabalhado no interior de diversos Esta-
dos e nunca vi misería. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Ora, si grande parte da Nação tem a sua 
população neste estado de espírito (refiro-me a todo o paíz) , pergunto eu: 
um mão fermento lançado no · meio dessa população desgostosa que resul-
tado oroduzirá? (Apoiados.) 

IIM SR. DEPUTADO - Mas seri11 remedio para s~us males. 
O SR. MoNTEIRo DE SouzA - Sabem os nobres Deputados oue os phe-

nomenos sociaes, os phenomenos politicos não obedecem á logica da razão, 
sinão a uma logica toda especial. Não é a logica commum, a logica formal, 
que norteia as grandes massas de homens. 

Nós podemos, individualmente, pensar de um modo em dadas cir-
cumstancias, mas a multidão so ffredora, absolutamente, não segue os di-
clames da razão. 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Vae pelos Ímpetos de . seus des-
gostos. 
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O SR. JoAQUIM OsoRIO - O grande erro foi a Constituição não ter vo-
tado a emenda de Julio de Castilhos. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - A nossa Constituição foi previdente nes-
te ponto. E lia préviu que alguns E3tados pudessem desenvolver algumas 
industrias, e, neste caso, para protegei-as, quizeram augmentar as taxas 
de importação. Para isso ·deu-lhes a faculdade necessaria, assim como a 
de fazer tratados com seus visinhos; porém, a differença dos direitos é ar-
recadada pela União, de modo a não estabelecer a desigualdade entre pon-
tos da União. Deste modo, os pontos industriaes se protegeriam sem pre-
j uizo dos outros. 

Ainda ha pouco st culpou os Estados em crise de não terem cuidado 
dos seus interesses, como outros Estados do Sul, que estão em prospe-
ridade. 

Mas, Sr. Presidente, si existisse realmente, como devia existir, a auto-
nomia dos Estados, em que cada um cuidasse dos seus interesses, com a 
mais ampla liberdade, segundo suas condições peculiares, não houvesse as 
intromissões indebitas, que em uns se exerce e em outros não, outras se-
riam suas condições. O uso dessa liberdade já teria dado melhores fru-
ctos; ainda mesmo que alguns se desencaminhassem e usassem mal dessa 
liberdade, que aliás, nos::.o pacto fundamental lhes outorga, em pouco ten•-
po os males, que dahi resultassem, pesando sobre seus habitantes, fariam 
com que essas unidades da Federação tomassem outro rumo, trilhando me-
lhor caminho; passariam a escolher administrações que satisfizessem seus 
reaes interesses; seus representantes seriam realmente a expressão supe-
rior das suas aspirações e suas crises não teriam absolutamente, a inten-
sidade de affectar o organismo todo da Nação. (Muito bem.) 

Infelizmente não é isto o que se dá, e não fallo como politico partida-
rio, tratando de questões econoinicas. 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Falia como um estudioso. (Apoia-
dos.) 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Sim, como quem procura sel-o para acer-
tar. Cito portanto, esse facto r perturbador, immensamente perturbador, a· 
da existencia de um direito dado pela lei escripta, mas que de facto não 
existe para muitos. Cada vez mais caminhamos parn uma centralização 
e o que é oeior, para uma centralização irresponsavel aue não deixa aos 
Estados a liberdade de se administ;-arem de accôrdo com seus desejos e 
aspirações legitimas. • 

Ora, desde que a União ou forças extranhas interveem nos mais ínti-
mos actos da economia interna dos Estados irresponsavelmente, por por-
tas travessas. estes cruzam os braços deante dos seus interesses e passam 
a esperar tudo da União. Dahi vem a desigualdade de situações dos Es-
tados. 

Deante disto, quando a situação politica é esta, e veem com seu cor-
tejo de males essas perturbações economicas incidir sobre uma ree:ião, que 
está pagando o mal que sabe de onde provém e a aue ella não póde reme-
diar. pergunto: o oue se quer que faca. si ella. nesse momento. lançando 
o grito de separacão, encontrasse um ,paiz sufficientemente ambicioso que, 
vendo uma i oi a desorezada. auxiliasse esse movimento? 

O SR. MARTIM FRANCISCO - Os povos teein o direito de se separarem, 
como te.em o de se unirem ... 

O SR. CALOGERAS - Melhor é que não haia o fermento de desintegra-
ção. Si se tem de curar uma doença. melhor é evitai-a. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - E' tiJ oue desejo. e toda a minha argu-
mentacão tem sido cle,envolvirla no sentido de provar que, sob o ponto 
de vista da nossa política geral, temos andado errados. 
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Precisamos, pouco a pouco, enveredarmos por uma politica mais pre-
vidente e liberal. 

Precisamos quanto antes abandonarmos essa politica proteccionista. 
(Apoiados.) !:ii tivesse ·nas mãos tal somma de poder que me fosse dado 
dirrgir todo o paiz, teria a coragem de fazel-o rapidamente, de tornar agu-
da a crise para poder sa1var o paiz. faria a reuucçã•o maior poss1vel em 
toda a tarifa ... 

lJ SR. I'j ICANOR DO NASCIMENTO - Seria um erro; seria destruir gran-
des capitaes, já organizados. 

O :SR. lVlONTEIItü DE SüUZA - Esta argumentação é fraca, porque · somos . 
20 milhões de brazileiros e destes na melhor hypothese apenas um milhão 
vive das industrias protegidas. 

Estamos, portanro, reduzindo á fome 19 milhões para a manutenção de 
um milhão. 

Mas, tomando a questão, como ella deve ser, com toda a prudencia que 
é necessaria, não devendo dar saltos, porque não podemos, si bem que te-
nhamos já perdido grandes opportunidades i:! e estender o nosso commercio, 
vamos paulatinamente alliviando este peso que asphyxia toda a Nação Bra-
:~:ileira, porque os proprios Estados que teem producção, que te em· manu-
factura, sentem lambem os effeitos da carestia da vida. 

E' um circulo vicioso. · 
Não convém insistirmos na argumentação, porque isto é claro e in-

tuitivo, de que as propnas mdustri.as protegida5 existentes softren: · o 
jugo da .protecção . 

A emenda que apresentei é urna velha aspiraç~o que se vem fazendo 
sentir, a diminuição das tarifas. 

Peço apenas 20 ·% de abatimento sobre os generos de primeira neces-
sidade, que são consummidos em todo o paiz, reducção que vae especial-
mente beneficiar as populações da Amazonia. 

Mas, dir-se-ha: h a Estados que produzem o arroz, por exemplo; 'ou-
tros, a manteiga, o feijão; outros ainda que exportam o sal e que por conse-
guinte, não poderão concord·ar que se diminua 20 ·% na importação desses 
productos. · 

Essa diminuição, porém, não prejudica de modo algum esses Estados. 
Além da faculdade que tem taes Estados de crear uma sobre-taxa' e fa-

zer tratados com outros para que estes recebam o excesso de sua producção, 
devem attender que diminuímos o imposto sobre outros generos que são es-
senciaes á vida e que elles não produzem; evidentemente, a d'iminuição 
tarnbern beneficiará a propria producção antes protegida, havendo- com-

• pensação farta. · 
O SR. SIMÕES LOPES - Não acredita V. Ex. que taxando a União e 

os Estados sobre-taxando o mesmo artigo não vem a dar no mesmo? (Tro-
cam-se diversos apartes.) 

0 SR. MONTEIRO DE SOUZA - Não, porque o Estado SÓ tem interesse 
em sobre-taxar aquillo que produz. 

Exemplifiquemos: O Amazonas não produz o arroz e o Estado de São 
Paulo se torna um grande productor. A União creando uma tarifa baixa 
para a importação deste genero do estrangeiro, S. Paulo para proteger sua 
producção lança uma sobre-taxa podendo ainda conseguir que os Estados 
'vizinhos o acompanhem. O Estado do Amazonas que é obrigado a impor-
tar todo o arroz que consome, v.ae buscai-o onde lhe fôr mais barato, vis-
to que a ta ri f a não o força a comprar caro em S. Paulo ou no estrangeiro. 
Com direitos apenas fiscaes da União, e a sobre-taxa protectora de São 
Paulo, resta ao consumidor do Amazonas apenas calcular attendendo ao 
transporte e direitos · de onde lhe vem rqais barato e ahi ·adquirir o gene-
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ro. Mas, dir-se-ha, S. Paulo ficará despr()(egido si sobre-taxar o produ-
cto? Não, porque .Minas, Paraná ou Goyaz, por exemplo, comprarão de pre-
ferencia a proaucção paulista, que lhes é levada ao commerc10 por estrada 
de ferro, em vez ao genero estrangeiro que, vindo em navios, ainda tem 
ue percorrer as mesmas estradas de ferro. 

Uep01s V. · Ex. sabe, como todos nos, que os generos de producção na-
cional encareceram até attingir o preço dos do estrangeiro; isto se observa 
já no calçado, na manteiga e demais productos. 

Quer dizer, todas as vezes que se augmentam as tarifas de um ge-
nero de producçifb estrangeiro, o preço desse genero passa a ser um limi-
te para o qual tendem todos os productos similares produzidos no paiz. 

Mas; Sr. Presidente, vou concluir . Creio ter demonstrado sufficiente-
mente e essa minha crençá vem dos applausos dos illustres collegas, que 
me dão a honra de ouvir, que temos imperiosa necessidade de approvar a 
emenda que apresentei. Appello especialmente para o espírito estudioso, 
ponderado e patríotico do iuustre Relator da Receita. S. t.x., pensando a 
situação geral do Brazil e as nossas condições especiaes ha pouco referi-
das, verificará que, para o desapparecimento dessas nuvens que estã.o tal-
dando o horizonte do Brazil, se faz necessario enveredarmos para uma po-
litica economica que comece a diminuição gradual dos nossos impostos de 
importação, a principiar pelos generos de primeira necessidade. 

Servirá ao mesmo tempo de experiencia essa diminuição de 20 o/o, que 
é uma diminuição insignificante, incidindo sobre poucos generos; mais tar-
de se verá que não perturbará as nossas condições· economicas e financei-
ras porque, si diminuirmos o imposto de importação, esta augmentará com-
pensando a diminuição de receita oriunda dos 20 %' de abatimento . Por 
outro lado, augmentando a importação, augmentaremos parallelamente a 
exportação pois que as trocas se teem de dar forçosamente com o augmen-
to do poder acquisitivo dos nossos generos de exportação. E quanto maior 
fôr a nossa importação será a nossa prosperidade, em que pese áquelles 
que vivem a argumentar com os saldos da exportação sobre a importação; 
uma forçará a outra. E ainda mesmo que se viesse a dar um excesso da 
importação não devemos temer do futuro, porque isso seria um presagio <!e 
beneficios muito grandes para o paiz e augmento de riqueza. que se tradl,l-
zirá em bem estar e felicidade para o povo brazileiro . (Muito bem; muito 
bem. O orador é vivamente cumprimentado) . ( *) 

Na sessão de 4 de Novembro é encerrada a 2" discussão do projecto. 

(*) Em seguida falou o Sr. Nicanor Nascimento cujo discurso não foi 
publicado em teinprr nd ' Diario do Con,resso. 



PARECER N. 102 A 

ORÇA A RECEITA GBRAL DA REPUBLICA PARA {) EXERCICIO DE 1914; COM PARECER 
DA COMMISSÃO DE FINANÇAS SOBRE AS EMENDAS OFFERECIDAS EM 2" DIS-
CUSSÃO 

N. I -Ao art. 1", renda dos tributos, 1, onde se diz : "Direitos de im-
portação para consumo, diga-se: "Direitos de importação para consumo, de 
accôrdo com a tarifa expedida pelo decreto n. 3.617, de 19 de março de 1900 
com as modificações introduzidas pelas leis ns. 1. 144, de 30" de dezembro de 
1903; 1.313, de 30 de dezembro de 1904; 1.452, de 30 de dezembro de 1905; 
1.616, de 30 de dezembro de 1906; 1.837, de 31 de dezembro de 1907 ; 
2.321, de 30 de deembro de 1910; 2.524, de 31 de dezembro de 1911, e 
2. 719, de 31 de dezembro de 1912". 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913 . Cardoso de Almeida. -
José Lobo. 

A Commissão acceita a emenda que reproduz o dispositivo . da lei da 
receita vigente, n. 2.719, de 31 de dezembro de 1912. 

N. 2 - Ao art. 1 ", n. 1 - Depois das palavras "importação para con-
sumo" - accrescente-se: "de accôrdo com a tarjfa e modificações das leis, 
etc., etc., conforme a actual lei da receita". 

Sala das sessões, 4 ele novembro de 1913. - Francisco Veiga. 

Está prejudicada pela adopção da emenda n. 1. 
As emendas de ns. 3 a 34 referem-se á tarifa das Alfandegas, - au-

gmentando ou reduzindo taxas e razões, modificando estipulações de peso, 
valor, etc., ou isentando mercadorias da . respectiva tributação. 

• Desde logo, quer a Commissão consignar que não patrocina leis de or-
çamento tarifarias, creando ao commercio, á industria, ao consumidor, sur-
presas compromettedoras. Tem-se abusado, é certo, de semelhante vezo, con-
stantemente enxertando o orçamento d·e disposições alterativas de taxas da 
tarifa. Mas, os inconvenientes · dahi resultantes, tornando difficil o resguar-
do de interesses e arriscado o meneio dos negocios, impõem definitivo remate 
a pratica tao nociva e, além de tudo, tão opposta ao que verdadeiramente 
deve ser o orçamento da receita. 

Nos pareceres dos · ultimos tres annos, tem a Commissão firmado o pro-
posito de só admittir additamentos á tarifa constantes dos artigos novos, 
productos ahi não comprehendidos; de restringir tanto quanto possível, a 
isençào de tributos que crêa situações díspares em pleno regimen de igual-
dade· de encargos e de direitos; e de imprimir o cunho reductivo das taxas 
nas modificações tarifarias, operadas por voto do Congresso. 
· A Commissão mantem o mesmo proposito. Não lhe permittem as condi-
ções do · fisco e do contribuinte acção mais energica e ~oficua. 
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As isenções de direitos estão limitadas aos casos estabelecidos no arti-
go 2" da lei n. 2.719, de 31 de dezembro de 1912 (lei da receita. vigente) . 

Está no conhecimento de todos a expansão que tivera a abusiva libe-
ralidade. 

Não fôra disproposito suppôr que se formára, então, a industria das 
isenções, tão despejado appello- se fizera ao favor fiscal e tão intrusa, em 
torno delle, se exercera a exploração gananciosa . . . 

No intuito de pôr ordem no grave assumpto, a lei n. 2.321, de 30 de 
dezembro de 1910, arts. 27 e 28, fez a especificação dos objectos que gosa-
vam de isenção total ou parcial de direitos, determinando os casos de di-
recta competencia dos inspectores da alfandega plira a conceder e os de de-

. pendencia de ordem prévia do Ministerio da Fazenda. O decreto n. 8 .592, 
de 8 de março de 1911, do Poder Executivo, regulamentou as isenções de· di-
reitos de importação ou consumo e de expediente, que comprehendiam os 
objectos constantes de concessões por disposições espeçjaes da lei ou de-
creto do poder competente; os objectos constantes da Tarifa das Alfandegas; 
as bagagens de passageiros ·e os obi'ectos mencionados no art. 27 da lei 
n. 2.321, citada. 

A lei n. 2 . 524, de 31 de dezembro de 1911, restringiu as isenções aos 
objectos enumerados no art. 2•, §§ 1• a 28, 31, 32 e 33, das disposições 
preliminares da tarifa vigente, n. 2 da alinea VII do art. 1•, do referido ae-
creto n, 8.592, nos contractos em vigor, prohibidos, porém, novos com essa 
clausula e, bem assim, aos adubos naturaes ou artificiaes que não possam 
ter outro uso ou applicação, ao carvão de pedra, · destinado exclusivamente á 
navegação e ás estradas de ferro e aos objectos proprios para os sports athle-
ticos (IV, IX e X, do art. z•). 

A lei da receita vigente (n. 2. 719, de 31 de dezembro de 1912) dispõe, 
no art. 2•, que as isenções ·de direitos aduaneiros, de que ·trata o regula-
mento que baixou .com o decreto n. 8.592, de 8 de março de 1911, ficam .res-
trictas nos seguintes casos: 

I, aos mencionados no art. 2•, das Disposições Preliminares da Tarifa 
das· Alfandegas, §§ 1• a 21, 23 a 28, 31 a 33 e 36; 

II, ao carvão de pedra e ao oleo de petroleo, bruto ou impuro; · 
III, ás emprezas que gosarem da clausula de isenção, em virtude de con- . 

tracto anterior; 
IV, aos adubos naturaes ou artificiaes ; 
V, ao gado vaccum que fôr introduzido pelas fronteiras, conforme os 

requisitos estabelecidos nas cinco alineas, gosando lambem (art. 3•), os ob-
jectos mencionados no art. 2•, .das preliminares citadas, §§ 1• a 8•, 11 a· 16, 
18 a 20, 25, ·26, 31 a 33, 36, e os animaes constantes da alinea V, da isen-
ção de expediente, de que ·trata o art. 560, da Consolidação das Leis das Al-
fandegas. Eis, em summa, o que vigora. Pensa a Commissão que se não de-
verá ir .além, aguardando a proxima revisão da tarifa, para se tomar pro-
videncia completa sobre a materia. As isenções desfalcam o· Thesouro de 
sommas consideraveis. . · 

· A importancia dos direitos não arrecadados, em observancia a isenções 
concedidas, foi: 

Em 1908, de . . .. .. .. .. . ... . . ... . . .. ... . .. . .. . ..... . 
Em 1909, de ... ... ... . ... .... ... .... .. .. .... ... .. .. . 
Em ·1910, de ..... .... .... · ....... · · ·. · · · · · · · · . · · · · · · 
Em · 1911, de .. . .... . . . ..... .. .. . .. . . . .. .. ... . .. . . . . . 
Em 1912, de . .. .. ... ... .. : . ... . .. .... . .. . ...... . .. . . 

No total de . ... . .•.... . .. . · · ... . . : .. . · .. •. · · · · . • ... . . . 

26.958:292$000 
37 A42 :729$000 
45.228:735$000 
39 .256 :297$000 
53.542:753$000 

202 .428 :806$000 
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Em 1911, quando começou a vigorar a providencia reductiva das isen-
ções, houv_e o dec;escimento de 5.972:438$; no anno seguinte, porém, o au-
gm~nto fm ~xcesstvo mesmo em relação ao resultado de. 1910, que fôra, até 
e~tao, o m_at_or. Seate-se qu~ a providencia tomada não é sufficiente e que 
so em rev1sao geral da tanfa se poderá adaptar medida mais conveniente 
e acertada. 

O ser estabelecida a restricção das isenções, foi creada, com caracter 
transitaria, a taxa de 8 % para artigos, em grande parte, que gosavam da-
quelle favor. . 

A estipulação dessa taxa, dissemos em parecer sobre as emendas ao 
projecto d!; receita de 1912, obedeceu á consideração do abatimento das ta-
xas de expediente· sobre os generos livres de direitos e ao pensamento de 
não exacerbar os interesses afagados pelo systema protector. Deverá ser, po-
rém, transitaria a taxa de 8 %. Inferior á de expediente com o addicional, a 
que estavam sujeitos, .em geral, os generos isentos de direitos, ella preju-
dica consideravelmente a arrecadaÇão e deverá opportunamente determinar 
a acção legislativa no sentido de substituil-a por uma taxa definitiva, que 
seja a justa e){pressão do que o Estado póde conceder, como estimulo, ás in-
dustrias e ao desenvolvimento do paiz. A nova taxa não deverá ser inferior 
a de 11 %, em que importa a de expediente com o respectivo addicional e li-. 
mitada a determinadas classes de mercadorias sem similares no paiz, tendo-
se em attenção que no favor official não entrará o natural desenvolvimento do 
commercio, instrumento de importação, que é o titulo capital das rendas 
federaes. 

A isenção de dii'eitos com a taxa especial para o expediente já foi, no 
regimen vigente, substituída pela taxa de 15 o/o ad valorem, que na opinião 
dos competentes, é caracteristicamente proteccionL;ta. Não prevaleceu, porém, 
por longo tempo, a substituição. O industrialismo artificial, que só póde me-
drar sugando o veio das isenções, fez campanha junto ao Congresso, que não 
soube resistir, e, de novo, entregou o Thesouro á sangria de int~resses que se 
não saciam. 

O resultado da liberalidade, póde bem ser apreciado pelo quadro acima, 
relativo aos ultimas cinco annos. As isenções desfalcaram o Thesouro de 
202 .428:806$000 . ' . 

A nova taxa de 8 % foi bem acceita, como devera ser, pelos interessados 
que tinham nella vantagem, em relação a de expediente - 10 o/o e respectivo 
addicional, 1 %. Isto, porém, não deve prevalecer. Se a taxa de 15 % já era 
considerada, e é, de facto, proteccionista, não se legitima a instituição de 
ta-xa equivalente á quasi metade, a titulo de protecção. Para este fim, a taxa, 
especificada ou ad valorem, deverá exceder a de expediente com o addicional 
da tarifa em vigor. Entre esta e a de 15 %, que já foi creada como a ex-
pressão da necessidade do auxilio devido ao exercício e desenvolvimento 
de certas industrias, deverá ser fixada a nova taxa, que, .satisfazendo os jus-
tos interesses da producção, não importe em sobrecarga onerosa .para o The· 

· souro. E, emquanto se a não fixar, o que será licito esperar se faça na pro-
xima revisão .tarifaria, ·parece mais acertado manter a situação actual, sem 
de modo algum aggraval-a, com a ampliaçã'O da taxa reduz-ida ou de outra 
qualquer semelhante, a novos artigos. 

Nas modificações de taxas operadas nas ultimas leis de orçamento, a 
despeito dos ·intuitos expres_sos da Commissão que sómente a;;sentiu, satis-
feita, a justifícadas reducçoes, ~ever-se-ha ve~ a consequenc1a forçada ~a 
delonga, em demasia, na confecçao da nova t_an!a, ha cerca de ~m dece_nmo 
em preparo. Felizmente, póde agora a ~omm1ssao assegurar esta o pro)ecto 
ultimado, devendo em breve ser remettldo ao Congresso. 
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Neste caso, podendo a Camara fazer obra de conjuncto, duradoura e ef-
ficaz, com o estudo e reflexão indispensaveis, em que attenda aos multiplos 
factores da producção, da industria, do commercio, do fisco, etc., não haverá 
razão para alterações parciaes nas differentes classes da tarifa, a torto e a 
direito, conforme alvitres· pessoaes e conveniencias do momento. Será ag-
gravar a situação geral, pondo em alarma interesses muito valiosos e res. 
peitaveis, sempre em causa, em se tratando do problema tarifario. Será tornar 
mais intensa a instabilidade das taxas, mal inveterado em nosso regimen 
fiscal, motivo de constantes reclamos, e ·cujos inconvenientes não pesam tão 
sómente sobre o paiz, mas se estendem tambem ao exterior, determinando 
medidas que compromettem as relações commerciaes e prejudicam a produ-
cção nacional. . · 

Pensa a Commissão que se não deve alterar a actual situação tarifaria, 
em vespera de s~r apresentado á Camara o projecto da nova tarifa, expres-
são do pensamento do Poder Executivo sobre tão melindroso e importante as-
sumpto. E' de parecer, portanto, sejam r·ejeitadas as emendas de ns. 3 a 35, 
que augmentam ou reduzem taxas, e concedem isenção de direitos: 

N. 3 - Pagará 8 %, ad valorem, o material importado para as obras da 
cathedral de S. Paulo, com excepção do que fôr considerado - obra de arte 
- que será despachado livre . de quaesquer direitos. ( 1) 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Alvaro de Carvalho. - Va-
lois de Castro.- Cardoso de Almeida.- Ferreira Braga. -José Lobo. -
Mario Hermes.- Alaor Prata.- José Bonifacio.- Eusebio de Andrade. -
Theotonio de Britto. - R. Arthur. - Dionysio Cerqueira. - Carlos Leitão. 
- P. Madanni. - Rodrigues Lima. - Augusto Monteiro. - Freire de Car~ 
valho Filho. - Sebastião Mascarenhas. - Felizardo Leite. - ChT'lStiano Bra-
zil. - Silva Castro. - Moreira Brandão. - Figueiredo Rocha. - Augusto 
de Lima. - Nicanor Nascimento. - ]osino de Araujo. - Antonio No-. 
gz&eira. - José Tolentino. - Manuel Reis. - Honorato Alves. - Tho-
maz Delfino. - Mello Franco. - Virgtlio Erigido. - N. Camboim. -
Jayme Gomes. - Erasmo de Macedo. - Prado Lopes. - Rogerio de 
M.i;T'anda. - Gctrção Stockler. - Antonio Moniz. - TibUiT'cio de Car-
valho. - Felisbello Freire. - Dias de Barros. - A. Lopes. - Borges 
da Fonseca. - Florianno de Britto. - Moniz Sodré. - Pereira de Oliveira. 
- Gustavo Richard. - Domingos Mascarenhas. - Estevão Marcolino. -
Paulo de Mello.- Julio Leite.- Raul Veiga. - J. Lamartine. - Costa Ri-
beiro. - Netto Campello. - Hosannah de Oliveira. - Leão Velloso. - Pe-
dro Lago. - Eloy de Souza. - Souza e Silva. - Pires de Carvalho. - La-
menha Lins. - Christino Cruz. 

N. 4- Onde convier: 
O material importado pela Associação Commercial de Pernambuco, pa-

ra construcção e installação do seu novo edifício, na avenida Central, cida-
de do Recife, pagará 8 %, ad valorem. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Costa Ribeiro. - Simões 
Barbosa. - José Rabello. - Netto Camp,ello. - Aristarcho Lopes. - Eras-
mo de Macedo. 

N. 5 - Accrescente-se onde convier: 
Pagarão 8 %, ad valorem, as fazendas e mais objectos importados oi-

rectamente pel·a Santa Casa de Misericordia de Fortaleza (Ceará), desti-
nados ao serviç·o funerario. 

(I) A presente emenda foi rejeitada por maioria da Commissão. 
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A emenda supra assim se justifica: 
A Santa Casa de Misericordia .de Fortaleza é o unico estabelecimento 

hospitalar que possue o Ceará e para elle acodem todos os· desvalidos, todos 
os desherdados da fortuna ·que não podem, á mingua de recursos, tratar-se 
em outra parte. 

Instituto de caridade, vive quasi exclusivamente da caridade publica; 
e é tal a sua pobreza que os medicos, sempre que é necessari-a a interven-
ção cirurgioa, levam comsigo os necessari.os instrumentos, porque o esta-
belecimento não os tem. 

Era sua principal fonte de renda a empreza funeraria, que até pouco 
tempo gozou da isenção de direitos aduaneiros; mas, actualmente, esses re-
cursos escassearam, desde que cessou a referida isenção. 

A" Santa Casa de Misericordia da Capital Federal, estabelecimento rico, 
que, além do proprio patrimonio, possue farras fontes de renda, goza de 
isenção plena de direitos aduaneirds por · uma lei especial, a de n. 1.904, 
de 30 de julho de 1908. 

Ora, a emenda não pede a isenção de direitos, mas simplesmente a 
taxa mínima, o que já é favor muito menor. 

Attenta a desi·guaJ.dade de condições, não póde ser recusada, sem gra-
ve injustiça, a graça impetrada. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Agapito dos Santos. 
Virgilio Brigido. 

N. 6 - Onde convier: 
A dynamite para ser empregada industrialmente na agricultura, quan-

do importada por associações .. agrícolas ou ·agricultores, pagará 8 o/o ad va-
lorem. 

Sala das sessões, 30 de· outubro de 1913. - Aurelio Amorim. - An-
tonio Nogueira. -Monteiro de Souza. -Luciano Pereira.- Christino Cruz. 

R. Arthur. 

N. 7 - Onde convier: 
A dynamite commum, a gelignite, ·a blasting-gelatine, a palarite e a 

chedit pagarão 8 o/o, quando importadas por sociedades de agricultura ou 
agricultores. · 

Sala· das sessões, 31 de outubro de 19tq. - Aurelio Amorim. - Si-
mões Lopes. - Christino Cruz. 

N. 8 ...c. Onde convier: 
Continúa em vigor o disposto no •art. 63 da lei n. 2.719, de 31 de 

dezembro de 1912. 
Sala das sessões, 30 .de outubro de 1913. - Costa Ribeiro. - Simões 

Barbosa. - José Rabello. - Netto Campello. - Aristarcho Lopes. - Eras-
mo de Macedo. 

N. 9 - Pagarão 2 o/o do valór commercial os films em branco e machi-
nismos importados por emprezas para a impressão cinematographica des-
ses films. · 

Não ha razão para taxar altamente artigos que não produzimos, quan-
do taes artigos poderã.a servir de elementos de propaganda do paiz - d·an-
do a conhecer em exhibições cinematographicas o gráo de prosperidade de 
suas industrias e artes. As em prezas fnnd:adas no paiz para esse genero 
de exploração merecem ser -amparadas, ao menos em sua primeira phase. · 

Sala das sessões, 1 de novembro de 1913. - Joaquim Osorio. 



-342-

N. 10- Onde convier: 
F:icam sujeitos á tarifa de 5 o/o ad • valorem a:o machinas, utensilios e 

todos os materiaes indispensaveis, concernentes ás installações de mata-
douros frigoríficos, import·ados por quem quer que seja. 

Os respectivos projectos de taes installações serão préviamente sub-
mettidos, pelos interessados, ao Ministm da Fazenda, afim de evitar-se a 
possível fraude, pela importação de objectos similares para fins differentes. 

Sala das sessões, 3..., de outubro ae 1913. - Sim:Jes Lope·s. - Ve.;pa-
cio ·de Abreu. - C. Maximiliano. - José Bezerra. - Borges da Fonseca.-
]. Bonifacio. - Pereira Braga. - Car4oso de Almeida. - Valois de Cas-
tro. - Nabuco de Gouvêa. - Flores da Cunha. - Gumercindo Ribas. -
Evaristo do Amaral. - Victor de Britto. - M. de Escobar. - Alaor Prata. 
-Garção Stockler. - Joaquim Osorio. - Pereira de Oliveira. - Gustavo 
Richard. - Dommgos Mascarenhas. - Christino Cruz. - Arthur Moreira. 
- João Benicio. - Prado Lopes. - João Lopes. - Elysio de Araujo. -
Mello Franco. 

N. 11 - Dentre as marcas de espoletas para espingardas de ouvido ha 
as lisas, vulgarmente denominadas BB, de fabricação allemã, que são im-
portadas em caixinhas de papelão e vendidas geralmente ao preço de 200 
réis a caixinha. 

Estas espoletas são causa de grande numero de desgraças, porque, ao 
explodirem, espalham pequenos estilhaços, que se encravam no globo ocular 
do atirador. 

Na enfermaria de molestias de olhos, na Santa Casa, e no serviço do 
Dr. Moura Brazil, na Policlínica, são numerosíssimos os casos de taes 
desastres, em muito dos quaes outro recurso não se encontra sinão na ex-
tirpação do globo ocular. 

As espoletas riscadas, importadas em latinhas, ao preço de 400 réis, 
. não se desfazem em estilhaços; e com o emprego dellas livram-se os inexpe-
rientes da desgr-aça de perder a vista. Para uma e outra ·qualidade o im-
posto aduaneiro é ó mesmo, 4$500 .o kilo. 

Considerando serviço humanitario a prohibição da importação das es-
poletas perigosas, apresento a seguinte emenda: 

Onde convier: 
As espoletas lisas, vulg.armente denominadas BB, ficam sujeitas ao im-

posto aduaneiro de 20$ por kilo. . 
Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - Sebastião Mascarenhas. 
N. 12 - Onde convier: 
Ao art. . . - Livros impressos, brochados, encadernados, etc., da 

primeira p·arte do art. 606 da tarifa, e os jornaes ou revistas, kilo, 150 réis, 
peso bruto, 15 o/o. 

S. R. 30 de outubro de 1913.- Bueno de Andrada. 

N. 13- Ao ·artigo: . 
Os livros, impressos, brochados, encadernados, da primeira parte do 

art : 606 da Tarifa das Alfandegas, pag.arão 100 réis por kilo, peso bruto. 
Razão 15 o/o . A mesma taxa ·pagarão os jornaes e revistas. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Pedro Lago. 

N. 14 - Onde convier: 
Art. Fica restabelecido o imposto . aduaneiro que vigorou em 1912, 

sobre o cimento importado do estrangeiro. logo que fôr installada e funccio-
nar aualquer fabrica de. cimento no Brazil, com producção minima de 
20.000 toneladas por anno. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1.913. - Paulo de Mello. 
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N. 1ti'- Onde convier: 
· Serão cobrados com a reducção de 20 % os actuaes impostos âe im-

portação sobre as mercadorias seguintes - leite condensado, kerosene, cor-
doalha, cordas e linhas de pesca, armas de caça de um a dous canos, es-
poletas ·e munições para armas de i::aça, e tambem sobre artigos de vestua-
rio ·e alimentação e productos medlcinaes que não tenham similares na in-
dustria nacional, nos termos do accôrdo com o Estado do. Pará, firmado 
em 6 de junho ultimo, em execução da lei n. 2.543, de 5 de janeiro do 

· anno passado. • 
Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Theotonio de Britto. -

Firmo Braga. - Monteiro de Souza. - Rogerio de Miranda. - Thoamz 
Cava~canti. 

N. 16 - Onde convier: 
Art. Os direitos de importação actualmente cobrados, segundo a ·ta-

rifa aduaneira approvada pelo decreto n. 3.617, de 19 de março de 1900, 
e .aggravados pelas leis <l'rçamentarias posteriores, pa.s>Sarão a ser arre-
cada-dos com a reducção de 20 %• sobre o total que ·presentemente paga, tan-
to em ouro como em papel, cada uma das seguintes mercadorias: 

Banha de porco, carne secca (~arque), carne em conserva (appert), 
carne em conserva, leite em conserva, manteiga de .leite, mariscos e peixes 
em conservas, toucinho salgado ou em salmoura, arroz pilado ou em 
casca, feijão de qualquer qualidade. milho de qualquer qualidade, ke·ro-
zene, sal, commum ou de cozinha, cordoalha, corda.s, cabo e linha de pes-
ca, tecidos de algodão (n. 272 da tarifa) crús, brancos ou de fio, tinto e 
estampados, panellas de ferro batido e fundido, bacias de folha de ferro 
batido estanhado, chumbo de munição, e>Spingarda de um a dous canos, 
rifles, espoletas em cartucho carregado e bala·s par.a rifles, espoletas sim-
ples, polvora de qualquer qualidade, terçados, machados, palitos phospho-
ric<l's de pão, telas de arame milimetricas e sabão sem •perfumes. 

Paragrapho uni co. O.s impQ;stos sobre os :saes de quinina ficam re-
duzidos de 80 %:. 

Sala das sessões. 30 de outubro de 1913. - Monteiro de Souza. -
Aurelio Amorim. - Theotonio de Britto. - Luciano Pereira. - Firmo Bra-
ga. - Antonio -Nogueira. - Rogerio de Miranda. - Virgílio Erigido. -
Thomaz Cavalcanti. - Simões Barbosa. - Costa Ribeiro. - .Tosé Rabel-
lo. - Moreira Guimarães. - Frederico Borges, - Borges da Fonseca. -
Ubaldino de Assis. - Mario Hermes. - Raul Alves. - Raymundo Arthur. 
- Leão Velloso. - Paulo de Mello. - Faria Souto .. - N. Camboim. -
·camillo Hollanda. - Pires de Cq.rvalho. 

N. 17- Na Tarifa da Alfandega, onde se diz, no art. 205, "carbonatos 
e carburetos de cal ou calcio impuro, 060 réis, razão de 50%", diga-se: 
"cp.rbonatos e carburetos de cal ou calcio impuro, 090 réis, razão 50%'". 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Metello Junior. 

N. 18 - Art. Fica concedido o abatimento de 60 % ~obre as taxas 
aduaneiras estabelecidas aos segu!ntes objectos destinados á lavoura: en-
xadas, pás, foices, picaretas, cavadeiras. grampos, arame liso de qualquer 
espessura, ovalado, farpada, esticadores, estacas e · moirões para cercas, 
machinas agrícolas e industdaes connexas como s·ei am: · alambiques, des-
tocadores, etc., sarnol. >Saloxo, saccos de tella metallica protectores de 
fructas, auando importados por ~ynd!catos agrícolas. 

§ Para que os syndicatos possam gosa.r desse favor deverão provar 
na Inspectoria da Alfandega aue se acham constituídos regularmente de 
accôrdo com a lei, depositando na alfandega respectiva o·s documentos 
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i.nstructivos de sua organização e legal funccionamento no acto de se uti-
lizar do favor ora concedido. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Domingos Mascarenhas. 
Simões Lope.s. 

N . 19 - Onde convier: 
O cimento .pagará metade das taxas vigentes. 
Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Jc:is!f Bezerra. - Erasmo 

de Macedo. - Costa Ribeiro. 

N. 20 - Seja equiparada ·li taxa sobre a importação de!. pianos ao 
imposto cobrado actualmente sobre os machinismos e pertences de cada 
piano e destinadas á industria nacional. 

Sala das s-essões, 30 de outubro de 1913. - Luiz Bartholomeu. 
Lamenha ·Lins. 

N. 21 - Ao § 10 do art. V (que trata de casas e institutos de ca-
ridade), accrescente-ISe: - São extensivas as vantagens deste paragra-. 
pho a·os estabelecimentos avic{)las, que funccionarem no paiz, para as mer-
cadorias que importarem para os mesmos estabelecimentos. 

· Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Freire de Carvalho Filho. 
- Felizardo LeJte. - Augusto Leopoldo. - O.sorio. ~ Borge'S da Fon-
seca. - Simões Lopes. 

N. 22 - Onde convier: 
Ao § 41: 
Intercale-se, depoil' da palavra valor, o seguinte: " ... que será o com-

mercial ou da factura" . . 
Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Costa Ribeiro. - Si-

mões Barbosa. - José Rabello. - Netto Campello Aristarcho Lopes.-
Erasmo de Macedo. 

N. 23 - O amyantho desfiado, em fibra ou em pó .. que :se de:stin)ar 
ao fabrico de telha pagará de imposto de importação 50 réis o kilogramma. 

·Sala das se'S'Sões, 30 de outubro de 1913. - Garção · Stockler. - Ma-
noel Reis. - José Bonifacio. - Landu!pho de Magalhães. 

N. 24 - Onde convier e C{)m a redacção que fôr mais arpmpriada: 
O pagament·o dos impostos de importação ora feito na razão de 35 %, 

e 50 % ouro, será pago d'ora em deante na razão de 40 %. 
Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - Thomaz Cavalcante. 

N. 25 - Considerando a vantagem que existe para o fisco · em que 
as mercadorias, tant-o quanto possivel, paguem direitos alfandegarios so-
bre o peso bruto em lagar de liouido; 

Considerando que o art. 1.009 da Tarifa em vigor, na parte em oue 
dlz "machinas para costura, communs. proprias nara famiFas ou {)!fiei-
nas de alfaiate {)U selleiro", está taxado a peso Uauido, difficultandQ so-
bremodo a conferencia alfandegari,a, além de incidir no que acima f{)j 
dito; 

Considerando que, mesmo para o imo-ortado-r, ha vantagem em que 
a conferencia sej.a feita sobre o peso bruto, porque evita deterioracão da 
mercadoria na separaçã-o do envolucro -para a pe·sagem ·do conteudo; 

Considerando que a taxa actu~l de 300 réis, peso liauido. é equiva-
lente á de 150 réis, peso bruto. conforme verificou a commissão de con-
ferentes da Alfandega, incumbida de f{)rmular um projecto para a modi-
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ficação da Tarifa e que Ee :::cha publicado no .Diaria Official de 2 de agos-
to ultimo, á pag. 109, submetto á consideração da Camara a emenda se-
guinte: 

Onde convier: 
Art. As mercadorias contidas no art. 1 . 009 da Tarifa, na p,arte em 

que diz "machinas para costura, communs, proprias para familias e of-
ficinas de alfaiate ou selleiro pagarão a taxa de 150 réis . pesa bruta". 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Ni;canor Nascimento. 
N. 26 ___. Onde convier: 
Restabeleça-<Se o § 3• do a11t. 2• da lei n. 2. 719, de 31 de dezembro 

de 1912, na parte que se· refere á Companhia de Navegação a Vapor do 
Mar.anhão. 

Sala das ·sessões, ·30 de outubro de 1913. - Arthur M~reira. - Chris-
tino Cruz. 

N. 27 ·- Onde convier: 
E' o Governo autorizado a conceder isenção de direitos aos marmo-· 

res destinados aos monumentos commemorativos do 4• centenario do des-
cobrimento do Brazil, erigido em Nitheroy pelos Salesianos. 

Sala das sessões, outubro de 1913. - José Bonifacio. 
N. 28- Onde convier: 
ATt. Ficam isentos de direitos, inclusive dos de expediente, os ap-

parelhos e instrumentos importados pelos institutos de agronomia e ve-
terinaria d-estinados aos seus laboratorios e gabinetes. 

Não é razoavel que, quand·o se procura des,envolver ·os estudos .agro-
nomicos e de veterinaria, já fundando escolas, já as animando com au-
xiliÓs pecuniaTios - se negue a esses estabelecimentos de ensino isenção 
de direitos para a introducção de apparelhos e instrumentos indispema-
veis aos seus laboratorios e gabinetes. 

Sala das -sessões, 1 de novembro de 1913. - Joaquim Osaria. 

N. 29 - Extenda-se o fa,vor de isenção de direitos aduanei·ro.s, in-
clusive de expediente, ao arame de cerca e compostos carrapaticidas im-
portados por criado~es e destinados aos seus estabelecimentos pecuaTios. 

~ 

O 1• Congresso Agrícola realizado em Pelotas, Rio Grande d.o Sul; 
• em 1908, votou a seguinte conclusão: "Aconselha aos criadores do Esta-

do terem em seus campos divisões: a)· para os novilhos de desfrute; b) 
para as vaccas de desfrute; c) para as terneiras de um e de dous annos; 
d) para os tourinhos de um, ·dous e tres annos, qualquer que :s·eja o fim 
a que se destinem; e) para o gado de criar propriamente ditlo; f) para 
salvar o gado mais magro no inverno; g) para hospital dos animaes en-
fermos; h) para o viveiro (plantas). A divisão dos campos em potrei-
ros é uma consequencia do melhoramento d·o gado e dos novos processos 
de criacão. Os criadores argentinos e uru11;uavos se teem esmerado nes-
se sentido. Em conferencia, na capital, ·o Dr. Eduardo Cótrim, que foi es-
tudar · a industria oecuaria na Argentina, depois de mostrar que lá o ara-
mado veiu consolidar a industrial pastoril, concluiu salientando a conve-
niencia do Brazil "abrir ao seu mercado maiores facilidades para a en-
trltda franca do arame de cerca, que muito tem a fazer em beneficio de 
nossa industria pecuaria, a-o envez do que procede, gravando o arame de 
fortes impostos, quando não temos. fabrica desse material tão util e in· 
dispensave1 á clausuLa moderna dos campos de criação." 

/ 
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lllogica é a administração que taxa o arame para cercas e premeia 
os criadores pela importação de animaes finos, cuj.a primeira exigencia é 
a divisão dos campos em potreir.os. 

A livre entrada de C·ompostos carrapaticidas diz respeito á defesa pe-
cuaria. O Governo Federal premeia os criadores que construirem banhei-
ros carrapaticidas em seus estabelecimentos; não é logico que taxe . os in-
gredientes indispensave's para esFes banhos. · 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - Joaquim Osorio. 
N . 30 ~ Mencione expressamente quaes os artigos que gozam de 

isenção de direitos aduaneiros, e, entre elles, os instrumentos ' de lavou-
ra e machinismos agrícolas, que d.everão tambem gozar da isenção de ex-
pediente, qualquer que seja o importador; igualmente especifique-se quaes 
os artigos ou objectos que gozam de reducções ou quaesquer outros fa-
vores. 

Ha necessidade de esclarecer os dispositivos citados do art. 1 o que 
. figuram na Le~ de Orçament-o da Receita em vigor, dando margem a . du-
vidas e interpretações, conforme o criterio dos funccionarios das alfan-
degas. Fundados nesses dispositivos, no actual exercício, v. g., em quanto 
alguns inspectores consideram os machin:smos agrícolas como sujeitos á 
taxa de 8 o/o auando não importados por agricultores, outros, como o da 
Alfandega do Rio de Janeiro, opinam que taes machinismos estão sujei-
tos a 15 o/o ad valorem. 

Ora, a Lei Orçamentaria deve ser clara e nã·o dar margem a incerte-
zas ~ue possam redundar em desigualdades . Nenhuma desvantagem hil-
verá na especificação reclamada, detalhadamente, ao oasso que grande 
inconveniente existe na referencia a dispositivos da tarifa e leis anterio-
res, muitas vezes dando logar a entendimentos varias. 

Para confirmar a alleS?;ação de duvidas na execução dos dispositivos 
citados, transcrevemos abaixo o '()fficio que ao Ministro da Fazenda diri-
giu, este anno, a Directoria da Associação Gommercial do R:o de · Ja-
neiro: 

"A directoria da Associação· Commerci.al do Rio de J anei-
·ro, em nome do commercio desta praça, pede attenciosa venia 
para submetter ao esclarec' do criterio de v: Ex. a seguinte re-
presentação. 

O !lrt. 5° da Lei do Orçamento dispõe aue: - "ficam sup-
primidas as reducções constantes da lei n. 2 .524, de 31 de de-
zembro de 1911. que não estejam ex>pressamente mencionadas 
nesta lei" . A execução deste artigo tem dado loga·r a varias du-
vidas, entendendo uns que o mesmo só diz respeito aos machi-
nismos e outros que a reducção está correcta e que. na realida-
de, manda novamente vigorar as elevadas taxas de 1911, para to-
das as demais mercadorias relacionadas com o citado artigo. 

Esta é, por exemplo, a interpretação preferida por muitos . 
conferentes aduaneiros, Q!'; quaes. baseados neUa, impugnam o 
despacho de diversos artigos. quando feito de accôrdo com as 
taxas constantes da !e' de 1912. Dahi as numerosas reclamações 
que vão ter ao Sr. ins'l)ector da Alfandega o qual, dando uma pro-
va de sua cordura e boa vontade para com o commercio. as tem 
~ttendido, embora condicionalmente. i.sto é. mandando dar sahi-
da ás mesmas mercadorias. de conformdiade com a lei de 1912, 
mas tornando bem claro nue na hypothese de opinar V. F.,x . oe-
la opinião dos mencionados. conferentes, fica salvo á alfandega 
o direito de cobrar dos importadores as respectivas differenças. 



.347 -

Nessas condições, é flagrante a situação de duvida e incer-
teza em que se encontra () commercio desta praça, impossibilita-
do, como se acha, de fazer seus calculos, com a desejada e ne-
cessaria exactidão. 

Sendo grande a lista de mercadorias attingidas po·r essa ano-
mala situação e convindo frisar que, em sua maior parte, se des-
tinam exclusivamente a fins agrícolas, esta director!a pede licen-
ca para sujeitar <l cas<l vertente ao criterio e patriotismo de 
V. Ex., que, certamente, achará para elle uma solução defini-
tiva e sab~a. . 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Ex. as seguranças de 
minha alta estima e mui dlstincto ::preço. - Barão de lbirocahy, 
presidente." 

Não deve vacillar a Commissão de Financas na concessão dos favores 
da emenda, quanto á isenção de direitos, inclusive os de expediente, para 
os instrumentos de lavoura e machinismos ae;ricola·s, sejam os importado-
res a~~:ricultores, syndicatos ou emprezas agrícolas. ou commerdantes. In-
contestavel é a vantagem do emprep.o dos marhinismQs agrarios. A pro-
posito transcreverei a·.• seguintes condusões aoprovanll!'; pelo Congresso 
Agricnla, reunido em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 1908. 

1 ". a lavoura li')Oderna, em média e grande escala. só é compatível com 
aoerfeicoados instru!T'entos ae;rarios. C'Ue realizam trHbalho hom e economi-
rn: ouRnto mais rudimentar é <l instrumento, menor é o rendimento e maior 
é o e~forco para empregal-Q. 

2•. deve-se substituir. sempre í11'e fôr oof"sivel. o ararlo pela charrua, 
T"l)rmente nas exten-sas culturas, que comportam as charrúas multiplas de 
disco: . .· 

3", acon!';elham-se as grades de dentes e discos. af"~im como as norue-
guenses. isoladas ou alternadamente, segundo as condições locaes e ser-
viços que tenham de effectuar; 

4", <lS rolos são necessarios em amanhos de terras, principalmente com-
pactas e seccas; 

s•. as ceifadeiras mecanicas, as tri.lharleir~s llc-tuadas como motores in-
animados e os debulhadores dotado~" rle ventilação e seoaraciín do !'abue;o, 
indicHm-õe para as plantas desenvolvidas. bem c-omo os desintegradores: 

6", a sem'eacão mecanica subc;tituP. COTfl vantal!em a rn'1.nu'1.! Hté nas pe-
auenas área•s. tendQ-se o cuidado de neste caso escolher o instrumento 
mais apropriad<l; 

7•, devem-se promover junto ás exnosicões rurae., experiencias de ma-
.chinas agrarias, como meio de instrucção e propaganda. 

A riqueza das nações tem por base a producção. 
Pois bem: si a these é verdlldP.ira. no r nu e nee;ar aos agric•tltore'> os 

elementos moderno!'; de traba,lho? Por nu e creR r neias á intro<tucção no 
paiz desses apparelhos indispengaveis á lavoura? Por oue não lhes conce-
der as mesmas regaJi.a·s quando importados .nor aP;ricultores, syndicatos. em-
preza.,, associações ruraes ou commerciaes? Não são desti.nados á lavou- · 
ra? Para quem os importa o commerciante? Não é para vendei-os ao· 
agricultor? Por que então ha de o commerciante oagar maiores direitos? 
Essa diversidade de taxação •'SÓ produz inconvenientes e dá margem a in-
i ustiças: aproveita ao grande agricultor que, dispondo de outros recursos 
e relacões nos mercados estrangeiros importa directamente, ou por in-
termedio de casas commerciaes, em seu nome dando lagar á fraude; pre-
judica o pequeno agricultor que, sem a,quelles recursos e relações, é for-
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çado a sortir-se dos necessarios mechanismos na praça, por mais elevado 
preço, por-que o commerciante está sujeito a impostos maiores. 

Attenda a Commissão de Finanças nessas ponderações. 
A actual crise financeira do paiz não póde ser obstaculo ás isenções 

de direitos para os instrumentos e machinismos agrarios; porque o Brazil, 
para sahir dessa crise,· precisa seguir a politica - de produzir mais e de 
melhor qualidade; ora, esse desideratum só attingirá applicados os moder-
nos processos de cultura, unicos economicos e remuneradores. As referi-
da-s isenções não poderão redundar em proveitos escandalosos, mas tão só-
mente em beneficio da riqueza pubHca. Considere-se que o Brazi! · ainda 
está n.a infancia agrícola, que a sua lavoura precisa ser animada, introdu-
zidos os novos processos de cultura, desconhecidos ainda po.r tdoa a exten-
são do paiz. Com essa protecção, o Estado é quem recol•herá os beneficios, 
firmada a independencia do proprio estomago. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - Joaquim Osorio. 

N. 31 - Ao art. t•: 
Onde convier: . 
Ficam isentos de impostos de importação, inclusive expediente, de con-

formidade com a legi-slação vigente, os materiaes de construcção, as instal-
lações, moveis e mobiliaria importados pelo Instituto Geographico Histo-
rico da Bahia e pelo Lyceu de Artes e Officios da Bahia par.a seus respe-
ctivos ·edifícios, em construcção na capita.l do Estado da Bahia. 

Camara dos Deputados, 30 de outubro de 1913. - Pires de Carvalho. 

N. 32 - Ao art. 1•: 
Onde convier: 
Ficam isentos de impostos de importação, inclusive expediente, de con-

formidade com a legislação vigente, os materiaes de construcção, as instal-
lações, moveis e mobiliaria importados pela Associação Commercial da Ba-
l1ia para o novo edifício de sua séde, o qual vae construir em virtude de 
ter sido desapropriado pelo Governo Federal o que possuía e em que ain-
da funcciona. 

Camara dos Deputados, 30 de outubro de 1913. - Pires de Carvalho. 

N. 33 - Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a conceder isenção de impostos de impor-

tação aos machinismos e apparelhos destinados á montagem das officinas 
da Escola de Engenharia de Bello Horizonte. 

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1913. - Prado Lopes. - F. Paoliefo. 
-Jayme Gomes. 

N. 34 _.:....Ao art. 1•: 
Onde convier: 
Ficam isentos de imoostos de importação, inclusive expediente, de con-

formi.dacle com a legislação vigente, os materiaes de construcção e as 
installacões importados neste porto para o novo edifício das Thermas Ca-
rioca. instituto de medicina hydrotherapica de propriedade · do -nr. Julio 
Brandão. 

Camara dos Deputados, 30 de outubro de 1913. - Pires de Carvalho. 

N. 35 - Ao art. t•: 
Onde convier: 
Ficam recluzidos na razão de 20 •% os actuaes imoo!'tos de importação 

cobrados de conformidade com as tarifas vigentes. exclusive expediente e 
taxas de serviços prestados nas repartições arrecadadoras. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Pires de Carvalho. 
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A emenda não ~eve ser approvada, porque estabelece consideravel re-
ducção na fonte principal das rendas publicas - a dos impostos adua-
neiros. ' 

A crise financeira que o paiz atravessa não permitte transigir com tão 
forte reducção que se tornaria arbitraria, dada a imperfeição de nossa ta-
rifa, sendo ora justa, ora excessiva, ora insufficiente, em reJação á diver-
sidade das taxas. 

Além disso, a materia da emenda pertence á reforma da tarifa, de que 
se occupará proximamente o Congresso, ·que saberá corrigir as demasias 
da tributação. 

N. 36 - Fica reduzido a 100 réis o imposto de consumo sobre teci-
dos de lã, por metro. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Sebastião Mascarenhas. 

Os tecidos de lã ou de lã e algodão estão comprehendidos nas lettras 
d, e e f do § 14 <lo art. 1 • do regulamento publicado com o decreto numero 

Projecto n. 102 A-fl. 2. 
5.890, de 10 de fevereiro de 1890, pagando, respectivamente, 100, 200 e 
300 réis por metro, conforme estipula o art. 2•, no mesmo paragrapho e 
lettras. 

Parecendo á Commissã·o, de accôrdo com a reclamação que ha recebi-
do, effectivamente elevadas aquellas taxas, propõe seja substituída a emen-

. da pela seguinte: · 
Ficam reduzidas a 50, 100, 150, lettras d, e, e f do § 12 do art. 2• do 

regulamento n. 5.890, de 10 de fevereiro de 1890, as taxa•s do imposto dé 
consumo sobre tecidos de lã ou lã e a-lgodão, sendo reduzida a 100 réis 
a taxa da lettra f sobre os .artigos exclusivamente de algodão. 

N. 37 - Onde convier: 
O Governo pagará as subvenções, autorizadas pelo Congresso, aos di-

versos estabelecimentos de caridade ou soccorro e ensino publico, manti-
dos na Republica por particulares, associações ou ordens de caracter reli-
gioso ou leigo, com a quantia aue arrecadar do imposto que se denominará 
de "caridade" ou de "soccorro", cobrado aos sacerdotes ou a.gentes quaes-
quer de cultos ou confissões religiosas que receberem esportula ou qua-l-
quer retribuição pecuniaria no exercício de sua funcção. Esse imposto 
será de 20$ annuaes, e terá a exclusiva applicação referida na pres~nte 

• emenda. . . 
Sala das sessões, 1 de novembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 
O novo imposto de industrias e profissões, suggerido pela e1penda, si 

tivesse procedencia, o que se nos afigura muito discutível, só poderia ser 
apjl!icado nesta Capital e no Territorio do Acre, dahi resultanrlo não pro-
duzir o sufficiente para attem!er ás subvenções autorizadas pelo Congres-
so. ao-s estabelecimentos ele caridade, ensino, etc. 

Considerando muito discutível a ptocedencia do aJ.Judido imposto. por-
ouanto o exercício do sacerdocio não .constitue. no .rigor jurídico, profissão 
de caracter mercantil ou industrial, é uma funcção meramente espiritual, 
insusceptivel de aualauer tributacão. 

Os fieis de cada culto contribuem livremente para o seu sustento com 
· <ioação e subsídios espontaneos; outra não é a significação da propria pa-
lavra esportula, empregada na emenda com a retribuição que recebem os 
sacerdotes. 

A adopção da · emenda provocaria immediatos e justos protestos. 
Deve ser rejeitada. 
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"N. 38 - Substitua-se o n. 27 do art. 1 o pelo seguinte: 
Imposto de dez por cento ( 10 %1.), sobre todos os vencimentos e sub-

sídios que excederem de seis contos de réis (6:000$) annuaes, cobravel de 
vencimentos, · subsídios, soldos, pensões, gratificações, addicionaes, verbas 
para representação, verbas para conducção; pagamento a aposentados, ju-
bilados e reformados, 12.000 :OOO$COO. - Marfim Francisco . . 

Reconhet!e a Commissão a releva.ncia da emenda, cujo eminente autor 
procurou, patrioticamente, recursos para attenuar a cri·se financeira que 
nos afflige neste momento. Mas, exactamente, as difficuldades · da vida pa-

. ra todas as classes, sem excepção alguma, tornam inconv·eniente a ado-
pção . da emenda. A carestia da vida não é apenas uma phrase; é uma tris-
te realidade, e qualquer córte nos vencimentos, que mal chegam; na gene-
ralidade, para manter delicado equilibrio no orçamento de cada familia, pó-
de - nesta quadra - acarretar sérias cons·equencias. 

O augmento, ali-ás, desses vencimentos, de alguns annos para cá, foi 
determinaüo pelo encarecimento enorme dos generos de primeira necessida-
de, pelas precarias possibilidades da vida nos centros mais importantes do 
pa!z; qualquer diminuição agora, equivaleria a um retrocesso, só justifica-
vei si, em vez de peiorarem, como de facto peioraram, tivessem melhorado 
as condições da subsistencia material para todas as classes attingidas pela 
emenda. · ' ' · ·i 

Acresce que a sua adopção produziria l.l..,a situação de privilegio, por-
quanto os juizes federaes e os ministros do Supremo Tribunal, pelo menos, 
teriam os seus vencimentos integraes, i·sentos de qualauer reducção, por 
força de sentenças já constitutivas de jurísprudencia uniforme na especie . 
E o imposto deveria, entretanto, recahir igualmente sobre todos os vencimen-
tos e classes respectivas. 

A Commissão não aconselha a approvação da emenda. 

. N. 39 - Supprima-se o § 48 do n. V, referente á abertura de cre-
ditas. 

Sala das sessõ.es, 1 de novembro de 1913. - Marfim Francisco. 
A Commissão acceita a emenda. 

- N. 40 - Accrescente-se onde convier: 
Art. 1.0 Os agentes commerciaes estrangeiros ficam suieitos ao paga-

mento do imposto aduaneiro de expediente de 1 :000$, valido pelo exerci-
cio em que fôr extrahida a licenÇa para negociar em todo o paiz, decorren-

. te do pagamento desse imposto. · 
§ 1. o São considerados agentes commerciaes estrangeiros todos aquel-

les que, não .senr'lo' es tabelecidos no 'Paiz, realizem, por conta propria ou de 
outrem, transacções · commerciaes de que resultem lucros ou vantagens pa-
ra e~tabelecimentos industriaes ou de commercio situados fóra do paiz. 

~ 2.0 Esse imposto não isenta os agentes commerciaes estrangeiros do 
pagamento dos impostos estaduaes ou municipaes, que lhes forem co-
brados. 

Art. 2.0 A licenca expedida será pessoal e deverá conter a qualifica-
cão do licenciado. a declaração expressa de seu genero de negocio e a lis-
ta circumstanciada das amostras ou modelos aue acompanhem o licenciado 
ou oue este tenha recebido ou venha a rece)ler. 

§ 1.0 011ando a licença fôr exoedida para O· commercio de mais de 
uma especialidade, será accrescida de 20 ·%' por cada uma dàs especialida-
des excedentes. 

~ 2.0 A licença será paga na alfandega do primeiro porto em aue des-
embarcar o agente de commercia estrangeiro, que a · reauererá. juntando 
documentos que provem a sua identidade e a sua idoneidade moral. 
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§ 3. o A licença será levada, trimestralmente, ao visto do inspector da 
alfandega, ou, na falta deste, ao da autoridade fiscal federa.J no Jogar em 
que se achar o agente em trabalho de cornrnercio. 

Art. 3. o A alfandega perrnittirá o desembaraço das amostras ou mode-
los que os a·gentes cornrnerciaes tragam ou recebam, mediante o deposito 
dos direitos aduaneiros, cobraveis sobre as mercadorias assim apresentadas. 

§ 1.0 Essas amostras ou modelos serão considerados corno bagagem 
desses agentes, e, no acto de serem despachadas, serão etiquetadas, sella-
das ou carimbadas, · de fôrma a ser estabelecida a identidade dessas amos-
tras ou modelos. 

§ 2.0 A irnportancia dos impostos depositados será restituída, mediante 
requerimento ao Ministro da Fazenda, desde que sejam apresentadas ao 
despacho de sahida do paiz as amostras ou modelos sobre os quaes esses 
impostos haj arn incidido e cuja identidade tenha sido rigorosamente ve-
rificada. 

Art. 4." Os impostos depositados reverterão para os cofres publicos si, 
dentro . do prazo de um anno, a contar do despacho de sahida, as amostras 
ou modelos a eJ.les sujeitos não tiverem sido apresentados a despacho de 
retorno. 

Art. 5." O Poder Executivo regulamentará a p.resente lei, impondo 
multas até á quantia de 1 :000$, fazendo cassar a licença expedida e de-
cretando a inidoneidade cornrnercial do licenciado, nos casos de infracção 
do regulamento ou de irregularidade do procedimento no uso da licença 
concedida. · 

Paragrapho unico. No caso de venda por agente não licenciado, de 
accôrdo com esta lei, as amostras ou modelos serão considerados corno ob-
jecto de contrabando e, assim, sujeitos á apprehensão de que decorrerão 
os procedimentos criminal e administrativo, sem prejuízo das penas impos-
tas pelo regulamento desta lei. 

Art.. 6." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - Metello Junior. 

Seria pesado e injusto que os agentes cornrnerciaes, a que a emenda 
allude, pagando, ou devendo pagar impostos de industria e profissão aos 
Estados ou municípios, pagassem pelo mesmo titulo um outro imposto fede-
ral. Vindo negociar durante longos rnezes dentro do paiz, contribuem elles 
para o augrnento da importação, que é o titulo principal das rendas da 
União. A entrada e o exercício da -pr.ofissão cornrnercial a taes agentes de 
cornrnercio estrangeiro não deverão ser .difficultados, . tendo-se em vista que 
a. ampliação da concurrencia traz sempre grandes vantagens á massa do·s 
consumidores. 

Não aconselha a Com missão seja a emenda adaptada. 
O imposto de consumo de especialidades pharrnaceuticas e perfuma-

rias, pelos §§ 6° e 7° do art; 2" ~o decreto n. 5.89::1, de 10 de fevereiro 
de 1906, está taxado da segumte forma: 

20 r~is por objecto cuja duzia não exceda de 5$; 40 réis por objecto 
para os de mais de 5$ até 10$; 6J {éis -por objecto para os de mais de 10$ 
até 15$· 80 réis por objecto para os de mais de 15$ até 20$; 100 réis por 
objecto 'para os de mais ,de 20$ até 25$; 200 réis por objecto para os de 
mais de 25$ até 60$000. 

Por esta tabella passa-se logo de 25$ para 60$; de modo que um pro-
dueto que se vende por exemplo, a 24$ a duzia, vem a pagar a mesma taxa 
que um flUe se vende a 60$, o que por sE;r ini-quo faz com que o fabrican-
te, para escapar ao exces?o .d7 imposto, reduza .,a m~ito rn~nos o :preço dos 
objectos que tenham de mcidir nessa taxa. Alem disso, e elle amda aco-
roçoado a cornmetter essa fraude em vista dos ns. 1 e 2 do art. 64, do ci-
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tado decreto, que diz: "o preço regulador da cobrança será o preço de fa-
brica addicionando 10 %". 

Como acima dissemos, ·Um porducto de 24$ a duzia incide na tabel-
la de 25$ a 60$, porque, com a addicção de 10 o/d, ou 2$400, perfaz 
~6$400. . . ' ' 

Para fugir a essa taxa elevadíssima os fabricantes reduzem o seu va-
lor a menos de 24$ e para escapar dos addicionaes de 10 %, de que trata 
o árt. 64, reduzem ainda na mesma pro.porção para só pagar metade da 
taxa. · · 

Por outro lado, esse producto, que se vende a retalho a 24$ a du-
zia, ou 2$ por unidade, sahe de facto da fabrica com o desconto de 25 a 
30 %, que é o desconto habitu.a.J ·dos fabricantes .para a-s grandes quanti-
dades, ou seja, mais ou menos, 1$500 por unidade, vindo a pagàr, portan-
to, mais de 12 %, o que como imposto de consumo é exhorbitante. 

Do mesmo modo um producto que se vende, por exemplo, a 40$ a 
duzia, pelo citado art. 64 incide no imposto de 200 réis por uniadde, quan-
do esse producto sahe da fabrica ao preço de 30$ mais ou menos a duzia, 
ou 2$500 por unidade. 

Pelas mesmas razões acima, o imposto de 200 réis ou cerca de 10 %, 
é excessivo e acoroçôa a fraude. 

Impõe-se, portanto, uma divisão mais equitativa entre o extremo mí-
nimo de 25$ e o maximo de 60$000. 

A emenda que ora apresentamos corrige esses defeitos da antiga ta-
bella e merece ser approvada porque, em vez de diminuir, concorre para 
augmentar a receita. · 

Apresentada o anno passado, mereceu o voto da Commissão de Finan-
ças da Camara, havendo por inadvertencia sido recusada pelo Senado. 

Art. As taxas do 'imposto de consumo, sobre as perfumarias e as es-
pecialidades pharmaceuticas, são as seguintes: 

Productos, cujo preço não exceda: 
De 5$ a duzia, cada unidade, 20 réis; 
De mais de 5$ a 10$ a duzia, cada unidade, 40 r~~s; 
De mais de 10$ a 15$ a duzia, cada unidade, 60 rets; 
De mais de 15$ a 25$ a duzia, cada unidade, 80 réis; 
De mais de 25$ a 45$ a duzia, cada unidade, 100 réis; 
De mais de 45$ a 60$ a duzia, cada unidade, 200 réis; 
De mais de 60$ a 120$ a duzia, cada unidade, 500 réis; 
De mais de 120$ a duzia, cada unidade, 1$000. 
Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - Joaquim Osorio. 
A emenda é reproducção do dispositivo do art. 32 da lei n . . 2.524, de 

31 de dezembro de 1911, sobre as taxas do imposto de consumo de perfu-
marias e especialidades pharmaceuticàs com o accrescimo "de 5$ a duzia, 
éada unidade, 20 réis" e a discriminação da nova classe de 25$ a 45$, con-
servando . a graduação das taxas. 

fgual emenda, sem o alludido accrescimo, foi apresentada, ao •ser dis-
cutido este orçamento, no anno passado, merecendo approvação da Com-
missão, por considerar que da ampliação resultará o barateamento dos pro-
duetos. Não tem razão a Commissão de rejeital-a. · 

Eliminado o accrescimo, póde ser acceita. 

N. 42 - Onde convier: 
Ficam equiparadas as tarifas na Estrada de Ferro Central do Brazil e 
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na Oéste de Minas para o transporte de carvão de pedra, cimento nacio-
nal, machinismos para a primeira installação de usinas industriaes e para 
os sobresalentes destes; vigorando, para estes transportes a tabella 14" 
das tarifas da Estrada de Ferro Central do Brazil, approva.cias pelo decreto 
n. 10.286, de 23 de junho de 1913, com 50% de abatimento em relação 
ao carvão e ao cimento naciohal. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Augusto de Lima. 

A tabella 14", a que se refere a emenda, estabelece que o aço velho 
de sucata, alcatrão, areia, cahos de barro, carvão de pedra, cascalho, pe-
dras, telhas, tijolos, argila, betume, estrume, madeiras, ripas, moirões ro-
liços, pedregulhos e outros productos semelhantes, classificados nesta 
transportado·s em vagões descobertos, em quantidade, de um metro cubic~ 
ou de uma tonelada ou mais, pagarão: 

Kilometros Réis 

Até 100. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
De 101 a 200 ................................ :. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
De 201 a 300 .................... · ............................. · 24 . 
De 301 a 400.................................................. 20 
De 401 a 500........................................ .• . .. .. .. .. 16 
De 500 em deante................ .... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 

Quantidades menores de um metro cubico ou de uma tonelada serão 
taxadas pela tabella s•. Frete minimo - 6$000. Os minerios de manganez 
e de ferro, em lotação completa de vagão, pagarão até 500 kilometros-6$, 
por tonelada e por kilometro. 

Tabella s•: 
Kilometros Réis 

Até 100 .............................. ·............. ... .. .. .. .. 140 
De 101 a 200 ............................... ·................. 126 
De201a300. · .................................... : ............ 112 
De 301 a 400 .................................... . ....... : . . . . 98 
De 401 a 500.............. ... .. .. ............................ 84 
De 500 em deante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 70 

A Commissão não acha inconveniente em que seja approvada a 
emenda, assim· modificada: "com 25 % de abatimento em relação ao car-
vão e ao cimento nacional". 

N. 43 - Onde convier: 
A Cooperativa Central dos Agricultores do Brazil, sendo uma institui-

ção de caracter de propaganda, destinada a promover medidas que teem 
por obj ecto melhorar as condições economicas da producção agrícola, com 
manifesto proveito do consumo publico, e sendo como tal, administrada 
por directores, que não perceb~m remuneração de qualquer ordem ou so-
bre qualquer pretexto, fica a referida Cooperativa Central dos Agriculto-
res do Brazil assim como as succursaes por ella estabelecidas na Capi-
tal Ferleral, i~enta de impostos de industria e profissão. 

Pela mesma razão, ficam reduzidas para a .administração da mesma 
Cooperativa Central dos Agricultores do Brazil e para a administração 
da Sociedade Nacional de Agricultura e sómente para os serviços que . lhes 
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são proprios, as taxas postaes e telegraphicas a 20 réis para as cartas, 
10 réis para memoranda, 25 réis por palavra para telegramma do mes-
mo modo que para a imprensa. 

Sala das ses·sões, 30 de outubro de 1913. - Christino · Cruz. 
Comprehende a emenda tres partes: 

J!a 1", isenta de impostos de industrias e profissões a Cooperativa 
Central dos Agricultores do Brazil, e as succursaes por ella estabelecidas 
na Capital Federal; 

na 2", reduz, a favor da mesma Cooperativa Central as taxas pos-
taes e te!egraphicas a 20 réis para as cartas, 10 réis pa~a ·memoranda e 
25 réis por palavra para telegrammas; 

na 3", concede igual reducção a favor da Sociedade Nacional de Agri-
cultura. 

A Commissão não póde annuir á approvação das duas prmieiras par-
tes, porquanto, si é certo, como consigna a emenda, que os directores (pre-
sidente, secretario e th·esoureiro), . não são remunerados, a Cooperativa 
Central dos Agricultores do Brazil é uma associação de caracter essen-
cialmente profissional, que satisfaz seus fins, estabelecendo nesta Capi-
tal armazens destinados á venda, em grosso ou a retalho, que terá mar-
cas commerciaes proprias, que poderá, no interesse de seus associados, 
crear e custear serviços ou industrias para produzirem utilidades neces-
sarias aos mesmos associados, .que aufere destes commi·ssões por com-
pras e contractos de fornecimentos e que distribue boni ficações e 60 % 
da renda liquida, em rateio, entre os associados, na proporção das ope-
rações realizadas .por cada um etc., conforme preceituam os respectivos 
estatutos. 

A terceira parte, a Commissão acceita em relação á directoria, quan-
to á taxa postal · attendendo aos serviços, de ordem geral, que presta a 
Sociedade Nacional de Agricuttura, recusando, porém, á reducção da ta-
xa telegraphica. 

N. 44 - Accrescente-se onde convier: 
Fica restabelecida, na lei do. orçamento da receita para 1914, a dis-

posição do art. 34, da · lei da receita para 1913. (Lei n. 2.719, de 31 
de dezembro de 1912.) 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Nabuco ·de Gouvêa. 
Simões Lopes. - Evaristo Amaral. - Gumercindo Ribas. - Victor de 
Britto. - Marçal Escobar. - João BerLicio. - Vespucio de Abreu.-Oso-
rio. - C. Maximiliano. - Domingos Mascarenhas. 

A disposição que a emenda manda restabelecer é a seguinte:· 
"Será restituído aos xarqueadores nacionaes, como compensação dos 

direitos alfandegados que gravam certas materias primas indispensaveis 
á industria do xarque, á importancia de 20 réis por kilogramma de · xar-
que produzido e exportado, ficando o Poder Executivo autorizado a fa-
zer para este fim as necessarias operações de credito, até 1.000:000$000." 

Ao confeccionar o projecto de orçamento, entendeu a maioria da 
Commissão que o citado dispositivo devia ser dahi eliminado, uma vez que 
não encerra materia de receita, visto como o que positivamente prescre-
ve é o pagamento aos xarqueadores nacionaes de 20 réis por kilogramma 
do xarque produzido e exportado. 

Mantendo a mesma opinião, a Commissão não póde recommendar a 
approvação da emenda. 
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N. 45 - Onde convier: 

Considerando que o regulamento da Marinha Mercante e da Nave-
gação de Cabotagem, promulgado por decreto n. 10.524, de 24 de outu-
bro de 1913, estabelece como regalias de paquete: 

a) a suppressão de imposto de pharóes (capitulo XVII, art. 143, 
n. 3); 

b) a dispensa de carta de saude (capitulo XVIII, art. 132). 
Considerando que .estas regalias já foram concedidas pelo projecto 

n. 81 F, de 1909, da Camara dos Deputados, enviado ao Senado, constan-
do dos arts. 88 e 97 do referido projecto, e que a dispensa do imposto de 
-pharóes já era uma regalia, concedida em parte, pelo art. 572, n. 1, da 
Noya Consoli-dação das Leis das Alfandegas, sendo esse imposto apenas 
-pago nos dous primeiros portos em que o navio tiver entrado e quando 
() mesmo go·sar de regalias de paJquete, apresento as seguintes emendas: 

Onde convier: 
1.• Fica supprimida a quota correspondente ao imposto de pharóes 

-para os navios que fazem a cabotagem nacional, •quota esta marcada no 
n. 7, dos impostos de entrada e sabida do•s navios, constantes do orçamento. 

2.• Fi-ca eliminada a lettra b, do § 22, assim redigida: "para navios na-
cionaes (idem) 5$000". 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - Vespucio de Abreu. -
Arthur Moreira. - Christino Cruz. - Aurelio Amorim. 

Póde ser approvada a emenda, substituída, de conf()nnidade com o art. 
143 do regulamento da Marinha Mercante e Navegação da Cabotagem, a pa-
lavra - navios - por - paquetes. 

N. 46 - Onde ·convier e com a redacção que fôr mais apropriada: 
A faculdade -concedida .aos governos estaduaes, . de passarem telegram-

mas pela taxa de imprensa, paga á bocca do cofre, é extensiva aos Sena-
do.res e Deputados federaes. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Thomaz Cavalcanti. 
A Commissão não acceita a emenda, apresentando o seguinte substi-

tutivo: 
A faculdade de passar telegrammas com a taxa de 25 %, paga á boc-

ca do cofre, é attribuida, exclusivamente aos governos estJlduaes e á im-
-prensa. 

N. 47- jUSTIFICAÇÃO 

A tarifa aduaneira não tem classificação especial -para a mercadoria 
chamada lança-perfume, cuja importação eleva-se a milhares de contos de 
Téis, e que, sendo um artigo de luxo, deve, ·por ser ·perfumado, pagar como 
-perfumaria, pelo art. 164, classe to• da tarifa, sujeito ao sello de consu-
mo, . como o é a producção nacional. 

E assim entenderam os Ministros da Fazenda, que deante de reclama-
ções repetidas de muitos commerciantes, teem em varios avisos mandado 
que o lança-perfume pague direitos, como perfumaria. 
· O lança-perfume, artigo usado nas festas do Carnaval, é o chlorureto 
de ethyla, tendo essencias em dissolução. 

O chlorureto de ethyla ou ether chlorydico, substancia chimica de 9if-
ficil fabricação, é derivado de reacções produzidas pelo alcool ethylico, cfilo-
rureto de sodio e acido sulp:hurico, todas substancias puramente nacionaes. 

O acido sulphuroso é ·produzido por mais de uma fabrica neMa Capi-
tal e em S. Paulo; o alcool ethylico é das principaes ·producções da lavou-
-ra e industria dos Estados do Rio, ·Minas, Pernambuco, e outros, e o chloru-



-356-

reto de sodio é, bem o sabeis, fornecido pelos Estados. do Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Norte. 

Industriaes brazileiros estabeleceram nesta Capital e em S. Paulo fa-
bricas para o preparo do chlorureto de ethyla e do lança-perfume, nas quaes 
teem empregado grandes capitaes, sendo que só usinas da Companhia Com-
mercio e lndustria, desta Capital, representam valor de mil contos de réis. 

Ora, sinão se deve prestar grande attenção aos reclamos de industrias 
de vida artificial, que tudo precisam importar do estrangeiro, parece de in-
teresse ·nacional e de justiça auxiliar a vida ·e o desenvolvimento das que, 
como esta de fabricação do lança-·perfume, manipulam, como acima mos-
trámos, sómente materia prima nacional. 

Accresce que, além da ma teria· prima, propriamente dita, isto é, da ne-
cessaria para o fabrico do chlorureto de ethyla e do lança-per·furrie, ha que 
considerar o que é tambem preciso para o seu acondicionamento, como se-
jam: caixões de pinho do Paraná, pequenas caixas de cedro (consumida 
aos milhares) e procedentes de Santa ·Cathari·na, Bahia, S . Paulo e Minas, 
e mais os rotulos, etiquetas, reclames, etc., impressos aqui e em S. Paulo. 

Do ·exposto, claramente demonstrado que esta industria é verdadeira e 
exclusivamente nacional, digna, portanto, do amparo dos poderes publicas, 
propômos para o lança~perfume a fixação de uma taxa, que, incidindo so. 
bre perfumaria e artigo de luxo, é perfeitamente supportavel ·pelo produ-
cto estrangeiro e ampara a vida e o desenvolvimento da industria nacionaL • 

Assim, apresentamos a seguinte emenda: 

Oh de convier : 

"O lança-perfume pagará 6$ por k11o, bruto, por liquido, razão · de 
60 % e o chlorureto de ethyla ou methyla, 3$ por kilo, bruto, por liquido, 
razão de 50 %, sejam estas mercadorias importadas em qualquer . especie 
de vasilhame. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Pereira Braga. - Paulo-
de Mello. - -Costa Ribeiro. ---i José Lobo. - LourenÇIO de Sá. - José Be-
zerra. - Thomaz Delphino. - Dionysio Cerqueira. - Nicanor Nascimento. 
- Felisbello Freire. - Moreira Guimarães. - José Tolentino. - Mete/lo-
Junior. - Saltes Filho. - Simões Lopes. - Cardozo de Almeida. - Fa- · 
ria Souto. 

A Commissão acceita a primeira parte da emenda, referente ao lança·-
perfume, que não está especialmente classificado na tarifa e rej-eita a ou-
tra sobre chlorureto de ethyla ou methyla, que está comprehendido no n. 
213 da mesma tarifa, de conformidade com o parecer a respeito das emen-
das de ns. 3 a 35. 

N. 48 - No art. t•, § 40, lettra d, diga-se: 
O decreto n . 2.990, de 10 de fevereiro de 1906, (imposto de consumo) 

será observado com as seguintes alterações: taxas de cerveja de baixa fer-
mentação: 

Por litro. . . . . . . . .....•.. • .• .. .. . .....• •• .••.......•...••.••. 
Por meio litro •. ........ . .... . . . ......... •• .. . . .........•....... 
Por uma garrafa .. .. .. . ... . ... . ... ... .....•......... . ..... • ..... 
Por meia garrafa ........... . . . ... . .................. . ........ . . 

Réis 

150 
075- · 
100 
oso · 
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taxas de cerveja de alta fermentação: 
Réis 

Por litr?. . . . .. • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Por melO litro. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 
Por garrafa. • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 
Por meia garrafa . • ..•........ ............... : ................ .. 030 

Na lettra c, do mesmo paragrapho, em vez de 300 réis por litro, diga-
se 400 réis, alterando-se na mesma proporção a taxa sobre garrafa, meio 
litro e meia garrafa. 

O Governo applicará da renda desse augmento de impostos 50 % á 
fundação e manutenção de hospitaes e ll!Sylos de defesa contra a tuberculo-
se nos pontos melhor indicados do paiz. 

Sala das sessões, 1 de novembro de 1913. - João Lopes . . 
Já está sufficientemente tributada a industria das cervejas. Nada ha 

que justifique novo augmento dos seus impostos, a não ser que se qui-
zesse difficultar o uso dessa bebida, considerada, aHás, a menos nociva, ele-
vando-se-lhe o custo. 

E' forçoso, porém, reconhecer que a cerveja já se vende por preço não 
pequeno. Qualquer elevação que, porventura, se lhe impuzesse, só des-
vantagens poderia trazer, princi-palmente para a receita publica, que seria 
diminui da com a reducção inevitavel do ·Consumo. Além de que, augmen-
tando de 100 %• os impostos de consumo em vigor sobre as cervejas, quer 
de baixa, quer de ·alta fermentação, e de 33% os que recahem sobre ou-
tras bebidas, como pretende a emenda, seria ·concorrer para prejudicar o 
desenvolvimento dessas industriros, importante fonte de outras, tambem va-
liosas, que á sua sombra se desenvolvem e prosperam, com milhares de 
operarias applicados aos seus multiplos misteres, directa e indirectamente, 
o que seria de graves inconvenientes no· momento de pobreza e carestia da 
vida, que atravessamos. 

IA. Gommissão, portanto, nenhuma razão encontra para aconselhar a 
acceitação da emenda. 

N. 49 - Onde .convier : 
O aluguel mensal dos proprios nacionaes, •qUe nãÕ estejam sendo apro-

veitados exclusivamente em serviço publico, será cobrado á razão de 7 %, 
calculados sobre o valor de cada um delles . 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1913. - Pedr,o Moacyr. 

Consoréia-se plenamente com o interesse do Thesouro a providencia na 
emenda estabelecida, que vem ·pôr ordem em ramo descurado , mas impor-
tante do serviço publico. 

Tem, portanto, a emenda o apoio da Commissão, que pensa, porém, se.:· 
ria conveniente para maio r e ~ ficacia da medida, a approvação das seguin- · 
tes sub-emendas additivas: · 

1", depois da expressão 7 % - accrescente-se: no mínimo. 
Não ha, em verdade, conveniencia na fixação daquelle limite como ma-

ximo, uma vez que, sujeito, como está, o aluguel á oscillação decorrente da 
offerta e procura, poderá acontecer venha, naturalmente, a exceder ao pro-
dueto daquella porcentagem, occasionando prejuízo ao Thesouro, si este es-
tiver preso á fixação de um limite. 

Explic·a-•se a fixação de um mínimo pela necessidade de evitar abusos, 
sendo certo, como é, que é feita em quantum bastante inferior ao que serve 
de ba!se á J.ocação dos predios em geral. 
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Accrescente-se: 
2", quando o habitante do predio fôr funccionario publico, que o oc-

cupe em razão do cargo, por determinação do Governo ou por 'disposição 
de lei ou regulamento, o pagamento, a titulo de aluguel, será de 15 o/o dos 
venci.mentos totaes do mesmo funccionario, descontados mensalmente; 

3", exceptuam-se da disposição supra o Presidente da Republica e os 
funccionarios civis ou militares que, em razão das funcções que exercerem, 
habitarem os referidos predios; 

4•, a administração do . respectivo· serviço, inclusive a avaliação, ficará 
a cargo da Directoria do Patrimonio Nacional, que effectuará a pontual co-
brança dos alugueis, recolhendo a .importancia mensalmente ao Thesouro, e 
providenciará directamente, por· intermedio do procurador dos . Feitos da 
Fazenda, quando tenha de compellir ao pagamento ·O locatario remisso. 

A 2• e 3~ são complementares da emenda e de intuitiva· conveniencia e, 
quanto á 4", a creação da funcção exige a do orgão respectivo, que não pó-
de ser outro em nossa organização administrativa, sinão a Directoria dD 
Patrimonio. 

As emendas de ns. 50 a 56 comprehendem artigos que não estão con-
templados, caracterizadamente na . Tarifa das Alfandegas, e cuja ·classifica-
ção embaraça o fisco, retarda o trabalho e occasiona prejuízos ao com-
mercio. 

Não haverá, pois, inconveniente em que sejam approvadas. 

N. 50 - Accrescente-se onde convier: 
As machinas automaticas denominadas monotypos, autoplates e semiau-

toplates, deverão ser taxadas do mesmo modo que os linotypos. 
Sala das sessões, .30 de outubro de 1913. - Christino Cruz. 

N. 51 - Accrescente-se onde .convier: 
O papel perfurado em bobinas e destinado exclusivamente ás machinas 

monotypos, pagará a taxa de 10 réis o kilo. 
Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Christino Cr:uz. 

N. 52 - Inc1(fa-se na classe de ferro para edificação de casas, sob 
n. 740, sujeito ao direito de 20 o/o, ad valorem, os vergalhões de ferro la-
minado, denominados "Monier", proprios para construcções de cimento ar-
mado, de secção circular com os diametros desde 118", até 1 112' e compri-
mentos nunca inferiores a oito metros. 

·Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - Joaquim Osorio. 

N. 53 - Os tanques ou depositas semelhantes para armazenamento ou 
tr11nsporte de' substancias e mercadórias · llquitlas, em ·peçaS m'etallicas, . 
armadas ou desarmadas, pagarão os direitos do' art. 757, parte final, da 
tarifa. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Salles Filho. 

justificação - A tarifa manda cobrar 20 o/o, ad valorem, das chapas e 
peças metallicas para armazens ou casas, excluídas as obras .que não cons-
tituem propriamente esqueleto das construcções. Esta restricção tem impe-
dido a applicação desta tarifa aos tanques e depositos para liquidas, os 
quaes por sua natureza quasi sempre indepef!dem de revestimento., isto 
é, não teem esqueleto; sendo todavia de justiça que o armazenamento de 
taes mercadorias não seja mais oneroso do que o das mercadorias solidas. 
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N. 54 - Onde convier: 
Art. O vidro importado em fórrna de ampolas e tubos para a fabrica-

ção de lampadas electricas pagará na alfandega 300 réis ao kilo. 
Sala das sessões, 1 de novembro de 1913. -José Bonifacio. 

N. 55 - Accrescente-se ao S 46, (·pagina n. 240) in fine: e as telas 
metallicas milimetricas, destinadas a protecção de habitações contra os mos-
quitos. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Aurelio Amorim. - Anto-
nio Nogueira. - Monteiro de Souza. - Luciano Pereira. 

N. 56 - Pagará o direito de 200 réis por kilogramma, razão de 20 %, 
o preparado denominado Linoleo, fabricado de farello de cortiça,. com oleo 
de linhaça oxydado , collado sobre aniagem ou papel e proprio para forrar 
salas. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - Joaquim Osorio. 

N. 57 - Fica o Presidente da Republica autorizado a restituir á In-
tendencia Municipal de Pelotaos a importancia dos direitos aduaneiros e de 
estatística paga pela importação do material destinado á rêde de esgotos 
e abastecimento de agua á mesma cidade, observadas as formalidades dos 
arts. 2" e 6" do regulamento n. 947 A, de 4 de novembro de 1890, abrin-
do para isso o necessario credito. 

A presente emenda rep'rod:uz · a sob n. 84, apresentada O· anno- passado 
ao projecto de orçamento da Receita, a qual foi considerada prejudicada á 
vista da disposição generica proposta pela Commissão de Finanças e que 
consta do · art. 55, n. IV, da actual lei orçamentaria da Receita, nestes ter-
mos: "E' o Presidente da Republica autorizado a restituir ás municipalida-
des os direitos de importação que indevidamente lhe houverem sido cobra-
dos, durante a vigencia da lei n. 2.321, de 30 de dezembro de 1910, art. 
27, n. XIII, pela introducção do material destinado a obras de saneamen-
to e abastecimento de aguas, feitos por administração." 

Ora, tal disposição generica não abrangeu o caso da municipalidade 
de Pelotas. 

Essa municipalidade requereu em 1911 isenção de direitos para o ma-
terial de salubridade e hygiene publica; essa isenção foi concedi-da pelo 
inspector da Alfandega daquella cidade, autoridade competente para o.utor-
gal-a, por despacho de novembro do mesmo anno; sendo válidas as isen-
ções . concedidas pelo prazo de um anno da data . do despacho da conces-

•são. os direitos cobrados a mais durante o exercido de 1912, o foram in-
devidamente; por isso, deve ser autorizada a restituição pedida, porquanto 

. os materiaes para as obras do osaneamento dessa cidade de Pelotas, ora em 
pleno desenvolvimento, sob a administração, tiveram de pagar 8 o/o de di-
reitos, o que veiu augmentar as despezas com as mesmas -obras, fóra do 
calculo da municipalidade, que não entrou no calculo com esses direitoos, 
não estabelecidas na lei orçamentaria ao tempo em que foi feita a impor-
tação. 

Sala das sessões, 31 de QUtubro de 1913. - Joaquim Osorio. 
A autorização para restituir ás municipalidades foi limitada a direitos 

indevidamente pagos, durante a vigencia da lei n. 2.321, de 30 de dezem-
bro de 1910, que concedia - art. 27, ·n. XIII - isenção de direitos, com 
o pagamento apenas de 5 % de expediente, ao material importad? pelos mu-
nicípios, para obras de saneamento, embellezamento, abastectmento de 
agua, etc. 

A-s isenções de direitos, foram restringidas pela lei n. 2.524, de 31 
de dezembro de 1911, aos casos especificados no art . 2", ficando aquelie 
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material - art. 3• - sujeito a 8% do respectivo valor, disposição esta 
que foi mantida no art. 6• da lei vigente, n. 2. 719, de 31 de dezembro de 
1912. 

A disposição generica desta lei, art. 53, n. IV, abrangeu o caso da Mu-
nicipalidade de Pelotas, si esta pagou impostos, além de 5 o/o de expediente, 
pelo material importado para esgotos (saneamento) e abastecimento de 
agua no exercício de 1911, regulado pela lei n. 2.321 de 30 de dezembro. 
de · 1910. · 

Ao que parece, pela justificação da emenda, visa esta a restituição de 
impostos pagos pelo material introduzido em 1912. Neste exercicio, porém, 
já vigorava a taxa de 8 o/o·, estabelecida pela lei n. 2.524, de 1911, taxa 
que deveria ter pago aquella rnunicipaloidade pela importação do alludido 
material. 

Não se referindo a emenda a impostos indevidamente cobrados, na vi-
. gencia da lei n. 2.321, de 30 de dezembro de 1910, art. 27, n. XIII, 
deixa a Cornrnissão de a recornrnendar á approvação da Carnara. 

N. 58 - Ao n. 11, do art. 1• - imposto de consumo sobre bebidas 
-'- -Mantenha-se a redacção da lei vigente. 

· Sala · das sessões, 30 de outubro de 1913. - C<Jsta Ribeiro. - Simões 
'Barbosa. ----= José Rabello. -Netto Campello. - Aristarcho Lopes . . - Eras-
. ino ·de Macedo. 

A Cornrnissão acceita a emenda. 

N. 59 - Onde convier: 
O material para o abast~cirnento de agua, rêde de esgotos e illurnina-

ção elei:trica dos municí-pios será despachado nas estradas de ferro da União, 
pela. tarifa mais baixa, mediante requerimento dos presidentes das munici-
palidades a().;; directores dessas estradas de ferro e cópia das facturas dos 
Qbj ectos a . serem despachados . 

. Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Lamounier Godofredo. 
Jayme Gomes. - F. PaO.lielo. - Rodolpho Paixão. - Antero Botelho . 

. Costa Ribeiro. ---l Garção Stockler. 

Visa a emenda facilitar o melhoramento das povoações do interior, o 
que repre.senta indeclinavel necessMade. 

Póde -ser approvada. 

N. 60 - Considerando que é prospero, notavelmente prospero, o es-
tado das cornoanhias nacionaes de navegação aue usam carvão de pedra 
corno cornbustivel, exceptuando apenas o Lloyd Brazileiro, o qual, á seme-
lhança da Messageries Maritimes e de todas as emprezas officiaes, officio-
sas ou subvencionadas, não supporta a concurrencia das sociedades de sim-
ples iniciativa privada; 

Considerando que essa prosperidade se accentuou antes de serem taes 
favores especiaes concedidos pelo Governo Federal e apenas em consequen-
cia da nacionalização forçada da cabotagem; 

Considerando que, exactarnente -quando duas dessas ernprezas augJTlen-
tavarn espantosamente o numero e a tonelagem dos seus navios foi que o 
Congresso lhes concedeu isenção de direitos sobre carvão de pedra; 

Considerando que, além disso, no anno irnrnediato, ainda se deram 
subvenções por viagem, avultadas e por prazo certo; 

Cons·iderando, por outro lado, que a industria manufactureira já está 
sufficienternente protegida por exaggeradissirnos impostos sobre productos 
similares estrangeiros e b;tixa tarifa para a rnateria prima; 
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Considerando que o Brazil possúe jazidas riquíssimas de carvão de 
pedra, al~umas em promissora e constante exploração; 

. Cons1~erando que o _producto d_essas minas já é empregado pelas fa-
bncas nac1.onaes, com ex1to, ha mu1tos annos, antes mesmo da descoberta 
e exploração das novas e melhores jazidas em Butiá e Tubarão· 

Considerando que, até por motivo pat riotico, tendo em vista a defesa 
nacional, convém amparar e proteger a extracção e aperfeiçoamento do 
nosso carvão de pedra; • 

Considerando que o oleo é um succedaneo ou concurrente do carvão 
· e, portanto, não é patriotico isentar de impostos aquelle producto em detri-

mento ·deste; 
Considerando que não parece licito proteger industrias já largamente 

protegidas, em prejuízo de outra incipiente e promissora, porém, abandona-
da - a da mineração; 

Considerando que, quando se supprimem isenções de direítos até mes-
mo para casas de caridade, não é justo concedel-as, em prejuízo das mi-

. t:{;;ls, ·a · _em prezas representadas por um .Pro.teccionisrt1o ·Cego ou pelas sub-
venções' e leis especiaes, e isto quando o· ·thesouro está exhausto e o paiz 
em :plena crise ·financeira: ' ···· .. 

Supprimam-se, no art. 1•, titulo IV, §· 3•, n. 11, do orÇamento da 
Receita, ·as palavras : "e ao oleo de petroleo bruto ou impuro, escuro, ·pro-
prio para combutsivel e destinado para este fim. . . emprezas de navega-
çãó. . . e industrias que consomem vapor. . . e ficando nos demais casos 

· ambos os combustíveis isentos de direitos de impórtação, mas sujeitos ao 
pagamento da taxa de 10 % de expediente.". 

f;ique o n. 11 redigido pela fórma seguinte: 1' Ao carvão de pedra, tão 
sómente,. . quando importado por ou para estradas de ferro, para uso ex-
·c.Iusivo das mesmas, as quaes pagarão apenas a taxa de 2 % de expedien-
te, sendo a entrada e applicação fiscalizadas pelo Governo.". 

· Sa1a· das sessões, 30 de outubro de 1913. - Carlos Maximiliano. 

A medida constante <ia alinea 11 do § 3• do projecto, a que se refere 
a emenda, foi tomada, disse a Commissão, em parecer do anno passado, 
·em attenção á falta, geralmente sentida no paiz, de combustível para a 
navegação, as estradas de ferro e as industrias que· consomem ·vapor, 

A exploração das bacias carboniferas do sul, accrescentou, é feita em 
1:ondições que não permittem o apparecimento no mercado do producto 
oue o consumo reclama, quer pela qualidade, quer pela quantidade. E tal 
é a realidade que todos conhecem. 

As bacias carboniferas existentes nos Estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catharina e Paraná são calculadas em mais de 21.000 .000 .000 de 
metros cubicos de combustível, quantidade bastante para exploração acti-
va e regular, durante centenas de annos. Infelizmente, o carvão de pedra 
brazileiro, até agora experimentado, não é de bôa qualidade e á sua ex-
ploração tem faltado direcção e recursos para a extracção e beneficiamen-
to, em grande escala, como seria mistér. 

O carvão das minas riograndenses pó de dar 5. 100 calorias, em mé-
dia, isto é, pouco mais de metade das que produzem o carvão de Cardiff, 
nas mesmas condições (9.300 a 9.600), e deixa detrictos em porção con-
sideravel, de maneira a ex<igir, para melhor consumo, greThas e fornalhas 
esoeciaes. A exploração, com caracter mercantil, só tem sido feita nas ja-

. zidas de S. jronymo e sem os necessarios elementos para obtenção de pro-
dueto, que satis.faça, sob qualquer ponto de vista, as exigencias do con-
sumo. O carvão dahi extrahido é todo consumido no Rio Grande do Sul, 
-pr!ncipalmente em Porto Alegre, devido á patriotica insistencia do illustre 
intendente Dr. Montanoz . Mas, não chega siquer para o abastecimento 
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dessa capital, sendo certo que ahi e nos demais portos do Estado se impor-
ta carvão mineral. 

Illustre profissional, o Dr. Francisco de Paula Oliveira, em interessan-
te folheto, Rproveitamento do Carvão Nacional, d·iz a respeito: · 

"Infelizmente o consumo de tanto carvão de inferior qualidade é pou-
co provavel actualmente no Rio Grande do Sul e a exportação não dará 
lucros razoaveis. 

O carvão de Tubarão, 'em Santa Catharina, poderá offerecer melhor 
resultado, si as primei.ras installações forem bem dirigidas e si houver em 
Massiambú- o desenvolvimento das. industrias de vidros, ceramica, etc. e 
um porto de embarque favoravel a grandes navios, facilitando a exportação 
para os Estados e cidades visinhas. 

Para . uma grande empresa, a exportação do carvão nacional, no esta-
-do em que sabe da mina, não dá ensejo a grandes lucros." . 

Anteriorm.ente, citando experiencias feitas no Departamento de Analy-
ses de Carvão dos Estados Unidos da America do Norte, a cargo do Dr. 
Edward Park, sobre a utilização dos carvões petraes convertidos em gaz 
concluiu que "os carvões brazileiros do sul, os lenhitos de Minas e o bog-
head de MarahÚI estão nas melh'ores coadições ' para serem utilizados nos 
gazogenios e empregado-s em estado de gaz para diversas industrias ", e 
accrescentou : "As vantagens do emprego das bulhas betuminosas e car-
vões impuros transformados em gazes são bastante .grandes, mas . exigem 
instaHações dispendiosas que só devem ser feitas em empresas novas, sen-
do onerosissimo modificar os fornos actuaes". 

Tratando da transf!lrmação do carvão em briquetes, expõe o distin-
cto engenheiro: " O carVão brazileiro póde ser dividido em duas classes, 
correspondentes a dous leitos de combustível unicos conhecidos até hoje: 
o du Barro Branco e o do Bonito. 

"O do Barro Branco, em Tubarão, está menos misturado com chistos, 
de modo que, quebrando-o em pedaços de 20 millimetros e submettendo-o 
a uma lltvagem, póde-se obter 38 ·o/...t de carvão graútl.o com 14% de cin-
zas e 42 % de carvão com 27 a 28 o/o de cinzas que deve ser outra vez fra-
cturado a menos de dous mr!limetros para soffrer nova lavagem e então 
ser reunido ao do leito do Bonito para briquetagem. · 

"A primeira classe de carvão póde ser reduzída a coke e dar um pro-
dueto applicavel á metaHurgia, posto que o teôr em cinzas seja superior ao 
do bom coke, que em méd-ia deve ter 12 'o/o de cinzas. 

"O carvão de S. jeronymo e do Bonito devem ser reduzidos a pedaços 
menores de dous millimetros e lavados em apparelhos especiaes. 

"Resulta do tratamento: I) 33 o/o de carvão com 10 a 12 o/o de ciqzas, 
sem enxofre prejudicial ; 2) 42 o/oi de carvão com 27 o/o de cinzas; 3) 5 -% 
em pó com 18 o/o de cinzas e -que podem ser addicionados a()S anteriores; 
4) 10 % de pirites que podem ser aproveitados para a fabricação do aci-
do sulfurico tão necessario ·ás industrias manufactureiras e agora principal-
mente á extracção do thorio das nossas areias monazíticas. 

"Beneficiado o carvão pela lavagem, é preciso transformai-o em bri-
quetes pa;a ter uso na ind ustria e valor commercia:l." · 

· Entrando, em seguida, na apreciação dos preços da extracção do car-
vão, lavagem e briquetagem, donde resulta grande lucro, refere o provecto 
especialista: "A Companhia S. J eronrymo iniciou a sua fabricação (de 
briquete), mas com apparelhos tão defeituosos que forneciam um combus-
tível de pessima qualidade em que a proporção de .cinzas elevava-se a 
20.38 % . E' facil de comp-rehender que semelhante combustível que, além 
de fraco poder calorífero, tinha o inconveniente de dar muita fumaça, não 
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tivesse o acolhimento necessario para 
cção." 

animar a continuação da produ-

"Os ensaios, porém, feitos ultimamente pelo engenheiro· F. Esser, di-
rector do Laboratorio de Kalt da Humbolt-Engineering Works & Comp. mas-
tram que o carvão nacional póde produzir briquetes com 8 a 9 % de cinzas, 
tão ~ioas como ou superiores ás de CardiH, pela maior proporção de ma-
terias volateis." . 

E depois de consignar que os carvões nacionaes, reduzidos a pó e con-
venientemente lavados, podem ser convertidos em coke utilizavel, citando 
as experiencnas feitas pelos illustres engenheiros Sr. Gonzaga Campos -
com o carvão de Barro Branco - e Sr. Julio KaHer - com o de S. Je-
ronymo - considera provada a utilização desses carvões pa·ra todos os 
fins industriaes; e, por ultimo, reproduzindo o conceito do finado Dr. J. 
Vé!loso Pederneiras - da necessaria intervenção do Governo quando se 
trata de empresas novas no paiz - conclue com a seguinte indicação de 
mediqas auxiliares da incipiente industria carbonifera: 

1 •, isenção de direitos para a exportação do piche de carvão de pe-
dra; 2•, garantia de juros de 6 % sobre 1.000:000$000 a cada companhia 
que se organizar para a exploração das minas de ca.rvão e fabrico de bri-
quetes, coke e acido su!furico em Santa Catharina e Rio Grande do Sul 
ou qualquer outro Estado onde fôr encontrado carvão; 3", limitação por 
emquanto deste capital a 3.000:000$ para exploração de duas jazidas no 
Rio Grande do Sul e uma em Santa Catharina; 4", pr~ongamento . da Es-
trada de Ferro D. Thereza Christina até as minas e até o porto de Mas-
siambú; s•, garantia ás companhias de acquisição de um certo numero de 
toneladas de briquetes não tendo mais de 10 % de cinzas para os vapores 
e estabelecimentos do Governo; 6", concessã-o gratu-ita dos ter.renos devo-
lutos proximos aos portos de embarque necessarios á edificação de depo-
sitos, trapiches, etc., para o carvão; 7", continuação dos estudos e desco-
bertas de novos pontos para extracção de carvão mediante sondagens e es-
tudos geologicos. 

Vê-se, pois, que não temos ainda organizada a exploração do dito 
producto. Está por formar, por assim dizer, a industria do acrvão de pe-
dra. E urge formal-a e desenvolvei-a, conforme as necessidades do paiz, 
para assegurar a sua autonomia industrial e a sua defesa. 

No intuito de lhe dar inicio e incremento, a Commissão de Finanças, . 
ha um anno, propoz um regimen de premios, que visava animar a explo-
ração das minas e a·perfeiçoar o fabrico de briquetes e preparo de coke, 
o que bem traduz, de sua parte, o reconhecimento da inilludivel necessida-
de que tem o paiz de fomentar com energia e efficacia a grande e promis-
sora industria. A Camara relegou para mais tarde o exame da importante 
questão, .esquecida de que á medida que se amplia e .avança -o progresso, em 
geral, augmentam as exigencias de combustível. 

Concorrendo com o carvão~ nas nossas appticações á viação ferrea, á 
navegação e ás industrias que consomem vapor, surgiu nos mercados o oleo 
de petroleo, que exige installações menOJS dispendiosas para sua utili-
zação. 

Não tendo nem carvão de pedra nem oleo de petroleo, em condições 
de satisfazer as necessidades do grande consumo de vapor que já se faz 
no paiz, era natural e justo que se désse ao .novo producto a mesma situa-
ção fiscal que aquelle occupava, .abrindo-'Se, desta sorte, ás industrias, á 
navegação e ás estradas de ferro as vantagens da concurrencia de dous 
productos industriwlmente similares. 

Dahi resultou a · ad01>ção do dispositivo do projecto, reproducção da 
alínea 11 do art. 2" da vigente lei da receita~ 

Aos Estados que possuem carvão e oleo combustível e se possam ex· 



- 364-

piorar convenientemente, ficaria garantida, como effectivamente está, pela 
applicação do § 3• do art. 9• da Constituição, a defesa de seus productos. 

A providencia que o dispositivo encerra, produziu satisfactorios re-
sultados. 

Organizaram-se emprezas com fortes capitaes, para o commercio do 
oleo de petroleo combustível, sendo lav.rados valiosos contractos de suppri-
mentos com a clausula de estabelecimento de depositos em diversos pontos 
do paiz, para abastecerem ás exigencias do consumo e, officia·lmente, foi 
chamada a concurrencia para o deposito de oleo combustível em varios aí-
fluentes do Amazonas. 

Avultou a introducção de carvão de pedra, estabelecendo-se nos prin-
cipaes portos, grandes depositos. O Rio de Janeiro especialmente, apro-
veitou com a medida, tornando-se o porto mais procurado da costa sul-amer~
cana. Aqui se fornecem os navios de carvão em condições mais convenien-
tes do que em qualquer outro porto da escala. São intuitivas as vantagens 
dahi decorrentes : occupação de braços para o serviço; provisão de viveres 
e outros recursos; abertura de ·relações commerciaes; conhecimentQ do paiz, 
cujos encantos e riqueza seduzem o estrangeiro a vir collaborar comnosco 
para o progresso e engran'decimento da terra brazileira. Em 1911, a'Por-
taram no Rj.o de Janeiro- 1.534 vapores de longo curso; em 1912-1.949 ; 
e em 1913, até 5 do corrente, 1.862, o que autoriza a crer que, neste anno, 
se elevará o numero a mais de 2.000. O augmento que ahi se observa é . 
devido á a:lludida providencia. 

A importação do oleo combustível, apenas em inicio de utilização, at-
tingiu, no corrente anno, a perto de 1 O mil toneladas; à do carvão . de. pe-
dra, cujo CO"nsumo está generalizado, subiu já a cerca de quatro· milhões 
de toneladas, podendo-se, por ahi, avaliar a importancia que os dous com-
bustíveis representam para a navegação, as industrias, as estradas de 'fer-
ro, para o consumo geral. 
mentos com a clausula de estabelecimento de depositos em diversos pontos 

A emenda exclue do favor tarifario o oleo, e, quanto ao carvão, apenas 
o concede para o que fôr importa·dQ para uso exclusivo das estradas de 
ferro. . 

Não parece razoavel á Commissão tornar onerosa a utilização do oleo 
de petroleo, cujas applicações são inteiramente identicas ás do carvão, e, 
bem assim, a deste combustível pelas industrias, navegação, etc.; com ex-
cepção privilegiativa das estradas de ferro, quando é certo que o púz 
não possue taes combustíveis em condições de satisfazerem o consumo. 

A emenda deve ser rejeitada. 

N. 61 - Ao n. XII, § 52, accrescente-se, após a palavra "mesmos", 
u seguinte: "e· que não exceptuarem os vapores de propriedade de empre-
zas nacionaes ". 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. ~ Augusto Carlos de Souza 
e Silva. 

Em 1911, o illustre Deputado Sr. Honorio Gurgel apresentou substi-
tutivo á disposição constante do n. XII, § 52; do projecto, ora accrescida 
da parte relativa ao abatimento de 20% no preço de passagens. 

Nesse substitutivo estava incluído o accrescimo proposto pela emen-
1:1a. Pronunciou-"S"e, então. a Commissão em sentido favoravel á medida, 
'(!Ue melhor assegurava os interesses da navegação. Não h a razão para 
"que modifique tal parecer. 

O alludido di.spo!=:itivo não tem tido execucão. E' uma medida de de-
fesa oara o commercio e para as linhas regulares de navegação. 

Póde ser adoptada a emenda. 
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N. 62 - Onde convier: 
Art. Terá o abatimento de 25% quem pagar os impostos e direi-

tos de importação nas alfandegas do paiz, com as notas da Caixa de Con-
versão. 

§ Elias servirão de lastro para a emissão conversível em ouro na 
pro.porção _ de uma para tres, que o Governo fará, creando 'para esse 'fim, 
uma secçao no Banco do BraziJ, sob sua immediata •::;uperintendencia e fis-
calização. 

S A emissão conversível começará a ser feita logo que as no-
tas cheguem á importancia de 500:000$000. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - Felisbello Freire. - Mo-
reira Guimarães. 

Crêa a emenda uma nova especie de moeda com o intuito de augmen-
tar o meio circulante; e não só aquella creação é condemnavel, como esse 
augmento inconveniente, na quadra actual de grande perturbação dos fa-
ctores economicos e financeiros pronunciadora da crise que, si não puder-
mos evitar. devemos, pelo menos, procurar, desde já, limitar os seus rui-
noso!; effeitos. 

O nosso meio circulante, além da moeda metallica, é composto de 
moeda-papel conversível, com garantia integral, ao cambio de 15 e papel 
moeda inconversivel, com valor por decreto, representando 2!3 da massa 
em circulacão. 

A emissão de outra especie de papel-moeda, com garantia de 1 ]3 em 
ouro, representado· pelas notas da Caixa de .Conversão, que já são, por sua 
vez, representativas de ouro ali depositado, oseria viciar, ainda mais, o meio 

· circulante com accrescimo de numeraria, de valor intermedio, distancian-
do-no~ . cada vez mais. da unidade monetaria. ideal desde sempre collima-
do, cujo alcance, longínquo embora, jámais deveremos desistir. 

Anprovada fosse a emenda, a circulação monetaria comprehenderia 
tres classes de notas, conforme o va~or de sua garantia: 

1•, notas da Caixa de Conversão, correspondentes a ouro, na razão de 
100 %, ao cambio ele 16; . 

2•, notas especiaes do Banco do Brazil, emittidas sobre o lastro da-
que11Rs nota~ . exPressando a gara·ntia em ouro de 33% apenas, ao mesmo 
cambio de 16, admittida a perfeita eauivalencia economica entre a emissão 
da Caixa e o ouro que lhe serve de base; 

3". notas i·nconversiveis, emi·ttidas pelo Thesouro. 
Tal diversidade de notas. bem patenteia a inconveniencia da creação 

· alvitrada pela emenda; outros e f feitos, dahi, tambem decorreriam, como o 
-saccamento de dinheiro bom, as notas da Caixa de Conversão, em demons-
tração irrecusavel da lei Gresham, etc. 

r.ondemnada, a emenda, por essa face, a Commíssão ainda a reputa, 
por igual, inconveniente, em relação ao fim que visa, de augmento do meio 
circulante, com diminuição da sua garantia real. o que vivamente attentaria 
rontrR os bons princípios e contra a tendencia já accentuada entre nós a fa-
vor riR. circulação integralmente conversível. 

.IR no parecer apresentado. o proiecto da receita, o relator salientou, 
fls . 17 e seguintes, aue a insufficiencia de numeraria não era geradora da 
crise de que se queixava a Associação Commercial do Rio de Janeiro e 
fez a comparação pratica do asserto com a indicação de factos estatísticos 
preciSO!; e invocação de re~ras economicas conhecidas. As observações não 
foram destruídas. Diverso não póde ser hoie o seu modo de pensar. 

Todos os índices economicos mostram a inilludivel necessidade de evi-
tarmo-s a escabrosa e fatal vereda de novas· emissões sem lastro ouro, es-
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pecialmente, no momento em que a somma de transacções internas e ex-
ternas se retráe; em que o desequilibrio da nossa balança commercial se 
expressa em avultado saldo da importação sobre a exportação - no valor 
de 5: 9. 100.344, nos nove primeiros mezes do corrente anno; em que a 
elev-ação do·s preços das mercadorias, alugueis etc., encarece a vida e gera 
sérias apprehensões, nos principaes centros populosos do paiz; em que o 
movimento bancaria demonstra, em setembro ultimo, o forte encaixe de 
96.079:000$, nas carteiras dos bancos, approximado ao de igual mez do 
anno passado, etc., etc. 

Qualquer nova emi•ssão sem lastro ouro, ou com lastro inconsistente, 
é francamente contra-indicada. . 

Accresce que a emenda, sob o aspecto fiscal que a env(}lve, reduzin-
do de 25 o/o os direitos de importação para quem os pagasse em notas ou-
ro, estabeleceria, praticamente, condições de desigualdade entre os contri-
buintes, o que não é legitimo, e produziria sérias perturbações na vida com-
mercial do paiz. 

A Commissão, portanto, não póde assentir á approvação da emenda. 

N. 63 - Onde convier: 
O Poder Executivo mandará vender, medi·ante concurrencia publica, os 

propiros nacionaes que forem reconhecidos imprestaveis para o serviço 
publico, depois de cadastrados. O producto da•s vendas será applicado á 
amortização da divida interna e ao pagamento 'Cios compromissos mais ur-
gentes do Thesouro, nesta praça. 

Sala das sessões, 1 de novembro de 1913. - Pedro Moacyr. 
A Commisão não pó de acceitar a emenda, em vista do art. 64, paga-

grapho unko, da Constituição que prescreve: "Os proprios nacionaes, .que 
não forem necessarios para serviços da União passarão ao domínio dos Es-
tados, em cujo territorio estiverem si-tuados." 

N. 64 - Onde convier: 
Os dentistas estabelecidos ficam equiparados aos medicas para os ef-

feitos da arrecadação. 
Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Garção Stockler. :-- F. 

Paolielo. ·- Moreira Brandão. - Christiano Brazil. - Jayme Gomes. 

Os dentistas pagam actualmente duas taxaos: a fixa - tabella A - z• 
classe, com estabelecimento, 80$, e a 3" classe, sem estabelecimento, 40$, 
nesta Capital, e 40$ e · 20$, respectivamente, fóra da cid::tde; e a proporcio-
nal, - tabella 10, taxada na proporção do valor lo·cativo do predio em que 
teem o estabelecimento - 2" classe - 10 o/o, sendo que esta nunca oserá 
menor de 20$000. (Regulamento publicado com o decreto n. 5.142, de 27 
de fevereiro de 1904.) . 

Os medicas pagam apenas a taxa fixa de 40$ nesta Capital e de 20$ 
fóra da cidade. · 

A equiparação tem justo fundamento tendo-se em vista que a especia-
lização do exercício da medicina não sujeita o profissional ao pagamento 
das duas taxll!s, conforme se tem ou não estabelecimento. A taxa é uni-
forme, quer se trate do simples chimico, ou do oculista, dermatologista; gy-
necologista, parteiros, etc. 

A emenda deve ser approvada. 

N. 65 _. Considerando oue crescem diariamente as isenções de direi-
tos aduaneiros para mercadorias importadas do estrangeiro; 

Considerando que incontestavelmente o trabalho dos empregados das 
alfandega·s se torna maior e mais penoso por esse motivo; 
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Considerando que as mercadorias são isentas de direitos e ainda fis-
calizadas por empregados aduaneiros para verificação exacta do fim a que 
se destinam; de modo que este serviço depende de despezas obriga to rias 
decorrentes de transporte dos mesmos empregados da séde das repartições 
para o destino de taes mercadorias; 

Considerando ·que ao favor -concedido pelo Governo deve -corresponder 
·urna recompensa em proveito de quem o executa pelo serviço prestado; 

-Considerando que não é de grande irnportancia a remuneração que ora 
se pretende estabelcer com a de pagarnenfo de urna pequena percentagem 
correspondente á razão dist ribuída para pagamento aos empregados das al-
fandegas . onde transitarem os despachos: 

Accrescente-se onde convier: 
Art. As mercadorias que gosarern de isenção de direitos aduaneiros, 

exceptuadas .as importadas pelas repartições publicas federaes, ficam su-
jeitas ao pagamento de .urna percentagem equivalente á razão estabelecida 
para o cal-culo das quo.tas, que -competem aos empregados das respectivas 
alfandegas. 

Paragrapho · uni co. Essa percentagem, escripturada em colurnna sepa-
rada, para facil verificação e conhecimento, será addicionada á que fôr de-
duzida da renda arrecadada para pagamento aos rnesrno·s empregados. 

Sala ·das sessões, 20 de -outubro de 1913. - Netto Campello. - Feli:s-
bello Freire. - Dias de 'Barros. - Simões Barbosa. 

O trabalho de fiscalização a aue allude a emenda faz parte dos encar-
gos proprios do empregado da AI fandega. Condernnavel prati·ca seria a da 
especialização de pagamentos, conforme o serviço -que o funccionario exe-
cutasse durante o tempo normal do expediente. 

A emenda deve ser rejeitada. 

N. 66 -·Onde convier: , 
Fica o Poder Executivo autorizado a - fixar a taxa de aforamento de 

terreno cedido ao Centro· Hippico Brazileiro, . para a construcção de urna 
escola de equitação e estabelecimento de concursos hippicos internacionaes, 
e de que está o mesmo centro de posse. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. __. Arthur Moreira. 
Não haverá in-conveniente na adopcão da emenda, com a seguinte re-

dacção: "Fica o Governo autorizado a fazer o aforamento do terreno cedi-
do ao Centro Hippico Brazi!eiro para a construcção de urna escola de equi-
tação e estabelecimento de concursos hippicos internacionaes, de accôrdo 
com a legislação em vigor.". 

N. 67 -Onde convier: 
Art. A arrecadação da renda consular !;ierá discriminada pelos res.pe-

ctivos consules em documento do qual constarão especialmente as despezas 
feitas á conta da mesma renda, e por ordem do Ministerio d!!.s Relações Ex-
teriores. 

Recolhido o saldo á Delegacia do Thesouro em Londres, corno é de 
praxe, essa repartição es-cripturará, tendo em vista o referido documento, 
oue lhe será fornecido, em RECEITA a renda illiquida arrecadada, ·em DES-
PEZA as quantias despendidas, imputando-as á verba "Extraordinarios do 
Exterior". 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Pedro Lago. 
A emenda supra foi tarnbern offerecida ao projecto de orçamento da 

despeza do Ministerio das Relações Exteriores, sendo rejeitada pela Com-
missão de Finanças, com o seguinte parecer: 
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A Commissão é de parecer que seja rejeitada a emenda. As providen-
cias nella determinadas são praticadas com a maior regularidade pelos con-
sulados. O liquido da receita é remettido no fim de cada mez á Delegacia 
em Londres e a receita e a despeza são especifica-das em mappas, que são 
remettidos trimensalmente á Secretaria do Extrior, .que, por sua vez, depois 
de examinai-os, os approva ou pede informação em caso de duvida. Do 
exame feito, tendo em presença os recibos passados pefo delegado em Lon- · 
dres, verifica-se a exacti-dão da renda. 

A Camara homologou o voto da Commissão. A emenda não deve ser 
approvada. 

N. 68 - Art. t•, n. 36: 
Diga-se 10 % sobre a exportação de borracha no Territorio do Acre. 
Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Thomaz Cavalcanti. 

Virgilio Erigido. - Frederico Borges. - Agapito dos Santos. ~ Flores da 
Cunha. - Bezerril Fontenelle. 

N. 69 - Emenda ao art. 1 •, '!1. 36. - Em vez de · 20 %, diga-se: 
10%; o mais como no projecto. 

Sala da·s sessões, 30 de outubro de 1913. - José Bonifacio. - Theoto-
nio de Britto. - Firmo Braga. - Rogeflio de Miranda. - Virgilio Brigido. 
- Thomaz Cavalcanti. 

As emendas ns. 68 e 69 estabelecem a mesma reducção no imposto 
sobre a exportação da borracha do Territorio do Acre. 

No parecer que acompanhou o projecto da receita, paginas ns. 66 e 
67, foi considerada, ainda que perfunctoriamente, a desanimadora situação 
da borracha, rico producto que occupa o segundo Jogar, entre os principaes 
artigos de nossa exportação. Externou-se ahi a opinião favoravel á redu-
cção do imposto de exportação, que, sendo effectivamente excessivo, tem, 
desde rriuito, levantado energicos reclamos, como uma das medidas, de prom-
pta efficacia, para attenuar os effeitos da crise que affecta a borracha bra-
zileira. · 

Consoante o referido parecer a que se reporta, a Commisosão acceita 
a emenda, additando-lhe - o quantum da estimativa, 5. 750:000$000. 

,A Commissão, por maioria de votos, rejeitando o parecer supra, opi-
nou pela approvação da emenda n. , considerando prejudicada a de n. 

N. 70 - Art. A' correspondencia postal do Instituto Historico e Geo-
graphico Brazileiro •será cobrada a taxa official e á telegraphica será ap-
p!icada a taxa relativa aos telegrammas da imprensa. 

Sala da·s sessões, outubro de 1913. ----1 José Bonifacio. 

N. 71 ~ Onde convier: 
O Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano gosará, na sua 

correspondencia postal, do favor da taxa official e na correspondencia te-
legraphica da taxa relativa aos telegrammas da imprensa. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1913. - Netto Campello. - José 
Rabello. - Erasmo de Macedo. - Costa Ribeiro. - Aristarcho Lopes. 

Os institutos a que se referem as emendas, assim como os congeneres 
existentes na Bahia, Bello Horizonte e S. Paulo, prestam valiosos servi-
ços na pesquiza e publicação de documentos ·que interessam á geographía 
e historia do paiz, e não teem, na prosecução dos fins a que se propõem, 
mira em proveito de ordem material. 

A Commissão acceita as emendas na parte relativa á taxa postal . Re-
cusa, porém, o seu assentimento á approvação quanto á taxa telegraphica. 

Nestes termos, propõe a Commissão o seguinte substitutivo: 
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A' correspondencia postal· do Instituto Hiostorico e Geographico Brazi-
letro, Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano Instituto Histo-
rico e Geographico da Bahia, de Bello Horizonte e de S: Paulo será co-
brada a taxa official. ' 

N. 72 - Art. 1" n. 1. - Diga-se: ouro, 96.840:500$; papel, ....• 
162.215:000$; n. 36, em vez de 20 %, diga-se: 18%, (1), alterada a esti-
mativa para 9.350:000$; e n. 1, do fundo de garantia, diga-se: .......• 
13.634:500$000. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Homero Baptista. 
A Commisosão acceita a emenda. Em 3" discussão, porém, apresentará 

de conformidade com positivos dados da arrecadação que está reunindo, 
emenda, elevando algumas das estimativas provadamente inferiores ao cal-
culo razoavel da respectiva receita. 

N. 73 - Seja elevado a 27.000:000$ o titulo constante do n. 25, do 
art. 1", referente ao imposto do seiio. 

N. 74 - Onde convier: 
Dependem do pagamento do seiio proporcional, de accôrdo com o § 9" 

.da tabella A, do decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900, os contractos 
que envolverem negociações a termo e liquidações por differença, mantida 
outrosim a revalidação regulamentar. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Marfim Francisco. 
As emendas ns. 73 e 74 dev·em ser approvadas. 
Quanto á primeira, pens·a a ·commis·são que, embora falte base segu-

ra para a e•stimativa do rendimento do seiio sobre as operações a prazo, de 
mercadorias, - . comtudo, o grande vulto a que teem attingido as sommas 
de taes operações, mórmente sobre café e borracha, e, outrosim, a provi-
dencia legislativa, já em adeantada elaboração, de ser a validade dos res-
pectivos contractos dependentes do registro na Bolsa de Mercadorias e nas 
Caixas de Liquidação, - autorizam a a·cceitar a estimativa proposta. 

Quanto á segunda, pensa a ·commissão, deve ser tambem ad·optada, 
porquanto, de um lado, os contractos differenciaes indirectos - em que 
ha, por assim_ dizer, revenda a nova compra dQ mesmo objecto, findo o tur-
no da operação, com as differenças. de preço resultantes das cotações -
já e·stão .comprehendidos no n. 9,_da tabeiia A, do decreto n. 3.564, de 22 
de janeiro de 1900; e, de outro lado, os contractos _differendaes directos 
~em .que se convenciona o pagamento da differençil.de cotação entre a da-
ta do contracto e a do vencimentó - como promessas de pagamento que 
são . e Qbrigações relativas á exoneração de compromissos. e liquidação de 
valores, tambem . estão comprehendidos nos termos do n. 26 da mesma ta-
b~lla, uns e outros sujeitos á mesma taxa. ' 

·. Não ha, pois, a creação de imposto, mas a declaração interpretativa 
de sua existencia. 

' • 

A Commissão acceita, como additivo á emenda n. 74, os seguintes ar-
tigos, propostos pelo Sr. Gilleão Carvalhal, referentes á regularização do 
contracto de compra e venda de mer·cadorías a termo: 

Art. Os contractos ·de compra e venda de mercadorias a termo só 
serão validos na praça do Rio de Janeil'o e nos Estados onde funccionam : 

(1) Decreto n. 10.471, de 11 .de 'outubro ·de 1913. 
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bolsas officiaes de mercadorias, quando lavrados por corretores, cujo nu-
mero será illimitado e declaradas na bolsa, feito o registro nas caixas de 
liquidação officiaes ou naquellas que se organizarem livremente, observa-
das as di·sposições Iegaes relativas ao typo de sociedade mercantil, que 
ado.ptarem. 

Art. Para· garantia da effectividade da liquidação dos contractos a 
termo, deverão as partes fazer d-e accôrdo com tabellas préviamente or-
ganizadas um deposito inicial e posteriormente reforçai-o, sempre que haja 
modificação na cotação das mercadorias vendidas. 

Art. Poderão as Caixas de Liquidação r-eter os deposito·s iniciaes 
e as margens para garantia das operações de que se incumbirem, bem como 
exigir reforço, quando aquellas coberturas parecerem infufficientes. 

Art. Nos logares onde houver Bolsa de Mercadorias ou Camara 
Syndical de Corretores, servirão de base para as liquidações das caixas as 
cotações por esta publicadas, si ás caixas em seus regulamentos nada es-
tipularem a respeito. 

N. 75 - Accrescente-se onde convier: 
Art. O G!Jverno venderá em hasta publica todos os auto moveis per-

tencentes á União, destinados a transporte de pessoas, excepto os neces-
sarios: 

a) ao serviço do Palacio Presidencial, que não poderão exceder de 
dous; 

b) ao serviço de policia do Districto Federal, que não poderão ex·ce"er 
de cinco, sendo um para o serviço do chefe de Policia, um para o delegado 
auxiliar em serviço de dia, e tres para os inspectores da Guarda Civil, de 
vehiculos e de segurança; 

c) um para o serviço medico legal; 
d) ao serviço de Saude Publica, sendo um para o director geral e dous 

para os serviços urgentes da repartição ; 
e) ao serviço de Assistencia e Prophylaxia do Ministerio da Guerra, 

tres; 
f) ao serviço de esgotos, agua e illuminação da Capital Federal. tres; 
g) para o Corpo de Bombeiros e forças armadas - os necessarios ao 

sei'Vko e transporte collectivo do pessoal. 
Paragrapho . Nenhum funccionario, sob pena de incorrer na san-

cção do art. 210 do Codigo Penal, poderá se utilizar, por si ou por outrem, 
dos automoveis pertencentes á União. a não ser em serviço publico ou a 
proposito de actos ou solemnidades officiaes. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - josino de Araujo. 

A ·commissão approvou, no projecto de orçamento da despeza do Mi-
nisterio da Faz~nda, uma emenda, determinando que, na proposta de or-
çamento para 1914, deverão ser . especificadas, por . ministerios e repartições, 
as despezas çom automoveis e automoveis-caminhões, e, bem assim, que 
nenhuma clespeza com automoveis e carros será autorizada, sem que haja 
consignacão orçamentaria especial para tal fim, como dispõe a lei n. 2.544, 
de 4 de janeiro de 1912, art. 100. 

A presente emenda, mandando vender, em hasta publica, todos os au-
tomoveis pertencentes á União, destinados a trans-porte de pessoas, com 
excepção dos Que enumera, com indicação dos serviços que devem prestar, 

·não se contrapõe ao dispositivo daqueira, e até de certo modo a completa. 
Pensa a Commissão Que deve ser approvada a emenda n. 76, que cor-

res·ponde aos interesses do Thesouro. 



371 

N. 76 - Sub-emenda á emenda do Sr. josino de Araujo, sobre autO• 
moveis officiaes: 

Onde convier: 
h) á Repartição Geral dos Correios, dous; sendo um para o director 

geral, -e outro para o sub-dierctor do trafego, para fins de fiscalização de 
agencias, além dos que forem ·necessarios ao serviço. . 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1913. - · Metellv Junior. .. 
A Commis•são acceita a sub-emenda, com ·a suppressão que propõe, das 

palavras "além dos que forem necessarios ao serviço". -
A Commissão, .por sua vez, propõe outra sub-emenda, assim redigida: 
i) á Repartição Geral dos Telegraphos - um, destinado ao director. 

em 

N. 77 - Onde convier:· ·-
A conversão do ouro em papel no pagamento dos impO'Stos será feita 
qualquer hypothese pelo typo da Caixa de Conversão. 
Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - Thomaz Cavalcanti. 

A emenda contém providencia justa e equitativa, já incluída no pro-
jecto de revisão da tarifa. De sua adopção resultaria, porém, abatimento 
nas rendas, .o ·que a situação especial, inteiramente transitaria, do Thesou-
ro, não comporta. · . 

Lamenta a Com missão não poder, por tão relevante motivo, ·annuír ·á 
approvação da emenda, que deverá ser, entretanto, considerada com maior 
proprie,dade no citado projecto tárifario. 

N. 78 - Accrescente-se onde convier: 
Art. Quaesquer alterações da tarifa aduaneira só entrarão em vi-

gor ·quatro mezes depois da publicação das leis que as decretarem. 
Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - ]asina de Araujo. 

A emenda visa satisfazer a representação que diversos commerciantes 
importadores, desta praça, dirigiram á Camara dos Deputados, por interme-
dio do illustre Deputado, Sr . Vespucio de Abreu, que a fundamentou devi-. 
daménte. , 

Elabora<la com a maior clareza, a ·representação justifica, melhor do 
que poderíamos fazer, a adopção da emenda. 

Eis a justificação: 
Exms. Srs. Presidente e mais membros da Camara 'dos Deputados: · 
Os abaixo assignados, commerciantes importadores estabelecidos nes-

ta praça, veem respeitosamente pedir a benevola a<ttenção de VV. EExs. 
para o assumpto que em seguida ·expõem: 

A publicação do orçamento da receita· geral da Republica só nos pri-
meiros dias do mez de janeiro, devido á prorogação, por motivos varias, 
das ses·sões do Congresso até fins de dezembro, tem invariavelmente trazi-
do nas emendas votadas á ultima hora surprezas que teem prejudicado se-
riamente os interesses do commercio importador do paiz, por alterarem, de 
modo imprevisto, para mais ou para menos, taxas est!lbelecidaE; na Tari-
fa das Alfandegas. 

Ainda no orçamento actual uma determinada mercadoria, cujo direi-
to antes era de 15 o/o ad vaZarem, passou a ser taxada em 50 o/o e esse au-
gmento só foi dado a conhecer no dia em que a orçamento foi publicado ·e 
entrou em vigor! 

· Convem notar que o augmento real, devido ao agia da parte em ouro, 
foi em moeda nacional de mais de ·44 o/o .e não sómente ,de 35 %, como á 
primeira vista póde parecer~ 
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Ora, supponha-·~e que um importador, confiando na estabilidade da 

Ta'ri!a, uvesse ·feito um contracto para fornecimento de determinada quan-
tidade de tal mercadoria, baseando seus calculos na taxa de 15 % em vi-
gor, e que a partida, chegando na alfandega, tivesse de pagar a de 50 %, 
decretada da noite para· o dia, sem o menor previo aviso, mas repentina-
mente; teríamos, como aliás de facto aconteceu, o fisco causando serio pre-
juizo ao importador, inopinadamente colhido pela alteração de uma taxa 
a que não precedera nenhum prazo ou aviso razoavel, para evitar o damno 
causado, e contra o qual não havia reclamação possível! . 

E quando a taxa soffre forte reducção inesperada, · o commerciante 
que tiver importado ·grande quantidade da mercadoria á taxa anterior ver-
se-ha de um momento para o outro com um stock mais caro e que, pela in-
evitavel lei da conç,urrencia, terá de ser vendido com prejuízo da differen-
ça da taxa paga á alfandega. . 

Mas não são só essas as consequencias da votação de alterações nas 
vespera·.;; de entrar em vigor o novo orçamento, visto que ella ainda acar-
reta embaraços de outra natureza não menos grave e prejudicial. 

Podemos .citar o facto de um importador e um comprador de determi-
nadÕ artigo, cuja taxa foi alterada no orçamento v·igente, não terem, no 
mez de setembro findo, podido chegar a um accôrdo , simplesmente pela 
absoluta incerteza em que ambos se encontram da taxa ser ou não manti-
da no exercício vindouro! 
· O importador não poude tomar a si a garantia do preço inclusive o 
direito, pois, tratando-se de quantidade avultada a ser fornecida durante 
mezes a seguir e em partidas, algumas dessas só poderiam aqui chegar no 
novo exerci cio. Offereceu o importador a mercadoria a preço CIF., isto é: 
posta no porto, correndo os direitos por conta do comprador; esse, natu-
ralmente, recusou-se a correr da sua parte semelhante "risco" (é até ir-. 

·risorio que assim se tenha de qualificar o pagamento de direito·::; de im-
portação!) , preferindo aguardar o orçamento de 1914, apezar da necessi-
dade que tem da mercadoria. 

· Está assim o commercio importador, que · paga pesados. impostos para 
poder exercer a sua profissão e que empata dezenas de milhares de con-
tos de réis em direitos de importação - denominados de " consumo" -
impossibilitado de tirar resultado da ;;ua profissão, pela qual paga impos-
to especial ! 

Não é possível imaginar-se situação mais incerta· do que essa em que 
se acha o commercio importador, causando-lhe prejuízos directos, pois elle 
não os póde rehaver do consumidor, nem reclamal-os do Governo, que 
usa de um direito, é certo, mas applicado de um modo tão imprevisto, que 
pa:;sa a ser arbitrario e, como tal, preponderando sobre a justiça! 
· Urge, pois, que o Congresso, toda a vez que as suas sessões não 
possam ser encerrada·::; na data prescripta de 3 de setembro, marque um 
prazo para entrarem em vigor quaesquer alterações da tarifa alfandegaria, 
o qual nunc;.:t deverá ser menor de quatro mezes, após a publicação do res-
pectivo decreto ou a approvação do orçamento. Como complemento de tão 
justa medida, devem ser consideradas como sujeitas ás taxas anteriores 
todas as mercadorias cujo conhecimento de embarque tenha data ante-rior 
ou aquella em que termina a vigencia das referidas taxas. Essa medida é 
de pura equídade para os paizes exportadores mais distantes do que ou-
tros e tambem para os proprios portos nacionaes desigualmente distantes 
r' e llm mesmo porto de embarque, 'como, por exemplo,. é . o caso com os do 
Recife e o de Porto Alegre ou de Corumbá. A lei. actual · manda considerar 
sujeitas ás ·taxas. do exercício só as mercadorias· que tenham dado entrada 
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na~ alfandegas até o ultimo dl'a do anno, o que, · t d · posto, é injusto. em VIS a o que fica ex-

. N~o s!! clama cont~a o a_ugrnento ou a diminuição dos direitos adua~ 
ne1ros .. existem, ~orno ~ pu~l!co e notorio, taxas tão absurdas na tarifa 
que sena mal rnu;to maior amda si ~lias nã? pudessem ser alteradas e re~ 
for~adas, de accord~ c?rn a evoluçao das mdustrias estrangeiras e a ne-
cessidade de protecçao as nossas. . 

Altarn~nte injusta é a sua decretação sem um prazo razoavel para dar 
tempo a.o Irnport~dor de tornar as suas precauções. 

Assim! a p~o)ectada reforma da Tarifa das Alfandegas já e~tá causan-
do os mais ~enos ernbara~os ao cornrnercio importador pela irlcerteza dlt 
sua approvaçao nesta sessao do Congresso e consequente decretação para 
entrar em vigor em 1 de janeiro de 1914. 

Ha um artigo de larga importação que paga actualmente 10$500 de 
direitos totaes (a taxa nominal é de 8$) e que pelo projecto passará a pa-
ga~ apenas 4$720, por - kilo; dar-se-ha pois, urna diminuição de mais da 
metade do- que terão ainda de pagar até 31 de dezembro as partidas que 
forem até então despachadas. Por outro lado, certas qualidades do mesmo ar-
tigo passarão a pagar direitos mais alt<1s do que os actuaes! Haverá, por 
acaso, providencia possível a tornar para prevenir os prejuízos que ad-
virão da decretação de tão profundas alterações, quando a data da sua vi~ 
gencia a ninguern, nem mesmo ao Governo, é dado conhecer préviarnente? 
Entretanto, a marcação de um praz-o com a medida -complementar aponta~ 
da attenuaria ou ·mesmo evitaria as prejudiciaes consequencias do que até 
hoje se tem feito. 

Si os trabalhos do Congresso pudessem ser encerràdos invariavelmen-
te na data marcada de 3 de setembro de cada anno, todos os inconvenien-
tes. · a que acima se faz rcferencia estariam naturalmente removidos, pois o 
cornrnercio teria o prazo de quatro rnezes para tornar as suas precauções; 
manda a justiça que esse prazo seja concedido urna vez que a lei orçarnen-
taria não possa ser approvada nessa data. 

A vista do exposto, é de esperar que o Congresso Nacional, no seu 
patriotico empenho de impulsionar a maior grandeza do nosso paiz, ajui-
iando dos bons fundamentos das simples considerações que a alta irnpor-
tancia deste assurnpto nos dictou, se digne tornar medidas capazes de asse-
gurarem a estabilidade e confiança do cornrnercio importador. 

Saude e fraternidade. 
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1913. - Louis Hermanny & Comp.-

Por procuração -de Edward Asworth & Cornp., Ge,st. Craill. - Sotto Maior. 
- Ferraz Irmão ·&· Comp. - Santos Morf'ira & Com. - João Reynaldo, 
Coatinho '& Comp. - Por procuração de Oscar Philippe & Co. Ltd., R. 
Silva. - ]anowitzer Wahle & Comp. - Hime & Coin.-Por procuração de 
Hasenclever & Cornp., Golchmolemberg. - Laport, Irmão & Comp.-] . P. 
de Souza & Comp. Casa Sucena. - Herm StOiltz & Comp. - Alberto de 
Almeida & Comp. ~ Alvares PJJllery & Comp. - Companhia Mercantil e 
Industrial "Casa Vivaldi", Carvalho, gerente. - Affonso Vizeu & Comp. -
Gasrnotor~n-Fabrik Deutz, suecursal Brazileira, ] . Korte. - Müller & 
Comp. - Gonçalves Zenha & Comp. - Borlido Maia & Comp. - King, 
Ferreira & Comp. - Francisco Giffoni & Comp. - Silva Araujo & Comp.-
Granado & Comp. - G. Affonso & Comp. - Angetino Simões & Comp. -
Co_uto & Comp. - Antonio Vianna & Comp. - José Silva & Comp. - Por 
procuração de Luchlaus & Como., W. Baute. - Huber & Como. - Dods-
worth & Comp. - Julio Berto Círio. - ]. . M. Pucheu. - Coelho Bastos & 
Comp. - Ramos Sobrinho & Comp. - MaHos Maia & Comp. - Costa, Pa~ 

/ 



- !i74-
checo & Comp. - Costa, Pereira & Comp. - C. Bazin & Comp. - F. Por-
tella & Comp. - Freitas Couto & Comp. - Manoel Francisco de Brito. -
Werner Hilpert & Comp. - Por procuração Ste. Ame Des Etabl Americains 
Gratry, William. - A. Bonniard & Comf1. - ]. B. de Carvalho. - Ferreira 
Halthazar & Comp. - Eugenio Meyer & Comp. - Haupt & Comp. -;- ]ames 
Magnus & Comp. -F. H. Walter & Comp. -Paul ]. Christoph & Comp.-
üermano Hoettcher. - Por proc'uração de P. S. Nicolson & Comp., A. 
Cârte Real. - Mello Sampaio & Comp. - Paulo Zsigmontty. - Dias Gar-
cia & Comp. - Sampaio Corrêa & Comp. - Por procuração de Alexander-
son, Scewtt. - Ferreira Serpa & Comp. - Arp & Comp. - Machado Guima-
rães, Fernandes & Comp. - Rodolpho Hess & Comp. - Jsnard & Comp. -
Vasco Urtigão & Comp., Pare Royal. - Moreno Borlido & Comp.· - Casa 
Raunier, sociedade anonyma, o director, M. R. Rodrigues. - Companhia 
Brazileira de Electricidade, Síemens Schuckertwehke. 
' Para que tenha inteiro deferimento a rep·resentação dos honrados com-

merciantes, convirá additar á emenda o seguinte: 
· ... ficando sujeitas ás taxas da Tarifa então em vigor as mercadorias 

cujo conhecimento de embarque tenha data anterior áquella em que termi-
nar a vigencia ·das referidas taxas. 

Ao art. 1°: 
Onde convier: 
Todas as transacções commerciaes, inclusive compras e vendas dê mer-

cadorias a prazo, da importancia superior a 25$, ficam sujeitas ao sello 
proporcional, que será inutilizado pelo devedor, não só para constituírem 
obrigação accionavel em juizo como tambem para provar a verdade dos 
lançamentos nas escriptas -commerciaes. · 

§ Nas liquidações commerciaes, de qualquer natureza, sómente serão 
computadas como dividas activas as que figurarem nos balancos acomva-
nhedas dos respectivos títulos constitutivos de taes obrigações, tendo pago 
o sello proporcional acima estabelecido. 

Camara dos Deputados, 30 de outubro de 1913. - Pires de Carvalho. 

A emenda supra, de intuitos fiscaes, na apparencia, envolve, de facto, 
materia que não é de natureza orçamentaria, qual seja a da exigencia de 
solemnidades para a prova de trans-acções -commerciaes. 

Não aconselha a Commissão seja a emenda approvada, dentre outras 
razões, pelas seguintes: 

1', em relação á taxa do sello: porque o regulamento publicado com 
o decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900, já dispõe, na tabella A, § 1°, 
sobre o pagamento de sello para as transacções de que trata a emenda e 
no art. 19, § 1 o, n. 9° e ·outros, sobre a competencia do devedor para Jn-
uti!izar o sello, não havendo, pois, necessidade de ser a disposição re-
petida; 
· 2•, em relação aos effeitos probatorios da assignatura e sello das 
contas: . 

a) porque, pendendo de estudo e deliberação do Congresso o novo 
projecto de Codigo Commercial, elaborado pelo illustre jurisconsulto Dr. 
Inglez de Souza, será razoavel seja o assumpto ventilado ao ser o mesmo 
projecto discutido,· afim de qU:e se lhe possa dar, reflectidamente, acertada 
solução, em obra de conjuncto, como convém; 

ó) dê meritis, porque .a providencia proposta não parece ser de molde 
a· favorecer o commercio nem lhe assegurar o desenvolvimento. 
. . ,E' certo que, de ha muito, e es-pecialmente nos ultimas tempos, varias 

asosciações commerciaes teem representado ao Congresso sobre a neces-
sidade de lei que torne effectivo nas facturas ou contas assignadas o cara-
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cteristico de titulos de divida certa e liquida. Algumas chegam a déclarar 
que seria bastante uma providencia no sentido de tornar clara a competen·-
cia do comprador para inutilizar o seiio, por serem omissos a respeito o 
Codigo Commercial e o Regulamento do Seiio, o ·que não é precisamente 
certo, yisto estar, de modo expresso, estabelecida aqueiia competencia no 
art. 19, § 1 •, n. 9", do citado decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900. 

Outras solkitam a ap·provação do projecto do illustre Deputado Sr. 
Camillo Pr~tes, que equipara, para todos os effeitos legaes, as contas as-
signadas ás notas promissorias e titulos de divic!as equivalentes. sem aí-
tenderem a que, embora sem o privnegio da acção executiva, attribuida á 
letra de cambio e notas promissorias pelo decreto n. 2.044,· de 3 de de-
zembro de 1908, arts. 49 e 56, ~s contas assignadas já são ti tu! os repre-
sentativos de divida certa e Iiauida, exigivel por assignação de 10 dias, 
pois o ci~ado decreto n. 2.044 não revogou o art. 247, § 7", do Regulamen-
to n. 737, de 25 de novembro de 1850, e offerecem, portanto, garantia ' e 
idoneidade sufficiente para mobilização dos v~lores que reoresentam. 

Si a lei já attribue acção rapida a taes titulas; si o Regulamento do 
Sei!o já prescreve, de modo positivo, a competencia do comprador,para in-
utilizar o seiio, ibi nas expressões: "Nas facturas ou contas assignadas de 
generos vendidos, o comprador; nos creditas· e outros titulas de· obrie:ação, 
o devedor" - art. 19, § 1 •, n. 9"; si o proprio Co digo Commercial, no 
art. 219, já estatue a obrigatoriedade de apresentação de factura ao com-
prador, pelo vendedor, em duplicata, por ambos assignada. não se com-
orehende a vantagem da repetição de dispositivos legaes, cuja inapolicação 
bem demonstra quanto eiies contrariavam os costumes. mercantis do paiz, 
que nova lei não· terá, sem duvida, a virtude de alterar. · 

Si os commerciantes por atacado, armados de semelhantes preceitos Ie-
gaes, que representam oara elles, ao mesmo tempo, um dever jurídico e 
uma garantia, os teem deixado em desuso, é que. seguramente, encontram 
diffkuldade pratica em os observar. como seria de sua oropria convenien-
cia. difficuldade. por certo. decorrente da notaria deficiencia de vias de 
communicação; do embryonario apparelhamento bancaria existente. para 
bem dizer. nos centros mai·!': importantes, destituído de canaes para fomen-
to do credito e incremento da circulação de valores; da crise permanente de 
transoorte raoido e seguro, etc. · . 

Basta reflectir oue. oara os Estados centraes ou mais llfastados dos 
emporios commerciaes. como o interior de Minas. Goyaz. Matto Grosso, 
Amazonas. Pará, e o Territorio do Acre. o transporte póde consumir. en-
tre a reme!':"a e o recebimento das mercadorias. periodo maior do que o de 

• 60 ou 90 dias. oue é o dl'l. praxe cornmercial na·;: vendas R. prazo - para 
se ju!P.:ar da imooscibilidacle oratica da observ<~.ncia daouelles preceito;: Ie-
gaes. inadeouados ao nosso meio. De facto, si o comprador. ao receher a 
factura. e antes do recebimento dos generos, se visse obrigado a sella!-a e 
a"<>ie:nal-a. estaria suieito a l!:raves damnos. salvo si se alterasse <1. Jegisla-
P.lí.o commercial. firJTiando-'!'e oor nova 'disposicão, a rel!ra. oue hoie consti-
tne excepcão depenrlente de estioulaciio especial - rle aue só !"erá consi-
derada a venrla oerfeita e irreuogavel deoois da entrei!" da cousll vendida 
e da declaração do comprador de que se contenta com ella - Codigo Com-
merda!. art: 207. n. 2. 

Na verdade descle que a acceitacão da factura se renuta mercantilmen-
te tradiccão syrnbolica - Codigo citado, art. 200 - deixando-se ao com-
prador o onus da prova. no caso de erro dado ou fraude e rlesde aue as 
reclamações delle onr fálta de ouantidade ou oualidade. ainoa mesmo no 
caso de generos vendidos sob coberta cme imoeça o exame. nã.o terri Jogar,. 
depois de pago o preço - Coide:o ·citado. art. 211_,--6 negociante a ·reta-
lho, nas zonas a que nos referimos, está exposto, assignando as contas 
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de venda, a ter de pagar, sem direito de reclamação, facturas que não es-
tejam de accôrdo com .as condições em .que deu consentimento para a 
compra. 

Taes circumstancias devem ter con<:orrido, em muito, para a -difficulda-
de pratica da execução do Codigo Commercial, como concorreriam para a 
execução do projecto Camillo Prates ou para a da emenda Pires de Car-
valho. 

c) porque a emenda, ex.cedendo, aliás, a aspiração das proprias asso-
ciações <:ommerciaes, não só pretende estender a pequenas operações mer-
cantis, do · insignificante valor de 25$ as exigencias que o Codigo Commer-
cial - art. 219 citado, estabelece, . apenas, para as vendas em grosso ou 
por atacado mas chega a lhes negar exigibilidade jurídica, desde que se não 
possam provar por escripto assignado e sellado pelo <:omprador, derogando, 
assim, a lei de fallencias e o ·proprio Codigo Commercial, arts. 122 e 123, 
em que, além dos escriptos publicas ou particulares, permitte a prova dos 
contractos commerciaes. 

Por notas dos correctores e por certidões extrahidas de seus proto-
collos: 

Por correspondencia epistolar; 
Pelos livros dos commerciantes; 
Por testemunhas, como · prova exclusiva até 400$ e, como subsidiaria 

de outras por escripto em valor excedente a essa taxa. 
Será grande, pois, a alteração produzida ·pela emenda no direito pro-

batorio que rege as relações mercantis e virá ferir não só as tradições de 
nosso direito, mas tambem os proprios privilegias dos commerciantes. 

A estes, mais aue a quaesquer outros, principalmente aos que operam 
por atacado, prejudicará a emenda, si lograr approvação, porque tudo fa-
zendo prever .que a nova disposição incorrerá tambem em desuso, pela re-
sistencia dos compradores retalhistas do interior e exigencias da concurren-
cia commercial entre os vendedores - occorrerá que obrigações commer-
ciaes, que ·hoje figuram em activo e que com os meios de prova assegura-
dos pela legislacão vigente poderia o <:redor exigir judicialmente, por sim-
ples exame de livros, autorizada mesmo até a abertura de falleneia do de-. 
vedar. - desapparecerão de um jacto. não terão a menor efficacia ou exi-
gibilidade jurídica, por não serem mais a<:cionarias, segundo a doutrina da 
emenda. 

Parece, pois, de todo ponto inconveniente a adopção da emenda . ... --.- . 
N. 80 - Onde convier: 
·Art.. O Governo incoroorando ao patrimonio da Nação os bens dos 

convenfos e outras ordens religiosas que, na data da lei n. 173, de 10 de 
seterribro de 1893. estavam reduzidas a tres representantes e por conseguin-
te dissolvidas segundo a lei. 

~ · Incorporados esses ·bens, o Governo tratará de alienai-os. por meio 
de <:oncurrencía publica, assim como os bens j•á encorporados e de que · não 
precisa o Governo, segundo o seu criterio. 
. § O oroducto dessas alienações será exclush:amenfe destinado a li-
auidar os deficits orçamentarios, a pa~ar os credores do Est~do. por ~nco~
mendas, fornecimentos e outros serviços publicas e a suavizar a cnse· fi-
nanceira e monetaria deste momento. . · 

§ Si algum resto ficar das applicações de aue cogita o paragrapho an-
terior, será e·mpregado' em reforçar o fundo de garantia e de resgate do 
papel-moeda. · 
· Sala das sessões , 30 de outubro de 1913. - Felisbe(lo Freire. - Dias 
de Barros. -Moreira Guimarães. 
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A emenda envolve assumpto de grande relevancia. Basta lembrar que 
uma das corporações religiosas, desta Capital, transmittiu seus pretensos 
ou reaes direitos a parte da ilha das Cobras a estrangeiros, que, a res-
peito, já dirigiram reclamações ao Poder Executivo. 

Outra emittiu debentures garantidas pelos predios que possue e não 
satisfez os compromissos assim contrahidos com estrangeiros, que estão 
agindo para fazer valerem seus direitos. . 

Taes facfos foram levados pelo primeiro signatario da emenda ao cÓ-
nhecimento da Commissão de Constituição e justiça, e esta opinou com-
petir a solução do caso ao Poder judiciario, e não ao Legislativo. 

No anno transacto pretendeu o Governo apossar-se do Convento de 
Santo Antonio; resultou um litígio forense, que não· firmou o direito da 
União sobre os bens daquelle recolhimento de religiosos. 

Emfim, de duas uma: ou os bens previstos pela emenda pertencem á 
União, em virtude de Jei anterior, e nesse caso ao Executivo compete rei-
vindicai-os do poder dos detentores illegaes, usando dos remedios judicia-
rios; ou aquelles frades são legítimos possuidores, e nesse caso um a c to 
'do Parlamento extii:11~uindo direito de domínio seria irrito e insubsistente, 
por violar os arts. 72, § 3•, e 17, da Constituição da Republica. 

E' muito louvavel, sem duvida, o intuito que inspirou a emenda, - de 
acudir· com um remedio á liquidação prompta dos deficits orçamentarios 
e compromissos do Thesouro; mas elle é inapplicavel a'Ii.tes que se pronun-
cie a justiça federal sobre a liquidez do domirio nacional dos bens que es-
tão em poder das ordens religiosas, e alludidbs na emenda. 

A emenda não deve ser approvad-a. 

N. 81 - Onde convier: 
·Ao § 14 art. 2." .do decreto n. 5.890, de 10 de fevereiro de 1906, ac-

crescente-se: 
· As rendas de sêda, lã, linho e algodão ficam sujeitas ás seguintes 

taxas de imposto de consumo, por metro: 
De sêda - [\e cinco a - 1 O centímetros de largura, 50 réis; de ' 10 a 

15, 100 réis; de mais de 15, 200 réis. 
De lã e linho - De cinco a 1 O centímetros de largura, 25 réis; de 1 O 

a 15. 50 réis; de mais de 15, 100 réis. 
De algodão - De aualquer largura. 10 réis. · 
Sala das sessões, 31 de outubro de 1913. - Alves Costa. - Moreira 

Guimarães. - Garção Stockler. - Moreira Brandão. - Ramiro Braga. -
.Porto Sobrinho. - F. Paoliello. - Christin·o Cruz. - ]. Bonifacio. 

A emenda amplia o imposto de consumo ás rendas de sêda, lã, linho 
e ·algodão. 

Muitos outros artigos, i.le ordem semelhante, - fitas, gravatas, collar1-
nhos, punhos, etc., não foram comprehendidos no lançamento da-quelle im-
posto. que, entretanto. grava tecidos de lã, linho, algodão e até aniagem, 
proprios que são estes principalmente·, para envoltorios. ~accos. fardos, 
etc. Esta simples observação demonstra a conveniencia de reflectida revi-
são dos impostos de consumo, para o fim de serem substituídos os tecidos 
-de uso geral das classes pobres e os que servem para·. envoltorios de ou-
tros produt:tos da industria, pelos artigos a que se refere a emenda - quan-
do sejam produzidos por machinas - e por outros que possam; sem in-
convenientes, supportar a tributação. -' 

Uma· Cominissão deveria ser nomeada para organizar o projecto da re-
visão dos impostos de consumo, afim do Congresso, no proximo anno, 
melhorar tão ·importante· ramo da receita. 

·A emenda im~órta, porém, em aügmento de imposto. 
Na hora presente, ·a C01nmissão', por maioi'ia, não póde artrt}tir -a qúe 
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seja a mesma approvada. Attribuindo o desequilibrio orçamentario e, para 
dizer tudo, a difficil situação que o paiz atravessa, ao continuo excesso das 
despezas, votadas e realizadas a esmo, sem a razão evidente de impreterí-
vel necessidade, não seria explicavel, e milito menos justo dirigíssemos ap-
pello ao contribuinte para novos ou mais pesados impostos, mas, sim, aos · 
Poderes Legislativo e Executivo, para que tenham maior commettimento no 
autorizar e levar a effeito o dispendio dos dinheiros publicos. 

Temos dito e repetido, o mal das fin.ancas está na despeza, no modo 
de a propôr e votar, sem attenção, nem á necessidade que a motive e legi-
time,_ nem á força dos recursos, que a tornem realizavel, sem onus pesado 
e compromettedor; está no modo de a effectuar, exorbitando dos creditos 
autorizados e .infringindo regras elementares de boa administração. 

Repizando, mais urna vez, os algarismos, para comparação ·do nosso 
asserto. 
· No ultimo quinquennio, o movimento da despeza, ouro e papel, foi · o 
seguinte: . 
· 1908 - 511.012:690$; 1909 - 515.443:526, excesso de 4.430:836$; 
1910- 608.046:463$, ex-cesso de 92.602:937$; 1911 - 679.573:107$, ex-
cesso de 71.526:644$; 1912-752.857:897$, excesso de 73.284:789$; som-
mam os excessos de anno para anno, no quinquennio, 241.845:207$000. · 

O movimento da receita, no mesmo período, ouro e papel, foi o se-
guinte: 

1908- 441.259:359$; 1909- 449.898:381$. augmento de 8.639:021$; 
1910 - 508.268:947$, augrnento de 58.370 :566$; 191 1 - 547. 102:523$, 
augmento de 38.833:575$; 1912-604.252:438$, augmento de 57.149:915$; 
sommam os augmentos, de · anno para anno, 162.993:077$000. 

Confrontando os totaes das receitas com os das desoezas, resaltam os 
deficiti; de 69.753:331$. em 1908. de 65.545:145$. em 1909, de 99.777:516$, 
em 1910, de 132.470:584$, em 1911, e de 148.605:459$. em 1912. 

Desenvolveu-se a receita, · entretanto, naturalmente, assigna1ando-se 
valioso augmento de anno para anno, como apontámos, resultando expres-
sivo das forças activas do paiz; cresceu, porém, a despeza, sem regra, su-
perando-a formidavelmente, forçando o fecho deficitarió dos orçamentos. 

No mes.no período, o movimento dos creditos addicionaes ·abertos foi, 
no total - ouro e papel - o seguinte: 

1908 - de 81.987:039$. 1909 - de 48.109:293$, 1910 - de . .... .. . 
66.772:373$, 1911 - de 128 .358:670$, 1912 ..,.- de 144.895:401$000. 

Quando tão mal é comprehendida e praticada a gestão publica, não é 
razoavel que se crêem ou ampliem impostos . Será aggravar o mal com sa-
crifício da Nação. Razoavel. patriotico e necessario será reduzir as des-
pezas, como tem a Commissão procurado fazer, ao imorescindivel, sem pre-
juízo da- marcha re11:ular dos serviços e ficar a administração nos limites 
das verbas orcamentarias. 

A Commissão, por maioria, não aconselha a approvação da emenda. • 

N. 82 - Redija-se assim a disposição do n. IV, das autorizações: 
IV. A cobrar para ser applicada indistinctamente aos melhoramentos 

e -conserva cão dos portos, canaes e rios navegaveis da Republica: 
· 1•. a taxa até 2 %, ouro, sobre o valor official da importação pelas 
alfandegas e outras reparticões fiscaes da União, devendo a irnportanda 
arrecadada ser recolhida á Caixa de Portos e Rios. 

O mais, como no projecto. . .. 
Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Augusto Leopoldo. . . 
Reportando-se ao seu parecer do anno passado,a Cornm~ssão re~olv~u 

recommendar a approvacão da emenda. contra os votos dos Srs. Anton10 
·Carlos, Galeão -Carvalha1, João Simplicio e do Relator. 
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N. 83 - CORREIO GERAL 
Reproduzam-se as disposições do n. 43 do art. 1 o da lei da recei-

ta vigente - n. 2. 719, de 31 de dezembro de 1912, com as seguihtes al-
terações: 

Lettra g - accrescente-se: 
Os livros e authenticas eleitoraes; os avisos para o serviço do jury; 

os impressos relativos á instrucção publica; os mànifestos temettidos á Re-
partição de Estatistica Commercial; as respostas dadas a questionarias e 
mappas remettidos á Directoria Geral de Estatística em sobrecartas forne-
cidas pela propria directoria. 

Lettra h - supprima-se a palavra - reduzidos - e diga-se: ao pre-
mio de um quarto por cento, cobrado (no singular). 

N. 84 - Accrescente-se á tabella das taxas postaes: 
a) da taxa modiea· de 10 réis por 100 grammas são excluídas todas as 

publicações de distribuição gratuita ou de preço meramente <:ommercial, 
destinadas a annuncios, ·embora contenham artigos litterarios ou scien-
tificos; 

. b) os jornaes submettidos a registro pagam a taxa de impressos, salvo 
quando· expedidos pelos editores; 

c) não serão expedidos, nem distribuídos os maços de jornaes, impres-
sos, inanuscriptos e amostras, desde que não tenham sido pagas as respe-
ctivas taxas. 

N. 85 - Accres<:ente-se: Assignaturas de Caixas - taxa semestral 
adeantada· - Na Sl.\b-directoria do Trafego: - Caixa simples, 20$; idem, 
dupla, 30$; idem quadrupla, 50$. Nas administrações de 1" classe e agen-
cias especiaes, 14$. Nas outras administrações, sub-admini~trações e agen-
cias de 1" <:!asse, 7$. Nas outras agencias, 5$; chave sobresalerite, 4$000. 

N. 86 - Accrescente-se á tabella de taxas dos vales postaes: 
Os vales telegraphicos estão sujeitos, além do respectivo premio, ás 

taxas de 2$500 dentro do mesmo . Estado e 4$500, no caso contrario. 
O orçamento da Receita para o corrente exercicio, tal como sahiu re-

digido · da Camara. visava cohibir o abuso da franquia official sem crear 
embaraços ao serviço publico. : 1 

O Senado, porém, em sua alta sabedoria, entendeu adaptar medidas 
radicaes cuj-o resultado infelizmente não correspondeu aos elevados in-
tuitos do iilustre Relator. 

Por outro lado a pratica diaria tem mostrado que uma parte conside-
• ravel da renda postal tem deixado de ser arrecadada não só por falta de fis-

calização como por má interpretação de ·textos regulamentares, que não 
são ·bastante claros, ou · ausencia de dispositivos garantidores da· mesma 
renda. · ·.· "1 
· · ·Experiencia feita em . pequena escala pela Sub-directoria do Trafego 
postal mostra que pelo menos 30 % da renda resultante da taxa dos jor-
naes e impressos deixa de ser arreca-dada. 

Proseguindo nos seus intuitos de evitar esses desvios, a Commissão 
apresenta as emendas supra. 

Para melhor se comprehender a situação em oue ficará o serviço pos-
tal. damos abaixo as differentes taxas <:om as modificações propostas: 

Taxas ordinarias internas 

Cartas ( 15 grammas ou fracção) .. .................. . · _. :.- .... :. ·. . $100 
Cartas-bilhetes ..... ... ... ......... .... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100 
Bilhete-postal simples. . .. .............•... . .... ::.. . . . . . . . . . $050 
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Bilhete-postal duplo. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •.. • . . . . . . . . $100 
Amostras (50 grammas ou fracção) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . $100 
M!inuscriptos (50 grammas .ou fracção ) .... . ... . . .... . ... ...... $ 100 
Encommendas (50 grammas ou fracção) .... . ..... . ..... ... . .... $ 100 
Impressos (50 grammas ou fracção ) ..... ... ... . .. ·. . . . . . . . . . . . . . $020 
J ornaes e revistas (50 grammas ou fracção) ....... . .. . .. · .... . . . 
Jornaes e revistas (100 grammas ou fracção) ... .... . ..... . ... . . . $010 
Premio de registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200 
Aviso de recepção. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. $ 100 
Sello-resposta. . . . .. . .. . . . . . ... . .. . ..... ... ... . : ...... . , ..... . 

. Correspondencià. de taxa reduzida 

a) da taxa modica de 10 réis por 100 grammas são excluídas todas as 
publicações de distribuição gratuita ou de preço, meramente nominaes, des-
tin:tdas a annuncios, embora contenham artigos litterarios ou scientificos; 

b) os jornaes submettidos a registro pagam a taxa de impressos, salvo 
quando expedidos pelos editores; 

c) não serão expedidos nem distribui-dos os maços de jornaes, imp-res-
sos, manuscriptos e amostras, desde que não tenham sido pagas integral-
mente as respectivas taxas. 

Correspondencia expressa 

Além das taxas a que ·estiver sujeito pela sua natureza, cada objecto 
pagará a taxa addicional de 500 réis ou de 1$ quando a resposta fôr con-du-
zida pelo mesmo portador. 

Assignatura de jomaes e outras publicaçõe<.s periodic.as 

Premio de 2 % sobre o preço da assignatura e 1 % para a remessa do 
dinheiro. 

Assignatura de caixas - Taxa semestral adiantada 

Valores 

20$000 
30$000 
50$000 
14$000 

7$000 
5$000 
4$000 

Cartas - Além de todas as taxas a que estiverem sujeitas pela sua 
natureza, pagam mais 2 % do valor nellas incltiido, na seguinte propor-
ção: 

Até 10$000 .. . 
Mais de 10$ a 15$000 .. ..... .. ... . .. •.. ... · .. .. . ........ . . · .. . . 
Mais de 15$ a 20$000 .. .... . .... . . . ...... . ...... . .. . .. . . . . · . . •. 
Mais de 20$ a 25$000 . .. , ..... . . . . . .. .. . . . . . : ..... .. ; . , :: . . : .. 

Réis 
200 
300 
400 
500 
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accresc~ndo sempre 100 réis por 5$ ou menos de 5$000. Valor maximo que 
póde ser incluído em cada carta, 500$000. . 
· Para a remessa de valores é obrigatorio o uso de sobre-carta especial 
fornecida pelo Correio. .. 

Encommendas - Além das taxas a que estiverem sujeitas pela sua na-
tureza, dos premios fixos de registro e aviso de recepção, estão sujeitas ao 
premio de 3 o/o na seguinte propoi:Ção : 

Até 10$000 . ............... .- .................. , .............. . 
Mais de 10$ a 15$000 ............. .' ................ ...... ; ... 
Mais de 15$ a 20$000 ................. ........... . .......... . 
Mais de 20$ a 25$000 ............................... . .... . .. . 
Mais de 25$ a 30$000 ...................................... . 
Mais de 30$ a 35$000 ... . ............ . . . ........... . ..... . . . 
Mais de 35$ a 40$000 .... .. ..... .. ..... . ... . .. . . ...... . ..... . 

$300 
$450 
$600 
$750 
$900 

1$050 
1$200 

accrescendo sempre 150 réis por 5$ ou fracção de 5$000. ·valor maximo, 
5Q0$000. 

Vales 

As quantias enviadas por meio de vales . postaes estão sujeitas aos se-
guintes premi os: 

Até 25$000. . . . ........... . . . . . .. ..... . ... . . . . . .... . • .. . . ...... 
Até 50$000 ..................... · ....... .. ..... . ..... ~· . . .. . 
Até 100$000 ................. . ....... .. .... ..... ..... .... .. _, .. 
Até 150$000. . . . . . ~ .· ........ ..... ........ ... ............. . 
Até 200$000. . ...............•.. · .. ...... ......... .... . ... . . 
Até 300$000. . ....................................... . .. . .. . 
Até 400$000. .. ................. . ..... .... .... .... ..... .•. 
Até 500$000. .. .. . ... .... ...... .. .. .. ...... . ..... .... ... . . 
Até 600$000. . .......... .. ... . .... .. .. . ...... . ..... .. .. . . . 
Até 700$000. .. .... · .. . ... .. · ...... . .. . .... .. .... .. ... . .. . . 
Até 800$000. . . ......... . . .. . ..................... . ..... ' · 
Até 900$000. . . . .... . . . ..... ... ......... . .. .... . . .... . ... . . . 
Até 1 :000$000. . . . .. . ........... ... .......... .......... • . ... 
accrescendo 500 réis por 100$ ou fracção desta quantia. · 

$300 
$600 

1$000 
1$500 
2$000 
2$500 
3$000 
3$500 
4$000 
4$500 
"5$000 
5$500 
6$000 

Si o remettente guizer um aviso d·o destinatario pagará préviamente mais 
1 OQ réi-s em sellos ordinarios. · 

Os vales telegraphicos estão sujeito.s, além do respectivo premio, ·ás 
taxas de 2$500 si as repartições emissoras forem situadas no mesmo . E-s-
tado e 4$500 no caso contrario. 

Correspondencia official 

a) a correspondencia official da União pagará as . seguintes taxas em 
sello·s officiaes: · · 

Officios, 50 réis por 25 · grammas; 
Manuscriptos e amostras, 50 réis por 100 grammas ; ·· 
Impressos, 10 réis por 100 grammas; 
b) · a correspondencia do serviço postal transit ará independente de ta• 

·xa "ou de sellos, de accôrdo com o disposto. no regulamento . e na Conven-
ção Postal ; · . . . .. · 
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. c) a corespondencia, embora com a declaração de serviço publico, só 
será considerada official, para o effeito da reducção das taxas, quando ti-
ver o carimbo da repartição expedidora e os funcdonarios .,..... remettente 
e destinatario - forem indicados pelos respectivos cargos e nunca pelo 
nome; . 

d) quando houver suspeita de fraude, será' convidado o destinatario do 
objecto a abril-o, para verificação; 

e) a acquisição dos se11os officiaes será feita a dinheiro, á bocca do 
cofre, pelos creditos para esse fim consignados aos ministerios ou, na fal-
ta. destes, pelas verbas "eventuaes" dos respectivos orçamentos; 

f) a correspondencia offidal dos Estados e municípios <:ontinúa su" 
jeita ás taxas seguintes em sellos ordinario.s: · · · 

Officios ou cartas. . ............................ . 
Manuscriptos, amostras e encommendas ........... . 
Impressos. . . . . .............................. . 

g) gosarão dos favores da lettra b: 

100 réis por 25 grs. 
50 réis por 50 grs. 
10 réis por 50 grs . 

Os papeis, concernentes ao fôro criminal, remettidos pelas autoridades 
estaduaes ás autoridades federaes; 

Os mappas ·do registro civil, quando remettidos simultaneamente á re-
partição de estatística estadual e federal; 

Os livros e authenticas eleitoraes; 
Os avisos para o serviço do Jury; 
Os impressos relativos á instrucção publica; 
Os manifestos remettidos á Repartição de Estatística Commercial; 
As respostas dadas a questionarias e mappas remettidos á Directoria 

qeral de Estatística em sobrecartas fornecidas pela propria directoria; 
h) os valores officiaes da União remettidos pelo Correio ficam sujei-

tos ao premio de 114%, cobrado na seguinte proporção: 

Até 100$000 ....• . .. .' ....................................... . 
Mais de 100$ até 200$000 .................................... . 
Mais de 200$ até 300$000 .................................... . 
Mais de 300$ até 400$000 .................................... . 

$250 
$500 
$750 

1$000 

e assim por deante, accrescendo sempre 250 réis por 100$ ou fracção des-
ta quantia. 

N. 90 A - Fica reduzida de 50 o/o a taxa sobre sal refinado ou puri-
ficado - 2" parte do § 4" do art. 2" do regulamento dos impostos de 
consumo . 

. N. 87 - Reproduzam-se os ns. 5, 7. 27, 44, 50 e 65• do art. t • da lei 
da receita vigente - n. 2.719, de 31 de dezembro de 1912. 

o ·· -~-;~ 

N. 88 - O Governo apresen.tará no anno vindouro a relaéão d·os con-
tractos em .aue houver clausula de concessão de isenção de direitos inte-
gral ou parcial com a denominação dos artigos favorecidos. - ... -;-~1 --'. 

N. 89 - Diga-se onde convier: 
Nos relogios de parede, de cima de mesa ou 

indiferente o modo de. accionar 'o movimento, seja 
"electricidade ou q.uàlquer' outro. 

Sala das sessões, de novembro de 1913. 

de descancar no chão é 
por ~eio ·de peso, mola, 
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. N. 90 - Os bancos gue mantiverem 10 agencias nos Estados da Repu-
b!ica, sendo uma em cada Estado, terão a reducção 'de 50 o/o no imposto 
de dividend<l; os que mantiverem uma agencia em cada um dos Estauos 
gosarão da isenção do mesmo imposto. 

N. 91 - ·supprimam-se, no § 7°, do ·art. to, as palavras "primeira 
installação publica de" e · incluam-se, entre os artigos que gosam da taxa 
de 8 o/o, os destinàdos aos serviços de sauue e assistenci;1 publica, accrescen-
tando-se ás palavras "por administração" as seguintes "ou por contractos ": 

N. · 92 - A taxa de 500 réis por cada grupo de 70 palavras ou fracção 
por telegrammas expedidos dentro das cidades será cobraua aos telegram-
mas expedidos da Capital Federal para Nitheroy e para Petropolis, e vi-
ce-versa. 

N. 93 - Fica elevada a 500 rel·s 31 taxa pneumatica - lettra h do 
n. 44 do art. 1° da lei da receita vigente. 

Sala <:Ia Commissão de Finanças, 20 de novembro de 1913. - Ribeiro 
junqueira, Presidente. - Homero Baptista, Relator. - Pereira Nunes. -
Octavio Mangabeira. - Manoel Borba. - Caetano de Albuquerque. - Joa-
quim Pires. - João Simplici,o . .:....__ Galeão Carvalhal, com restricções. -
quim Pires-joão Simplicio. Gtileão Carvalhal, com restricções. - Raul 
Fernandes. 

EMENDAS NÃO ACCEITAS 

Onde convier: 
. Fica elevada á dez por cento a porcentagem que ·cabe aos fiscaes de im-

postos federaes em Minas Geraes. 
Sala das sessões, 30 de outubro de 1913. - Garção 

Sessão ele 30 ele Stockler. - Christiano Brazil. - josino de Araujo. -f. 
Outub1•o Bonifacio. - Pedro Lopes. 

Onde convier: 
Fica o Poder Executivo autorizado a contractar com quem melhor proje-

cto apresentar e mais vantagens offerecer, a construcção de casas para ope-
rarias, funccionarios publicos, e officiaes do Exer-
cito e Armada. Sessão de 4 ele 

· Nove·mbro O proponente, que fôr preferido, poderá encampar 
as viílas proJetarias ora em construcção nesta Capital, indemnizando o Go-
verno das despezas feitas e <:oncluindo as obras de accôrdo com o proje-
cto vigente do Governo ou com as alterações .que mais convierem ao era-
rio publico. · 

Sala das sessões, 4 de _novembro de 1913. - Pedro Moacyr. 

Onde convier: 
O Governo promoverá com urgencia, salvo guardando ~s direitos da 

União, a pesquiza; estudo e reconhecimento das ·minas e jazidas de minerios 
e de ·quae!!lquer substancias de applicação industrial existentes nos terrenos 
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de marinhas, aforado.s ou não,. impedindo que invasores ou foreiros de mâ 
fé se locupletem com a riqueza existente no sub-sólo, a qual pertence ao 
p~opr,ietario do só lo, quer esteja este occupado, arrendado, aforado, quer 
nao. 

Pela Directoria do Patrimonio, abrindo os creditas necessarios o Go-
verno iniciará a rescisão dos contractos de afóramentos existentes' e _ex_e-
cutados de má fé pelos foreiros, em detrimento dos interesses e das pro-
priedades da Fazenda Nacional. 

Camara dos Deputados, 3 de novembro de 1913. - Pires de Carvalho. 

Encerrado em 2" discussão o art. ·I o e sem debate o art. · 2o do pro-
jecto n. 102, de 1913, (orçamento da receita), ficando adiada· a votação até 
que a respectiva Commissão · dê parecer sobre as emendas offereCidas. 

Encerrado em discussãQ unica o artigo unico do projecto n. 131, de 
1913, autorizando a concessão de um anno de licença, com ordenado, e em 
pro rogação, ao Dr. Arnaldo Ql.rintella, inspector sanitario da Directoria 
Geral de Saude Publica; ficando adiada a votação. 

Encerrado em discussão unica o artigo unico dn projecto · rr. 133,. de-
1913, autorizando a concessão de um ann·o de Hcerrça, sem vencimentos, a 
Godofredo Passos, conductor technico cte t .. classe da conservação da Es-
trada de FeiTo Oeste· de Minas, ficando adiada a votação. 

DISCUSSÃO 

O Sr. C.alogeras - Sr. Presidente, o honrado Relator do parecer cuja 
discussão V. Ex . acaba de annunciar, meu presado amigo, Sr . Homero 
Baptista, pertence a um grupo de estudiosos da nossa economia que nor-

teiam a sua actividade pelos princípios da escola libe- · 
Se.~stio c1t3 2fJ de ral, procurando reduzir ao mínimo a intervenção do Es-

Not:cm.bt•o tado e íavorecer o surto natural das forças proprlas da 
Naçao, antes prevenir obices e remover obstaculos elo 

que propriamente crear situações artificiaes em que medrem os phenomenos. 
E' a escola que proclama ·e preconisa a super-excellencia do ajustamen-

to espontaneo ·dos factores sociaes_ sobre quantas ingerencias e iniciativas, 
ma.is ou menos desastradas ou desasadas, possa ter o poder publico, por 
rriais bem intencionado ·que seja, com o fito de, a golpes de leis e decre-
tos, modelar de alto a baixo em suas variadas manifestações, a sociedade 
a que preside. 

·Dahi, como consequencia, a política que aconselha é antes acompa-
nhar inte!ligentemente o desdobramento dos factos, do que propriamente 
intervir produzindo verdadeiras crises successivas por gestões quas1 sem-
pre fora de tempo e .de Jogar. . _ 

E' antes obra de aparar do que de provocar. E' mais um systema de 
prophylaxia do que uma therapeutica de intervenção aggress1va. 

Si . quizessemos procurar uma fórmula, falsa como são todas ellas em 
se tratando de reduzir assumptos da complexidade destes á rigidez de ter-
mos algebricos, ou em suppondo susceptíveis de expressão quantitativa -fa-
ctores que evoluem, se:: multiplicam ·e se transformam com a rapidez e o 
po! ymorphismo dos factores sociaes; mas, repito, si, cedendo a .uma ten-
dencia muito explicavel de symetria mental, procurassemos exprimir, em 
uma fórmula, . os remedios principaes .que semelhante escola preconisa, tal-
vez a pudessemos achar, dizendo que ella visa reduzi-r ao mínimo a inter-
ve!lção do Estado, sempre que esta póde ser dispensada ou substituída, ou 
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melhor amparada pela iniciativa dos indivíduos; _mas, em compensação, ele-
val-a ao maximo sempre que, por força das cousas, pela natureza dellas, 
tenha de ser exercitada. 

Não ha contradicção nesse modo de encara"r os factos, e, antes, esta 
visão delles permitte levar em conta a socialisação progressiva e sempre 
crescente de uma larga serre- de reíações, principalmente no domínio da 
economia, taes como as que se manifestam entre o capital e o trabalho, os 
salarios, o risco profissional e tantas outras, assim como as correntes, que 
se manifestam vencedoras, da transformação progressiva dos monopohos de 
facto em serviços publicos. Reserva ao liv-re jogo e á livre expansao 11os 
varies factores em presença, dada a sua murua correcçao, . o conflicto en-
tre interesses mais ou menos contradictorios e lhes deixa quasi que sem 
obices o amplo campo da producçao e das trocas. 

· Proclama ainda que o melhor juiz do interesse é o p-roprio Interessa-
do, salvo a clausula restrictiva do bem commum, e que nada substitue, nem 
siqiler se approxima da clarividencia desse interesse, e, com maioria de ra-
zão, em confronto com a coacçao do Estado. 

Ainda enuncia, como regra, que o consenso é superior a norma 11e au-
toridade, e que o contracto é sempre, ou pelo menos na immensa maioria 
Jos casos, preferível á regra fixada por imposição unilateral. 

A essa escola e a essa doutrina filiam-se muitos dos maiores homen~ 
publicos do paiz. A ella deve a nossa terra os seus melhore:s dias, do pon-
to de vista dos phenomenos sociaes, e, mais estreitamente no terreno eco-
nomicu. 

E taes antecedentes dão grande força e emprestam singular relevo. á 
acção de todos nós, que aspiramos intervir na direcção dos negocies publi--
cos, com o intuito altamente proclamado de proseguir na applicação da 
lição que nos foi legada por esses grandes antepassados, que desde ltabo-
rahy até Murtinho, para so falar no!! mo:-tos, presidiram as phases mais no-
taveis, mais sadias ou de mais cuidada sanificação das finanças nacionaes. 

E' exactamente por atrav~::ssarmos um período em que se tornam mis-
tér o grão mais elevado de intelligencia, ·na percepção dos phenomenos eco-
nomicos, e a mais apurada acuidade de visão scientifica, para deslindarmo~ 
os varios factores componentes da situação critica, que a todos nós oppri-
me, com o fito de lhe darmos remedio condizente; por isso mesmo, cum-
pre avigorar nossa fé economica no estudo do passado, e purificar a nossa 
acção, voltando ás origens das doutrinas que proclamamos necessarias para 
soiver as difficuldades do momento presente, e abrigando-nos sob a ban-
deira que esses pró-homens do Brasil tão alto mantiveram em suas mãos. 

O Brasil desviou-se, no quadriennio vigente, de suas tradições finan-
·ceiras. 

Cumpre-lhe voltar a ellas e com a maior urgencia; isto é, seguirmos o 
velho programma, que nos veiu da Monarchia e que, com varias intermitten-
cias, se manteve na Republica, de viver dentro em nossos recursos (apota-
do do Sr. · Homero Baptista ) , agir com prudencia, não comproinetter o fu~ 
turo, baratear o custo da existencia, sanear a circulação, elevar o estalâo 
médio da vida e amortisar a divida. (Apoiado do Sr. Homero Baptista. ) 

Uma nórma essencial impõe-se, entretanto, ·a to.dos aquelles que as-
piram influenciar os phenomenos sociaes e é esta: possuir a mais com-
pleta serenidade nos juizos emittidos, a isenção e a calma mais inteiras na 
ap~eciação dos factos sobre os quaes se tenha de pronunciar . E dobrado 
dever de observar essa regra teem todos aquelles que, como eu, opposicio-
nistas, visam influir sobre a opinião e os actos dos dirigentes dos negocio!! 
publicos, pelo livro, pelo conselho, pela palavra, pela critica, collocando es-
sa collaboração em nível tão alto que a auctoridade moral do censor e o 
valor da critica não possam, em hypothese alguma, ser acoimados de do-
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mmados pela eiva de .um partidarismo estreito ou pela mescla de paixões, 
relativamente subalternas. 

Aliás, o caminho para solver esse programma é facil: e estudar os pro-
blemas em si, de accôrdo · com os seus elementos componentes, intrinseca-
mente, como .em math~m~tica se d.eduzem as conclusões de -um theorema 
qualquer, ou, estabeleci-das as . premissas, se formulam as consequencias em 
uni caso que se tenha de resolver. Sem mesclas, portanto, de personalismo 
nas observaçõe:s feita,s. Ou . antes, em se· tratando de individualidades, de 
criticar actos de determinada:s personalidades, seguindo sempre o qello pre~ 
ceito moral que se enuncia como o formular das hypotheses mais sympa-
thicas, compativ-eis com o conjunc.to dos ·problemas estudados. 

E, Sr. Presidente, o momento em que nos achamos, pelas difficuldades 
que sentimos, é daquelles que exigem para o valor do diagnostico e o acer-
to da therapeutica a instituir, inteira impessoalidade nas analyses feitas, nos 
exames instituídos, vindo as conclusões facilitadas pela ausencia de pai-
xõe~ menos justa!!. 

E' certo que quem assim procede não corteJa· a popularidade, não· agu-
,.a appetites mais ou menos grosseiros ou morbidos de ruído e de escanda-
los,, nem provoca o applauso barato dos rancores bajulados . Visa esphera 
mais alta, de intellectualidade mais pura. 

Fala talvez para poucos. Talvez que de menor numero ainda seja en-
tendido. Mas em essencia, fundamentalmente, do ponto de vista · organico, 
melhor serve por esta forma a causa do Brasil, embora descure da propria. 

Primeiro ponto a investigar é, · seguramente, a natureza e a extensão 
da :rise por todos apontada, mas, talvez objecto de estudo e investigaçaú 
-11rofunda por · parte de uma minoria, respeitavel pelo seu valor, mas mino-
ria quiçá mais respeitavel ainda pelo numero limitadissimo de pessoas que 
a compõem. Pois bem; do mesmo modo por que, em dias bem recentes, o 
anno passado, para fixarmos datas e períodos, do mesmo modo por que, 
na ultima sessão legislativa me alistei convencidamente no numero daquel-
les que apontavam os signaes evidentes e temerosos de uma borrasca pro-
xi.ma, entre as vozes avisadoras dos perigos da situação em que íamos en-
trar e que já desde então se manifestavam, e isto apezar de ser nessa oc-
casião senha official um optimismo ·ingenuo e algo pueril; do mesmo modo 
hoje, deante da grita de interessados de quilate nem sempre confessavel, de 
pregoeiros por índole de desastres, e de ruínas, e -deante das declamações 
de verdadeiros profissionaes do descredito, por hostilidade systematica a 
tudo e a todos, julgo do meu d·evet: vir explanar á Camara porque me não 
incorporo entre o-s desalentados, e acredito que, sejam ·quaes forem as dif-
ficuldades sérias, que eu reconheço, do momento actual, me hão parecem 
tão acertados os prognosticas sombrios e julgo mais accorde com o con-
juncto dos _índices economicos da s.ituação em que nos achamos, reduzir 
essas mesmas previsões a proporções menos sombrias e mais justas. 

Acerdito que o exagero, como cor-rente sentimental que é, tanto mal 
exerce em se manifestando para augmentar o vulto dos phenomenos; como 
quando se ostenta em sentido opposto. Do mesmo modo por que me im-
pressiona, e me parece despresivel o· optimismo inconsciente e beato, adapta-
do como norma; assim tambem me parece censuravel e merecedor de des-
c.~so o· pessimismo erigido em systema, quer por fraqueza, quer por incom-
prehensão, ou por determinado veso psychico de hostilidade a esta ou 
áquella individualidade. 

Correntes sentimentaes, dizia eu, ao tratar do estudo das cousas bra-
sileiras, instituído, como muitos o teem feito, do ponto de vista de idéas 
preconcebidas, uns attenuando todas as difficuldades, outros, augmentando 
systematicamente seu voto; correntes sentimentaes não auctorisam juizos 
serenos. :!"or isso mesmo; sério como é o caso brasileiro, a. indagação deve 



ser feita, obedecendo tão sómente a preceitos scientificos. Assim tambem 
as soluções e conclusões a acceitar, os remedios a applicar, só se podem 
buscar, só podem decorrer do exame technico da occurrencia, tanto na face 
economica como em sua modalidade financeira. 

Ora, si examinarmos os índices normaes da regularidade e do nível 
do movimento economico em todos os paizes, acceitando como taes, por 
exemplo, os redditos, os preços, as taxas de aluguer do dinheiro, o inter-
cambio de utilidades, os depositas monetarios, as transacções bancarias, a~ 
cotações dos differentes títulos, quer titulas da divida publica, quer títulos 
de natureza puramente commercial; si instituirmos o estudo desses índi-
ces economicos de uma situação quaJ.quer, chegamos ás mais desencontra-
das conclusões. 

Indaguemos dos redditos: 
Os impostos de importação, em tres annos, passaram de 82 mil contos, 

ouro, a 137 mil contos, papel, a 99 mil contos, ouro, e 169 mil contos, 
papel . A mesma evolução, a mesma tendencia ao crescimento revela-se na 
série inteira dos tributos que gravitam na orbita em que se movem os pri-
meiros, isto é, 2 %, ouro, addicionaes, o expediente e sua sobretaxa nos 
generos livres de direitos, as capatazias, as armazenagens, as taxas de es-
tatística, as que são cobradas sobre pharóes e docas. 

Si passarmos ao estudo dos impostos de consumo, tão mal assentes, tão 
preétsados de refo1'!Pa, visando minorar o vexame de sua cobrança; faci-
litar a sua percepção; abolir algumas taxas, realmente insignificantes, que 
só servem para complica.r a escripturação, sem vantagem para o Erario; 
simplificar os processos; e, acima de tudo, ref-orma qQe lht:s apure a consu_-
tucionalidade, porque a ninguem é licito ignorar que no computo dos nossos 
impostos de consumo varias ha inconstitucionaes em sua essencia, e outros 
que o são na maneira por que são cobrados, na fôrma de sua repercussã-o; 
notaremos pelos documentos estatísticos fornecidos ao estudo do Congresso, 
a tendencia progressiva ao desenvolvimento em todos elles, menos tres : 
sal, phosphoros e tecidos ... 

0 SR. HOMERO BAPTISTA - 0 sal ficou reduzido. 
o SR. CALOGERAS - . . . isso mesmo, Sr. Presidente, com uma restri-

cção muito séria a ser fei.ta, porque os ultimos dados conhecidos do exerci-
cio financeiro, ainda não encerrado, de 1912, não permittem, quanto a es-
sas diminuições, affirmar de modo positivo que ellas se deram e que os 
algarismos menores não representam a falta de apuração de resultados ain-
da não communicados pelas repartições arrecadadoras afastadas do Rio de 
Janeiro. . 

• Nesse imposto de consumo, dizia .eu, vemos progressivamente o futu-
ro crescer de 7.110 contos a 7 .863, em um triennio. 

O imposto sobre as bebidas eleva-se de 7. 81t a 1 O .489 contos, no 
mesmo prazo. Os phosphoros altearam o seu producto de 8. 322 contos a 
9.365, embora no exercício de 1911 essa mesma cobrança tenha attingido a 
mais de 11 mil contos. E' o caso da diminuição a que alludi. Esse pheno-
meno vem reproduzido quanto ao sal, mas ahi representa tão sómente a 
grande reducção feita nas taxas unitarias, em virtude da lei de 1910; ahi 
mesmo vemos que, de 4.309 contos nesse anno, o decrescimo foi apenas de 
dous mil cont-os e ainda se mantem o producto cobrado em 2.361 contos. 

Os calçados contribuem para a receita com quantia mais ou menos cons-
tante, no prazo que estou estudando: de 2. 029 contos passam a fornecer 
2.325. 

A taxa sobre velas permanece .em torno de 420 a 430 contos. 
A de perfumarias cresceu notavelmente de 890 a 1 . 131 contos. 
As especialidades pharmaceuticas não se incrementaram; permanecem 

em torno de ~ ~ 170 contos. Assim a taxa sobre o vinagre, que não excede 
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de 300 e poucos contos; sobre as cartas de jogar, q_ue não se desnivellarn 
a e 220 contos; ernquanto que numa outra taxa, que incide sobre generos, 
que se poaem cnamar ae consumo voluptuario, como sejam as conservas, 
vutta a trnperar a tendencta progressiva; ao cttar os algansrnos completos 
de 1910, 2. ltiU contos, e os algarismos mcornpletos de Hll1 de 2.2\lv con-
tos já, escripturaaos no Thesouro. 

Os chapéos tarnbern revelam a mesma propensão, crescendo de 2.081 
a 2. 627 contos. Assim os vinhos extrangetros, que só bem de 5. 396 a 
5 . 754 contos. . . •. -:.. _...,....._, 

· Devo fazer reservas muito expressas sobre a constitucionalidade dessa 
ultima verba da receita. 

Acho muito difficil que, do pomo de vista constitucional, urna vez que 
as mercadorias extrangeiras, sejam l.J.Uaes forem, se tenham nacionalisado 

, pela sua passagem na Alfandega e pagamento do imposto respectivo, acho 
. muito difilcil s1.1 possa estabelecer a aifferença entre a mercadoria nacio-
; nalisada e a nacional, para differençar um genero de tributação especial;-
sado -sobre mercadoria extrangeira já incorporada á massa das riquezas cir-
cúlantes do paiz, afim de sobre ella incioir um imposto de consumo que 
exclua as similares de origem indígena. · · 

Finalmente, Sr. Presidente, passo ao imposto de consumo sobre te-
' cidos, .onde a reducção notavt:l do producto escripturado pelo Thesouro, no 
. exercício passado, tanto póde traduzir o serem incompletos os documentos 

de contabtlidade forneciaos áquella repartição central, e, portanto, repre-
. sentarem apenas um algarismo sujeito a corrigendas futuras, como traduzir 
• á crise·: séria 'J.Ue está pesando sobre a industria de fiação e de tecelagem. 

Por este ou por aquelle motivo, o certo é que, em 1910, terido sido ar-
recadados 12.40b:OOO$ provenientes aesse imposto, em 1911 tendo a arre-
cadação attingido ao nivel de 14.143:000$, encontramos no exercício pas-
sado a queda brusca de. 1.400:000$, sendo apenas de 12.853:000$ a quan-

: tia escripturada no Thesouro e provemente desta fonte de receita, até a data 
em que foi confeccionado o parecer do meu presado amigo, Sr. Dr. Ho-
_rnero Baptista. 

Neste imposto, portanto, ainda se notava a mesma tendencia progresst-
. va que eu vinha salientando nas tabellas j-á estudadas no começo de minha 
· oração, até o · fim do exercício de 1911. Quanto ao seguinte, fica em sus-
•- penso qualquer conclusão até final apuração dos algarismos. 
· Continuando nesta analyse, que é a investigação de um· dos índices 
norinaes do movimento economico do paiz, e;ncarando os impostos q_ue in-
cidem sobre a circulação, como sejam o sello, e o imposto que grava os 

· transportes, encontramos, globadamente, o mesmo movimento ascensional, 
passando a quota com que contribuem para a receita publica, em um trien-

·. nio, de 21.700:000$, ·em 1910, a 26.000:000$, ainda sujeitos a corri&endas 
• augmentativas, no exercido ul-timo. · 
~- _; Estou entrando nos detalhes desta analyse, para mostrar que se não 

trata de movimento isolado de determinado imposto ou grupo de impostos, 
.' que affectern - tirna face apenas da actividade social, e sim de crescimento :r ,otganico. 
• ' Passando a estudar as contribuições que recahem sobre a renda, em 
.se.us signaes visíveis, verificamos que os tributos sobre vencimentos e sub-

' vs,idios, consumo de agua e dividendos de· companhias e sociedades anony-
'~ mas que teem sua séde no Districto Federal e os que incidem sobre as 

casa de sport de -qualquer natureza, em um t riennio, cresceram de 5.119:000$ 
a 7. 243:000$000. 

r ..... ,Si nos reportarmos · a estatística dos grupos de receitas mais irnportan-
., t~s;,:·_ás,. -rendas industriaes da União, veremos que os Cor~eios e os · Tel~
~g-tàphos; apezar da reducçào feita nas taxas unitarias, ou antes, por causa 



dessa mesma medida em virtude de lei do Congresso, atravessaram o pe-
ríodo de depressão consecutivo á reducção a -que acabo de ·alludir, para r.:-
conquistart:m o seu nivd primitivo. Assim, assignalaremos que, no rriennio, 
vs ~arreios, de 'J.ô59:0u0~, em 1910, passaram a 9.163:00u$. Os Telegra-
phos, de 595:000$ ouro e 5.847:000$, papel, no exercício de 1910, passa-
ram a produzir 487 :ouo$ ouro e 6 .17'/ :OOU$ papel. 

A propria Estrada de rerro Central do tlrasil, mod.elo de desperdício, 
de abusos e de illegalidades, vê as suas rendas passaram, em um rriennio, 
de .27 mil e poucos cont<ls de réis a 35.500:000$u00. 

Globadamente, a renda industrial da União, nesse mesmo prazo, ele-
vou-se de 2.042:000$ ouro e 45.604:000$ papel, a 2.100:000$0UO ouro e 
50.000:000$ papel. Não na, portanto, nesse exame perfunctorio dos rendi-
tos federaes, nenhum symptoma de enfraqueciment<l das forças productivas 
da -União. . 

Em tod<ls os grupos de impostos que recahem sobre faces especiaes da 
actividade nacional. • • - · 

O SR. HoMERo l:SAPTISTA - Que e~primem as forças activas da Naçã<l . 
. O SR. CALOGERAS - . . . em rodos esses grupus de impostos se nota a 

mesma tendencia ao crescimento e desenvolvimento organico. 
O SR. HoMERO BAPTISTA - E' exacto. 

- - O SR .. CALOGERAS - Mas, podemos ir al-ém, e em:arar esses phenome-
nos nos poucos elementos fornecidos ao nosso estudo, provenientes de acti-
vidade extra-o.ff.icial. Assim, examinemos . essas rendas em associações par-
ticulares. , 

Analysemos, -por exemplo, a receita das - estradas de ferro, concedidas 
pela União, ou por ella arrendadas. Pelo ultimo quadro, dado á publicida-
de, pela lnspectoria Federal das Estradas, ·quadro que o jornal do Commer-
-cio publico, ha poucos dias e que serviu para o meu estudo, verificamos 
que nos tres grupos em que se dividem essas linhas, de jurisdicção do Go-
verno Federal, isto é, as d·e sua propriedade e arrendadas, as concedidas 
com garantias de juros ou outros favores pecuniarios, e -as concedidas sem 
favores · de quaiqlier natureza; em qualquer desses grupos, ·e, ·portanto, no 
conjuncto delles, se nota a mesma tend·encia ao desenvolvimento. 

Não tendo havido no systema tarifario, no período -estudado, modifica, 
ções profundas que o aggravassem - estou tratando do periodo de 1910 a 
1912 -- antes par!!. alguma::. destas estradas, tendo entrado em vigor um 

·largo programma de exoneração de taxas, como se deu para todas as es-
tradas do -Norte em virtude das remodelações feitas em 19og ... 

UM SR. DEPUTADO - E nas do Sul. 
' O SR. CALOGERAS - ... assim como nas do Sul, pelas revisões feitas 

nas estradas daquella região, e nas do Centro pelas tarifas - ia falar da 
Estrada Central, mas não se applica ao caso <l meu raciocinio, que iria ro-
bl).stecer, entretanto, as considerações anteriores - e nas do Centrll pelas 

:tarifas equiparadas ás da Estrada de Ferro Central, como por exemplo as 
da Oeste de Minas, {)nele se não fez equiparação completa, mas se appr<ixi-
·maram as tarifas das da Central, e das estradas de ferro da rêde flumi-
·nense, onde a assimilaçã<l fo1 mais completa; si examinarmc;s esse qua-
dro, Sr. Presidente, verificamos que para o primeiro grupo de linhas ar-

· rendadas, de 1910 a 1912, o saldo - já não quero entrar na analyse das 
receitas e despezas e me limito ao estudo dos saldos - o saldo final, pela 

' compensação dos deficits que existem em algumas das estradas, o . saldo 
·final se eleva de 5.882 contos de réis em 1910, a 10 . 727 contos no passado 
e~ercicio. 

Nesse grupo, isto é, nas estradas concedidas com garantias de juros, 
·resgatadas depois e em s·eguida arl'endadas, esta melhoria de situação re-
-fiecte -directamente no <lrçament<l da - Fazenda, pois,. pelo mecanismo - es-
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tabelecido para os resczswn bonds, não h a vendo diminuição na despeza fe-
deral, ha todavia differenças entre as garantias effectivamente _ pagas e as 
que dguravam nos primitivos contractos, differenças que são applicadas ao 
resgate mais intenso dos títulos emittiaos para .a acquisição uas mesmas, 
havenao, portanto, uma amorrisação mais rapida da divida publica. 

- No segundo grupo, o das linnas que ' gosam de garantia, Sr. Presidente, 
vemos o deficit de o~ contos, em 19lú, transformar-se no anno passado em 
um saldo de 608 contos. 

Finalmente, no terceiro grupo, que é o das estradas concedidas sem 
iavores pecuniarios, o saldo ae 15.91:19 contos, em 1910, eleva-se a 20.!:155 
contos no exercício ultimo. · 

Portanto, em todos esses algarismos, e em todas essas estatísticas, que, 
si não -representam o conjuncto de phenomenos eeonomicos da Nação, são . 
índices normaes dos movimentos que se operam, nessa esphera de activida-
de publica, os numeros constantes das estatistica;s tod·as, -que até_ aqui pro-
curei resumir e que compulsei com o d-evidó cuidado, consonam na seguin-
te conclusão: 

Não ha nas receitas publicas, não ha nas . grandes empresas de vehi-
culação de productos e, portanto, como traductoras que ellas são do mo-
vimento economico das regiões que servem, não ha symptoma nenhum de 
desfallecimento nas forças activas da Nação, para empregar a phrase uti-
lisada pelo meu honrado amigo, Relator do parecer. 

Passando agora á lição dos preços, -confesso preliminarmente a grande 
difficuldade com que luctei, pela escassez de estatísticas em que eu pu-
desse basear o estudo que tencionava iniciar sobre o movimento do com-
mercio interior do paiz. 

No em tanto, Sr. Presidente, para alguns pontos deste, para algumas 
zonas e das mais importantes do Brasil, elementos de informações me fo-
ram ministrados pelos excellentes retrospectos commerciaes do jornal do 
Commercio. 

Está claro que elles são relativos ás zonas que se abastecem no mer-
cado do Rio de Janeiro: são os preços em grosso do mercado desta cidade. 
Mas, ponderado que -até certo ponto uma zona larga como esta não se iso-
la do resto do paiz, ella póde, sinão traduzir de modo perfeito, isto é, quan-
tnativamente, os factos economicos do Brasil inteiro, pelo menos dar uma 
reducção do aspecto que esses mesmos phenomenos revestem pela nossa 
extensão territorial, apenas com os correctivos locaes que a experiencia pos-
sa ensinar e que na deducção do meu trabalho eu tenha de vir a applicar. 

Mesmo ahi, no!> quadros que organisei, devo fazer uma restricção, que 
é dictada menos pela probidade -scientifica, pela probidade mental, do que 
principalmente para não querer mascarar com a rigidez e apparente preci-
são de um numero, a perfeita fallibilidade das conclusões a que eu possa 
chegar. Isto pelos motivos que passo a expôr. 

As estatísticas a que eu pude recorrer não são numerosas; ha falta 
quasi completa de elementos complementares de informações que permittam 
a 1eciproca v&rificação dos dados obtidos, que seria uma especie de modo 
de recouper as mesmas informações, afim de lhes apurar o grão de fide-
dignidade. _ 

Por outro lado, o lapso de tempo sobre o qual recahem estas estatísti-
cas. é mínimo. 

Ha muito pouco tempo, dous annos apenas, salvo erro, que o jornal do 
Commerciu, mesmo sobre a praça do Rio de janeiro, dá noticias mais com-
pletas sobre o seu movimento commerdal. Quanto mais para o resto do 

paiz! · I' d'ff' ld d d d d - t' Amda para comp 1car a 1 !CU a e a e ucçao a 1rar, cumpre re-
flectir que os informes de origens diversas nem sempre teem suas .bases 
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comparaveis, e por não sabermos os elementos basilares, os alicerces em que 
elles se fundaram, os algarismos finaes que traduzem, podem não represen-
tar phenomenos ecotiomico& inteiramente comparaveis. 

O SR. CARLOs PEIXOTO - E' preciso reduzir tudo ao mesmo denomi-
nador commum. 

O . SR. CALOGERAs - Diz bem o nobre Deputado; seria necessario fa-
zer a operação que S. Ex. perfeitamente qualifica de reducção ao denomi-
nador commum. Eu não pude effectual-a, e creio que no Brasil ninguem 
a ooderia fazer na actualidade. 

· Mas assim mesmo, por vasqueiras que seiam, ainda permittem inda-
gar do caso dos preços, e, si esse CQmplexo de causas de erro obrigam a 
affirmar, com toda a humi-ldade, a fallibiUdade das conclusões a que eu 
possa ohegar. admittem, por outro lado affirmar eu, com egual segurança, 
que, si não traduzem quantitativamente os phenomenos que visam elucidar, 
pelo menos qualitativamente teem Q seu valor e merecem estudo e aucto-
risa.rr deduccões quaJ'Itr.. á• tendencias reveladas, ao movimento doB pre-
ços, ás trocas effectuadas, ás exigencias dos differentes mercados, e discer-
nir os alineamen.tos do facies economico nacional. . 

De accôrdo com essa orientação, procurei organisar um quadro que 
reproduz a variação dos preços extremos dos chamados generos de estiva 
no mercado do Rio de Janeiro durante um quinquennio. 

Escusado é dizer que não achei elementos de informação para todos 
os generos, em todo esse período; mas os que pude encontrar figuram neste 
resumo, onde ao mesmo tempo, inscrevi numericamente as qualidades im-
portadas, d-ando assim um esl'toço do movimento desses generos em seu 
conjuncto. · · · 

Fiz essa analyse tanto para os generos importados como pará os ge-
neros nacionaes. 

Não vou lei-o á Camara, mas publicai-o-hei em appensó ao meu dis-
curso. Sou obrigado, entretanto, a fazer desde já algumas reducções que 
o estudo desses algarismos autorisam. 

Tomemos em primeiro loe:ar os generos de primeira necessidade. 
A zona abastecida pelo Rio comprehende o Districto Federal, a maio.t 

parte do Estado de Minas, o Estado do Rio de Janeiro e, talvez, parte do 
Norte de São Paulo . E', portanto. uma das maiores zonas, em área, do Bra-
sil, e. do ponto de vista da população, a maior de todas. 

Pois bem. o desenvolvimento da população nessa região é de 0r1em a 
.não ficar satisfeita em suas necessidades essenciaes unicamente com a pro-
ducção local. 

' 
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V.AJR.lAÇÃ.O DOS -'PREÇOS (PREÇO.S EX1:REMOS) NO ::\!ERC.\DO DO RIO 

J>ilNOloUNACOlilll 

Gimeros importados 

Agua-raz, opor kiJo .. ••...... , ... . 
Caixas e b1uris .... . . . ....... . 

Alcatrão, iJ:<Or barrica .•......••.. 
Barr.icas ................... . 

Alfafa, por kilo ....•........... . 
Fardos •...............•. , ... 

Arroz, iJOr sae co .... •.. ....... . .. 
Saocos ........ • .. .... ....•... 

Azeite doce, por lata de 16 litros .. 
Caixas ........•...•.......... 

Bacalhau, •IQ.r volume ....•....... 
Volu•mes .......... : . ........ . 

Banha americana, !PO.l' kilo , . ..... . 
Barris ...................... . 

BatatOJS, .por 6 o kilos ....•...•. • .. 
Volumes . ..... • , ... .. 00 • , 00 • •• • •• 

Breu, -por .barrica .... .. ... , ...... _ 
Bm·.ricas ...... . . . . .. ....... . 

Car-ne secca, ,J:Or kllo ........... . 
Tonela:da (inclulcla a nadonal) 

Car-vão ·de :pedra, opor tonelada .. . 
T-onela-das ................... -

Ci.Inent<>, po.r barrka ....••. . .•... 
Barricas ...•...•..•••...•••. 

Farinha de trigo, por -banrica .... 
Barricas .....•. • ............ 

Fei•:Jito, !Por 83JCCQ •••••• • •••• 00 ••• 

SaQCOS 000000 00 00 00 00 00 ooooooo 

KerCY.tene, .por caixa . . .. •....•...• 
Caixas ... .. ..•.•• . .......... 

pjnho, ·por duzia ...••••.... . ...• 
Pés 00 00 00 00 .. 00 00 00 00 00 oo 00. 

Trigo, em grão ... 00 •••••• 00 ••••• 

Saocos •.•••••.....••••••.••.. 

Gelieros nacionaes 

Algodão em rama: iJOr 10 k!los .. 
•Saocos oe 80 kgs .. .• .......... 

Assucar, por k-ilo (typo Usina) .. 
Saocoo ..•..•.••.•.•....••.••• 

Aguardente, por iPiPa ........... . 
Pipas •............•.......... 

Alcool, por ·'Pipa .. .• ..•. ... ....• 
Pl'Pas ..........•............. 

Arroz, por sac,co ..... . ...... . .. . 
Baocos .......••.. . .• • •....... 

Alfafa, .por kilo •....••••.... , .... 
Fazldos 00 00 00 00 00 00 00 . 00 ~0000 

Banha, (por kilo .••• • .•.•..•.•...• 
Volumes ................••••• 

Batatas, po.r ·kilo . • ............•. 
· Volumes ........... , ........•. 

Fa.ri•Thha ode mandioca, .por 45 lcilos 
.Saccos 00 ........... 00 .... 00 .. 

F1eid!Lo, por sa.cco .............. 00 

Saccos 00 00 .. 00 00 ............ . 

Farinhn. 'de trigo ...••.. .......... 
Manteign., pO:t: ldlo ... .. ... .. .. . .. 

V-olUIDJeS o o o 00 o o o o o o o o o o o o o o o 

Milho, ;por &'lOCO .• . •. 00 •• ••• • 00 • 

Saocoe ooooooo : ooooooooooooooo 

QueiJos .•....••....••.•••...•.... 
VQiumes •••...•.•.•.......•• 

Toucinho ....................... . 
VoluiDJes ......•••.......•.•• 

191~ 

$850- $980 
16.319 

44$000- 50$000 
806 

$16().- $200 
140 . 753 

31$000- 38$000 
80.867 

20$000- 30$000 
46.438 

36$00().- 50$000 
176.818 

Nomonaes 
900 

16$000- 22$000 
444.357 

33$000- ·36$ 000 
25.607 

$600- 1$240 
3·4 o 989 

Nomimaes 
1. 254 o 916 

. 11$000- 13$000 
1.1;!0: 361 

22$000- 24$000 
81.142 

18$000- 27$000 
20.157 

6$800- 8$200 
890.193 

86$000- 90$000 
64.474.541 

4.114.347 

I 
9$500- 11$500 

321.535 
$~00- $700 
1. 371.661 

125$000-230$000 
11.098 

170$000-340$000 
9.H4 

18$000- 32$000 
214.029 

$155- $220 
59.206 

$880- 1$250 
108.568 

$16().- $360 
9~i. 001 

~$200- 9$500 
278.Mii 

9$500- 33$000 
368.829 

22$000- 2-6$000 
2$000~ 4$000 

161.389 
5$800- 10$600 

689.292 

96.551 
$600- 1$000 

34.189 

1911 

$960- 1$350 
17.881 

44$00'0- 48$000 
1.226 

$160- $220 
214.532 

23$500- 28$000 
97.935 

20$000- 30$000 
·3'4.670 

34$000- 49$000 
132 . 651 

NornLnaes 
1.469 

14$000- 22$000 
280.062 

34$000- 42$000 
31.590' 

$480- 1$060 
29.476 

Nomil!laes 
1. 023 o 814 

10$500- 13$000 
720.018 

45.041 
21$500- 26$500 

10.633 
6$500- 8$000 

651.882 
84$000- 86$000 
43.620.817 

3.112 o 678 

9$200- 13$800 
297.743 

$360- $470 
1.564.677 

80$000-185$000 
10.854 

116$000-310$000 
J 14. 760 

15$000- 31$000 
155.587 

$170- $250 
45.697 

$800- 1$260 
99.108 

$140- $340 
o 187.218 

4$800- 13$000 
330.978 

9$500- 25$000 
467.603 

20$000- 24$700 
1$600- 3$200 

228.178 
5$000- 8$000 

785.692 

' 148.306 
$600- 1$060 

41.253 

1910 

1$060- 1$200 
12.085 

43$000- 48$000 
1.070 

$150- $250 
166 . 110 

25$000- lj.9$000 
203 . 0~7 

21$000- 27$000 
35.9 Ô2 

32$000- 53$000 
118 o 777 

$900- $940 
3.1d0 

15$700- 20$000 
481.814 

22$600- 38$000 
16 . 402 

$360- 1$0·60 
34 o 783 

.Nom.i111aes 
948.492 

832 o 460 
23$500- 27$600 

92.153 
~~$000- 31$000 

10.037 
6$500- 7$800 

667.095 
84$000 

37.867.332 

3.112.678 

10$500- 18$500 
252.198 

$240- $310 
1. 250 o 475 

75$000-130$000 
11.505 

110$000-205$000 . 
10.985 

21$500- 27~'T50 

19011 

$800- 1$000 
10.112 

40$000<-- 47$000 
505 

$166- $200 
176.299 

23$000- 32$000 
68.387 

21$000-27$000 
28.497 

28$·0oo~ 45$000 
105 . 454 

$740- $920 
2 . 805 

13$000- 17$000 
351 . 835 

' 23$000- 28$000 
16.859 

$520- 1$000 
34.57s 

NomiJnaes 
784.901 

10$500- 14$000 
593.361 

22$000- 28$000 
152.254 

23$000- 31$000 
12.153 

7$400- 8$000 
492.938 

84$000- 85$000 
34.239.589 

2.252.872 

8$600- 16$000 
229.135 

$240- $340 
1.390.799 

90$000~175$000 
10.450 

120$00().-180$000 
13.432 

$120- $180 

23$500- 28$000 

5$400- 10$000 

$50~ 1$100 

191/B 

$800- 1$100 
12.309 

46$000- 52$000 
504 

$150- $200 
248 . 697 

19$000- 31$01)0 
27.947 

21.554 

1'13.348 
$660- $800 

35 . 800 
7$000- 10$000 

20.621 

32.257 

799.328 

604.113 

179.119 

17 . 597 
7$500- 8$500 

534 . 648 
84$000-100$000 

31.747 o 063 

2.474.763 

8$300- 13,(1)lo1 
209.236 

$600- $56 0 
1. 064 o 921 

105$000-200$00\0 

11.722 
125$000- 305$000 

10.768 



!- "" -



-399 

Examinemos as conclusões que esse resumo perrnitte. 
Si considerarmos o arroz, a batata, o feijão, o xarque, verificaremos que 

a producção nacional, sendo insufficiente para abastecer esse largo mer-
cado regional, houve necessida-de de se recorrer á importação de similares 
extrangeiros. 

Tornemos, digamos, . o arroz. Para supprir os deficits do rnerc&do na-
c!onal, no biennio ultimo, recebeu •apenas de producção local 157.587 sac-
cas, em 1911, e 214.029 o anno passadó, importaram-se 97.935 e 80.867 
nos exercícios citados. 

Quanto á batata, a mesma tendencia se nota. A producção nacional, no 
biennio passado, foi de 187.218 volumes, em 1911 e de 96 mil apenas, o . 
anno passado. Variou, em um quinquennio, para o mesmo genero de pro-
cedencia extrangeira de 352 mil v"Diurnes, em 1909, a 444 mil em 1912. 

Eu poderia citar algarismos analogos em relação a outros generos, que 
já nomeei em relação ao feijão, •ao xarque, mas evito fazel-o; o quadro 
que aqui está (o orador ·mostra) resume esse movimento de permutas e per-
rnittirá verificar-se perfeitamente todo o movimento. 

Tenho o movimento de importação do xarque e seus preços, em um 
quinquennio, de 32.257 toneladas, em 1908, a 35.000 toneladas, no anno 
passado, incluindo a producção nacional, mesmo a que vem pelo· Rio da 
Prata, e incluindo tarnbern nessa estatística a producção êxtr·angeini'- que 
vem directarnente de Montevidéo e de outros portos. · · ·•· · 

Para responder a indagação do nobre Deputado pelo Rio Grande, o 
s·r. Simões Lopes, direi •Que, . em 1908,' os algarismos são os !"eguintes: 
32.257 toneladas; em 1909, 34'."578; em 1910, 34.78~; em 1911, 29.476, e, 
em 1912, 34.989. · · 

Póde-se dizer que a producção nacional representa· um pouco mais de 
dous terços dessa ton'elagern. _ . 

Desde que 'O genero do paiz é insufficiente para satisfazer as exigen-
<::ias do consumo, pelo menos da zona que estou es.tudando, e desde · ;QUe, 
por isso mesmo, tem de intervir no · mercado o genero similar, vindo do· ex-
trangeiro, a política proteccionista nossa, augrnentando a altura da bãfr(!ira 
alfandegaria e, correlatamente, augrnen~ando o p;reço em gmsso do · genero 
extrangeiro, entregue ao consumo do mercado nacional, ipso facto estabele~ 
ce o limite maxirno do genero nacional que lhe faz concurr-encia. O que' 
quer dizer que é o nosso proteccionisrno crescénte que vive a encarecer o 
custo -em todos esses mercados. _ . . 

Do mesmo modo, Sr. Presidente, si examinarmos não ~órnente as quan-
tidades corno eu fiz até agora, mas os preços unitarios desses differentes 

, generos, verifi-car-emos que, parallelamente á intensidade crescente d·a in_. 
tervencão proteccionista nas tarifas das nossas alfandegas, se vae . elevan-
do o nível dos preços em grosso no mercado do Rio de .T aneiro. e isto ~xacta
rnente nos generos que constituem a base da alimentação essencial· dlls clas-
ses rnernos protegidas, ·mais pobres, isto é, no feijão. na batata, na farinha de 
mandioca, emfirn em todos esses generos ele primeira necessidade. 

0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE -"-- No xarque, que está por preço fa-
buloso. ·· •.. 

O SR. SIMÕES LoPES - Em todo caso V. Ex. consigna que tem d1rni-· 
nuido o defjr:f de subsistencia desses artigos?· 

O SR. r.ALOGERAS ·- Não tratei deste •aspecto ... 
O SR. SIMÕES LoPES - Confirma que tem diminuído a entra~a desses 

generos? · .-.' · 
Po.r exemplo, o xarque P.stá entrando do extrangeiro em rnencrr quan-

tirlade do que antigamente. O arroz tambem. Antigamente impo-rta vamos --27-
m i! çontos de arroz e hoje apenas mil e poucos. 
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O SR. CALOGERAS - V. Ex. quer dizer que houve desenvolvimento da 
producçã<l nossa. Acho que não h a 1iuvída. E o nobre Deputad<l verá que, 
quanto á este ponto de facto, eu salientarei que houve augmento da activi-
da~e nacional. 

Voltando ao ponto de vis~a d<ls preços, o quadro que tenho em mãos 
demonstra mais o seguinte: 

O arroz, por exemplo. que em 1908 apresentava como limites extremos 
de seu preço por sacco 19$ e 31$, vê esses mesmos limites, o anno passa-
dJ, elevados a 31$ como mínimo e 38$ como maximo. Isto é, o mínimo na 
comparação deste quinquennio representa quasi a duplicação do preço e 
o maximo representa o accrescimo de um quarto. 

A batata, que em 1908, por volume, custava de 7$ li 10$, agora pas-
sou a custar de 16$ a 22$000. · 

O SR. SIMÕES LoPES - Mas diminuiu tambem a importação? 
O SR. CALOGERAS - Tem augmentado, e citei ha pouco o algarismo. 
A carne secca, que em 1909 custava por kilo, ~mo extremos de preço 

conforme a <JUalidade, de 520 réis a 1$. o anno passa.d<l a ter como os mes-
mos limites 600 réis a 1$240. Quer dizer, um augmento de 25 % em sua 
taxa unitaria, e isto nos preços em grosso. Imagine-se agora a Tepercussão 
qne elles tiveram no commercio a ret.alho! · 

O SR. SIMÕES LoPES - E' preciso não esquecer que a materia prima 
augment<lu em mais de 30 ·o/d. 

O SR. CALOGERAS - E, para não citar todos os preços que aqui estão 
e que confirmam o meu asserto do encarecimento da vida pelo encareci-
mento dos preços unitarios deriva~os da politica proteCci<lnista, eu solicita-
ria para esse resumo a attenção dos competentes. 

Todos esses preços provam, a não serem uns quatro ou cinco, onde o 
augmento foi menos intenso e menos a~centuado. o influxo directo da ta-
xação excessiva que o Brasil instituiu em suas alfandegas. Excepção - di-
go mal, porque os precos tambem augmentaram, mas, em todo <l caso, com 
rapidez menor no movimento ascencional - crescimento -menor ap;-esentam 
apenas quatro generos dos de mais desenvolvido consumo no paiz, espe-
cialmente nas classes . mais pobres d·~ populacão. e são a farinh~ de trigo, 
o kerozene, a banha e o toucinho. E essas ouatro Quasi-exceoções, de in-
tensidade menor no cresciment<l dos nrccos. repre~entam o ou e? 

Kerozene. importação directa, não tendo similar no paiz, não tendo o 
seu preco unitario tão aggravado pela nolitica proteccionista e QUe, por-
tant<-, inrtuiu de um modo menos pemicio!':o em todos os orcament<l!; mais 
modestos. A farinha de trigo, QUe representa,. ern grande parte. uma im-
portação directa do extrangeiro ou, nara o caso. dos chamados moinhos na-
cionaes. a elaboração local -da imnort~çã<l da materia prima .. . 

O SR. CARLOS PEIXOTO - Além da concurrenci<a e das tarifas ·de exce-
pção da Atnerica 

O .SR. CALOGERAS ~ ••• isto é, o modo indirecto de pagar esta reducção 
do preco. aliás muito razoaveL em vist'l. do mercado rle consumo aue para 
nós constituem os Estados Unidos. A banha e o toudhho, outros dous ca-
sos que apontei e que não ~ão mais do que •a traduccão de um facto correfl-
te, que vem dos tempos coloniaes. com a acc!irnacão completa da industria 
ela criacão suína, entre n6s, industria nue é de f'Xtranhar, não tenha ticlo 
desenvolvimento aind11. maior, t:mto assim. que nãn h~. exagero em R.ffir-
mar nue ella tem no Brasil possibilidades de surto illimitadas. 

Neste caoitulo, os nreç-os revelam tão sórnente o ~eguinte: encareci-
mento da vida. a carestia da existenda, como consequenci•a exclusiva da 
po Jitica oroteccionista. 

O SR. CARLOS PErxorro - Então é o contrario do que nos promettem 
todas a~ ve1tçs quç nos pedem llS~rav11.9~0 ge impostos, 
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O SR. CALOGERAS - Mas, desde sempre revet:am isto os preços que eu 
citei. Os algarismos de import>ação que figuram no quadro a que me ve-
nho referindo, provam claramente: este mesmo proteccionismo entorpeceu 
a vida nacional, reduziu a capacidade de consumo do paiz, mas ainda não 
pôde chegar ao extremo que para alguns, talvez os que são visados pelo 
aparte pertinente do meu amigo, Sr. Carlos Peixoto, constitue o terme fi-
nal da protecção á outrance, e, em ultima a-nalyse, vem a ser a estagnação 
das fontes productoras nacionaes pelo quasi-desapparecimento do produ-
ctor. anniquilado no ambiente ecoriomico de vida monstruosamente encare-
cida que lhe prepararam. 

0 SR. CARLOS PEIXOTO dá um aparte. 
O SR. CALOGERAS - Reducção tarif111ria da qual provém o barateamen-

to do producto consumido. 
Mas, em todo o caso, estes algarismos deixam claro, de modo inillu-

divel, que não se conseguiu ainda diminuir perigosamente a vitalidade da 
raça, nem a capaddade product()ra da Nação. 

Não me Quero limitar exclusivamente aos generos de primeira necessi-
dade. Vou além, e encararei outras faces da actividade n~cional: as con-
struccões, os transportes e a industria fabril. 

O desenvolvimento dessas tres faces d() labor brasileiro póde-se resu-
mir em algarismos dados pelo movimento da importação; mas algarismos 
de eloquencia tal que, deante de seu enunciado, não haverá quem possa he-
sitar em proclamar claramente que o paiz não está, do p()nto de vista eco-
nomico, em fallencia. mas, longe disso, Sr. Presidente, em phase de ex-
pansão talvez excessiva. 

Tomemos •as tres mercadorias de importação características do desen-
·,otvimento da construcçã(), da industria fabril e da industria de transporte . 
Refiro-me á bulha, ao cimento e á madeira. Em um Quinquennio, a bulha 
foi importada na seguinte proporção: de 800.000 toneladas em 1908, passou 
·a representar-s·e com 1.255.000 toneladas o anno passado, quer dizer mais 
de 50 % de augmento. Quem diz hulha, diz producção de gaz, diz trans-
porte. diz industria fabril. . . · 

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Um padrão de progresso. 
O SR. CALOGERAS - Quanto ao cimento, e hoje em àia. quem diz ci-

mento cita .as construcções, o desenvolvimento hygienico das cidades, as 
obras de todo o genero. sua importação em um quinquennio ascendeu de 
604.000 barri.cas, em 1908, a I. 120.000 barricas o anno passado, quasi 
100 % de augmento. 

Quem diz pinho, diz tambem construcção. Pois bem, ahi houve mais 
que duplicação de entradas em um quinouennio. De 31.474.000 pés im-
portados em 1908, passaram. em 1912, a 64.475.000 pés. 

. 50 o/tJ na imoortacão da bulha, 100 % na importação do cimento, 120 % 
na importação de madeira, taes são tre" numeras índices do desenvolvi-
mento da construcção, dos transportes. da industria fabril. Deante de al-
garismos tão claros, não ha como recusar () seu testemunho! E é forçoso 
concluir nue não houve paralysação nas energias productoras do paiz. O 
oroteccionismo entorpeceu-as, não ha duvida; mas. apesar disto. as forças 
immanentes do sólo :e da raca siío taes oue o oonjuncto progride de modo 
organico •apezar dos obices aue lhes são postos: 

O SR. SIMÕES LoPEs - Tambem existem em grande parte devido ao pro-
te:cionismo. · 

O SR. CALOGERAS - Esses algarismos 11 que me venho referindo. Sr. 
P!'l"sidente. são todos relativos ao porto do Rio de Janeiro. Seria portanto 
inteiramente cabível a censura de Que as ·conclusões tiradas para uma re-
gião do paiz se não applicam ás demais zonas delle. Aqui está o Boletim 
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da Estatistica Commercial em que vem .resumido o commercio exterior do 
Brasil durante o exeréicio ·passado, com referendas ao exercício anterior,· is-
to é, de 1911. Por meios similares a comparação se póde estabelecer desde 
a data em que esses documentes começaram a ser. elaborados, ha uns 15 
annos a esta parte. 

Pois bem: para resumir, e não querendo citar mil·is algarismos sobre 
esse _ponto, basta dizer, e a prova será dada por quem quizer compulsar 
esses elementos, que as conclusões tiradas para o desenvolvimento commer-
cial do porto do Rio de Janeiro se generalisam para o B-rasil inteiro. 

Mais do que isso: certas zonas do Extremo Norte do paiz apresentam 
signaes de desenvolvimento mais intenso e m!\is notavel do que as do Sul, 
porque estas ha mais tempo gosam· dos beneficios que só agora .foram le-
vados áquellas regiões septentrionaes de nossa Patria, onde se revela ulti-
mamente o resultado benefico de taes melhoramentos. 

· Construcções a se desenvolverem de Norte a Sul do Brasil; exigehcias 
novas de novas camadas de consumidores, que progressivamente se incor-
poram á massa da popul•ação cujo standard of life se e:leva de ha annos a 
esta parte, determinado por factores progressivos de uma ma-is alta con-
cepção da vida. E póde-se concluir da analyse dos algarismos que venho 
citando, que, de facto , sejam quaes forem as difficuldades . d.a situação pre-
sente, ellas não revelam uma crise de producção, e, portanto, uma cri~e 
economioa no momento em que os productos surgem; nem representam si-
quer uma phase estagnante ou um periodo regr-essivo na capacidade vital 
da raça. Mantem-se illesa esta, progredindo, segundo as características pro-
prias do solo e do habitante. 

Em outra série de considerações, portanto, é necessario ir buscar a ·ex-
plicação ou a origem dessas mesmas di.fficuldades a que me venho refe-
r:ndo e que a todos nós estão opprimindo. Procuremos examinai-a'. (Pausa). 

Sr. Presid-ente, estamos a 26 de novembro com os nossos trabalhos 
orcamentarlos "(não quero indagar po·rque, nem accusar ninguem) em esta-
do de lastimavel atrazo. 

Acredito que nenhum de nós póde allegar um sacrifício p~sso•al para 
se eximir ao dever ·de contribuir, no limite d·as suas forças, para o des-em-
penho de uma funcção· essencial nossa, qual a de vota·r as leis annuas. 
Acabamos de ter, é certo, uma sessão longa e trabalhosa; não me julgo, 
entretanto, com o direito, tendo de fal·ar sobre a receita geral, de peddr me 
seja guardada a palavra para amanhã. A mim mesmo, ·me· impõe o dever 
pro segui-r nas considerações que estou fazendo e aós honrados Deputados: .. 

O SR. JoAQUIM OsoRIO - O prazer de o ouvir. (Riso). 
O SR. CALOGERAS - ... o sacrifício maior de me concederem a proro-

gacão que solicito de V. Ex., por duas horas, ·para termi.nar as considera-
ções aue tenho a adduzir. 

· (Consultada a C amara sobre a prorogação pedida pelo orador por espa-
ço de duas horas, é concedida.) · 

O SR. CALOGERAS (continuando) - Proseguindo no que considero o 
cumprimento de meu dever, vou encetar a analyse das causas •a que attri-
buo as difficuldades do momento presente. 

Uma das consenuencias da multiplicidade ·das obras, quasi todas cus-
t.ead·as nela receita federal, e que se desenvolveram pelo Brasil inteiro, fm 
a mobilisação de P,randes somm!J.s, de avultadas quantidades de numerariu, 
do Norte ao Sul -do paiz. . 

Ora, para pagar as encommendas feitas no extrangeiro, os salarios, os 
fornecimentos (mesmo levando em conta a attenuac;lio na quantidade de 
nu.merairo movimentado, pela pratica, aliás funesta, porque exploradora do 
salar-io,· de forçar os operarios a se abastecerem nos armazens dos emprei-
teiros), mesmo levada em conta esta restricção, a necessida.de de solver 
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!l'l compromisso~ à~sumido~ para a realisaçãQ de~sag differentes Qbras exi-
~ia a retirada. do Rio de Janeiro, de sommas valiosas, remetti.das para as 
V.:'.riM zonas · do pai :r., onde essa~ construccões se faziam. 

P<elo svstema d·~ emprP.itadas, -adaptado, fosse aual fosse a sua mo-
rtalidfl,rlP., isto .é:; ou por séries de nrer.o~. ou por tarefas, ou por orr.amen-
-to~ r.loha.es. exir.iarn eH~ts. nor nRrte dos ·empreiteirM, ::~ existencia rte lar-
!"Os r"cursm;. au~. n:>. maioria dos ca~os, ·nara ní'tn di:r.er na totali-rtad~ · dei-
Jec., não ~endo prnorins, Prarn ~nlicita-clog an credito. A nrocura cle,:;ses re-
curMc., 11n t11ere~<.rto .rln Rin rlP. .Tanei·r,. "'~nih•1.iu. como P.rll. naturnl, o en-
r;arPr.imentn nn aluJTuer rto riinh,.iro. Dahi n fartn ·nue. rlfl um anno a f'!<ta 
"artP.. SP: rnaniff'<>tn•1. rt~ "scenciln riR t"XR rlP: ·i•1rns. O,,.~acõec. nossiveis, 
!>". 1? meZP:"-. ~ R·t>fn. P: ,:H,<: TT1P:<>mn P:m r'IP+erm1.nA.r1Rs cni,rliC'.;:;..s_ P t~xa infP.-
'"!n.-.. hn;P. P.TT1 rii:t f'\P."1 ~- R nt/_ "P:tT\ ~- ~ o/n_ ~ .. nt)r "P7.P:C:. "P.f'T\ ::a lnrnC; ~111"'tP:
riorP.s "" tr>,.narii.m oossivP.is: isto para nep,ocios garantidos. Para os que 
o nii" <:ií.n. é f~ch"rl" o halci\o. 

Mas e,::sa solicitacão · rte recurso á Capital Federal ti11ha um limite, e 
as immobiliSaC'.Ões successivas foram de natureza tal a impedirem todo e 
qualnuer appello ulterior. 

Si esse~ adeantamento!j, feitos par~t custeio de serviços. tivessem sido 
reembolsados. em prazos curtos. pelo Governo, OUP. tem sido o principal 
fazedor de obras, a mesma Quantia, com pequena differenca, posta em giro, 
POde·ría servir para fazer face· á lar~>;a somnia ·de transaccõ·es. Naturalmen-
te, com o desenvolvimento .do paiz, de seus recursos proprios, a necessida-
d·es· novas c<irresponderiam encarl.!;os novos e despe:r.as novas, que, uma 
vez sfltisfeitas, a seu turno produziriam.· receita compens~.dora, capaz de 
nerfazer os· accrescimos prPciso,:; ·nas sommas em circulação, para o equi-
librio continuo e11tre po~;:sibilidanes e compromissos. 

Conto é sabido, por~m. ii Gov<er11o, prinCip11.l dono das obras executa-
d.as. por estt~ ou aquelle motivo rteixou de !'.OivP.r nontualmente os seus 
contractQs. A receitá, com nu e contavam os empreiteiros. par". amortisaci'lo 
ne resoo·n"'lhi.lirl:~.de<: assumicla.c.. »m virtuiie rtP. · P:'IC::~rP:os nfficiaes. haviil. 
rlP:Sll.nnarerlrl.o. VP.'1CÍ~.m-se pi<; obriJTacõec. ~ontrahi<ias n:u~. rtP.sP.mnP.nho rt:=~s 
itiC"urnhe'lcias ria anrninistr:~c;'ín nublka. Div!.rlo::o!'. r"heP:atr:>1T1 ao termo de Sf'>US 
praznc.. P. oc. recursos nromP:ttinos ni\o f'11travam n:~.s ~aixsts. 

r.e.,P:ralisavi>-"-P. nnrtanto. a ~risP. i1ri rlnnn rtn sP:rvko ao PXer11tor i!P.I-
1P., ·o rvthtito ~ircutat{)rio entrP. redditos P. 11astos hwia cessado. E a crise 
rtn .. GovernQ estendia-se ao naiz inteiro, peta interdependencia das retacões 
f'OIT1Iflerciae<:. não SÓ entre F.stado e P.mnreiteiros, como P.ntrP empreiteirOS 
e for..,ecedorés, "este se ramificando por toda a área do Brasil. 

• "·. EssPS aoertQS, 'por ·consequencia. feem' r:omo nrigem orincin-!1.1 ' a desi-
il'i\'" do Governo na sàtisfacão dos ~omp~omissos. da execuGão de um pró-
·gr<trrrrna. do qual o meTi os nUP. se pó de <clizêr é' <nU e era · ac!iavP.l. 

· .Pnr m:lis riu,..· .~e rt ·es·envol~ra· urn· 'Oai:r.. os se'us redclitos não· .são 'elasti-
r.ns; tP.P.ffi Utll limite; e. o::o_'ra nã-o ' comproinetter O futuro na<'.ional.' era pr~·· 
~i1=;o · viver · ·dentro ·nos recursos · ec...,·er:~.dos. ·Isto. ·na~ rlull.s hvnoth·es'es: n-a 

· de '!>e ~u!'•earem ·,s o liras com os fundos nrov~nientes rt~t.s rer.P.itas nnrmaeo;. 
;._ na ri.., sP annellA.r nara n crertitn. ~asn em nue n s~rvicn finanr.eiro d•!l.s 
onêra,.;;es firluciaria!; terí~ df! f'er f'eito df'ntrn nns· lif11itf's rta receita nacio-
nal. Em ambos ns ca<;Os. noftanto, era 11ecessa.rio n•le hnuveo;se um orP,i\n 
rP.P:ular!or. ~entrll.l, CJUP: nrocurassP. continuamente restabelecer o ·· equilibrir. 
e11trP. rPcPitas. rtP. 11m lado. e !!astos. de outrn. · 

Est:t. f'ni. <te fact.o. a nnliti~a sP.m'nre ~guina nelns PrPciine11tes· de Reot1-
hli~a. r!P."tié n mome11to ~JTl crue. :ltte11uarla 01. crisP: <la muriR'lC". do re~>.imen, 
<~e ·re'l,n)vf'!r~"1· P<; ohr<l!=;' ~ O 'nt'OSP.I>;llf!"lP.fltn dns trabalhos ~'1terinres ciP. ROpa-
·l'P.lhatnento industrial do Brasr1; isto é, desde a presidencia Rorlrigues 
Alves. · 
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Rodrigues Alves, Affonso Penna, Nilo Peçanha, s-eguiram todos a mes-

ma orientação. 
Eu não desejaria, nem está nas minhas intenções offender as ctença:s 

políticas dos honrados/ Deputados, que me captivam com a sua attenção, 
mas, em se tratando do quadriennio actual, na sua acção administrativa 
l!ão penso haver exagero em dizer que o desgoverno vigente alterou po; 
·completo a prudente norma anterior, e entrou a gastar sem conta. 

Emittiu apolíces para fazer face a despezas correntes do orçamento: 
creou dividas a prazo longo para satisfação de necessidades que desappare-
ciam 'dentro em prazo incomparavelmente menor, quer dizer onerando o fu 
turo por yantagens que desapparecem em phase anterior; desviou essas pro-
prias apolíces, emittidas com um 'fim e destino certos, para pagar rubricas 
orçamentarias com verba certa e fixada. 

Por outro lado, vendo esses títulos refugados, como foram, no merca-
do nacional, não podendo ser collocados, nem mesmo com a depreciação que 
se originou na propria acção official, fez cousa pei<Jr: metteu as mãos nos 
cofres publicas e pagou com a receita normal do paiz serviços que por 
força de lei. deviam ser iniciados e mantidos com operações de credit~. 

Menor balburdia, Sr. Presidente, não 'podia ser esperada de tanta ine-
pcia administrativa, de tanta inconsciencia ethica e de t-anta incompetencia 
profissional. . . 

Naturalmente, pela solidaried·ade que existe entre os títulos fiduciarios 
de um mesmo Estado devedor, a baixa das at>olíces acarretou a baixa de 
todos <Js títulos no interior do paiz e fóra delle, desvalorisados pel·a acção 
funesta da imprevidencia official. · 

Portanto. ambiente de desconfiança; immobilisações financeiras de par-
ticulares e de collectividades. além d·o seu capital proprio de movimento; 
a recusa naturalíssima · dos bancos em g.eral em adeantar · dinheiro sobre 
títulos .do Governo, ou contas da mesma origem, porque ninguem podia ter 
certeza do reembolso desses emorestimos, e institutos de credito não podiam 
iinmobilisar seus depositas, exigíveis a qualquer momento; po!i.tica mone-
taria prudente -dos bancos extrangeiPos, que de suas matrizes recebiam or-
dens, pode-se ·dizer, de mero bom senso, para fechar suas portas a nego-
cios novos e difficultar . os negocias antigos, promovendo a sua terminação, 
porque se previam difficuld·ades financeiras, tanto no Brasil, onde se gasta-
va mais do que se podia como na Europa, onde a situação internacional 
era de ordem a reclamar, pelas exigencias dos bancos ·centraes emissores, 
uma politica de orudencia e de concentração de recursos em previsão de 
perturbações muito possíveis, e mesmo no moinento actual ainda não des-
vanecidas, no scenario internaci·onal. como consequencia da questão do 
Oriente; conjuncto de factores ainda aggravado pel•a má gestão do The-
souro. má gestão do Governo Federal nas suas· relações com o Banco do 
Brasil, indevidamente considerado como um prolongamento do Thesouro Na-
cional; por parte deste mesmo banco, insuffiéiente observancia dos seus 
estatutos, todos esses elemento~, que venho citando um oor um, mas em 
resumo. porque cada qual daria materia para explanações longas, todos 
esses elementos, reoito, representam os grandes motivos do aperto que se 
nota na vida financeira do Governo Federal e de todos os particulares . Dif-
ficuldades maiores, constricção mais sensível na vida financeira. que não 
representam sinão o processo normal de restabelecimento do equilibri-o en-
tre os redditos e os gastos. 

Crise não é um accidente; é., peJo contrario, urna defe~a organica da 
economia para se reintegrar na vida do bom senso. do equilibrlo. 

~ Crise ouer dizer phenomeno de saneamento. Não ha duvida; é uma 
batalha; ficam mor.tos no terreno economico, mas o campo, depois do aba-
lo, fica limpo para novos progressos. 
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Tem se alludido com insistencia ás ddiciencias que contra nós se ma-
nifestam no intercamb1o ae utmaaae:>. rrec1so exp11car os motivos pelos 
quaes me não alisto entre os defensores do predomínio absoluto desse fa-
ctor nas difficulàades à·a hora presente. 

Reconheço. que este elemento per.turbador existe; não compartilho, en-
_t'retanto, àa opm1ao que lne àa o papel de causador unico e absoluto. 

O ::iR. ltlJIMERO bAPTJsTA - l:.Jie mflúe mas não é o unico factor. 
O SR. CALOGERAS - lnflúe, porém não do modo exclusivo ou decisivo 

que uma observação, que julgo um poucq superficial, tem quenào ac-
centuar. 

· Reconheço, e nem discuto, que a base de todos os phenomenos economi: 
cos, vem a ser a existencia ào complexo de utilidades produzidas e permu-
tadas. Sobre a existenci:a dessas utilidades se fundam os orçamenws, se 
cobram impostos, se apphcam activida<les .dedicadás á vehiculação dos pro-
duetos, á organisação ae escámtlo, <lrenando, centralisando e ulteriormc::nte 
distribuiào as mercadorias-, funcções constitutivas do commercio, o con-
SUII10 individual, os salanos, a vida humana, em summa. 

Po-rtanto, dada como base ·que é . de um facto economico geral, a defi-
ciencia dess·a base affecta a organisação toda. E' este, ponto pacifico. 

O que eu quero accentuar é que o influxo desse tactor não é tao ex-
clusivo como muitos querem suppor. 

Admittido mesmo que fosse possível analysar a troca de mercadorias 
entre o ~rasil e o extrangeiro de modo completo - o que não é realisavel, 
porque não . só as estatísticas são insufficientes, como as proprias bases de 
fixação dos valores officiaes .variam de paiz a paiz, não havendo, portanto, 
comparabilidae!e inteira, absoluta, geral entre esses elementos - mas, 
quando mesmo se quizesse adoptar como inabalavel o alicerce que se ac-
ceitasse com a transcripção dos algarismos mencionados na estatística do 
commercio exterior do patz, ainda assim viria falho o estudo e se mani-
festanam insuructentemente baseadas as conclusões, pelo f·acto de tal mo-
vtmento de permuta não abranger duas séries de parcellas importantíssimas, 
aas quaes uma representa receitas e outra -despezas. . 

A receita, é, obvio, vem a ser o commercio interno do paiz; e as par-
cenas . de despezas são representadas pelos fretes marítimos e pelo serviço 
financeiro das dividas do paiz . 

.Mas ainda assim, perfeito que fosse o quadro, incluídos todos os ele-
mentos formadores do activo e do passivo na conta internacional do Bra-
!>il, ainda assim o que isso poderia traduzir? Apenas a representação do 

• fc.cies economico actual do paiz, de sua capicida-de productora no seu po-
der de acquisição e na sua faculdade de compra, da possibilidade de ac-
cumulo de reservas, do apparecimento de deficits. 

Mas, para o orçamento federal que nos occupa, isso só indirectamen-
te nos poderia interessar, ainda assim de modo incompleto. 

· De facto as differenças, positivas ou negativas, no intercambio e no 
movimento das mercadorias, pertencem aos donos das mesmas mercadorias, 
não ao orçamento federal. Produzem o enriquecimento do paiz ou o seu 
endividamento geral. São um elemento, é certo, para se basearem conclu-
sões sobre o orçamento da Nação, porém não são o elemento unico, porque 
todos sabem que certos momentos da vida collectiva chegam em que a tri-
butação é exigida sejam quaes forem as indicações dadas exclusivamente 
pela comparação entre o activo nacional e o seu passivo. . 

Além de que, Sr. Presidente, nessa questão de intercambio fundem-se 
duas ordens de factores e duas 'ordens de phenomenos inteiramente diver-
sos: as exportações, base da trib!l!.l ;2:: estadual, as importações, base da 
tributação federal, . . .. . . ... _, 
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Quanto ás exportações, com uma excepção unica a proveniente do 

Terrirorio do Acre. 
Pois bem; ~::ssas duas co~rentes, embora solidarias, que o são, tem cada 

qual sua oroua propna ue acçao, rao uriierencraaas que muua ve;,; uma su-
iu.,:ao conventen'" a uma sene at: rnrer<::sses vem se ~.:ontrapor ás eXJgt:ncui::; 
ismrlares que gravuatfl fia oroita opposta. 

'falve;,; seJa esre, Sr. rrestdeme, um dos erros políticos mais sérios 
provenientes ua aunflonua ecunomrca que resultou da reparrição ~.:uflsmu
~.:ional úos rmpustos entre a Umao e os tstaaos. 

!'jàu na uuvraa que, cycucamente, o equihbrio se restabelece de modo 
até auwmaric·o; mas, em rodo u caso, na sempre uma diiierença de pha-
se, uma cousa que remota um pouco aqurllu lJ.Ue se cnama na minha pru-
ilssao decat,age, aftiiJl:IO mecanil.:o que permLrtt: preceaencia ou retaruariten-

·to em cterenmnaaos movimentos. 
Pois bem, esse aecatage se dá em economia pela expansão antecipa-

da das exportaçóes (caso Inais geral) ou pela si.tuaçao mversa. · 
Augmentaaa a nqueza d.o . exportador, toma-se elle comprador mais 

imenso de utilidades vmdas de fara. 
Mas nem sempre isso se dá. Por isso mesmo, um Governo prudente, ma-

xime nos perioaos· de te:1saq economica, envrua es.forços pau·a nao fazer 
crescer o endividamento no exterior além da.qurllo que e imposto expressa-
mente pelo desenvolvimento organico do paiz, além das exigt:ricias proprias 
do mercad·o na sua expansão · nórmal. 

. E foi exactamente isso que o Governo Federal não soube -comprehen-
der. Entre nós o que se deu foi, sim, um phenomeno da décalage por an-
tecipação no desenvolvimento · das dividas du l:Srasíl no exteri-or, em virtude 
da execução precipiitada de um programma megalomaníaco de obras. 

O resultado, bem o sentimos: -a generalisação das difif-culdades crea-
das . pelo Governo originou a crise, originou os desasnres. 

·Chama minha attenção o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, o 
Sr. Simões Lopes, para ·o movimento das exportações e importações. 

Vou dar a prova de que S. Ex. se equivocou, citando de memoria al-
garismos. 

Em o triennio de 1910 a 1912, as importações cresceram de 48 milhões 
a 63 milhões e meio; quer dizer, pouco mais ou menos, um avanço de 
16.000.000 esterlinos. Nesse mesmo período, as exportações elevaram-se 
do nível de i 63.000.000 ao de 75 milhões; pouco mais de. 11 milhões. · 

Vê, portanto, V. Ex., que houve em favor das importações um cresci-
cimento relativo de i 5.000.000. O phenomeno a que alludi se -deu con-
tra nós. 

O SR. SIMÕES LOPES dá um apar.te. 
O SR. CALOGERAS - O triennio é o da vigencia do actual Governo. Es-

. tou estudando a situação -actual; a crise, quem lhe deu nascimento, foi o 
desgoverno actual e mais aggravada vem essa .conclusão, si considerannos 
que até 30 de setembro deste anno, se inverteu o sentido da balança · de 
nossas trocas; e quando a regra quasi que uniforme em nossa vida eco-
nomica, tendo sido a superioridade das expor.tações nestes nove mezes de-
corridos o phenomeno inverso appareceu, a ponto de termos 51.400.000 

. libras esterlinas de importação contra 42.300.000 de exportação; isto é, 
9.100.00 libras de deficit na balança propriamente commercial, -contra nós. 

O SR. SiMÕEs LOPES - . Principalmente, café e borarcha. 
O SR. CAI,.OGERAS - O café e a borracha, propriamente, não teem cul-

_pa directa disto. 
O SR. SIMÕEs LoPES - Como não? · 
O SR. CALOGERAS - Não teem culpa directa e exclusiva n:o caso ... 
E' exacto que elles representam uma diminuição d~ re-ceita . de . 7 m~-
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·lhóes e meio· nesse período; mas, em primeiro Jogar, o café ainda apresen-
ta preços que dão larga margem de lucros. 

As cotações conhecidas hoje de manhã, \'lindas dos mercatlos extrangei-
ros, mostram que a situação para a lavoura do café, si não é · a da arroba 
a 13$, 14$ ou 15$, ainda é boa. 

Quanto á borracha, o aspecto é diverso e exige estudo mais acurado, 
que não farei agora, mas que terei de explanar por occasião de se dis-
cutir o orçamento da Agricultura. 

Por emquánto, devo dizer que, si os preços actuaes não dão prejuízo 
e si seringaes em condições favoraveis de extracção podem produZiir recei-
tas avultadas, a cotação desta mercadoria é de natureza a deixar duvidas 
que as procedencias do Acre ainda possam ser exporta•das com margem apre-
ciavel de lucros. 

· Essas duas parcellas contribuíram, dizia eu, para uma diminuição no 
activo internacional do Brasil de 7 e meio milhões. Mas, si verificarmos, de 
um lado, que o desenvolvimento intempestivo das importações representou 
·sobre a exportação uma differença de 5 milhões, e, por outro lado, recorda-
mos que a remessa de cambiaes para a Eumpa, que ha tres annos era 
feita na proporção de quatro milhões mensaes, ascendeu nos primeiros me-
zes do corrente exercício a mais de seis milhões; do cotejo destas duas 
ordens de considerações se deduz .que a baixa de valor do saldo na nossa 
conta com o resto do mundo é attr-ibu[vel em parte ao café, e á borracha, 
mas não tanto quanto querem dizer aquelles que lhes at.tribuem exclusiva-

. mente estes nove milhões de deficit; pois maior resp-onsabilidade cabe ao 
crescimento das. importações. 

Lembrava . eu que as importações são, afinal de contas, pagas pelas ex-
·po·rtaÇões, e que o numeraria nessas trocas, figura tão sómente como ele-
mento de compensação para perfazer as differenças e para fechar os ba-
lanços das contas entre o nosso activo e o nosso passivo. 

Logo haventlo uma differença qualquer, representará ou disponibili-
dades em nosso favor no exteri-or ou a vinda de il'ecursos metallicos de lá 
para o nosso paiz: e na hy.pothese inversa, isto é, em se tratando de saldo 
devedor nosso, representa a remessa de recursos metallicos ou -de seus re-
prest>'ltativos, que são as cambiaes, para o exterior. 

Por isto que acabamos de enunciar, sobre deficit de expo·r.tação, nos 
a·chamos em uma phase em que a emimração do ouro era fatal. 

Ora, Sr. Presidente, a situação do commercio no Brasil, nesta quadra, 
foi e ainda é realmente curiosa e digna de louvor, pelo que traduz de re-
sistencia intrínseca. 

O apparelho bancaria de que dispomos ainda é rudilillentar. 
Uma das reformas a effectuar no Brasil, e que ha de resultar, na:tu-

ralmente, da evolução, da natureza das cousas, podendo directamente exer-
cer o seu immenso influxo benefico em nossa economia, uma das grandes 
reformas economica·s a ser feita, nt Brasil, ha de ser a creac;ão de um 

· systema bancaria mais accorde com as necessi'C!ades da producção do paiz, 
systema que entre nós ainda não existe. Temos institutos que operam de 
modo ainda primitivo, como cobradores de contas extrangeiras, como sim-
pie~ intermediarias das nossas prac;as commerciaes; casas oue fazem ope-
rações de credito, ainda insuficientes ·em numero e em qualidade. sobre t-í-
tulos limitadissimos; temos uma organisac:;ão commercial, como bem disse 
o Jornal do Commercio, de hoje, em um artigo bem pensado, que iP,nora o 
oue seia circulação de cheque. E' comprehensivel com esta falta de elas-
ticidatle do apparelho bancaria, com esta IÍnsufficiente educacão financei-
ra do nosso meio commercial, em momento~ de crise como a actual. e mes-
mo independente da questão monetaria, é natural aue difficuldades espe-
c:aes surjam de nossa deficiencía no apparelho fiduciario. 
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Ora, volto á questã-o dos bancos extrangeiros. A situação delles era 

especiai·Issima . Tem-se querido accu.:.ai-os, e sem razão. niies cumpriram 
lllteillgenteiilt:nte !1.; U!"út;U;:, V ulua:S Ut; :, u";:, lUllLB:t.e:s·; t: t;:SL<o::; bU }JVUliUll 
dar instrucções no sentido das que foram mandadas, tendo em vista a pre-

. visão normal de dias de grande aperto, para a organisação econom1ca a·o 
mundo inteiro, não só por aifficuldades internas do rlrasil, como muitissimo 
mais pelas condições internacionaes de toda a nlJJI'Opa. A situaçáo dos ban-
:;os extrange1ros, portanto, fechando os guichets a negocios novos, liqUI-
dando os antigos e só mantendo uma vida de equi!Qbrio sem demasias, sem . 
expansões de actividade, talvez, exagerada, não fez mais do que traduzir 
os receios das ape11turas internas <to paiz que todos os melhores espintos 
apontam e proclamam, e contra as quaes luctam, ·e uma necessidade vital 
de defesa ae sua caixa metallica em previsão de attritos, talvez de solu-
ções fóra de nosso paiz. 

A producçao brasileira teve, portanto, necessidade de recorrer aos ban-
cos nacionaes. Pois bem; houve, talvez, certa ingenuidade no alarde que 
fizeram estas instituições de credito, citando o larg·o desenvolvimento que 
tinham tido as cifras dos seus negocios, o alargamento dos seus descontos, 
olvidados de que si estes descontos se ·tinham avolumado nos liwos dos 
nacionaes, era porque traduziam o fechamento das portas, a retracção dos 
n,egocios nos balcões dos congeneres ·extrangeiros. 1VI.as si esta é uma li-
geira criti•ca a uma expansão, talvez, ingenua, partindo de pessoas conhe-
cedoras dos detalhes da organisação commercial do nosso paiz, cumpre-me, 
muito mais alto do que esta critica, proclamar que neste momento de gran-
des diff.iculdaeds, os institutos naaionaes cumpriram galhardamente a sua 
missão e auxiliaram poderosamente o conimercio legitimo do Brasil, cujp.s 
características de honradez, de resistencia, de -capaci-dade de lucta e de 
sacrifício, nunca será demais nem exagerado encarecer. 

Tenho aqui em resumo, que publicarei no meu discurso, o movimento 
bancario do Brasil no mez de setembro ultimo e em egual peritldo do an-
no passado. Não trasladei para este quadro todos os capítulos dos balan-
ços dos bancos; limitei-me a inscrever nelle as rubricas que interessam mais 
de perto o desenvolvimento economico do paiz. 

Assim estudei, para o Brasil inteiro, o movimento das letbras descon-
tadas, dos emprestimos em conta corrente, das lettras a receb~r, dos valo-
res caucionados, dos val•ores depositad-os, dos títulos e fundos pertencentes 
aos bancos, das hypothecas e de suas caixas. Isto com um anno de diffe-
rença, para facilitar comparações. 

Para todo o Brasil 

I I j • 30-9-13 
• I {t: . 

Capitul,os do activo 30-9-12 

---------------------- I 
Letras descontadas. . .. . .............. I 
Emprestimos. em cjc .................. 1 
Letras a receber. . . . ................. J 

Valores caucionados ................. ·j 
Valores depositados ...•............. 
Títulos e fundos pertencentes aos bancos 
Hy-pothecas. . .· .•....... · · · . ·· · · · · · · · ·i 
Caixa. • ............................. 

1 

I 
320.676:607$000 338.363:528$000 
361.062:454$000 344.507:076$000 
305.903:993$000 277.939:294$000 
303.999:926$000 ·474.816:593$000 
670.421:493$000 638.034:341$000 
54.637:281$000 50.893:553$000 

103.196:305$000 81.458:018$000 
198.870.:397$000 197.786:672$000 

I 
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Para a praça do Rio de janeiro, tão sõmente 

Capítulos do activo 

. I Letras descontadas. . . . .............. 1 
Ernprestirnos em cJc ............ , ..... J 

Letras a receber ...................... J 

Valores caucionados ................. J 

Valores depositados ................... J 

Títulos e fundos pertencentes aos bancos j 
Hypothecas. • . . ..................... J 

Ca1xa ......•...•.................•. J 

I 

31-10---13 31-10-12 

I 
142.222:605$0001 149.389:470$000 
138.782:994$0001 136.277:453$000 
113.507:669$0001 . 98.833:734$000 
218.607:338$0001 218.571:702$000 
375.402:783$0001 341.824:212$000 
38.593:077$0001 36.790:145$000 

1.778:886$0001 2.195:338$000 
82.499:932$0001 93.913:168$000 

. I 

Para a praça do Rio de Janeiro, eu resumi os mesmos elementos até 31 
de outubro ultimo. Portanto, são os ultirnos dados que se conhecem sobre 
esse movimento financeiro. Pois bem, verificárnos que para o Brasil, nas le-
tras descontadas, a differença para rnenQs nQ rnez de setembro ultimo f~l 
apenas de 18 mil contos. · 

Os ernprestirnos em conta corrente attingirarn a mais 17.000 contes. 
Nas letras a reéeber, duas cousas podem ser consideradas, pois que tiveram 
um augrnento de 28. OOU contos: ou maior movimento de letras que ainda 
não chegaram a vencimento e que figuram ainda no activo, ou então letras 
não liquidadas na época de seu vencimento e que figuram na mesma rubri-
ca corno parcellas susceptíveis de reducção, PQr liquidações futuras menos 
convenientes. 

Os valores caucionados, o -que significa e traduz os apertos da situação 
presente, elevaram-se de quasi 4 75.000 a 504.000 contos. Os valores de-
positados cresceram de 22.000 contos. A situação dos bancos melhorou, os 
títulos e fundos de sua propriedade, que representam urna garantia supple-
rnentar de suas operações para os capitaes empregados neste rarnQ ue acti-
vidade, cresceram de 50.893 a 54.637 contos de réis. 

As hypothecas, em consequencia do grande movimento de auxi!iQs á 
agricultura, iniciado em S. Paulo, em Minas, na Bahia, por interrned-io de 
institutos de credito real fundados nesses Estados, cresceram de perto de 
22.000 contos em um anno. Quanto á caixa dQs bancos, verificamos que no 
Brasil inteiro, em vez da diminuição de que tanto se fala, para justificar es-
ta loucura que são as novas emissões, em vez de diminuição, de 197.787 
oontos, que era em 30 de setembro do anno passado, subiu a 198.870 aon-
tQs a 30 de setembro deste anno. 

Onde a falta de numeraria, portanto, em relação ao anno passado? 
O que ha é falta de credito. 
Poderia, Sr. Presidente, renovar esta argumentaçã-o topicarnente quan-

to á praça do Rio de Janeiro, estudançlo o balanço dos bancos que têm sé-
de nesta capital. Nem vale a pena repetir as considerações a ernittir. Se-
ria um estudo parallelo ao -que acabei de fazer para o Brasil todo, CQrn a 
alteração apenas do vocabulo: Qnde dizia Brazil, diria - Rio de Janeiro. 

Com urna differença, porém, relativa á caixa dos bancos: porque en-
tre 31 de QUtubro do anno passado e 31 de outubro ultimo a caixa passou • 
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de 93.909 contos a 82.499. Houve, portanto, diminuição de 11.500 con-
tos rias disponibiJ.idades de caixa dos bancos do Rio de Janeiro, do anno 
passado para cá. 

Vê, portanto, a Carnara, por esse resumo do movimento bancario do 
Brasil, o largo auxilio que esses estabelecimentos prestaram ao cornrner-
cio de nossa terra. Mas não foi sufficiente essa coadjuvação, por mais po-
derosa que fosse, e recorreu-se, C()rno era natural, ao maior deposito rne-
tallico existente no paiz, a Caixa . de Conversão. Este estabelecimento cum-
pr-indo a sua funcção normal de reembolso dos certificados de de'posito, 
entreg()U o ouro correspondente, conforme a sua lei instituidora. Assim, 

· • foram- rernettidos para fóra do paiz e, portanto, diminuíram correlatamente 
os deposites da Caixa de Conversão, oito e meio milhões esterlinos, isto é, 
de f .26.773.071, a que chegou a attingir, corno Limite rnaxirno, o deposi-
to da Caixa de Conversão baixou segundo os ultirnos dados publicados pe-
la imprensa desta cidade, a f 18.768.225. (Pausa:). 

Voltarei a este ponto que é interessante. 
Resumindo: o que vemos na base deste período de difficuldades vem 

a ser o proteccionisrno compressor da vida, o desperdício e a Jrnprevisão 
o f fiei ai. 

Dahi a consequencia natural da falta de confiança, da ausencia de 
credit1l, da restricção de neg()cios que caracterisa a crise actual corno posi-
tiva, scientifica e technicarnente urna crise de credito. 

E tanto é verdade isso, que (sou insuspeito em dizel-o corno opposicio-
nista muito tolerante quanto ás pessoas, mas irreductivel opposicion.ista pur 
idéas, corno me preso de ser) - e tanto é verdade esse predomínio do ele-
mento fiduciario na crise actual, ·que bastou ir para o Ministeri() da Fazen-
da um político, que não é um especialista, porque, emquanto bajuladores 
acham do seu dever endeusar a capacidade financeira do Sr. Rivadavia Cor-
rêa, S. Ex., é intelligente bastante para cornprehender que, tendo sido a 
sua actividade permanentemente dirigida para outras províncias do saber 
humano, nesta que exige urna technicidade especial, urna applicação conti-
nua de faculdades muito particularizadas, S. Ex., só póde levar por em-
quanto, o contingente de rneritos intellectuas e rnoraes que possue, ener-
gia e rapidez de decisão, honestidade, bom senso, e desejos de acertar, in-
tuitos aliás efficientes, caso postos em pratica, para inspirar confiança . e 
para fazer desapparecer o descredito que predominava e ainda predomina; 
assim, tanto () elemento fiduciario pr-edominava e predomina na crise vi-
gente que bastou a entrada de S. Ex. para o Thesouro, para se cornprehen-
der que ia ser posto um termo á política de insania financeira que nos le-
vava rumo da banca rota. Corno traducção irnrnediata, as remessas rnensaes 
para a Europa, as somrnas rnensaes das malas semanaes d()s bancos, apre-
sentaram syrnptornas de de-créscirnento. Quer dizer, diminuição do nosso 
endividamento no extrangeiro, e tendencia a tornar a occupar o nível em 
que nos achavarnos. De f 6.250.000, que chegou a- ser o vai()r mensal des-
se movimento nos primeiros rnezes do anno, baixou progressivamente a 
f 6.000.000 e menos, até se firmar agora entre f 5.000.000 e f 5 .250.000. 

?or outro lado, a julgar t>elas noticias telegraphicas qué nos chegam, 
já começou nos mercados de café a reacção dos preços. As exportações, 
até o fim do anno, não comp:!nsarão () descoberto contra nós, de 5: ••••• 
9.100.000, verificado até agora, mas attenuarão essa differença, e as aper-
turas do Thesouro serão solvidas mediante uma politica de restricção, de 
applicação do:;; remanescentes das ()perações de credito anteriores, ou de 
appello ao credito, que será . satisfeito, desde que se saiba solicitai-o con-
venientemente, e,· afinal, de alienações patrirnoniaes c;.ue tudo está a aconse-
lhar c indicar, 
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As difficuldades serão vencidas, evitada a droga ministrada á guiza 

de mésinh~ de cur!indeiro, e que constitue o mais perigoso, o mais prom-
pto, o mats dammnho dos recursos fraudulentos para, em uma crise de 
credito, dar como remedio um expediente que só pode augmentar, pela ag-
gravação <lo descredHo, as difficuldades do momento que atravessamos, pa-
ra precipitar a economia nacional nos paraxysmos .que aquelles que acom-
panharam a vida publica do paiz, de 1&90 a 1897, nunca poderão varrer da 
memoria - as emissões de papel-moeda. (Muito bem). 

Transpostos, porém, os obstaculos de agora, terão sido vencidas só-
mente as premencias actuaes, as aperturas do Theouro e dos particulares. 
Continuará, integra, infelizmente, a diathese que combale o orçamento fe-
deral e nelle gera, ·bem como na actividade nacional, as mais gravs e as 
mais temerosas das crises. 

E' facil resumir-lhes os factores ·componentes. . 
Proteccionismo exagerado, dizia eu, resvalando por vezes no prohibi-

tismo; insufficiencia das fontes productoras, baseadas, em 84 o lo, em dous 
productos, o café e a borracha, dos quaes o ultimo soffre a concurrencia 
gravíssima do similar extrangeiro e dos succedaneos numerosos que pos-

. sue; circulação monetaria malsã; politica <ie amortisação mal amparada, 
seguida por crises desconnexas e com energia nem só insufficiente como 
vacillante; finalmente, asthenia governativa no reger o equilíbrio entre re-
ceitas e compromissos assumidos - taes são os principaes pontos a en-
frentar, quando se queira solver de um modo organico as difficuldades in-
trínsecas dos problemas economicos do Brasil, no seu aspecto estatico. 

Para promover essa actividade cicatrisadora, e lhe dar rumo conve-
niente, Sr. Presidente, basta retomar as tradições que nos vieram do Im-
perio, que, por força das circumstancias, das convulsões politicas e sociaes 
que nossa terra experimentou, interrompidas ficaram em os primeiros annos 
da Republica. 

Foram reencetadas depois pelo accôrdo do Funding Loan, pela poli-
tic:t restrictiva de gastos e pelo desenvolvimento dos impostos de consuo 
mo, politica essa que caracterisou a acção benemerita de Murtinho, Rodri-
gues Alves e Leopoldo de Bulhões. 

Ligeiro desfallecimento se nota no quadriennio seguinte,. em que pre-
sidiu aos destinos do Brasil o Conselheiro Affonso Penna, desfallecimento 
cujos resultados infelizes o seu successor, o Sr. Nilo Peçanha, procurou 
remediar, .pela adopção da norma com que ia dando solução brilhante, con-
servadora e progressista a um tempo, a iniciativa fecunda, patriotica, cla-
rividente, do grande ministr.o das Finanças daquelle periodo, que· foi o Sr. 
Leopoldo de Bulhões. 

Foi sinão quando, no quadriennio vigente, as finanças nacionaes se 
precipitaram no chaos que todos nós conhecemos, creado pela anarchia no& 
serviços, pela incompetencia profissional e por inconfessaveis ambições de 
mando, a qualquer preço. . 

O que é, portanto, necessario, o que é urgente, o dever do momento, 
o que se impõe a todos nós, Executivo e Legislativo, é voltar á pratica sin-
cera, energica, desapiedada, si quizerem, do systema que trouxe a conva-
lescença financeira de 1897. ! 

E' essa a tarefa que está procurando começar a desenvolver o Sr. 
Rivadavia Corrêa, e, principalmente, Sr. Presidente, é essa a missão inil-
ludivel e suprema do quadriennio vindouro. 

E que se fez para attender a esses varios aspectos do problema ? 
Quem souber ler, desapaixonadamente, sem preconceitos de escolas, 

atendo-se exclusivamente á eloquencia terrível dos algarismos, ao valor pro-
bante das cifras, quem souber ler os interessantíssimos quadros organisa-
dos no ultimo Retrospecto Commercial do . jornal do Commercio desta ci-

• 
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da.de, assombrado fica e em vão procurará os motivos econornicos, ou mes-
mo de sciencia governativa ou de política experimental, que permittirarn se 
chegasse ás conclusões monstruosas que vou passar em revista. 

A política alfandegaria, deduz-se do estudo comparativo dos numeros 
-índices; do anno de 1869 para cá; representa urna phase de tal ou qual 
tolerancia llté a tarifa de 1886, quando se iniciou o movimento proteccionis-
tos silb a inspiração do Sr. Francisco Belisario; aggrava-se de 1890 em 
{ieante. O estudo dessa orientação foi feito, classificando-se as mercado-
rias em categorias distinctas; os generos destinados á alimentação, os que 
teern applicação no vestuario, os que se referem á habitação e, finalmente, 
as especialidades pharrnaceuticas, que dizem respeito á saude individual. 

Pois b.ern; no primeiro capitulo, dos generos destiiÍ.ados á alimentação 
vemos o augrnento tarifario, de 1869 para cá, variar •de 140 o/o, .o rninim.o, 
para o trigo, a 2.050 o/o para o arroz, ficando a média da aggravação des-
ses artigos em torno de 671 o/o. 

Notem VV. Exs. que o mini mo é · referente a genero de larga impor-
tação o trigo, e o max·irno ao arroz, cuja taxa se tornou 21 vezes maior, 
e é um dos generos basilares da alimentação do pobre! . 

Quanto ao vestuario, varia o augmento, .de 195 o/o para o velludo, con-
sumido pelas clasess ricas, a 2.203 o/o para os tecidos de algodão, crú, li-
sos, de emprego geral nas classes populares, ficando a média dos augrnen- · 
tos em torno de 537 o/o. 

Na habitação o augrnento das taxas varia de 77 o/o, para o arame em 
fio, á 1. 744 o/o para as telhas, ficando a média em torno de 611. o/o. 

Para as especialidades pharmaceuticas, finalmente, varia o augrnento 
de 284 o/o, pra os balsamos, a 9.218 o/o para as pastilhas, comprimidos e ou-
tros medicamentos da mesma especie, ficando a média em torno de 
1.941 o/o. 

Isto significa que em 40 annos, de 1869 para cá, o augmento da tari-
fa representa a DECUPLICAÇÃO das taxas. 

Corno perder tempo, depois disso, para procurar causas da carestia de 
existencia? Ellas estão no exagero da tarifa. E, o que é grave, é que, por 
menos que se queira obedecer a lições do materialismo historico, não ha 
como fugir a urnas tantas conclusões que a approxirnação das datas impõe. 

Eu não quiz fazer estudo - e teria elementos para isso si quizesse 
me alongar nessas considerações .que já vão além do que eu pensava -
eu não quiz fazer estudo dos numeros-indices de tarifação por periodo, e 
por modificações· 'tarifa rias, o que seria de · alto valor para mostrar a data 
a partir da qual sua aggravação se iniciára; tornei apenas os extremos co-
mo VV. EEx . viram, no quadro que acabei de resumir. 

Mas, para os que estão acostumados a estudar este assumpto, não é 
segredo desvendado nem novidade enunciar que positivamente o inicio da 
política proteccionista foi nos ultimos annos de Imperio, sob a inspiração 
desse brilhante :financeiro que era Francisco Belisario. Foi aggravada com 
a tarifa Ruy Barbosa; e de então para cá se desenvolveu de modo asphy-
xiante para a vida nacional. . 

Esse é, pois, o elemento basilar, e de modo tal importante, que todos 
nós: nos queixamos do soffrirnento consequente ao encarecimento da vida. 
Mas para nós, que dispomos de rendas maiores, o onus é relativamente 
71en~r. Onde elle s.e apresenta no rnaxirno de seu horror, e desperta os 
mais justos clamores, é onde essa aggravação pesa realmente com mais 
crueldade: nas classes mais desprotegidas . 

.Coincidiu, portanto, mais ou menos com a proclamação do novo reg!-
rnen essa sobrecarga no custo da existencia. 

Por isso, digo, não ao regirnen político, mas ao regirnen tributado, de-
vem ser attribuidas as queixas geraes que se fazem ouvir no momento ~ 

• 
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Co~o é natural, é arma u.:: ~uerra empregada comra nós republicanos que 
prégamos as novas instituições; males que muitos adver~arios nossos' que-
rem attribuir á mudança da fórma de Governo, quando deve ser lançada 
essa culpa á mudança de orientação financeira. 

Não ha como esconder oue, de facto, na nova ordem politica essa ten-
dencia se firmou de modo definitivo e de anno a anno se accentua. 

A nós, que somos obrigados a encarar o phenomeno do ponto de vis-
ta intellectual, examinar a questão para procurar dar-lhe remedio, a nós 
compete reflectir e ponderar si póde haver systema mais anti-republicano 
do que esse, que protege o capital e fére o opeMrio, garante o aluguer do 
dinheiro, mas opprime o salario e leva o desespero ao lar dos mais pobres. 

Não creio exager.ar dizendo, com a lição da historia para me justifi-
car o asserto, que, para casos desses. não ha como prever as consequencias 
dos movimentos que podem nascer de uma revolta de soffrimentos esma-
gados e postos de lado pela minoria gosadora. 

Eu não pertenço, já o declarei, á escola que na historia adapta unica-
mente a doutrina materialista, mas, reconheço a procedencia de muitos ar-
gumentos dessa orientação e não tenho remedio sinão dizer que, a não ser 
um ou em outro caso, em que gr.andes correntes sentimentaes moveram po-
vos em explosões politicas. em convulsões sociaes, em grandes surtos que 
deixaram traço indelevel na evolução <los factos e das idéas, foi sempre 
uma causa generalisada de soffrimento individual que deu origem, forne-
ceu o ponto de partida e à raiz ás revoltas e ás barricadas. 

E o perigo mais sério não é esse. Ainda ha poucos dias, falava um 
illustre Deputado pelo Amazon,as, o Sr. Monteiro de Souza, e eu lhe lem-
brei que o que se discute nesta questão é um p.erigo muito mais grave do 
aue geralmente se pensa: o da possível soiução violenta, contraria ao Bra-
sil integro, do problema da unidade nacional. Essa a consequencia do tri-
buto feroz pago a meia duzia de potentados industriaes. 

Por mais optimista aue se seia, por menos que se queira ouvir queixas, 
protestos, ás vezes exa~erados, é certo, de largas zonas do Brasil, não ha 
como cerrar os olhos á lição evidente dos factos. 

E ha de facto um assumpto premente e seriissimo, que precisa sol-
vido com a maior sympathia. com empenho verdadeiramente fraternal, com 
intuição profunda das necessidades de nossos patrícios, e é esse o Proble-
ma do Norte. 

Em seu ambito vastíssimo. abrange desde a modiifcaçã'o de factores 
cosmicos, até á extincção do nomadismo, á lucta contra o abastardamento 
dos habitantes daQuella zona e ainda, si auizerem, ás modificacões profun-
das do ambiente economico de sua existencia. E sob essas epigraphes di-
versas se enfileiram problemas cada QUal tão amplo, tão grave. tomado iso-
ladamente, que sem exagero, se póde affirmar QUe possue cada um delles 
sua orbita propria da evolucão, a ponto de aue a soluc'io conveniente e 
privativa de uma determinada série de phenomenos póde vir prejudicar, 
como antagonica. a de phenomenos connexos da mesma região 

Darei a prova immediata. . 
A solucão do problema da borracha. que está inteiramente ligada l1 

questão do regimen tributaria aue ella soffre e á diminuicão dos impostos 
cobrarlos nela União e pelos Estados, que significa? A rui na desses mes-
mos Estados. 

As obras contra as seccas instituem o aproveitamento agrícola de lar-
gas zonas realmente ferteis do paiz pell'l normalisacão do suporimento da 
agua, assim como a fixação ~as populacões, actu~lmente nomades, 310 solo 
aue não podem oor ·ora valonsar, mas que o farao logo que a agncultura 
ne!le se puder firmar permanentemente. 
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Pois bem, essa guerra movida ás seccas, admiÚindo que ac'abe com o 
nomadismo dos habitantes dos Estados do Nordeste, importa por sua vez 
em escasez de braços a emigrarem dessa região para o Acre, o Amazonas 
e varias rios, onde a seringa é colhida. 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO dá um aparte. 
O SR. CALOGERAS - Representa isso uma diminuição no affluxo de 

trabalhadores, não só quantitativamente, como lembra meu nobre collega, 
? Sr. Carlos Peixoto, mas ainda -qualitativamente, porque são individuas 
Já aclimados, que vencem as condições especiaes do meio, ás quaes os 
provindos de outras terras, os filhos de outras regíões, de outra raça não 
podem resistir. ' 
- A vastidão territorial do paiz, sua propria grandeza impõe-nos deveres 
correlatos. 

Ha impossibi!i.dade em acceitarmos soluções simplistas, que merecem 
repulsa meditada. Não devemos, ·nem se pôde intellectualmente admittir 
uma fórmula unica para o Brasil inteiro, sinão adaptar tantas fórmulas sol-
vedaras de difficuldades quantos os problemas a solver. Mas isto, Sr. Pre-
sidente, com a devida correcção, de modo a que cada remedio empregado 
não vá levar ·o desespero a outras regiões, tão dignas, aliás, de serem au-
xiliadas e protegidas, quanto aquellas para as quaes o remed·io se destina. 

A politica proteccionista adaptada pelo Brl!zil, e exagera,da no domí-
nio republicano, tem valido por um dos maiores flagellos para toda a Ama-
zonia. . 

Relembrando o que ha pouco eu dizia, as obras contra as seccas, re-
gularisando o supprimento de agua para uma immensa zona do Bras11, 
que se estende desde o Norte de Minas até Piauhy, com largos espaços 
menos aridos entremeia,dos, é exacto, teem por fim aproveitar para a agri-
cultura vastas extensões territoriaes, actualmente sem valor, e visa tam-
bem fixar a população, impedir o nomadismo. 

E' inutil acrescentar ·que a passagem da phase nomade para a phase 
sedentaria é uma prova ev•idente da s ubida de um escalão no desenvolvimen-
to social. 

Essas obras, portanto, teem seu alcance social, além da repercussão 
economica. 

Mas, por ora, emquanto não abranger o plano corrector dos t'acton:s 
cosmicos, área mais dilatada, e se estender por prazos de experimentação 
mais longos, · fôra imprudente contar coin ·o auxilio advindo desse aspecto 
da actividade nacional para solver, no valle do Rio-Mar, o problema da 
cuestia da vida. 

Por largo prazo ainda, portanto, essa obra é de horizonte local. 
Relendo nos Estados do Noroeste a população que delles periodica-

mente emigra para os seringaes, diminuído dest;1 fórma o affluxo de bra-
ços para a industria extractiva da gomma elastica, dous problemas se com-
plicam: o do custo da extracção, pelo encarecimento · do braço mais raru, 
e o do custo da vida pelo augmento nos fretes, e pela diminuição na pro-
babilidade de surto do cultivo local de utilidades de immediato consumo. 

Ha, pois, para toda a selva •que produz a gomma elastica uma solu-
ção uni'ca: o abaixamento da tarifa alfandegaria, perrnittindo para toda a 
zona que não produz legumes, que só vive da industria extractiva da bor-
racha, o abastecimento de generos de primeira necessidade por um custo 
compatível com as modestas exigencias da vida dos pob!_es miseraveis que , 
lá mourejam, e ao mesmo tempo, sem que se lhes eXIJam compensaçoes 
pecuniarias de ordem tal que qualquer lucro -que possam ter no aluguer do 
seu braço desappareça pela ganancia dos fornecedores de viveres e de In-
termediarias sem consciencia. 
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A importação de taes generos rio acima e pelos seus affluentes, além 
de baratear a vida das populações locaes, virá melhorar as condições sani-
tarias de toda a zona, pela melhoria trazida á sua hygiene elementar. 

Ao mesmo tempo, reduzida a termos mais humanos a orientação pro-
teccionista que tanto tem gravado o custo da existencia nessa zona; redu-
zida a influ.encia da doutrina, na parte em que ella intervem nos fretes e 
nas leis asphyxiadoras do desenvolvimento da cabotagem, na vehiculação 
dos productos entre as differentes zonas do Brasil e entre o extrangeiro e 
os pontos interiores do nosso territorio .. . 

O SR. HOMERO BAPTIS1A - Póde accrescentar: na systematisação do 
typo da ·borracha. . 

O SR. CALOGERAS - ... na systematisação do serviço de extracção e 
de melhoria do producto, encontraremos o germen cujo desenvolvimento 
perinittirá áquellas mil?eraveis populações, aniquiladas .pelo clima e explo-
radas pelo intermediaria, sahirem da phase de vida tristiss1ma C!Ue levam 
para se erguerem a um grão de dignidade humana mais compat.ivel com o 
que deve existir em oaiz como o nosso, mesmo para as classes menos 
abastad.as. 

Nem siquer se diga que, do ponto de vista de uma exigencia intensi-
va de politica agraria prohibitiva, esse abaixamento de tarifas reoresenta 
uma ameaça. Não. Pela fa-culdade que a Constituição reservou aos Esta-
dos· de sobretaxarem a importação, revertendo o producto da sobretaxa para 
os cofres da União, si os Estados julgarem, a meu ver erroneamente, que 
a producção local se não poderá desenvolver sinão de accôrdo com uma 
protecção alfandegaria mais intensa, . as suas legislaturas poderão estabe-
lecei-a revertendo o producto, como disse, para os cofres federaes. 

A producção local não será, portanto, ameaçada por um abaixamentD 
das tarifas das alfandegas. · 

Mas o que é injusto, iniquio e immoral, é que para poder viver em 
desafogo, havendo outros meios de lucta, o Sul imponha soluções de OI-
dem tal, que leve o desespero, o soffrimento e a morte ao Norte do Brasil. 

O que disse não é novidade, mas insisto em repetir, que ó QUe se de-
bate deve ser objecto de grave meditação para os homens publicas; por-
ouanto se trata ahi do orobelma da unidade nacional, e nos soffrimentos 
cio Norte ·se encontra o fundamento mais sério do fermento separatista que, 
de tempos a tempos, em épocas de crise principalmente, irrompe nos Es-
tados marginaes do Amazonas. 

De facto, este problema. encerrado no das tarifas aduaneira~., vive so-
lapado, nas soluções alvitradas, pela acção desintegradora de factores mul-
tiformes e numerosos. A fome, a vida artificialmente encarecida, o estalão 
da vida rasteiro por imposicão do Sul á toda a bacia amazonense, a com-
binarem os seus influxos dissolventes com · a · acção de argumentos politi-
cos temerosos, que não quero referir agora. 

Por outro lado, o imperialismo mundial a presidir esse fervilhar de 
interesses desencontrados, antagonicos, muitas · vezes. E a concentração 
em poucas mãos dos mais poderosos elementos de intervenção economica 
em toda a zona onde se pro-duz a borracha, torna muito mais facil a estes 
detentores de meios · de acção moverem-se ao aceno e no rumo dos desí-
gnios e dos interesses dos propagandistas e dos partidarios da expansão 
territorial alienígena . Não lhe faltam. theoristas nem propugnadores, o que 
augmenta a delicadeza da tarefa governamental. 

Outros argumentos podem ser alt,egados. Emouanto o Amazonas produ-
ziu e foi uma larga estrada de trafego exonerado para todo o commercio 
com os paizes limitrophes. os seus mercados, não peiado!! pelas restricções 
oppostas pelas tarifas alfandegadas. -foram os fornece~o:es do interi~r do 
continente, pelo menos em parte do; Equador, da Boliv1a e do Peru. O 
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proteccionismo estaneou estas fontes de permuta em prej uizo da politica 
internacional e com graves damnos economicos. 

O SR. SIMÕEs LoPEs - Fornecedores de arNgos extrange!fos. 
O SR. CALOGERAS - Desses e dos nacionaes. 
Em outro rumo, a nova via de communicações, ào redor do globo, que 

se abre com o desapparecimento do isthmo do Panamá pela abertura du 
canal do mesmo nome, vem alterar as rel ações economicas mundiaet.. O 
littoral do Atlantico deixará por largo prazo de ser pontilhado de uma série 
de portos cte escala e de carvão para todos os navios que se destinem ás 
costas do Pacifico. 

O roteiro novo de circumnavegação affectará , 
acções. 

pois, nossas trans-

Pois bem; um meio de lucta existe, de acção immediàta, capaz. de, . em 
prno mínimo, combater com vantagens a abertura, optima, aliás do ponto 
de vista continental mas gravosa para o Brasil, da abertura do isthmo do 
Panamá: a reducção da tarifa alfandegada. 

Desde o momento em que pelo Amzonas e seus affluentes se possa 
fazer uma navegscão menos dispendiosa, em consequencia de modificaçõe~ 
liberaes na lei sobre cabotagem, por forca de attenuações do rigor fiscal 
nos tributos, reduzidos por uma sã politica de exoneração tarifaria visan-
do o barateamento do custo da existencia; desde que essa navegação se 
possa fazer de modo franco e por preço baixo, as suas mar!Yens virão 
transformadas em celleiros, suas cidades, pela reducç1io das tarifas. volta-
rão a ser o QUe eram antigamente: praças de intercambio com as republi-
cas li 'Ti itrophes. 

Este custará mais barato, será mais economico, do que aquelle que 
s~ estabelecerá pela circumnavegação pelo mar das Antilhas e pelo mar 
Caribeo, comple tada pelo Canal e pelo Oceano Pacifko. 

E' obvio. Sr. Presidente, que o cyclo das permutas, além das taxas 
ele travessia do canal do Panamá, só se conseguirá fechar nela transposição 
d~ cordilheira Andina o que representa o vencimento de differenças de ní-
vel de cerca· de quatro mil metros, operação onerosa acima de todas. Pois 
bem. pelo desapparecimento da barreira alfandegaria, pela diminuição dos 
s'l.larios, dos fretes, do custo da existencia, emfim, em todo o territorio 
brasileiro, teremos como consequencia a possibilidade de SE' chegar até 
ao sooé dos Andes, por sua vertente oriental pelas arterias in•eriores da 
rêde fluvial. E isto representa a maior parte do territorio peruano e do 
boliviano. sulcados pela rêde interior dos rios que recortam o Brasil e os 
paizes vizinhos. 

A abolição dn prohibiti smo aduaneiro, pelo illimitado surto desen vol-
vimento aa Amaznnia que póde significar, valerá como a melhor resposta 
brasileira á abertura dn canal do Panamá. E as estradas intracontinentaes, 
nas trocas dos paizes· limitrophes, poderão levar de vencida a concurrencia 
do canal isthmico. · 

A consequencia internacional é obvia : do estreitamento das relacões 
commerciaes provirá naturalmente maior intimidade nas rel ações politkas 
e assim se fortalecerá o desenvolvimento da nossa irradiação economica e 
mental pelo interior do continente. 

Tanto mais necessaria é essa solução referente ás exportações brasi-
leiras, tanto mais ella se impõe, quanto ee vae applicar exactamente á zona 
onde ee encontra o predomínio absoluto da produccão da borracha. 

E' curioso, Sr. Presidente. A fortuna do Brasil baseia-se em 84 % 
s0bre dous j!eneros: o café e a borracha. A política seguida pelos poderes 
publicas, União ou Estados, para intensificarem estas fontes de producção, 
para lhes dar amparo - não· sei si a phrase será forte de mais - repre-
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senta uma das maiores provas de inintelligencia economica que se possa 
co?J.ceber, pois em vez de auxilio e favor visa extinguil-as. 

Quem diz genero de commercio presuppõe a diminuição ao mmtmo do 
seu preço de custo unitario, e, o alargamento ao maximo dos mercados de 
consumo. 

Pois bem, em relação ao café qual foi a solução achada? Aggravaram 
o imposto com uma sobretaxa . Augmentaram, portanto, o custo pelo qual 
a mercadoria póde ser posta ao alcance do consumidor, e isso sem modifi-
car para melhor a capacidade compradora desse mesmo · consumidor, dei-
xando o producto sem amparo e o oroductor sem elementos de resistencia 
para poder luctar contra as difficuldades inherentes a sua propria lavoura 
e as que lhe são creadas por factores externos; e, finalmente, pelo augmen-
to do preço do custo, diminuid'a a acpacidade acquisitiva global desse mes-
mo mercado consumidor. Por outro lado, o que ficou dessa intervenção 
official? Para o lavrador, a sobretaxa . Um pouco menor do que a pri-
mitiva, que havia de ser transito6a segundo as promessas da occasião, mas 
.J.Ue se tornou permanente. 

Facto, aliás, normal em nossa terra onde o provisorio é eterno, e prin-
cipalmente em se tratando de materia tributaria. 

Augmentado artificialmente o preço do producto, facilitou-se a con-
currencia dos ·similares que maior margem deixam de lucro e, pois, podem 
ser vendidos por preço menor. Repercussão benefica, portanto, nu lia nos 
preços. Intervenção damninha no desenvolvimento das compras. Mercado-
ria com suas cotações ·fixadas pela ·offerta e a procura, consoante o ·po-
der acquisitivo ·dos mercados, a posição não variou. Os lavradores conti-
nuaram isolados sem organisação collectiva que lhes defendesse o;; . in-
teresses. 

Qual o lucro para a conectividade, apuravel nessa gigantesca especula-
ção valorisadora, 

Não falo, poF obvias, das aparas que ficaram em mãos de intermedia-
rias, nem dos lucros individuaes decorrentes da intimidade de determina-
das personalidades com as commissões compradoras do café destinado a 
ser retirado do mercado, e adquirido por preço bastante superior. ao das 
cotações correntes. 

Quanto á borracha ha um facto talvez um pouco mais grave. 
Telegrammas recentes de Belém communicam uma nova taxa lançada 

sobre o genero em crise, a pretexto de custeio á organisação de cooperati-
vas, isso, no momento de ancia em que a borracha está sendo levada de ven-
cida pela sua concurrente oriental. . 

Situação anorm·al que não impede o exigir-se da gomma, não o quin-
to, (o que motivou as revoluções de Minas em relação ao ouro), mas o 
quarto do seu valor. 

Ora, Sr. Presidente, não ha quem, tendo estudado um pouco esse pro-
blema economico, ignore que a principal causa do encarecimento do pro-
dueto brasileiro está na ganancia fiscal em arrancar-lhe a quarta parte do 
valor, em troca não sei de que. Não é opportuno agora, e noutra occasi~o 
o farei, discutir o acerto com que nestes dous ultimas annos teve execuçao 
o plano governamental da defesa da borracha. . 

Posso, entretanto, sem ser indiscreto, adiantar desde já algumas im-
pressões que ficaram no animo dos estudiosos desse assumpto. . 

Não sei como justificar tantos gastos de vulto notavel, em vtrt~de d~s 
quaes se verificou que eram exactas as informações dadas por an!tgos !la 
quaes se verificou que eram c:xactas as infof!Ilações dada~ .P?r anttgos yta-
jantes que percorreram a regtão da Amatoma, sem sacrtftcto algum para 
o Erario publico. 
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Pagou-se para saber o que já se sabia ou o que, pelo menos, se devia 
saber. Em outros casos, gastaram-se largas som mas para provar que er.a 
conveniente não continuar a dispendel-as. · . 

Em outros, finalmente, nem siquer esse resultado se poude allegar: 
foram desperdícios inuteis, cuja tentativa de justificação ou mesmo de at-
tenuação ha de exigir exercicios acrobaticos de intelligencía. 

Indo um pouco além, devemos lembrar, desde que a causa principal do 
encarecimento da borracha brasileira e, portanto, da diminuição na sua ca-
pacidade de exito ·na lucta concurrencial com o producto asiatico; desde que 
a principal causa reside no imposto, é obvio que o grande e immediato ele-
mento de intervenção, para luctar em favor da producção indígena, contra 
a sua concurrente oriental, e:;tã nas mãos do Governo e é a reducção do 
imposto de exportação á sabida do Acre. 

Não ha duvida que um largo plano de modificação geral do ambiente 
economico deve ser seguido com energia, pertinacia e continuidade de vis-
tas nessa região; já tive ensejo, até, de desenvolver esse ponto de vista, e 
anno passado, ao discutir o problema da borracha. E' um ponto pacifico. 
Mas outro ponto pacifico tambem é este: qu~ a realisação desse plano se 
não pôde fazer sem tempo, obra à longue échéance que produzirá resul-
tados dentro de praso dilatado, -e a situação do doente, positivamente, não 
permitte esperar. 

Isso de aguardar a floração longínqua de sementeiras actuaes, para 
um enfermo que está em perigo de vida . • 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO dá um aparte. 
O SR. CALOGERAS - Exactamente. . . é não remover o mal. . 
Si o Brazil não quer ver arruinados os Estado!\ do Norte e desappa-

recidos do activc. de sua conta internacional os milhões produzidos pela 
borracha, só tem uma causa a fazer: é permittir que a producçãQ continue. 

Ora, pela desenvolução do programma actual, isto não se dará, não 
serão colhidos resultados si não · dentro em prasos em que terá desappare-
cido praticatp·ente a extracção da borracha sy·lvestre. 

Não ha duvida que, para intervir já, praticamente, com resultado im-
mediato, um caminho unico se encontra, que é a reducção do imposto de 
exportação sobre a borracha do Ac·re. 

Eu iria mais longe, quasi até a abolição do imposto; mas, desde que 
se não possa chegar até ahi, ·pelo menos não permittir que exceda de uma 
taxa de estatistica de 3 o/o a 4 o/o . 

Compr·ehendo que uma solução destas não poderá ser dada sem sacri-
fício para o Thesourc. Nacional, e, principalmente, para os orçamentos dos 
Estados marginaes do Amazonas. Reconheço isto. W o caso de uma llcção 
conjuncta. Mas convém notar a.ue a ameaça para eses Estados existe em 
qualquer hypothese: ausencia de providencias; ou reducção, tributaria. A 
contiguidade territorial exercerá o seu influxo: n,uito caucho peruano pas-
sará como proveni&nte o;io Acre. muita borracha da Bolívia, nas mesmas 
condicões. e, principalmente, muita gomma de Amazonas, isto é, o produ-
cto tributavel maior do orçamento estadual passará a ser exportado como 
oriundo · dfl territorio federal. 

Si, porém, não fôr tomada providencia alguma. não desapp~recerá do 
mesmc. modtr a nroducçãa desse5 Estados, deante da concurrenc1a do Ex-
tremo-Oriente? E' obvio que sim, e basta, para o provar, fazer um. cotejo 
dos preços pelos quaes se obtem a unidade do peso nos estabelecimentos 
dos Estreitos ou na Malasia. e no Brasil. A inercia, {lortanto, o facto de 
cruzar os braços, significa, da mesma fôrma a ruim:~ dos Estados aue ali. 
mentam seus orçamentos com o tributo lançado sobre a borracha. E', ·por-
tanto caso' de se dizer que se trata de escolher o alvitre mais conserva-
dor, 'e adaptar uma s(}lu~ão que consinta aos Esta-dos desenvolverem-se, 
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garanta a reserva do seu futuro e permitta que a producção da gomma elas-
tica prosiga. Ou, então, é a rui na sem pro-ducção de qualidade alguma, uma 
situação economica muito mais grave. 

Estabelecida a taxa, digamo5 de 3 %, nE~ Territorio do Acre, pela dis-
tancia entre esse territorio e os portos europeus ou americanos, e pela 
comparação desses mesmos ·elementos relativos á Manáos e Belém, pôde 
se affirmar que a taxa referida corresponderá, mais ou menos, á possibi-
lidade de cobtar 4 o/o em Manáos e· 5 % em Belém, em eguldade de preço 
do producto . . 

· Parallelamente a essa exoneração fiscal, haverá necessidade de pro-
seguir a acção do Governo Federal, no sentido de melhorar a producção, 
de a facilitar, baratear e animar de modo indirecto, premiando, mesmo, por 
esta fôrma, o desenvolvimento da borracha cultiva-da. 

Agora por .outr-o lado, ·é preciso afastar de modo completo, pelo menos 
na situação actual, toda e qualquer idéa de transplantar para o nosso paiz, 
em condições industriaes que absolutamente não comportam uma acção 
destas, que .não é um progresso, mas, simplesmente, uma complicação, de 
transplantar para o Brasil a industria de artefactos · elasticos. 

A execução de um programma destes, está claro, importa em sacrifí-
cios para a União, e mais ainda, para os Estados. Pois bem, eu acho, co-
mo disse que é caso de provoca·r uma acção conjuncta de ambos, para sol-
ver es!>a difficuldade. . 

Seja come; fôr. ha de ser vencida a crise com sacrifício; encaremos es-
sz sacrificio, e proeuremo!s limitar o mesmc po: un: accõrdo 'entre O!s in-
teressados. 

A Amazonia· tem produzido bastante - é uma confissão dolorosa, que 
se precisa fazer - para o Erario publico, sem receber .:ompensações; .e 
no momento actufll ella tem o direito de exigir desse mesmo Thesouro um 
sacrifício pecuniario, que ga·ranta a existencia propria, não ha duvida, de 
toda a região, mas que garanta tarnbem largas parcellas contribuitivas de 
receita para a fortuna publica e, corno consequencia, para o orçamento fe-
deral. (Muito bem). . 

E a palavra mais previdente, mais sabia, mais razoavel, que tenho 
ouvido ultimamente sobre a solução do caso, foi o conselho, dado não sei 
em que jornal desta Capital, pelo Sr. W1lernan, em que elle estabelece as 
IJases desse accôrdo: exoneração da borracha a ser exportada pelos Estados 
ribeirinhos do Amazonas, ou, pelo menos, a:ttenuação em larga escala dos 
onus fiscaes e, concomitantemente compromisso assumido pela União, 
de, por certo e determinado período, que teria de ser discutido ao negociar-
se o accô!"do. subvencionar esses Estados com quantias determinadas, afim 
de poderem fazer face aos seus compromissos no exterior. 

O SR. CARLOS PeiXOTO FILHO - Mas, isso é exequivel? 
O SR. CALOGBRAS- Não digo no momento actual, já; mas, é nesse sen-

tido -que se ha de caminhar.' 
0 SR. CARLOS PBIXOTO FILHO - V. Ex. entendeu a pergunta, como 

si fosse do ponto de vista financeiro actual; indago:· é r.asoavel, realizavel 
essa subv·enção aos dos Estados? 

O SR. CALOGBRAS - E' um caso de calamidade nacional, e bastaria um 
sacrifício, durante certo prazo, de 10 mil contos por anno . 

. 0 SR. CARLOS PBIXOTO FILHO - Para os dous Estados? 'V. Ex. sabe 
que a extincção do imposto é a liquidação orçamentaria de!les. 

O SR. CALOGBRAS - Não digo propriamente extincção, mas, grande 
baixa na taxa cobrada. E não está, quasi improficuamente despendendo 
a União somma 'da mesma ordem de grandeza na execução do prograrnma 
de defesa da borracha? · 
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Vêem W. Exs. que um largo intervallo separa similhante program-
ma, de res\\ltado immediato, no conselho tão generoso, mas, tão ridicula-
mente dado no projecto do orçamento, de diminuir de to% o tributo co-
brado no Acre, sobre a exportação da borracha daquella procedencia. 

Sendo ella de 20 %, reduzindo-o de dous oontos, isto corresponde a 
uma exoneração, por kilo, ás cotações vigentes, de 80 réis. 

UM SR. DEPUTADO - Este foi o accôrdo erttre a União e os Estados 
do Pará e do Amazonas. 

O SR. CALOGERAS - Mas, Sr. Presidente, mesmo assim, e vou atro-
pe11ando essas ·considerações finaes, vencida aue fosse essa difficuldade, 
não viria ainda solvido o problema da produccão no Brasil. 

Viver esta na base estreita de uma actividade fundada, em 5!6, em 
dous productos, café e boracha - seria desafiar novas crises e procla-
mar a impossibilidade de vencei-as de modo definitivo, para seguir regi-
men economico normal. 

Ora, é preferível que o café, como o vinho, por exemplo, que é um 
alimento de poupanca. noss'l. ser considerado como genero de primeira ne-
cessidade, e vá se infiltrando cada ve-r. m::tis nos habitas, nos costumes e 
no consumo dos differentes paizes do mundo. 

Aliás, é essa uma larga tarefa, aue está reservada á nossa diplomacia 
economica e que não tem sido, infelizmente, desempenhada com energia 
bastante. 

Para R borrac·h" . tambt>.Tll, diminuído o seu preço, os horizontes que 
se abrem á sua applicação são incalculaveis. 

()uer isto clizer aue. norma1isado o mercado oroductor. com a solução 
de tonos os nroblemas nue eu cito. 'l.s crises poderão dar-se; mas, com me-
nor freauencia e intensidade reduzida. 

Mas, ni'í.o é a so1ucão rio cAso geml. "olucão nue sfí virá ~>.m se const;-
tuindo o coniuncto das utilidades nroduzirla" no Brazil, com base tão lar-
ga. nue as crises. aue <:ão normaes T'll\ nrodnccfio. não venham. pela mul-
tiolir.iclade' de rnercaclorills obtidas, affect'l.r individualmente com tanta in-
tensirl,.de 0 rnniuncto. o comnlexo das relftcões economicas do paiz. 

UM SR. DEPUTADO - l-faia compensação. 
O SR. CALOGE~AS - B' precisamente isto. 
O paiz viverá, .si quizerem, em crises successlvas quanto a este ou 

aauelle producto, mas. relativamente ao conjuncto, cada uma· dessas cri-
ses nerderá a importancia. 

E para. encarar os rumos em que a accão discreta dos .Governos se 
deve exercer. basta relancear os olhos pelo campo da producção e pelo cam-
po do consumo. 

Um dos pheonmenos dominantes na economia mundial é a ascenção 
gradual de novas classes, das classes mai;; pobres, a um _estalão de vida 
mais alto. exi~~;encias novas que se formulam. O orçamento médio de- um 
operaria de 50 annos atraz, nem por sombra se compara com o do mes-
mo oneraria actual. aue possue uma média d~>. vida superior a certas sub-
divisões inferiores da burguesia, ha mais de 80 annos. 

Pois bem; é esse campo que a acção discreta dos Governos se póde 
exercer com resultados immediatos. 

Citarei rapidamente alguns pontos. A Republi.ca Argenti-na, os Es-
tados Unidos, a Austra!ia, a Nova Zelandia, o Uruguay, emfim paizes va-
rias pelo desenvolvimento de suas industrias pastoril e agrícolas, se tor-
nar~m fornecedores de carne, de lã, de cereaes para o mundo inteiro. 

Ha possibilidade de seguirmos aqui a mesma orientação, comtanto per-
severemos em nossos esforços e saibamos desenvolver naturalmente facto-
res naturaes, sem intervenções contraproducentes. 



-421-

Milho, mandioca, productos de pecuaria, poderão ser objecto de per-
mutas internacionaes. 

11.ssim tambem as fructas. Assim os nossos Governos soubessem com-
prehender e auxtliar industrias, que tem reservado no nosso patz um futu-
ro ao qual é impossível, mesmo com exagero, traçar limites no momento 
actual. Refiro-me ás actividades industriaes que se baseam no emprego 
de frio. ,......._, 

A refrigeração na nossa terra serviria não só para incrementar as ex-· 
portações para o extrangeiro, como para dar remedio intelligente a pro-
olemas sociaes no interior do Brasil, entre · outros o da exploração dos pe-
quenos productores pelos monopolistas, e o do barateamento dos preços. 

As industrias do frio collaborariam na formação e desenvolvimento da 
riqueza publica, quer em nossas exportações, quer nas trocas dos proprios 
mercados internos. 

Outro problema economico muito sério, cuja satisfação se impõe, é o 
que se refere directamente á alimentação de nosso povo. Hoje o trigo, em 
suas diversas fórmas de farinha, pão e massas, tem se desenvolvido no 
con_sumo dos lares mais modestos de modo tal que se póde considerar co-
mo um dos elementos normaes, basilares de consumo dessas mesmas 
classes. 

Pois bem; não estou neste ponto de accôrdo com o Sr. Homero Ba-
ptista, porque não julgo que a experiencia colhida até agora nos autorise 
a acreditar que, nas circumstancias especiaes do Brasil, a producção do 
trigo se pos!.a tazer em con(llÇues econumicas e em quantiua ... es 4Ut: sat.s-
façam as necessidades do mercado interior. 

Póde haver engano meu, e de antemão confesso com lealdade que te-
nho mais, nesse assumpto, uma impressão do que uma convicção dedusida 
dos factos. Mas é o que resulta da leitura de alguns algarismos e de in-
lormações que pude com_pulsar. 

Admittido que o facto seja exact<>, temos outro cereal que póde substi-
tuir o trigo e que cresce admiravelmente em todas as zonas do paiz, e 
já hoje é elemento essencial de alimentação - o milho. 

Um dos grandes problemas economicos internos a resolver é o da pa-
nificação do milho e do consumo regular do pão assim obtido. Isso, con-
currentemente com o cultivo do trigo, ou, como succedaneo si se verificar 
.;ue não podemos produzir o ultimo em quantidade sufficiente. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Devemos fazer o maximo esforço para 
produzir. 

O SR. CALoGERAS - De accôrdo, mas lembro o milho como succeda-
• neo do trigo, e para lhe . supprir a falta, caso se dê. 

Não fiquemos, porém, no campo da alimentação; passemos ás fibras. 
Actualmente, ha commissões que estão procedendo a um inquerito 

mundial para verificar as zonas onde o algodão se desenvolve, no sentido 
de attenuar o que os grandes mestres da industría de tecelagem costumam 
chamar - a fome de algodão. J;á a producção mundial dessa fibra é in-
sufficien~e, e mais o será levando-se em conta, já prevista, a possibilidade 
do desenvolvimento dos mercados consumidores. 

Pois bem, temos no Brazil, averiguado por profissionaes, não só agri-
cultores, mas industriaes, engenheiros, emfim por commissões compostas 
de tudo quanto ha de mais competente e de mais escolhido no campo da 
industria do algodão, que zonas inteiras existem onde se póde colher essa 
fibra em condições comparaveis ás do Egypto, quantitativa como qualitati-
vamente; e não falo do Egypto de hoje, onde uma crise se manifesta pelo 
enxarcamento fibrilar das radículas dessa malvea; refiro-me ao Egypto dos 
primeiros tempos, em que a producção unitaria era não só maior quatitati-
vamente como melhor qualitativamente do que a actual. 
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O SR. CARLOS PEIXOTO - O algodão do Rio Grande do Norte é con-
siderado o melhor. 

O SR. CALOGERAS - Posso dar uma informação pessoal. Por interme-
dio de parentes meus, tive occasião de conhecer alguns detalhes do grande 
mercado mundial de Liverpool e lá se me fa-lou no algodão paráiba de Pa-
raliyba, aqui no Brasil. Mas, o mal desse algodão da Parahyba, diziam-
me, é que não ha possibilidade de cotação firme para elle, pela irregulari-
dade do supprimento. 

Mas, Sr. Presidente, não é só o algodão; é à piteira, é a piassava, o 
côco, uma série immensa de plantas ·pertencentes á mesma familia das 
m~n~~. · 

, Porém, mais de que tudo isso, que representa talvez dezenas, quasi 
diria centenas de milhões de libras esterlinas por anno, caso se desenvol-
vessem as exportações, ha um outro producto que qualquer Governo in-
telligente e avisado procuraria pôr em giro. 

Refiro-me ao reino mineral - especialmente ás jazidas ferríferas. 
Não aconselho de modo nenhum a que se faça a exportação dos nos-

sos minerios. Acho que é um crime inexpiavel, um malbarato tão criminoso 
de riquezas nacionaes, que levou homens como Roosevelt e Wilson a 
pronunciarem, em livros e na propaganda eleitoral, da ultima campanha pre-
sidencial dos Estados Unidos, uma série de conceitos sobre o desperdício, 
sobre o criminoso desbarato das energias representadas pelo alheiamento e 
mão emprego dos grandes recursos naturaes que são as quedas de agua, 
as' reservas florestaes e as minas. 

, Pois, Sr. Presidente, uma das ma.iores energias latentes que se encon-
tram no Brazil reside nas suas minas de ferro. Não é dizer que a situa-
ção do nosso paiz é de primeira ordem; não: é excepcional. (Apoiados). 

Pois não é obvio que para um casos desses, a acção intelligertte e pru-
dente dos administradores se deve exercer no sentido de promover a utiH-
sação local desses mhierios ? e não facilitar uma exportaçao que tem, como 
triste exemplo, os maleficios que observamos em outros paizes? 

Que se deu na Hespanha, onde os minerios desappareceram? Exgot-
tadas as minas de Bilbáo, vemos ruínas e desertos os Jogares que deviam 
ser séde de uma grande · população industrial, activa e forte. 

E' o caso de Mokta-el-Hadid, na Algeria. E' o caso de todos os paizes, 
em que, por imprevidencia, ·por falta desse elemento essencial em todo o 
Governo que é procurar discernir as difficuldades do dia de amanhã, para 
as solver, essas riquezas desappareceram. 

Esses casos servem para mostrar que o Brasil póde concorrer, para se 
constituir o gra·nde merca!fo productor de ferro .de todo o Sul da America 
e, talvez, do Sul da Africa. 

Por mais acertadas .que fossem as providencias tomadas, nenhuma 
dellas surtiria effeito, si as condições do meio ao qual ellas se applic~
sem, fossem de natureza tal que, de momento a momento, variasse o esta-
lão, a base, a unidade de medida de todos os valores, levando a perturbação, 
a desordem e a anarchia a todas as relações economitas. 

Tanto vale salientar a a imoortancia vital da moeda sã no organismo na-
cional. 

Não me refiro a essa ·fixidez artificial e prenhe de ameaças que con-
siste em substituir o livre jogo de factores economicos naturaes, por um 
algarismo, por uma relação entre moedas artificialmente estabelecida, sem 
attender de modo nenhum ás condições internas do seu mercado, e ás rela-
ções que os diversos factores em que se firma a comparação dos valores, 
exercem entre si. 

Não, Sr. Presidente. Eu me refiro á estabilidade monetaria, co usa 
muito differente, em. que o valor da moeda a cada instante é fixado pela lei 
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da offerta e da procura, entre os dous gold-points, limites de sahida e de 
entrada, cousa que só se estabelece de modo permanente nos paizes onde 
impera de facto a conversibilidade da moeda á vista e ao portador em re-
gimen monometallista-ouro. 
. O SR. PRESIDENTE - Devo declarar ao nobre Deputado que está a fin-
dar a prorogação concedida ·pela Camara. 

O SR. CALOGBRAS - Sr. Presidente, si eu não puder terminar minhas 
considerações dentro dos cinco minutos que faltam, abusarei da bondade 
do<> meus collegas, solicitando mais alguns minutos de prorogação. 

Para restabelecer a paridade de nosso tão depreciado mil-réis, papel, 
apparelhos especiaes foram insti<uidos: um fundo ouro, chamado de ga-
rantia, destinado a assegurar o reembolso da moeda inconversivel, e um 
fundo papel, para diminuir a quantidade em circulação. 

Em estudos especiaes e em publicações passadas, tive occasião de pro-
var que a ascenção ao par do nosso meio circulante, representaria uma eco-
nomia annual de cerca de 150.000 :000$, só nas reducções que se effectua-
riam no serviço financeiro das dividas passivas nossas no extrangeiro, quer 
publicas, quer particulares. 

Seria a valorisação das nossas riquezas, seria a solução do ·problema 
do nosso meio circulante, seria a att-enuação dos rigores e dos obices le-
vados, pela situação economica em que nos achamos, aos orçamentos das 
claEses mais pobres da população; em uma palavra, seria mais conforto, 
mais luz, mais alma na vida humana! 

E poderia ser conseguido esse resultado sem perturbações, do mesmo 
modo pelo ·qual, em 67 annos de monarchia, o Brasil actual, que não é mais 

· -:lo que o desenvolvimento do Brasil de 89, se fez grande, forte e poderoso! 
Mais do que isto. Os 43 annos de vigencia da lei monetaria de 1846, 

que fixou o nosso actual paurão, permittiram que a taxa cambial média 
se mantivesse acima de 25 pence. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Abaixou sensh·elmente durante a guerra do 
Paraguay. 

O SR. CALOGERAS - Isto, apesar de, como muito bem lembra o nobre 
Deputado, duas campanhas no exterior e da abolição da escravidão. 

Pois bem; reencetar esta tradição, •que vinha do Imperio, foi o escopB 
dos estadistas da Republica, desde que se normalisaram as condições po-
liticas do paiz. 

Foi o que fizeram Prudente de Moraes e Bernardino de Campos, Cam-
pos Salles e Murtinho, . Rodrigues Alves e Leopoldo de Bulhões. 

Pa1allelamente ao córte de todas as demasias, ao apoio dado a todas 
as iniciativas fecundas, promissoras de messes immediatas, funccionaram 

.os apparelhos saneadores da circulação. 
E funcionaram de que forma? 
Ao deixar a presidencia da Republica, em um documento memoravel, o 

conselheiro Rodrigues Alves, pôde salientar que em 14 de novembro de 
1906, dado um balanço inesperado em todas as caixas, em Londres como 
no Brasil, os recursos ouro existentes se elevavam a cerca de 11 milhões 
de libras, já deduzidas as prestações de tres cçlUraçados, e todas as des-
pezas em dia. Na mesma epoca_ o fundo de garantia attingia a cinco mi-
lhões e duzentas e cincoenta . mil libras. 

Quer dizer, ao passar a presidencia ao seu successor, o conselheiro Ro-
drigues Alves deixava intacto, em Londres, e nas caixas das repartições ar-
recadadoras do Brasil, o fundo de garantia no valor de 5 1 14 milhões. 

Triata e um mezes depois, ao assumir o Governo o Sr. Nilo Peçanha, 
encontrava em Londres um milhão e um quarto apenas, sujeito ainda ás 
despezas do mez; o mais tinha desapparecido nos apertos da situação de 
1908 .' E, neste ponto, creio que procede inteiramente o aparte dado h a pou-
co pelo meu amigo, Sr. Carlos Peixoto, quanto a demasias orçamentarias. 
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Dahi a necessidade de se tornarem menos accessiveis á disposição dos 
Governos quantias depositadas em Londres, com destino ao fundo de ga-
rantia. 

De permeio, tinha sido votada a lei creadora da Caixa de Conversão, 
e este mesmo fundo de garantia houvera desapparecido com as modifica-
ções profundas feitas na lei que a tinha creado, si, em boa hora, o Gover-
no do Sr. Affonso Penna não tivesse i11terpretado a lei de uma fórma di-
versa daquella que o Senado da Republica 1déara. AHás, a interpretação do 
Governo teve a sancção do Poder Legislativo, que não só nos orçamentos 
autorisou a cobrar a rece1ta, como na escrlpturação do Thesouro que o 
Congresso acceitava, consignou os recursos p rovenientes dessa mesma co-
brança de accôrdo com a mterpretação dada pelo Executivo. Foi, portanto, 
acto inteiramente legal. 

Mas é preciso notar isto: desde logo o dever que se impunha era o de 
restabelecer esses fundos. Isto foi o que procurou immediatamente fazer 
o Sr. Ministro da Fazenda, o Sr. Leopoldo de Bulhões, o mesmo Ministro, 
a cuja gestão, combinada com a orientação clarividente do Sr. Cons~lheiro 
Rodrigues .AlV1es, era devida á situação flores-cente, que descrevi como 
sendo a de 14 de novembro de 19J6. 

De facto, para reconstituir os fundos accumulados pela Nação até 
áauella data. havia difficuldades prévias ou preliminares a remover. 

Foi o que se tentou fazer, ou antes, foi o plano que se iniciou por uma 
larga série de conversões que permittiriam libertar recursos e antecipar as 
amortisações, de modo a que, pelo restabelecimento integral do creaito do 
Brasil, se pudessem enrabolar novas operações em que o saneamento da 
circulação vies5e baseado em um fundo de garantia reconstituído. Foi, cum-
pre acrescentar, a orientação seguida tambem na lei organisadora da Caixa 
de Conversão, em janeiro de 1911. - · 

-0 SR. PRESIDENTE - Attençã:o! Observo ao nobre Deputado que a hora 
da prorogação está esgotada. 

O SR. CALOGERAS - Ad~ertido por V. Ex., de que a hora da proroga-
çãó está terminada, solicitarei mais meia hora de p:--=>!"ogação. (Consulta-
da a Casa, é concedida a prorogação). 

O Sr. Calo geras (continuando) Dizia eu que este foi o intÚito da 
lei de 1911, mas aqui já era muito mais grave a responsabilidade do Go-
verno actual. 

A lei de 1911 mandava reconstituir este fundo. O menos, portanto, 
aue se oodia fazer. era não 6esv1ar do seu fim normal e ae sua applica-
ção legal as verbas cobradas especificada-mente como receita propria desse 
apparelho. 

Pois bem, Sr. Presidente, a Camara inteira sabe e o paiz tambem, que 
d'lste fundo de garantia, depois da votação da lei de 1911, que taxativamen-
te mandava applicar, pelo menos, as receitas especiaes cobradas para a sua 
constituição, é causa sabida que estes recursos, por uma criminosa ligei-
reza de mão, contra os interesses da Nação, foram app!icados ás despezas 
correntes da administração. 

0 SR. CARLOS PEIXOTO ·- E de que natureza! 
O SR. CALOGERAs- E' verdade! Pois bem. Assim, dilapidando reservas 

tão custosamente accumuladas e pedidas á Nação, á custa dos maicnes sa-
crifícios, esta pratica governamental delictuosa se fez praticando maleficios, 
cujo alcance se póde medir com· o enunciado de simples algarismos. 

Hoje em dia o fundo de garantia é uma rubrica que figura nos do-
cumentos de contabilidade, não tem existencia real correspondente. 

O SR. CARLOS PEIXOTO - Só existe o corpo de delicto do crime. 
O SR. CALOGERAS - V . Ex. definiu coín extraordinaria felicidade o ca-

so; só existe o corp? de delicto do crime. 
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Esse fundo de garantia, no momento actual, deveria elevar-se a cer-
·ca de 13 milhões de libras. Ora, 13 milhões - de- libras ao cambio de 16 
pence, representam cerca de 200 mil contos, isto é, a terça parte da actual 
circu_lação inco_nversivel. Basta citar estes algarismos, para mostrar quão 
prox1mos estar1amos, si por acaso já não estivessemos na phase da suspi-
rada conversibilidade ao par. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Leve em conta os lucros do fundo de res-
gate. · 

O SR. CALOGERAS - Ainda, diz V. Ex. muito bem, com a diminu1ção 
do papel-moeda retirado de circulação pelo fundo de resgate. . 

O calculo que estou fazendo é ao cambio de 16 pence, e sei bem que, 
.com o influxo dos factores que venho citando, o cambio não estaria nisso. 
Calcul·emos ao cambio de 27; teríamos 115 mil contos ou 19 % do papel 
inconversivel em circulação. Portanto, pelo livre jogo dos factores economi-
cos naturaes; pela simples obseryancia da lei (nem precisaria acção dos Go-
vernos, bastariá que não agissem e cumprissem as normaes .Jegaes), esta-
riamos, neste momento, com a relação entre o pa-pel inconversivel e o las-
tro ouro em um nível intermedio entre 19 por 100 e 33 por 100, provavel-
mente cerca de 23-25 %, ou a quarta parte do meio circulante. Gráo de 
aurificação sufficiente para já permittir delinear planos de abolição do cur-
so forçado, dado um conjuncto de circumstancias favoraveis e ainda levan-
do em conta que a lei que abole o curso forçado não faz mais do que con-
signar o que na pratica já é corrente. Sancciona o facto preexistente. 

O SR. CARLOS PEIXOTO FiLHO - Aliás, isso não era impossível de 
1911 para cá. 

O SR. CALQGERAS - V. Ex. sabe que, principalmente, quando divirjo, 
a minha lealdade é absoluta. E devo, por honra de minha probidade men-
tal, affirmar: reconheço que a política que defendo póde coexistir com o 
funccionamento da Caixa de Conversão. 

E isso eu digo, apezar de adversario deste ultimo instituto. 
0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO dá um aparte. 
O SR. CALOGERAS - Isso mostra a grandeza do crime que se commet-

teu, em abandonar a política inaugurada em 1897. 
E para que? Em que se empregaram esses fundos? Para que se deu 

esse abandono? Para satisfazer a pruridos e innovações, para dar cumpri-
mento a programmas mirificos, para se executarem obras de vantagem e 
de opportunidade, pelo menos, dis·cutiveis, pa-ra satisfazer gloriolas de fa-
zedores de obras! ... 

Vaidades pessoaes a sobrepujarem os interesses da communhão ! .•. 
Entro agora na analyse do aparte do nobre Deputado, em que S . Ex. 

affirmava que essa política póde coexistir com a Caixa de Conversão. Pó-
• de coexistir, é indubitavel, mas, esta ultima, viria dar solução mais cara e 

demorar o advento do regimen, pelo qual todos nós anceiamos: a conver-
sibilidade da nota á vista e ao portador. Isso, porque a circulação dos cer-
tificados da Caixa vem augmentar a difficuldade ou pelo menos retardar 
ó saneamento, principalmente no momento actual em que, por mais uma 
violação da lei de 1911, os certificados da Caixa de Conversão não corres-
pondero -ao deposito existente. _ 
.. Uma das mais prementes obrigações do Thesouro, ao ser votada a lei 
citada, que o Congresso acceitou por inspiração do Governo actual, teria 
sido reconstituir pelo menos o deposito metallico da Caixa, que servia de 
lastro á emissão a 100 % dos certificados em circulação no mercado até 
hoje. Vinte mil contos lá não estão. Significa ess·e facto que, apezar de 
chamada circulação conversível, a que por ahi existe é uma circulação fi-

, duelaria, que anda em giro e em concurrencia com a inconversivel. 
Eu iria muito longe si quizesse analysar, por miude e detalhadamente, 

os inconvenientes que vejo na Caixa de Conversão, o seu influxo entorpe-
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cedor na valorisação da riqueza publica, e, principalmente, o motivo pel() 
qual digo que ella torna mais difficil a ascenção á - paridade, que o nobre 
Deputado por Minas, tanto quanto eu, deseja, e est-abelece a crise perpe-
tua por ella gerada, crise paradoxal.: por exeesso de emissão e por defi-
ciencia desta. 

Explico-me. Neoplasma, que é, do {)rganismo financeiro do paiz, não 
coordena esforços: provoca difficuldades. Não obsta o apparecimento de 
paroxysmos : antes lhes dá origem . Não se am{)lda ás C{)ndições do merca-
do; antes delle in depende e lhe acarreta complicações. 

O fluxo e refluxo do ouro não guarda a menor proporção, a menor re-
lação com o giro, o _ambito, o desenvlvimento das transacções commmerciaes, 
base de toda a circulação monetaria, realmente sã. 

Cousa mais curiosa; alteia os preços e, portanto, encarece a vida,· .quan-
do os depositas affluem, porque com a entrada do ouro, com a emissão de 
certificados conversíveis, dá-se o phenomeno conhecido em economia p{)í 
"apreciação dos generos", augmento do valor destes, comparado á base que, 
relativamente, diminuiu de valor; e, ainda, apparente paradoxo, eleva o cus-
to da existencia, os preços, porque, uma vez que os certificados conversíveis 
são chamados a troco, a reembolso, já estabelecida no mercado a toleran-
cia da emissão anteriormente feita, dá-se uma relativa escassez de numera-
rio e dahi o encarecimento do aluguer do dinheiro, do juro. 

Para se vêr a que ponto póde chegar a gravidade da crise de numera-
rio creada pelo movimento da Caixa de Conversão, independentemente das 
exigencias d{) mercado, basta citar o facto seguinte: o maximo dos depo-
sites na Caixa foi attingido no . dia 12 de fevereiro deste anno, com i ..... 
26.773.071-5-7 2Jl0, correspondendo a 401 .596 :069$203; h ontem, ultimos da-
dos que conheço, estavam depositados M mesmo instituto, i 18.609.198-14-8, 
ou sejam 279. 137:331$079; quer isto dizer que em nove mezes houve uma 
retirada de numerario da circulação, no valor de 122.458:000$000. 

O SR. SIMÕEs LoPES - A Caixa foi creada para isso mesmo. 
O SR. CALOGERAS - Está <:Iaro; mas digo que a crise de numeraria 

que ella p.roduz póde ser resumida nisto: em nove mezes sahem da cir-
culação 122 mil contos de réis, isto é, o que, para ser diminuído na mesma 
circulação por occasião do funding loan, exigiu um quadriennio inteiro. 

Tal inelasticidade, além de perigosíssima, perturba o mercado legitimo 
em vez de o auxiliar. Foi este um dos motivos que me levaram a combater 
similhante apparelho, tanto mais quanto, na lei .reorganisadora do Banco do 
Brasil, se acha, em germen, um outro instituto, -que dá remedio aos ma-
les que aponto na -circulação da Caixa, males que esse apparelho solvedor 
da lei de 1905 corrige. 

Refiro-me a um sys~ema de circulação fiduciaria que guarda inteira 
proporcionalidade entre a totalidade das cedulas em giro e o vulto das 
transacções do paiz, em que se estabelece o parallelismo completo entre os 
meios de troca _ postos á disposição do publico e o complexo de exigencias 
reveladas pelas -mesmas permutas ; e isto por uma previdente, prudente, sa-
bia, e cautelosa politica de desconto. · 

Alludo ao Banco de Emissão, unico orgão de emissão fiduciaria ; mas, 
por emquanto, isto não passa de uma aspiração irrealisavel de modo pra-

'tico e estavei. E' um dos pontos a realisar no programma de Governo que, 
tendo saneado a circulação, tendo restabelecido normalidade nas rel_ações 
economicas do Brasil, possa cogitar em dar solução e remedio indispensa-
vel ao problema da circulação, independentemente da ingerencia official. 

Tanto vale dizer a inopportunidade da medida, por emquanto, a sua 
inexequibilidade, e, mais do que isto, o ser criminoso tentai-a no momento 
actual. 

Sr. P residente, continuo a achar a Caixa uma excrescencia financeira; 
mas reconheço, é meu dever de politico, porque nã{) estou discutindo aqui 
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em uma Academia de Sciencias Moraes, nem estou debatendo theses de 
economia politica, que tenho de agir de accôrdo com o meio, tolerar o fa-
cto, procurando corrigir as suas demasias, evitar os seus males. Reconheço 
que a co-.existencia, entre a Caixa de Conversão e a politica inaugurada pelo 
Sr. Murtmho. s~ pode fazer. Mas, a permanecer a Caixa, pelo menos, fa-
çam-na contribUir para o saneamento da moeda, do meio ci.rculante, em vez 
de oppôr a isto os maiores obices, como tem sido quasi permanentemente a 
sua funcção. 

_Não é agora o momento de tratar do assumptoi não sou affoito de 
mais, entretanto, em desde já affirmar que ha meios de combinar esses ele-
mentos - a emissão da Caixa de Conversão, a reconstituição do fundo de 
garantia e a politica de restricções - de modo a poder, em praso relativa-
mente breve, chegar ao resultado que todos desejamos~ o saneamento da 
circulação, a conversibilidade da nota ao portador e á vista. 

Por emquanto, dizia eu, é prematura qualquer intervenção neste sen-
tido; ella virá quando se restabelecerem a calma e a normalidade nas re-
lações economicas do paiz. 

Então, solvidos esses problemas todos, desanuviados os orçamentos 
federaes pelo apparecimento de recursos, e pela diminuição das sommas 
precisas para remessas ao exterior, surgirão fontes especiaes de receita 
para satisfazerem a um outro ponto fraco, fra·quissimo mesmo, do nosso 
organismo financeiro. 

Quero me referir á politica de amortisação que temos seguido por cri-
ses desconnexas e sem energia sufficiente. 

Não pertenço ao numero daquelles a quem amedronta o vulto da nos-
sa divida externa. 

Ouço constantemente, em particular o meu distincto amigo, Sr. Mar-
tim Francisco, alludir ao immenso essor que tiveram os nossos títulos no 
extrangeiro, ao endividamento progressivo do paiz. 

Ora, Sr. Presidente, não tenho esses receios em egual grão. O exame 
desapaixonado das varias parcellas de q~ se compõem as nossas respon-
sabilidades no exterior dá a certeza absoluta de que a maior parte dellas 
corresponde á acquisição de um acervo que, directa ou indirectamente, já 
produz renda, apparelhamento esse que, em alguns pontos, traz em si pro-
prio as fontes de receita precisas para a amortisação correspondente, em 
praso ainda mais curto que o previsto nos contractos. E' o caso dos Resci-
sion Bonds, e, como este, muitos outros. 

· Não é tanto por isto, todavia, que me não inspira receios o vulto de 
nossa divida externa: é principalmente porque, de um modo quasi ininter-
rupto, desde que foi contrahida, a ella se ' applicou o principio da amorti-
sação. 

Divida amortisavel não é divida que faça medo - desde que a amor-
tisação se realise, está claro. 

Naturalmente, isto não é motivo para se desenvolverem inconsideravel-
mente taes compromissos, mas é razão mais que sufficiente para que se 
os encare com calma. 

Agora, si esta é a minha ~mpressão quanto a esse. ~spe7to do nosso pas-
sivo diametralmente opposta e a que me produz a diVIda mtema. 

'vejam VV. Exs.: temos ahi, em circulação, cerca de 700.000 apoli-
ces de 1 :000$, isto é, 700 :000$ em giro, com tendencia a se transformarem 
em divida perpetua a 5 % de juro, o que é absurdo e monstruoso. 

A propensão ao augmento, a Camara ~ conhece. EH~ se_ rev~la a tod~s 
nós, por um appello impensado ao . credito, . p~las apphcaçoes mtemp~sti· 
vas fóra de proposito entregues a mtermed1anos sem Sllrface, da lei de 
190J, e de tantos outr~s meios de desperdício, postos a serviço da insania 
financeira. . . . _ . 

São saneamentos que a cada instante se 1mciam, sao as VIllas militares, 
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são os appellos ao credito para compras de armamento, são apolices emit-
. tidas para pagar estradas daqui á Lua ..• 

UM SR. DEPUTADO - A divida do Lloyd. 
O SR. CALO GERAS - ... é a divida do Lloyd, um dos capítulos mais sé-

rios da censuravel gestão do Governo em relação ao Banco .do Brasil. 
. Sr. Presidente, é o caso de olharmos para um paiz que eu considero 
modelar em tudo, menos quanto á fórrna de .governo, que é a monarchica, e 
eu sou r·epublicano - e mesmo ahi talvez fos•se o caso de verificar si não 
vae um pouco de ·preconceito de minha parte ... - a Inglaterra. 

O que tem feito a gr andeza e predomínio da:quel'la nação, .não é exclu-
sivamente a ' irnmensa capacidade irnmanente do seu desenvolvimento in-
dustri:Jl, des.d·e cedo comprehendido e auxiliad·o pelos Governos. 

Não é sórnente o ter-se constitui.do, a principio·,, exclusiva monopolista 
dos .transportes marítimos, hoje ainda occupando neste ramo de a·ctividad e 
uma posição que se não compára com a de nen•hurna outra Nação. Não é 
o facto de serem os banqueiros inglezes banqueiros do mundo inteiro, e a 
City urna especie de Cleering Hou.se universal. Não é só o ter possuído 
d.urante largo prazo o privilegio do ferro e do carvã-o ... 

O SR. CARLOs PEIXOTO FILHO - O carvão .descoberto quando se co-
meçou a a·pplicar ·o vapor. 

O SR. CALOGERAS - . . . posição essa que o Reino Unido só p·erdeu ui-
. tima:ncnte, e mesmo assim ·parcialmente, porque quanto ao carvão exportado 
ainda a conservou, e quanto ao ferro, si cedeu a primazia aos Estados Unidos, 
.em primeiro :Jugar, e em segund·o lugar, á Al'lernanha nas producções globaes, 
suas exportações .ainda conservam a dianteira. Não é tarnbem o acto genial 
de se ter intelligentemente constituído sob a inspiração de Peel e Cobden em 
me1·c;~do franco para os e xrortadores do mundo inteiro. Foi •o ·conjuncto (·e 
tolos esses elementos e mais al·guns que produziram a grandeza, o poder 
e a quasi indiscutida superioridade mundial da Inglaterra, assim corno a 
applicação do principio que, desde a fórmula de Price, na constituição do 
Sin!cing fund, até ás fó-rmulas modernas postas em pratica .para amortiz.açã·o 
de su~ divida, com todas a& iniciativas, adrnirav.eis e imrnensas, acceitas 
por aquelle •paiz, perrnittir.arn que hoje sua ·divj.da seja menor do que um 
secuio atraz. 

O SR. CARLOS PEIXOTO .FILHo - Menor do que em 1816. 
O SR. CALOGERAS - ·Menor do que depois d·e Waterloo. 
Pois bem; é o exernp'lo que devemos seguir. Já o •adoptámos quanto 

á divi<ia extern.a; devemos, do mesmo modo, dar-lhe ap·plicação na divida 
interna, quer na parte considerada .corno divida fundada, quer nessa ~er
rivel ameaça que se chama divida fluctuante, para a qual não é demais 
chamar a attenção dos competentes e do Governo; e, finalmente, quanto 
a es·sa outra fracção que se denomina papel-inconversivel. 

· Para a ·realizaçã·o ·d.este pro-grarnmoa .que eu reconheço ser muito alto, . 
vast-D e trabalhoso, ·não é rni-stér, entretanto, nenhum esforço sobrehumano. 
BastK •que o Governo do Brasil ·possúa ·as virtooes oppostas áquella ultima 
eaus;. que eu apontava á crise economica d.o paiz, a asthenia governat1va. 
Basta, para agir vi-ctoriosarnente, que e'lle tenha vontade e saiba querer; 
que, uma vez adaptado o rumo· a seguir, siga ·s·eu caminho sem se desviar _ 
do alvo. 

· E, para isso, ;por mai'S ·p'leonastico que seja, só me cabe - repetmdo 
o que tenho dito tão frequentemente urna vez que ·a repetição é a unica 
figura ·proveitosa de rhetorica, insistindo para que isso se grave no in-
conscknte naciona~, l!anto ·quanto a um brasileiro, amigo da sua terra, é 
licito dar co·nselh_o - 'Pedir que nos .dirigentes das cousas publicas, nos 
respo!lsaveis p,eJa direcção da Repub'lica se possam ·encontrar reunidas tres 
qua1!ctndes: bom senso, ·competencia e energia. (Muito bem'; muito bem. 
O o•·ador . é viJvamente cumprimentado por seus col/.legas.) 
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O Sr. Ar.istaroho Lopes - Sr. Presid·ente, ao occupar ·es·ta tribuna, 
não é meu · intuito retardar a votação do orçamento da Re-

Sessão de 27 de ceita, tão brilhantemente organizado pelo nosso distincto 
Novem1n-o col!ega Sr. Homero Baptista, cuja capacidade financeira 

todos nós reconhecemos e proclamamos. (Apoiados.) 
1Penso ser .dever de _todos nós dar a-o. Governo, 11ão só os orçamentos 

de que precisa, como tambem os meios nece5sarios e imprescindíveis para 
comba-ter a crise .que tão profundamente perturba a vida normal do p-aiz. 

Não sou daquelles, 'Sr. Presidente, que s-e atemorizam deante da actua'l 
situaçã-o ·fi.n·anceir.a; Penso que as nossas difficuld·ades podem ser perfei-
tamente debel!adas, uma vez q-ue o Sr.. Preside-nte da Republica queira 
manter-se nos principias de verdadt:ira economi-a e col'Tigir os abusos· que 
se notam na aha administraçã-o od'o ,paiz. 

Não acredito tratar-se de uma crise economica. 
As crises economi•cas, como V. Ex. sabe, se accentuam ou pela re-

ducção da massa gera·! dos prod-uoctos ou .pela d'esva·l·o.rização desses mes-
mos productos. Felizmente não se dá nenhuma dessas hy-potheses. 

A -est-atís-tica nos affirma que o nosso .d·esenvolvimento economico mat-
cha f.irme e de -um modo verdadeirame-n-te espantoso. A nossa exportação 
que t:ra em 1889 de 255.778:576$, ascendeu em 1912 a 1.119.737:180$00(). 

Ora, Sr. ~residente, um paiz que cifferece uma estatíst-ica des-ta 
natureza não é, certament-e, um paiz empobrecido ou enfraquecido em 
sua.> ·fontes de .p:r-O>ducção; ao contrario: é um paiz de largos recursos 
e de -um futuro bri'lharrte. 

Não é sómente isto: se confron•tarmos· as estatísticas dos ultimos quin- . 
q.uennios, vemos que a nossa expor-tação de mercadorias offerece grande 
vantagem á economia .nacional. _ 

O sal.do d.e nossa exportação sobre a impo.rtação, no quinquennio de 
1888 a 1892, foi de 25.899:000$ ; no d·e 1893 a 1897, de 7.949:000$ ; no 
de 1898 a 1902, de 45.4-69:000$; no de 1903 a 1907, de 75.185:000$; e 
n'o de 1908 a 1912, foi, finalmern:te, de 75.712:000$. Por esses algarismos 
nota-se não só o augmento progressivo d.a nossa p-r-o.d.ucção, como tam-
bem c;ue os nossos productos acham-se re-gularmen-te valorizad<Js. 

Tambem podia, para demonstrar a nossa prosperidade economica, exa-
minar o. movimento crescente d<J nosso commercio i-n-tern<J e das nossas 
industriaes; o dCJoS fretes das estradas de ferro e navegação por cabotagem; 
o c rescimento doas rendas do patrimonio nacional, apezar de pessimamen-te 
administrado, etc. (Apoiados geraes.) 

Não o faço, porém, para não fatigar a Camar.a e mesm-o porque esses 
dado.; constam do •projecto do Orçamento da •R·eceita. 

São, pois, evidentes as provas, Sr. Presidente, de que -as .forças pro-
ductor.as d-o -paiz se acham em grande actividad·e e que, por co.nseq.uertda, 
não !1:1 motiv<J para o descred'ito que se es-tabe'lece entre nós, passando até 
noss~,; fronteiras, pa!'a se crear uma atmosphera de 'desconfiança a nosso' 
respeito -n{) extrangeiro. 

· üos nossos .prod·uctos, só a borracha é que se acha profundamente 
deprec!ada e para ella é ·pre•ciso -tomar-s-e provi-dencias muito sér,ias. 

Como sabe a Camara, a 'borracha foi considerada, até pouco tem·po, 
monopolio natural do Brasil, e o seu valor excessivo na industria moderna 
determinou, não só eooai<Js de cultura em varias pontos do globo. como 
tambem combinações chimicas para producção da borrachca synthetica. 
(ApQ.iadOiS.) Diante de todo esse preparo -para combate -decisivo á nossa 
hevéa •amazonense, o nosso Governo, bem como os d.a Amazonia, perma-
neceram indifferen·tes e descuid-ados, só despertando agora, e isto mesmo 
poroue o nos·3o intercambio sentiu profundo desequilibrio ! (Apoiados e 
apartes. ). · 
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Tmhamos creado o Ministerio da Agricultura para curar desse e de 
outros assumptos, mas sabe bem a Camara o que t·em f·eito esse novo 
minotauro dias rendas publicas. (A'PoÜldas e apartes.) •• 

Frn vez de preparar o apparelho necessario á defesa desse producto, 
que tão prodigamente nos deu a natureza, limitou-se a propôr uma provi-
dench util, é verdade, a diminuição do imposto de eX'Portação, sendo as 
outra.;, medidas perfeitamente anodinas, sem valor real na luta que n'Os 
offerece a .borracha do Oriente. (Apoiados.) · 

Não é, certamente, com fitas cinematographicas, nem com exposições, 
e menos aind:a com apparatosa e ·[.ux.uosa commissã'O va•lorizaodora, funccio-
nando aqui na Cap:tal, que havemos de resolver tão grave problema. 
(Apoiados. ) 

Eu não sou tão radical como o. ]orno!. do Commercio, qua.ndo propõe 
resolutamente a suppressão do -Ministerio da Agricultura, como um appa-
relho inuti'l e prej udici.al nas actuaes condições do paiz; mas, penso que, 
a não ser elle ·C'Ompletarnente reformado, devemos supprimH-o, como ruinoso 
ás no!.sas finanças. (M:Uito bem; muito bem.) 

Plifa combater a crise da borracha, as providencias a tomar-se, devem 
ser <mtras: a ·reducção, ou mesmo a Euppressão do imposto de ex·portação 
pela União e ·pelos 'Estados interessados no pro dueto; a commuillicação 
rapid·~ e constante entre ·os cen1ros productores e os comrnerciaes; a re-
ducçilJ dos frétes sobre mercad•o.rias ou generos de consumo, cujos preços, 
no tnterior do Estado do Amazonas, são verdadeiramente ·f.antasticos, não 
permittindo a •barateza do trabalho, sem o que· seremos d·efinitivamente 
supp'hmtados na luta. (Apoiados.) 

E', ta:mbem, indispensavel localizar o trabalhador nacional nos centros 
productores da borracha, dando-se-lhes todas as garantias de ordem ·e t·ra-
bat•ho, e permitündo-s·e-[he:s a posse e domínio do sólo por e!les culti-
vado. (Muito bem; muito bMt.) 

E' necess11rio, Sr. Presidente, es.tabelecermos, quandD nada, essa re-
lação de igualdade entre o trabalhador nacional e o extrangeiro. (Apoia-
doo.) 

·Nós conhecemos o modo carinhoso com •que são, peto nosso Gaverno, 
acolhidos os colonos extrangeiros; têm agaza:lho em confortaveis hosp.e-
darias, recursos medicos e ,pbarmaceutioos, instrumentos de trabalho, di-
nheir·.> ·e terras demarcadas para cultivar, das quaes se tornarão proprieta-
rios mais tarde. (!Apoiados.) 

Ao trabalhador nacional nada se faz, embora vá elle ha·bitar as re-
giões inhospitas do paiz. (Apoiados.) 

J ngados em porões i·nf.ectos de navios, sem o· menor conforto ou hy-
giene, e lançados mais tarde nas regiões perigosas d-o Acre e Purús, nao 
encontram ahi nem hosp.edarias, nem medicos e pharmacias, nem alimento, 
nem d'inheiro, nem mesmo um lote de terra que possam tranquii'Iamentt: 
occupar e desenvcrlver a sua actividade. Lá vivem como escrav'()s, a t-ra-
balhar por conta de tercei·ros, até que a morte se compadeça da sua roi-
seria, já que não encontram o amparo que a patria deve a todos os seus 
filhos. (Muitos apoiados e apartes.) 

E, nG em tanto, a vastíssima extensão ter·ritorial da Amazonia continúa 
despo1•oada! 

Esse lad'() da questão é, sem duvida, o mais sério: sem prender, por 
interesse real, o trabalhador ao sólo, á cultura e á colheita da hevéa 
amazonense, não terão a esta·bilidade necessaria. Com as oscillações nos 
preço<> da borracha, os trabao!hadores augmentarão ou diminuirão, p•odendo 
mesmo desapparecer desde que os salarios não attinjam . ao ·preço cor-
respondente á satisfação das suas necessidades vitaes. (Apoiados.) 

A J.u.cta está travada . e nós devemos estar prep·arad'os para resistir. 
á competencia oque nos offerece a mercadoria psiatica. 
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'' localização de trabalhad·ores ;póde e deve ser feita sem demora, 
não só com a verba destinada a esse ·fim, com() tambem pela verba de 
immigração. (Apartes.) 

·E:. a proposito da crise da •borracha, convém lembrar que ha qu'l.si 
meio seculo uma crise seme'lha!nre a•ppareceu, affectando- a zona ass:J· 
careira: l!m nov-o prod.ucto extra-hido da ·beterraba e fortemente protegido 
-pelo; Governos europeus ameaçou suppla-ntar o assucar d·a canna, causando-
:he os ml!iores prejuizos. 

O Governo de então, apezar de tratar-se de um genero de al:men-
tação .publica e de uma industri-a a mais antiga do púz, e {!Ue já havia 
oontnbuido com grandes som-mas em largo período da nossa historia, para 
as dcspezas pub'licas, não amparou convenientemente o nosso producto, e 
seu pwcedimento dubio e vacHlante, no momento agudo da crise, deter-
mi-nou o empo.brecimento d:aJquella :oona, que ainda hoje se resente dessa 
l:uct'l. extenuante. (Apoiados e apartes. ) 

A industria -assucareira foi mantida entre nós á custa dos maiores 
sacrihcios, procurando os agriocultores, na su•periori<dade da nossa gramí-
nea, o~ recursos para enfrentar tão _perig<l&o adversario. (Apoiados.) 

Afsim temos vivido, sem gosannos dos auxílios do Governo, tão pro-
digo, aliás, com outras industri'as. 

Ainda deve recordar-se ·a Camara da diversid-ade do procedimento do 
Governo quando se tratou da va'lorização do café e do as)'Ucar. 

O café, passando· por uma phase d~e supe-ra]}undancia, entend·eram os 
jntere~sados na su11 cultura e c!Ommercio estabelecer um pr()Cesso de va-
lorização, que deu excel!ente resultad-o. ·Foi necessario •Um emprestimo de 
18 milhões es-terlinos e o Governo Federal promptificou-s.e em endossar 
semelhante operação. 

No decurs:o do pr()Cesso valoriza-dor, ent-enderam os Estados Unidos da 
America do· Norte que o systema de armazena-gem e venda paulatina do café 
.con!'tituia um pt:rfeito trwst t: tratou logo. de corrigir semelhante inconve-
nteme nociv-o aos seus interesses co.mmerciaes. Com:o. era n-atural, inter-
veio o> nosso Governo, e, por via di_ptomatica, conseguio que fosse mantida 
a valorizaçã10. do c a fé. 

Todos nós louvamos a attitude do Governo na d-efesa do interesse na-
'cional: o que, porém, é digno de lastima é que procedimento diverso fosse 
tido com o nossa assucar, quando procurou valorizar-se por methodo mais 
modesto e sem o apparato dos grandes capitaes. (Apoiadoo.) 

0 SR. BORGES DA FONSECA - E' uma injustiça revoltante. 
0 SR. NETTO CAMPELLO - V. IEx. está discutindo bri'lhantetnente. 
O S11.. ARISTARCHO LoPBS - Para esse fim não se solicitou do Governo 

nem capitaes, nem garantias, nada abso·lutamente; ()S interessadios na in-
dustria alvitraram, apenas, que para evHar a supe·raburtdancia no mercado 
na-c•o.1al fosse fabricado assucar de inferior quali!lade e exportado para o 
extrar.geiro, porque desse mod-o se f-aria naturalmente a valorização dl() 
assucar necessoari(} ao nosso .consumo. 

Nada mais natural; nada mais -simp·tes; era um methodo semelhante 
.ao do café; apenas - sem gar.antia de credito nadona:!. 
· .Pois bem; a·o iniciar-se o pro·cesso valorizado r do assucar, surgio uma 
formidavel -campanha cont-ra ·as providencias adoptad'as:, conseguindo, por 
fim, os BAIXISTAS e a imprensa desta Capital •que o Governo estudasse o 
meio de abrir o mercado do 'Brasil ·- ao producto da beterraba. (ApOiad.Qs; 
cruzam-se muitos apartes.) 

felizmente não se consummou o attentado, que -teria como consequen~ 
da o desapparecimenúo da ind-ustrla mais ·antiga do paiz e a ruína de cinco 
ou seis ·Estados d'a Federação. (Apoiados.) 

Cabe-me, nes-te momento, ·protestar c_ontra a desiguald"ad·e estabelecida 
.entre interesses do Norte e Sul da Repu:b!ica. Fali o nestes termos porque 
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repr-esemo um Estado que, dep•ods do de S. Paulo, é o que ~ais concor:e 
para a Receita da Federação e que deHa menos recebe. (Apotado<S . ) 

O SR. NJCANOR oo NASCIMENTO -V. Ex. disse que era o Estada q!.le 
mais concorre para a Federação? 

0 SR. ARISTARCHO LOPES - Depois· d'o Estado de S. PaU'lo, é o que 
mais .conoorre, disse eu. 

O SR. NICANOR oo NASCIMENTO - E o Districto Fed·eral? 
0 SR. ARISTARCHO LOPES - Estou falland·o em Estado. 
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTrJ - 0 Districto federal é considera~o 

Esta<.'.o. 
O SR. ARISTARCHO LoPEs - E' apenas considerado. como Estado, <>· 

que quer .dizer :. que não é um Es·tadio.; tanto assim que é governado de 
fórm:. differente. E' a Capital da Republica; é o antig-o Muni<:ipio Neutrc. 

•.('lão é, porém, deste assumpto que me p.r-eoccupo neste momento; nãG· 
ouero desvimr-me do .meu obj ectivo; reservar-me-hei .para tratar destas ques:.. 
tões em ·occasião mais opportuna. (Apoiados.) 

C SR. l'IETTO CAMPELLO - V . . Ex . vai mui1o bem. 
O SR· ARISTARCHO LoPES - As crises, Sr. Presidente, são naturaes na 

vida organica .do homem, como na vida economka e financeira dos povos .. 
A sdencia consiste em prevenil-a ou diminu]-a em relação aos seus ef-· 
feitos, e é ·esta a missão dos Governos s·enS'atos e prudentes. (Apoiados.) 

.feitas essas cons·iderações sobre o estado econ·omico da paiz, veja-· 
mos y_uaes as causas que d·eterminam as grandes difficuldades d·o The-
souro. Por mais .absurdo 'que possa parecer o conceito que vou emittir, é 
elle deduzido do estudo ·attento e minucioso dos dad·os o.fferecidos pel•o 
Thesouro e trazidos, •pelo il'l-ustrado Sr. Relator da Recei·ta, 1110. conhecimento· 

· da Camara :-A -cr·ise que atravessam-os não é P!ropriamente financ~ira ; 
isto é: não é resuHante da reducção da renda publica, ·pais pel-os dados que-
mais tarde examinarei se verá que a nossa receita .tem excedido sempre :is 
previsões orçamentarias,, deixando, portanto, saldos, que desappar.:cem, é 
verdade, nos creditas addicionaes, supplementares ou extraordina;rios de qne 
tanto abusa o Govern-o . (Apoiados e apartes.) 

1\llas si as rendas publicas augmentam de um moda ·palpavel, as des-
pezas crescem de um mo.do vertiginos·o; com{) se vê pelos ·algarismos :::o-
lhidos no projecto do .Orçamento da Receita, ora em discussão. Vejamos: 
de 1908 ·a Receita Publica foi de 441.000:000$ e a Despeza de 511.000:000$; 
em 1909 a receita el·evou--se a 449.000:000$ e a d-espeza attingio a réis 
515.0CO:OCCS; em 1910 arrecadou-se .508.000:000$ e despendeu-se réis 
608.000:000$ ; em 1911, sendo a receita de 547.000:000$, a despeza subio-
a 678.000:000$, e o anno passad'o, em 1912, tivemos a receita de réis: 
604.000:000$ e uma despeza de 752.000:000$, desprezando as fra{:ções. 

Já vê a Camara que diante deste quadro não .podi·amos deixar de chegar· 
á sit1:~çã·o embaraçosa em que nos achamos. Todo e qualquer augmento da 
receita, por maior que fosse, não chegaria ·para satisfazer as -tendencias dis-
sipadoras do Gov.ern:o.. (Apoiad01s.) · 

Não é inutil co.nhe-cer a origem dos nossos males, 'Por.que só ·d'es-ta ma-· 
neira pod•eremos combate'l-os com vantagem. (Apoiados.) ·Coni estes alga-· 
rismoG, ninguem poderá certamente affirmar ~inãoa que a crise é de deficit:s 
accumuiados, de loucuras administrativas, emfim de pobreza do Thesouro. 
(Apoiados.) Sr. Presidente, o paiz dá mais do .que se lhe pede nos Orça-· 
ment:>::>, mas tudo é pouco aos gast·o~ exces~Ivos, arbitrariamente feitos, 
sem sciencia nem annuencia do •CongresS{). Com os recu-rsos colhid'os a 
mais, até o -fim do anno ,passado, devíamos ter uma situação de folga e· 
não a do deses·pero em que nos achamos. (Apoiados . ) Depois que o 
grande estadista da Republica, o Sr. Joaquim Murtinha, concert-ou as nos-
sas !;Panças, entrámos em um regimen normal de orçamentos equilibrados, 
e assim permanecemos até o anno de 1908, quando appar-eceu o •primeiro-
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defici_t . na importancia de 69.000 :000$0ÓO. Dahi em diante, tod·os -os outros 
exerc1c.os foram liquidados com deficits. Em 1909 tivemos aeficít de 
65.0üG:OOO$; em 1910 de 99.000:000$; em 1911 de 132.000:000$, e em 
I Y I<: de 148.000 :000$000! 

Não era possível; com semelhante r.egimen deficitario'> deixarmos de 
chegar á deploravel situação financeira em que nos debatemos. 

5ào estes . os ·fundamentos que .me levaram a ·affirmar que não se trâta 
propriamente de crise economica ou financei·ra, mas de embaraQOS do The-
souro com repercussão nas relaçõ·es commerciaes e · industriaes d·o paiz. 

São tão graves as pertur·bações e tã-o variados os symptomas da crise, 
que a Associação Oommercial do Rio de janeiro, pensando se·r a ddiciencia 
do meio ckcu'Iante a causa dos embaraços .ao or.edito, ultimamente notados 
ne-3ta praça, i ulgou acertado pedir ao Governo mais uma em,ssão de réis 
1GO.OOU:OUU$000. 

Eu, Sr. .Presirdente, não estranhei a lembrança de semelhante alvitre, 
po11que somos um •poV'o viC'iado no regimen .do papel-moeda e para o qual 
appel'íarnos nos momentos das nossas dl.fficuldades - sejam economicas, 
industriaes, ·fmanceiras ou de credito. 

J~i nos temp,os coloniaes, creio que em 1809, fazíamos a nossa primeira 
emissão pel1o Banco d·o Brasil para occorrer ás n:ecessidad·es da circulação, 
devido á deficiencia da moeda metallica. Depois desta, outras emissões 
fora:u feitas, attingLndo todas eHas á somma de· 21.000:000$, em 1827, 
quandr. foram encampadas peto Governo. 

O SR. MARTIM FRANCISCO - E' exacto; V. Ex. está direito. 
O SR. ARISTARCHO LOPES - Entramos francamente nes·sa época no re-

gimen dQ pa·pel-moeda de cunx> forçado, lançando sempre mão o Governo 
Imperial desse recurso para acudir ás necessidades do Theso:uro e liquidar 
deflcits, ou amparar a praça nos momentos de crise. Essas emi•osões, po-
rém, sempre f.o·ram feitas. com moderação, ·e .de tal modo, que ao ~rocla
mar-se a 1Republka, .em 1889, sõ havi-a em circu'Iação 192.800:000$, regu-
lando a taxa cambial de 27 112 a 28 d . 

0 SR. •MARTIM FRANCISCO dá um aparte. 
0 SR. ARISTARCHO LOPES - Na Reopu.bHca, OS novos estadistas, dese-

jando impulsionar rapidamente o paiz, desenv·olvendo ampla:mente o com-
merdo, a agricu'ltura e industrias, movimentando, emfim, em tod·os os sen-
tidos. as suas forças produ'Ctloras .•. 

O SR. SIMÕES LOPEs - V. Ex. ha de concordar que o conseguiram . 
. 0 SR. ARISTARCHO LOPES - Não ha d'uvid·a; mas, á custa d·e g-randes 

sacr:ficios. ( Troc111m-se varli'os apartes.) Como ia dizendo, Sr. Presidente, 
os estadistas republicanos accelerando a' marcha progressiva do paiz, em 
senti-do oontrario á boa ·razão, na fa'lta de outros meios, tiveram que enve-
Iedar ·pelas emissões de p,apel-«<loed•a, sem calcula-r ou medir as consequen-
cias de tão perigoso recurso. (Apartes repetidos.) E assim foi que, sendo 
o .meio circulante do paiz de 192.800:000$, elevou-se pouco depoi's a 297, 
561, 567, 711, 720 e a 785 mil contos! E o cam,bio, verdadeiro thermometro 
dó nos.so credito, que se achava a 27 7!8. foi baixando paulatinamente até 
chega·r á taxa de 5 5\8! Era a fa'llencia naci(}nal; todos os . nossos recursos 
se torna-ram insufficientes pam pagamento dos nossos C'ompromissos exte-
riores . . (Apa,-tos repetidos.) 

Os nossos credores indicaram as condições da moratoria, fazendo o 
accôulo do furtding loan para desa:fogar O· pai·z, dand"O-se-lhe o prazo ·pa·ra 
pagarr.ento <i'a divida, cujos juros foram iogo capit·al·izados! 

O SR. SIMÕEs LOPES dá um aparte. 
. O SR. 'A.RISTARCHO LOPES - P(}r u:m lanoe mro da nossa fortUtna en-
oontrFmos no inoment>o um estadi-sta do valo:r d(} Sr. J . . Murtinho, que, 
tirandc o paiz de :uma situação embaraçosa, collocou-o em condições de re· 
!ativa prosperidade. (Apoiados.) 
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Para chegar a esse result-ado teve o grande estadista da Republica d~ 
esgotar a •Capacidad·e tributar·ia do- nOoSSo povo e entrar resolutamente na 
queima do pape'! consideravelmente depredado . . Teve mais que crear o 
fundo de garantia e o de resgate do nosso meio circu1ante, além de outras me. 
didas bem conhecid·as da Camara. (Apartes.) 

0 SR. N!CANOR DO NASCIMENTO - A t·axa cambial. chegou a 5 518 em 
1897. (H a outros apartes.) 
. O SR. ARISTARCHO LOPES - E' a nossa historÍ'a de hontem; a ruína do 

pai:t pelas repetida-s emissões. 
O SR. NICANOR oo NASCIMENTO -· Contra as emissões eu penso que o 

povo d-eve pegar em armas. (Apoiados.) 
O SR. ARISTARCHO LOPES - Depois._do funding loan, parece-me que não 

devialfios, tão cedo, pensar em :emissão de papel-moeda, tanto mais quanto 
Q que exi1ste em movimento não é insU'fficiente ás necessidades da nossa 
circuiação. 

1A ·imperfeição da moeda-papel de curso f1orçado não p•ermitte a priori 
determinar-se a .quantidade necessafi.a á circulação de um paiz, quer se 
tome ·por base a população, quer se tome por base o volume de mercad<>rias 
expq,rtadas.. 

A sua acção só se póde apreciar ·pe!.os phenomenQs. reflexos, como 
aquelles que· observamos. agora mesmo entre nós.. 

A moeda metallica, quando s.uperabunda, ou excede ás. necessidades 
cir..:ulatorias, emigra, e vai: procurar em outros merca·dos melhores. vanta-
gens; ou então, desmonetiza-s.e, indo servir ás. industrias com melhor pro-
veito. 

<0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO __:_ 0 papel-moeda, porém, não tem 
para onde ir, porque ninguem o quer. 

Ü SR. ARISTARCHO LOPES - 0 palpel-moeda, S<r. Presidente, como 
V. E..;. sabe, não emigra, porque só tem valor · dentro ·d·as •fronte iras do 
paiz que o emitte; não se póde desmonetizar, porque não tem valor intrin· 
seco. O seu excesso, portanto, manifesta-s-e sempre pela sua de,preciação 
em xclação á moed·a metal'lica, trazendo como consequenci.a! a carestia da 
vida, a ·elevação d·o s.alario, emprezas. arriscadas, augmento persistente da 
importação, grandes depos.:tos. nos Bancos., etc. (Apoiados.) 

Todos. esses phenomenos são bem visíveis no actual momento, donde 
se r:lt:prehende que o papel-moeda está p•ela sua de,preciação perturbando 
a vida na.cional. (Apartes.) . 

· Pelas doutrinas 1que acabo de expender e que não p1odem s·er vantajosa-
mente ·contestadas, se-gue·-·<e que não ha falta de meio cir·culant·e e que 
qualqu-er tentativa de nova emiEsão deve ser vigorosamente :~~ep-elHda. 
(Apoiados.) 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Seria motivo •para revolução. 
O SR. ·MARTIM FRANCISCO - Era o -caso 'de revolução, salvo estupidez 

completa do elemento popul·ar. 
O SR. ARISTARCHO LOPES - A moeda barata traz fatalmente o encare-

cimento d·os •objectos e mercadorias do nosso uso. (Apoi!adds.) 
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Temos 230 mil contos· nos Bancos 

em depositos, quando a circulação é de 900 mil contos. (Ha outros apartes.) 
O SR. ARISTARCHO LOPES - Pelos dados colhidos, em fins do anno 

passado, a nossa circulação era de 607 mil contos de ·m.oeda fiduciaria, de 
-curso forçado, moeda d·o Estado, e de 406 mil contos d-e notas da Caixa de 
Conversã.o. · 

E' provavel, ou mesmo -certo, que a nossa circulação de 1.013.000:000$ 
tenhr se reduzi-do a 900 mil contos, pelas grandes: retiradas de ouro da 
Caixa de Conversã.o, ,para attender ás necessidades d1o commercio inter-
n&oio-nal. 
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l't1as, me·smo assim, o nosso mercado não se modi,~icou sóbre a depre-
ciação d'O papel existente, de onde conclu·imos que nã<l ha falta de nume-
ra·ri•o; ·o que é preciso, é que se restabeleça .a cO>nfiança, afim de que esses 
gran,1f.s depositas dos Bancos voltem á circulação e determinem a norma-
d'ade do · commercio . 

Para combatermos a situação critica da nossa P·raça é necessar·io, antes 
de tudo, que o G<lverno .restabeleça o credito publico, satisfa7endo os seus 
compromissos e entrando no regimen dos <>rçamentos equi'librados, já que 
não é possível encerrai-os com saldos. (Apoiados, mu.ito bem.} 

C credito publico e a confiança nos Governos são os principaes fa-
ctores da prosperidade ·nacio-nal. (Apoiadd.s . ) 

E1> appe!'lo, neste momento, para a illustrada Commissão de Or~a
mento, ·para que proponha medidas ca.pazes de melhorar as condições fi-
nancei-ras do paiz. 

A nossa situação embaraçosa só póde ser resolvida pela econom~a, já 
que ~emos os creditas externo e interno esgotad·os, send•o actualmente qual-
quer emissão de papel um erro funestissimo. (Muito bem; muito bem.} 

Ha muito onde respigar, desde que o Governo e o Parlamento se 
unact para moralizar a •administ·raçãl{) e restaurar as nossas finanças. A H-
lustre Comm~.ssão de Orçament~ bem podia indicar, corno um dos mffios de 
concertar as nossas finanças, a revisão das aposentadorias, para declarar 
nullas aque[·[as que •fo-ram concedidas contra o •preceito constitucil{)'flal a 
pessoaf. validas e que não mereciam semelhante favor. 

0 SR. NICANOR DO NA~CIMENTO dá um aparte. 
O SR. ARISTARCHO LoPES - O meu illu~re col'lega, como distincto ju-

risper'to que é, sabe que são nuUos todos os actos praticados contra dis-
posicãt} expressa de lei; e, na hypothese. trat-a-se de preceito estabelecido 
na Constituição da Republica. . 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO dá um aparte. 
O SR. ARIS.TARCHO LoPES - Do que se precisa é de• um Gov.erno fort~ 

que faça resp•eitar a Cons<tituição, pa·ra que e'lla d-eixe de ser esse tra·p•o 
ve1ho que ni·nguem obedece, pois qualquer lei ordinaria a revoga. (Apoia-
dos. I 

, Além da revisão de aposentadorias escandalosas de que tanto se tem 
preoccupado a imprensa, podiam tambem os illustres collegas da Commis-
são do Orçamento promover a votação de uma lei vedando as accumulações 
remuneradas e que tanto pesam nos orçamentos. (Apartes). 

Não ha muitos dias, um dos nossos mais illustres co!legas denunciou 
em aparte, que, pelo actual systema de accumulações, um funccionario de 
categoria superior chegou a accumular vencimentos mensaes de 15 contos, 
ou digamos 180 contos por anno! (Apartes). 

0 SR. NETTO CAMPELLO dá um aparte. 
O SR. ARISTARCHO LoPES - Pelo regimen das accumulações não são 

raros os vencimentos de 10 contos mensaes! 
E' urgente acabar com esses abusos, não só porque os recursos do 

Thesouro não dão para isso, como porque o nosso povo se acha esgotado, 
não podendo mais supportar o menor tributo. (Apoiados). 

Lembraria tambem á illustre Commissão o serviço da expansão eco-
nomica na Europa, que tanto nos custa, sem dar resultados compensadores: 
(Apoiados). 

E' urgente acabar com esses enviados ás cinco partes do mundo para 
estudarem culturas já existentes e desenvolvidas no paiz. (Apoiados} . 

E' preciso, emfim, acabar corri todos os abusos administrativos, obri-
gando o Governo a agir dentro da lei e de accôrdo com os recursos vota-
dos pelo Parlamento. 

A 'situacão do paiz é melindrosa; temos uma div".da de 
3.265.879:955$868, incluindo, é verdade, o papel-moeda, divida interna e 
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externa, Caixa Economica, depositas publicas, etc.; mas, sem faHar, entre-
tanto, nas dividas dos Estados ·e municipalidades, que attingem tambem a 
grandes sommas. Pagamos de juros em ouro 53.759:186$000 e em papel 
44.365:066$770. E' sem duvida uma divida colossal e que deve merecer a 
nossa attenção. (Apoiados). 

A imprevidencia dos governos é sempre a causa da ruina dos povos. 
A experiencia já nos tem mostrado que, sem ordem interna e sem desem-
penho dos compromissos para com os estrangeiros, uma nação não se tor-
na digna do respeito dos povos civilizados. (Apoiados) . 

Eu, portanto, Sr. Presidente, faço um appello á illustrada Commissão 
de Orçamento para que, além das medidas que acabo de lembrar, tome 
providencias de ordem superior, afim de que possamos, sinão ter saldo 
no orçamento, ao menos um or"çamento perfeitamente equilibrado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. O orador é vivamen-
te cumprimentado). 

O Sr. Miar1üm Francdsoo confessa o erro em que cahiu, quando pro-
curou collaborar para fazer desapparecer o deficit orçamentario. · 

Justifica as emendas que apresentou e declara que, certo da sorte que 
lhes aguarela, deante da impugnação que soffreram da Commissão, as reti-
ra todas, com excepção de uma, que já não lhe pertence. (Muito bem; 
muito bem). 

. O Sr. Carlos Pebwto F\ilho ___: Sr. Presidente, tenho pena de não ver 
·aqui. presente o meu amigo e nosso disüncto collega o Sr. Deputado Ca-
logeras, cuja . substanciosa oração h ontem proferida nesta Casa determina 
a minha vinda á tribuna. 

Com effeito, todos quanto~? ouvimos o discurso do notavel representan-
te de Minas Geraes verificamos que, si a cotlliá de materiaes trazidos pelo 
honrado parlamentar ao conhecimento da Camara é digna de estudo e pro-
voca merecido applauso .a quem os colligiu, - si, para melhor dizer, é 
verdadeiramente preciosa a série ·de esclarecimentos e informações ccm-
·stantes do seu discurso . - por outro lado a philosophia dess.e mesmo dis-
curso, si assim me ,posso exp·l'!imir, não póde abso.JutameTIIte merecer os ap-
plausos e a adhesão do'~' que acomlJ'anham, com c·uirlado, .a marcha dos nego-
cios publicas na nossa patria. 

Não escondeu aliás os seus propositos o illustre representante de Mi-
nas, quando, ao iniciar a sua excellente oração, partiu a fundo contra os 
que chamou pessimistas, fazendv des<le logo comprehender qual seria o 
espírito de seu discurso. Effectivamente um dos seus mais bellos trechos 
tinha por objectivo <lemonstrar que a forca economica· do Brasil, no pe-
riC'do dos ultimos ailnos, longe de desf·allecer, se tinha cada vez mais 
vh,ificado, apresentando perspectiva bastante lisongeira a quem estudasse 
o movimento crescente de prosperidade do pai7, do ponto de vista econo-
mico. Para isso examinou ·o Sr. Calogeras diversos grupos de impos-
tos e cotejou ·o seu rendimento annual para realçar o respectivo cresci-
mento, analysando em segui<la propriamente a renda das nossas fontes eco-
nomicas de producção, para chegar a conclus.i)es verdadeiramente opti-
mistas. 

· Ora a realidade é que, nem só não houve ainda quem tivesse notado 
qualquer desfallecimento na nossa vida economica, - como certo é que 
quantos examinam o lastimavel estado financeiro a que chegamos, consi-
deram quanto mais grave é o crime ou mais criminos!) o nos~.-, err-o, exacta-
ment·;> porque, ao erescente e constante desenvolvimento economico do paiz, 
nós não temos sat !do corresponder com o criterlo e prudencia indispensa-
veis ao seu completo e perfeito aproveitamento. 

Não ha quem o não proclame. (Muito bem). 
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De que o Brasil cresce economi-camente ternos nós um índice simples, 
m'ls effectivo e evidente, no crescimento constante da receita publica ge-
ral; c o que precisa e profundamente se lastima é que a um tal crescimen-
to tenhamos feito, por grave erro, corresponder um augmento ainda maior 
da despeza publica: de tal modo aggravamos a nossa situaçã9 economica e 
finan~eira, em vez de aproveitar aquella vantagem natural (e digo propo-
sitadamente natural, porque em regra não a provocamos). 

O SR. OsoRIO - Com certeza foi isto que o Deputado Ca!ogeras quiz 
accentuar. 

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Penso que não e o que resalta do seu 
discurso, como disse ao proferir as minhas primeiras palavras, é que S. Ex. 
se propoz dar-nos a impressão de que, apezar do que se d-iz sobre a 
chamada crise e a despeito dos erros accumulados, nã·o era difficil reme-
diar .tudo isto. E si lhe pareceu licito acoimar de pessimistas os que mal 
auguravam,· neste momento, da nossa situação financeira, bem mais ra-
zoavel ser-me-ia accusál-o de optirnista, por querer demonst-rar a facilida-
de <lo rernedio com o fazer a rec-apitulação de tod:).s as forças economka·s, 
do que dellas podernns tirar, de tudo -quanto tem o Brasil como factores, 
apenas virtuaes, de progresso futuro e desenvolvimento progressivo. 

A verdade é · que nenhuma geração tem o direito de saccar indefinida-
mente sobre as forçãs do futuro, sobretudo quando estas só existem ain-
da virtualmente e quando essa simples capacidade de producção, compara-
d:! com as possibilidades de trabalho, de esforços, de cultura, não deve ser 
considerada factor decisivo e preponderante do ·desenvolvimento de uma 
nação. 

Com effeito, assim como tenho sempre sustentado que, de um modo 
geral e vitualmente, todos os homens são em média por egual intelligen-
tes - differindo apenas na possibilidade de de•;,,envolver essa -intelligen-
cia e cultivai-a pelo -trabalho ·e pelo esforçc. systematico, - do mesmo 
medo acredito que, cot~jada a média das possibilidades economicas de di-
versos paizes, a maior ou menor virtualidade de recursos de cada um dei-
tes não tem influencia decisiva no seu desenvolvimento : muito maior e 
mais importante é a influencia decorrente da sua capacidade para o tra-
balho. methodico, da capacidade da nação como cultura e como esforço no 
aproveitamento dessas forças econornicas. 

Assim, Sr. Presidente, julgo que não tem muita razão . o nosso honra-
do collega, a cujas palavras me venho referindo e bem mais justo me pare-
c~ o ponto de vista concreto e preciso em que desejo collocar-rne. 

_ Em regra, quando se quer sinceramente dar remedio a um mal, a pri-
• meira necessidade, ·para conseguil-o, consi·ste em conhecer-lhe as origens ou 

discernir-lhe as causas. Sem este fundamento, sem o conhecimento da etio-
logia do mal, é decidi-damente inutil pretender remedial-o: tal tentativa fi-
cará exposta aos caprichos do acaso e á cura pelo mHagre, que todos sa-
bem como é rara ... Ajuntal'ei, que, mesmo depois de conhecidas as cau-
sas de determinada rnolestia, não é ainda forçoso que lhe acertemos com 
a therapeutica adequada: muita vez conhecida a etiologia, erra-s·e na ap-
p!icação do remedio ... 

Tentar, ~rérn, a cura sem a analyse das causas parece-me absolutamen-
te impossível e inconsequente. · 

Ora, em relação ao nosso mal-estar financeiro (evito de proposito em-
pregar a palavra crise), e determinadamente em relação aos nossos orça-
mentos, todos quantos teem versado esse assumpto hão de ter verificado 
que o mal não pode absolutamente provir do possível equilibrio ou des-
eouilibrio verificado na proposta enviada pelo Executivo, que constitue o 
nõsso ante-projecto orçamentario. · 
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Egualmente ninguem poderá demonstrar que aquella nossa ·desordem 
financeira provenha unica e directamente do orçamento tal qual é votado 
pelo Congresso e promulgado pelo Executiv<J. 

O que, porém, todos os competentes estão cançados de verificar e pro-
clamar á f.ace da nação é que não temos systema orçamentario, no rigor da 
expressão, porque, seja qual fôr o orçamento votado, subsiste sempre e im-
preterivelmente uma outra fonte perenne e a bundante de despezas, resis-
t-ind-o -a todos os .esforços, e que co:asiste no que eu chama:rei - o orçamen-
to supplementar extraordinario . Estudando os nossos orçamentos em con-
juncto ou por partes e comparando-os com a despesa publica annual, ve-
rifica-se que, além de tudo o que o Congresso autoriza ou imagina autori-
zar o Governo a despender, gasta-se inevitavelmente todos os annos uma 
forte somma, que muitas v·ezes rivaliza com o total das dotações conce-
didas. · 

O total dos creditos abêrtos, que constitue _o orçamento imprevisto, de-
termma, quasi por si só, a grave desordem financeira que nos arruína. 

Esta asseveração é incontestavel: em qualquer dos relatorios annuaes 
da Receita ou da Fazenda encontra a Camara a prova de que nos ultimos 
cinco ou seis annos <J total dos creditos abertos, além das previsões orça-
mentarias, ascende invariavelmente a sommas enormes. No ultimo impres-
so sobre a Receita encontramos, para exemplo, os seguintes totaes relati-
vos aos creditos addicionaes abertos: - em 1908 - 81 mil contos; 1909-
48 mil contos; 1910---66 mil contos; 1911-128 mil contos;. 1912- 144 
mil contos. 

E' bastante suggestivo e graças a ·estes numeros, póde a Camara veri-
ficar que não ha exaggero no dizer com s-egurança que, pa_ra remediar a 
nossa desordem financeira, menos importa, ou melhor dizendo-, nada -im-
porta a verificação de quanto projecta o Governo gastar na proposta que nos envia; pouco imp<Jrta mesmo verilf-icar quanto o Congresso delibera que 
se gaste na lei por elle votada; o que importa sobretudo, e só por si bas-
ta para determinar um grave desequilíbrio orçamentario - é afinal essa 
possibilidade legal e constante -da abertura de creditos annuaes da im-
portancia dos que acabo- de apresentar á Camara. 

Tomando como exemplo o exercício passado, é sem duvida verdadei-
ramente expressivo que, num paiz cujas receitas são orçadas em cerca de 
600 mil contos e as despezas em 625 mil, tenha o Governo, nesse mesmo 
exercício financeiro, podido abrir creditos extra-orçamentarios cujo total so-
be a nada menos de 144 mil contos, isto é, cerca de 25 por cento das pre-
visões ordinarias ... 

O commentario a um tal systema financeiro realmente inqualificavel 
está vivamente feito no proprio e singelo enunciado destes algarismos. 

Conhecida assim e isolada devidamente essa causa grave da desordem 
financeira permanente em que vivemos, vem de molde observar que, si é 
inutil pretender acudir a um mal sem buscar conhecer-lhe as origens, al-
guma cousa ha que orça pela inconsequencia e levaria um juiz severo a 
arguir-nos de incapacidade: essa alguma cousa é - conhecer o mal, sa-
ber que elle tem como uma das suas principaes determi-nantes a causa a, 
e em determi-nado momento, quando elle chega ao paroxysmo, dispormo-
nos a atacar a falsa causa b ou c . .. 

Com effeito, desde alguns annos, toda a gente proclama ser indispen-
savel corrigir esse grave defeito, que desorganiza, por definição, todo e 
q\Jalquer orçamento; proclama-se ser essa si não a unica, pelo menos a 
principal determinante da nossa desordem financeira; e quando esta che-
ga ao auge o Executivo limita-se a pretender remedial-a Com o offerecer 
uma propo~ta equilibrada á força de supprimir nella despezas legalmente 
impreteríveis e a Camara começa a discutir os orçamentos por assim dizer 
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' litterariamente, tendo apenas em vista esse ante-projecto voluntariamente 
ill uso rio e fictício. 

Abandonado, porém, esse aspecto do problema, permitta a Camara 
que eu alluda a umas tantas raizes psychologicas dos nossos defeitos re-
montando assim, pertinentemente segundo creio, a causas de ordem 'mais 
geral. 

Acredito, Sr. Presidente, que essa nossa inconsequencia, sinão rela-
tiva incapaddade, -decorre em primeiro Jogar e essencialmente de uma fal-
sa noção ou sentimento fundamental á psychologia geral do brasileiro, por 
causas que eu talvez me anime um dia a analysar detidamente: - a sua 
nenhuma confiança no trabalho lento, no esforço persistente e systematico, 
na cultura emfim, e a sua fé absoluta na natureza, nos dotes naturaes nas 
qualidades não adquiridas, nas forças naturaes emfim. ' 

Ordinariamente quando julgamos um homem e o seu merecimento, mui-
to mais facilmente lhe apreciamos a natural intelligencia do que o traba-
lho e o esforço lento e tenaz, graças ao qual elle tenha vencido em deter-
minado ramo da actividade humana. Isso provirá talvez da propria immen-
sidade <ia natureza que nos cerca e muito tambem da nossa educação; 
seja, 'JlOrém, como fôr, essa é uma das causas ou raizes psychologicas de 
todos os nossos erros de apreciação e consequentes falsos juizos, e por 
certo num paiz em que ninguem preconiza · as vantagens do esforço e to-
dos se fiam apenas nas forças naturaes, quando mesmo a verdade não es-
tiv-esse em absoluto com a these contraria, conviria sustentar esta ultima 
afim de procurar modificar essa perniciosa tendencia psychologica. F.aria-
mos assim um pouco -de pragmatismo e colheríamos excellente resultado, 
porque evidentemente todo o nosso esforço deve dirigir-se sempre no sen-
tido de modificar as características fundamentaes da raça brasileira, corri-
gindo o que ellas têm de mau e buscando desenvolver o muito que têm de 
bom. 

Venhamos, porém, ao exame duma outra daque!las fontes de erro. 
Essa outra razão psychologica de ordem geral é o nosso detestavel pendor 
para o que, na accepção commum dos vocabulos, se denomina - espírito 
partidario. Não h~ como contestar-lhe, ao sectarismo, os seus perniciosos 
effeitos; ninguem ignora hoje que essa tendencia sectaria não é sinão um 
remanescente anachronico das epochas ou phases guerreiras da sociedade, 
muito proximas do período da animalidade primitiva. . 

Permitta a Camara que eu recorde ter sempre sust-entado que o velho 
systema de partidos rotativos, para o qual vivemos a appellar (como para 
todas as coisas rotineiras) não tem mais razão de ser e decididamente não 
pó-de mais dar fructos em um paiz moderno e civilizado. O movimento das 
idéas é de tal modo intentso hoje, •a modifi·cação·, pelo estudo e pela expe-
riencia, das nossas forças psychicas e da nossa propria organização men-
tal, faz-se tão rapidamente pela acquisição quotidiana de noções e de co-
nhecimentos novos, - que é absolutamente erroneo acredi1:ar que seja pos-

.sivel tomar de uma porção de home:1s e encerrai-os defini•tiv-amente no 
cliché de uma determinada formula rígida da qual nenhum se deva jámais 
evadir sem incorrer na pecha de desertor, apostata, trahido·r ou qualquer 
outro dos qualifi~ativos, que são de -rigor ·em casos taes. 

Mas sobretudo no Brasil onde não existe ainda a influencia de uma 
opinião esclarecida bastante forte para servir de contra-peso aos desvios 
dos que governam e de supporte e apoio ás qualidades duma élite; sobretu-
do no Brasil, dada a falta dessa força, é claro que, si de um lado por isso 
mesmo augmenta a responsabilidade dessa élite, doutro lado não pó-de dei-
xar de ser inconveniente e pernicioso o seu enfeudamento •no quadro rígi-
do e definitivo de um partido, ou partidos, pois trato o assumpto de um 
modo geral. 
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Si deixarmos as -regwes imprecisas· da theoria e descermos á pratica e 
ao concreto, recordaremos que não é raro ver nesta mesma Casa fulmina-
da uma medida ou preconizada tal outra, que nada, absolutamente nada tem 
que ver com o ponto de vista partidario, exactamente em nome desse ne-
fa•3to esp 'rito de partido; e nem só ás i·déas, mas ainda aos homens esta-
mos vendo que cabe frequentemente a gloria ou a infamia, liberalizadas só 
e exclusivamente por esse mesmo espírito, que, visto de perto, não raro 
mascara e dissimula apenas a ridícula carc-assa dos nossos interesses ·sub-
'alterno·3. E' a dolorosa verdade e sem duvida a todos e a cada um de nós 
cabe uma parcella de culpa nesses erros, pois não se esqueça que falo nes-
te momento da psychologia geral dos brasileiros . 

. Mascaramos esse appeHo ào facciosi'smo allegando que com elle coin-
cidem, ao menos remotamente, grandes interesses publicas, quando de fa-
cto e em geral cada um áe nós denomina muito frequentemente - interes-
se nacional - o do seu campanario, · quando . não o seu proprio interesse 
pess·oal. Falamdo deste ultimo, claro que me não refiro já á natur.a-1 ten-
dencia de ca·da um para manter e conservar sua situação politica, cedendo 
ao gregarisT1UJ partidario; mas em todo . o caso a chamada disciplina requer 
forçosamente o ·compromisso, a transacção diutur-na e permanente com to-
dos os interesses regionaes, do apoio de cujos representantes precisa o par-
tido para viver. por muito que elles contrariem aos grandes e legitimas 
interesses da nação.· · 

Inutil descer a pormenores, uma vez que falo a uma Camara de par-
ti·darios, além de que não devo infligir aos meus collegas a pena de demorar-
me na tribuna. 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - V. Ex. deve demorar-se para maior 
satisfação nossa. (Muitos apoiados). 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Recapitulo, para apressar, o que disse, 
isto é, que duas causas psychologicas de ordem geral têm influencia nos 
nossos males actuaes: - em primeiro Jogar a nossa nenhuma confiança no 
esforço cultural e a nossa fé inabalav·el nas forças naturaes; depois o nos-
so inequívoco e · constante pendor pelas questões puramente parti darias, pe-
las discussões politicas (e entre nós quem diz discussão politica - diz 
disputa de personalidades, pois bem raramente ahi apparece uma idéa ou 
consideração de ordem geral). 

Essas duas raizes psychologicas - o injusto descredito do esforço ge-
rando a inclinacão para o partidarismo e o personalismo-, determinando 
assim consor-ciadas as linhas geraes da conducta de governantes e governa-
dos, rebanho e pastores, hão de influir sem duvida e fundamentalmente na 
marcha dos negocias da Republica; como, porém, o remedio para taes de-
feitos não pó de d·eixar de ser demorado, não . me proponho a offerecel-o 
neste instante: fôra preciso remodelar elementos da nossa psychologia col-
lectiva, talvez modificar forças ethnicas e isso é O'bra para uma geração 
pelo menos e é missão de • homens de governo superiores, entre os quaes . 
J)Or fortuna não me conto. (Não apoii1Jdos). 

Para analysar outras causas de ordem menos geral, voltemos á verifi-
cação ji feita de .que nada importam os termos do ante-projecto do orça-
mento, nem os da propria lei, sendo, porém, principalissi~a a possibilidade 
de executar-se annualmente o orçamento imprevisto dos creditas, dos quaes 
·vem a ruína das nossas finanças. 

Isto posto, e já me demoro mais do que pretendia ... 
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Para nós muito menos do que dese-

jaríamos. 
0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... poderão objectar que não basta 

·apenas verificar a causa dos males e defender-me-ei recordando que mui-
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:to importa a quem critica conseguir o consenso geral sobre a localização 
da causa do mal: não é tudo· mas· já é alguma cousa. 
. . Obedecendo, _entretan~o, ao meu proprio temperamento e educação po-

1Itlca, que me nao perm1ttem uma obra puramente negativista e prevale-
cen~o-~e da _benevolencia co;n que sou ouvido, peço licença á Camara pa-
ra md1car, nao o que podena ser um remedio ra·dical mas ao menos al-
gumas providencias que reputo efficazes e não estãd fóra de nosso al-
·cance. 

Começando pela anàlyse dos defeitos na elaboração do orçamento al-
ludimos a um ponto essencial para termos em finanças a ordem que' nos 
falta. Taes defeitos por assim dizer se resumem no facto de que a Camara 
·não estuda o orçamento, mas apenas as suas diversas partes sem nenhuma 
"idéa de conjuncto. A propria .Commissão de Finanças, preposta pela Ca-
mara ao estudo e preparo do assumpto, não conhece, nem póde conhecer ó. 
seu proprio trabalho em conjuncto. Ora, o nosso dever constitucional de 
orçar a receita e fixar a despeza annualmente, só póde ser cumprido me-
·diante a comparação de uma com outra: si a Constituição não o exigisse, 
.a technica financeira e o simples bom senso bastariam para tornar obriga-. 
torio esse. cotejo do total das receitas com o total das despezas. 

E' nada menos do que absurdo o que fazemos, isto é, discutir isola-
damente cada um dos capítulos da despeza publica e depois todos elles 
Iuntos e sem correlação com o orçamento da receita. Para illitstrar o erro 
grave desse processo de elaboração, basta accentuar, como exemplo, que 
-provavelmente ninguem entre nós póde siquer ' conjecturar a quanto monta-
rá o total <ia despeza projectada para 1914. 

Na Commissão de Finanças cada relator trabalha no projecto do orça-
mento da sua pasta, e o digo assim, porque em regra o relator na Camara 
é uma especie de sub-ministro, rigorosamente especializado naquelle ramo 

·da administração. De resto em regra succede que o relator de determina·da 
pasta, pertença elle a qualquer dos grupos da Camara, é sempre uma gran-
de influencia junto do Ministro. · 

UM SR. DBPUTADO -- Mesmo quando está em opposição? 
O SR. CARLOS PEIXOTO - Ainda assim... Esse relator de ordinario . 

nunca acha excessivas as despezas do seu departamento e não raro assisti-
mos á luta aberta entre os diversos relatores: o <ia Viação, Agricultura ou 
Interior a sustentar que são os desperdícios nas pastas militares que arruí-
nam o pa.iz e os destas garantindo que a ruína vem dos <iesperdicios nas 
QUtras pastas, das emissões para pagamentos de caminhos de ferro, dos con-
tractos ruinosos, <los serviços sem dotação, etc. (Reproduzo apenas taes 
conceitos dos relatores ... ) 

No fundo cada relator defende sinceramente o augmento de despeza 
na sua pasta e está prompto a reduzir violentamente a despeza nas demais e em meio desta luta, vê-se uma figura resignada - a do relator da Recei-
ta. Ninguem procura estabelecer correlação entre as possibilidades da ren-
da annual e a totalidade das despezas vota:das no .período da elaboração do 
·orçamento e, quando o quizessa fazer, não teria meio de rea lizar esse ba-
lanço. Ainda agora estamos agindo assim, com a aggravante de que o pro-
prio relator da Receita é: á ultima hora! ?brigado a di~inuir_ a . sua estima-
tiva, sendo que, por mUlto que a restnnJa, e!le propno esta certo de que 
ficará longe -da ·realidade. Nestas condições não exaggero dizendo que, por 
definição, o nosso processo erroneo e defeituoso de preparar o orçamento 
h a de dar semp-re -pessimos resultados. 

0 SR . . NICANOR DO NASCIMENTO ----< Inconscientes. 
0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Supporá alguem que todos esses defei-

tos provêm da necessidade de ganhar em r3:pidez o que se perde e~ per-
feição, mas bem sabe a Camara que se da exactamente o contrano.: em: 
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fim de novembro, num anno de difficuldades financeiras não sei si já foram 
ao menos apresentados todos os projectos. 

O SR. FoNSECA HERMES - Perdemos dous mezes de sessãl). 
O SR. HoMERO BAPTISTA - Foram já apresentados todos. 
O SR. CARLOS PEIXOTO - E' verdade, mas algum ou alguns delles des-

de muitos poucos dias é que foram presentes á Camara. Mas prosigamos. 
Depois de assim organizados pela Camara, submettidos aos effeitos da luta 
entre relatores e carregados de bilhetes eleitoraes enviados pelos deputados 
aos seus campanari·os; prepara-dos desse modo sem noção de conjuncto,. 
sem logica e sem bom senso, vão afinal os orçamentos para o Senado, on-
de só chegam na undecima hora. Recebendo-os assim ta-rde não é possivet 
esperar do Senado um trabalho regular e systematico, obrigada que é essa 
honrada Camara a aguarda·r a remessa de todo o nosso trabàlho para só-
então tentar fazer idéa do conjuncto. Note-se que o ultimo projecto já tem, 
sid.> para ali enviado, 8, 5, e até 3 dias antes de findar o exercício e ainda' 
ali chegam em regra como os reis antigo,s, com caudas. . . e que caudas! . •. 

Quando do Senado voltam os projectos por elle emendados á CamaraT 
então é um verdadeiro delirio: os autores de emendas confederadas auto-
rizando, por exemplo, grandes trabalhos de desobstrucção em notaveis cor-
regos das suas aldeias, vendo cortadas pelo Senado tão legitimas aspira-
ções, entram em verdadeira colera e verificam não ser realmente essa a 
Republica dos seus sonhos. 

Nesse momento ninguem mais se entende, a Commissão e a Mesa as-
sumem a ditadura evitando que esta vá parar ás mãos do Executivo: é a· 
phase em que - perdôem a expressão - se engolem emendas e projectos 
inteiros •.• 

Ahi está o modo pelo qual elaboramos os nossos orçamentos e nãa 
maravilha a ·ninguem que, assim processados, elles dêem os fructos, que 
estamos habituados a colher e que envenenam a vida financeira do paiz, re-
duzindo-a a este modelo de desorganização e inconsciencia, que todos · nós 
sabemos que ella é. 
. Será acaso immodificavel tudo isto? Seguramente não, e só de nós, 

·da nossa propria -decisão, depende o remedio. 
O SR. OsORJO - Aliás o mal não se observa só entre nós. 
0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Devo respon-der desde logo que, si de 

facto o Ínesmo se observa noutros paizes e si dahi devemos concluir que o 
melhor é nos resignarmos ao mal, estou prompto a não perturbar essa se- " 
rena beatitude ... 

O SR. OsoRIO - Não, não disse isso. 
0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Creio, porém, que em parte alguma se 

terá chegado a um .tão alto grau de incons·equencia. Na America do Norte,. 
paiz que não é dos mais famosos em materia de administração, ha, por 
exemplo, em relação a creditas supplementares, uma pratica salutar, bem 
digna de imitação . Os creditas não são ali abertos ou pedidos ao Congres-
so desde as primeiras semanas do exercício financeiro; só em determinada 
epocha do anno, ao findar o primeiro semestre, é que o Executivo remette· 
ao Congresso a relação de todas as verbas por ventura insufficientemente· 
dotadas, para que este as reforce, fazen-do assim obra de conjuncto. En-
tre nós affluem mensagens pedindo creditas desde os primeiros mezes do· 
anno e nós concedemol-·D's quasi automaticamente, -pulverizando deste modo 
os recursos do Thesouro e inutilizando a tentativa de orçamento da despe-
za com esses golpes reiterados e successivos. 

Além disto, o Congresso nos Estados Unidos procura sempre reduzir, 
no projecto de orçamento, as dotações pedidas pelo Executivo; aqui -ao con-
trario, o Congresso offerece ag Governo mais do que elle proprio pede. 
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De outrg lado, e sem nenhum intuito de censura pessoal, os nossos re-
latarias não procuram, como se faz em outros paizes cotejar as dotações 
concedidas com o total_ da respectiva despeza ·em annos anteriores, para 
demonstrar por que razao e com que fundamento se propõe qualquer au-
gmento: dessa fórma chegamos á perfeição de ninguem saber em regra 
quanto se gasta, como e por qUe se faz :i despeza, o que equi~ale a dize: 
que positivamente não temos administração. 

Emfim é bem certo que mesmo naquel!es paizes nos quaes o constan-
te augmento dos serviços publicas determina o crescimento persistente -das 
despezas, em todos el!es estas, nem só são cuidadosamente verificadas co-
mo sobretudo encontram exacta compensação no aperfeiçoamento gr;dual 
dos mesmos serviços publicas, o que entre nós absolutamente não se dá. 

Crescem, com effeito, e inquietadoramente de anno para anno as des-
pezas militares dos grandes paizes europeus, por exemplo; mas a esse au-
gmento corresponde um admkavel aproveitamento dos sacrifícios pedidos á 
economia da nação, que repousa na confiança de estar bem defendida por 
organizações guerreiras quasi modelares. 

Entre nós gasta-se profusamente e não sei si podemos siquer affirma·r 
que temos uma administração militar no verda•deiro sentido dessas palavras: 
a um enorme peso morto corresponde effeito util quasi nullo .•. 

Organização mimar, quando .com verbas no papel para 25 mil homens 
só temos na realidade 18 ou 19 mil? Quando centenas de mHhares de car-
(uohos IJ)ermanecem na >aHandega ·por faltar-lhes deposito adequado ? Quan-
do a falta de trens de guerra, de material de transporte torna impossível 
pensar em uma mobilização e até ridíCulas verbas destinadas a manobras 
são desviadas, tornando impossível a sua realização? Quando em fim -o sr. 
relator da guerra resume as suas criticas, dizendo á Camara com louvavel 
e patriotica franqueza - "temos um exercito que não é exercito"? 

São in formações todas estas colhidas nos meios militares, nos quaes 
me desv.aneço de contar as melhores relações. 

Assim naquelles paizes ao crescimento das despezas eorresponde um 
proveito real, além1 de que, quanto ás despezas militares, as necessidades 
internacionaes concorrem para tornai-as forçadas, obrigando as grandes na-
ções europeas a fazer com que passe pelas fileiras de seus exercitas tudo 
o que e!las têm de bom e de forte. 

Doloros-o confronto, si o fizermos com o que se passa no Brasil: ao for-
midavel desenvolvimento economico do paiz respondemos com um deliran-
te augmento de despezas desordenadas e em grande parte sem proveito •.• 

Voltando, .porém, aos defeitos da nossa elaboração orça:mentaria, dese-
jo appe!lar para os que têm a res·ponsabilidade da. direcção dos trabalhos 
legislativos em ambas as camaras, para pedir-lhes que se modifiquem 
quanto antes os respectivos regimentos. · 

O SR. FoNSECA HERMES --E' uma necessidadé palpitante. 
O SR. OsoRIO- Já tive a honra de apres·entar uma indicação para apres-

sar a marcha dos orçamentos. · 
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Expuz ao Sr. Relator da Receita, que 

teve a bondade de apoiai-as, as linhas geraes de um projecto meu visando 
tal obj ectivo: a Commissão na falta da proposta e tabellas, cal<:aria o seu 
projecto sobre a lei em vigor e, si o não fizesse em tempo, a propria Mesa 
da Camara poria em ordem do dia essa mesma lei como proj.ecto. 

O SR. OsoRJO - A minha indicação é nesse sentido. 
0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não o sabia e assim vejo que ganho 

autoridade .para sustentar estas idéas, nas quaes por isso delibero insistir. 
Seri·a em seguida ponto capital que a Commissão de Finanças organizasse 
em uma só peça o projecto do orçamento da Receita e Despeza, .discutindo-o 
a Camara em conjuncto, por artigos de Receita e capitulas de Despeza. 
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O $R. OsoRIO - Ha difficul<iade pratica: V. Ex., sabe que • foi assim 
~té 1879, quando por proposta do Sr. Junqueira se resolveu fazer a dis-
cussão separadamente da despeza e da Receita; por circumstancias de or-
dem pratica houve essa modificação. 

No regimen actual de dualidade de Camaras, a unidade formal do or-
çamento, que V. Ex. preconiza, teria um inconveniente que era prender os 
orçamentos na Camara, quando actualmente, não havendo essa unidade for-
_mal, podem ir para o Senado e adianta-se o serviço. . 

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - De sorte que V. Ex. acredita que 
com o systema actual não ficam presos na Camara os orçamentos e adian-
ta-se o serviço ... 

O SR. OsORio - A consi<i·eração não é minha. . 
O SR. NICANOR - Por isso naturalmente não é verdadeira; 

. O SR. CARLOs · PEIXOTO - Discuti preliminarmente todos os possíveis 
inconvenientes da reforma, chegando á conclusão de que, quaesquer que 
elles sejam, hão de ser sem duvida menores do que os gravíssimos que re-
sultam do systema actualmente em vigor: e afinal será difficil fazer peior 
do que agora fazemos. 

No regimen a-ctual á prop;ria Camara e aos seus leaders falta em ab-
S ' luto o meio de comparar o total da Despeza com as Receitas: dahi a im-
poRsibilidade de votar conscientemente e não ha, não pode haver maior de-
feito do que esse . Voltemos pois á discussão e votação em conjuncto. 

Mas, Sr. Presidente, eu não hesitaria ainda em pedir á Camara que ella 
propria se :m.puzesse um freio, tolhendo a si mesma qualquer iniciativa de 
despezas novas em lei de orçamento ; si todavia não o quizer fazer, que ao 
menos se exija do deputado que, ao propôr um augmento de despeza, indi-
que a fonte ·de receita para cobril-a. Que ao menos isso se lhes imponha, 
pois o contrario é verdadeiramente absurdo, sinão insensato. 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Em França quem propõe uma des-
peza deve indicar a fonte de receita para ella. 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - A tradição britannica, de certo modo 
guardada nos Estados Unidos, exprimecse fielmente nestas · palavras do 
maior dos Uberaes inglezes: - "A missão constitucional dos Communs não 
é augmentar as despezas, mas ao contrario, re duzil-as" e, -de accôrdo com 
esta norma, desde mais de dois seculos e após o ensaio de outras formu-
-las, foi adoptada desde 1866 a que prohibe á Camara receber qualquer pro-
posta de credito para qualquer seniiço publico, ou qualquer moção que 
acarreta despeza para o Estado, fóra dos pedidos formulados pela Corôa. 

O commentario é de um illustre parlamentar francez que dizia em 
1900: "da observancia estricta desta regra resultou ser a Inglaterra o unico 
paiz do mundo, que reduziu a sua divida desde os primeiros annos deste 
seculo". Diversas colonias inglezas adoptaram a mesma restricção, mencio-
nando-a algumas dellas na propria Constituição. 

Si em uma monarchia os representantes directos do povo acham justo 
privar-se de qualquer iniciativa em materia de despezas, esperando que a 
proposta dellas venha do representante do direito divino,-maior e melhor-
mente se o póde fazer em republica presidencial, em que esse representante 
é substituído por um eleito directo -do ·suffragio universal: aqui o Presiden-
te da Republica representa a nação muito mais directamente do que um de 
nós e do que uma maioria parlamentar. 

O SR. OsORIO - Mas nos Estados Unidos nem ha proposta governa-
mental, ha apenas a carta em que o Governo presta informações e ali 
a preponderancia parlamentar é absoluta: - é uma informação apenas. 

O SR. CARLOS PBIXOTO ~ Referi-me determinadamente á Inglaterra, 
citando palavras alheias, e para citar um argumento em favor da minha 
opinião, affirmando que si em uma monarchia é justo e conveniente deixar 
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a iniciativa da despeza reservada á Corôa, não é, pelo menos absurdo pro-
pôr que o façamos aqui, onde o chefe da nação é o representante maximo 
e integral desse •s.uffragio do qual saimos .todos . 

O SR. · OsoRIO - Aqui poderia dar mau resultado verificado o que 
V. Ex. diz, isto é, o pendor maior do Executivo do qu'e do Legislativo em 
gastar: o nobre orador apontou como uma das causas da cr.ise sobretudo 
os desperdícios do Executivo, na .abertura de creditos •• • 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - 0 do Legislativo é ainda maior. 
0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Peço pePdão ao nobre Deputado pelo 

Rio. Grande, mas só desejo responder · pelo que digo e até este momento 
ainda não falei em des:perdicios do Executivo; allud-i aos creditos supple-
I?entares s_em falar em desperdícios (apo·iados). Mas respondo, com prazer, 
a observaçao de V. Ex. · · 

Creio bem na tendencia do Executivo para gastar, mas em regra com 
serviços de interesse geral, ao passo que os accentuados pendores do Le-
gislativo frequentemente se encaminham para serviços e despezas de ca-
racter loc~.l ou particular :. não raro aqui os interesses nacionaes são es-
quecidos por falta de quem os queira defender. H a, todavia, uma res-posta 
concludente á observação do honrado Deputado: - qualquer que seja a 
ten<dencia do Executivo para gastar, lembre-se V. Ex . de que não pretendo 
conferir a elle o direito de decre tar a despeza ; dava-lhe apenas o direito 
de propôr em orçamento a inserção de novas despeza·s, cabendo-nos sempre 
a nós o de deferir ou indeferir este -pedido. 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - No governo do Districto Federal, 
des·d.! uns dez annos já é as·sim e com os melhores resultados, o que pro-
va que a Capital sempre se avantaja nesses propositos salutares. 

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -- Assim, si nos privassemos voluntaria-
mente da iniciativa de despezas novas, nada importaria que o Executivo 
pretendes-se alargai-as, porque sempre nos caberia a ultima palavra. 

O SR. OsoRIO ~ H a outro argumento: seria inconstitucional, cercearia 
a nossa iniciativa constitucional. 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Haverá outro ·argumento·, mas, em-
quanto elle não surgiu, demonst rei á Camara a improcedenc~a do uni<:o 
que apparecera. Vamos ao outro. · 

Declaro que temos o direito de propôr despezas e, affirmando ser con-
veni.ente que nós mesmos nos privemos delle, peço á Camara que o faça 
voluntariamente - e então objectam que desse modo cerceariamos a nos-
sa iniciativa ... 

Pois si é exactamente o que proponho,. si" precisamente o que peço é 
.que voluntariamente nos cerceemos essa iniciativa, claro é que a objecção 
não tem valor simplesmente porque ella não existe. (Cruzam-se apartes)... 

· Só .alludo' a este ponto, Sr. Presidente, porque os n?s.s?s _males decor-
rem em não pequena parte dos excessos dessa nossa iniCiativa e porque 
me parece urgente que mudemos de rumo. . 

Assim, reca-pitulando, temos que além .das caus~s. psycholog1cas de o~
dem geral que só demoradamente poderão ser modlfic!Ldas, - ~~ todavia 
as .duas outras que apontei e que bem facilmente se podem corng1r: o de-
feito intrínseco do processo de elaboração do orç~mento . na Cam!lra e a 
detestavel pratica do orçamento supplementar e Imprevisto, pratica esta 
ult!ma que o proprio Governo deve abandonar. . . . o SR. OsoRIO - Já existe uma emenda do Sr. Marhm FrancisCo pro-
hibindo a abertura de creditas. a que V. Ex. a Ilude. 
• 0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Permitta o meu colle~a que,. con-
cÍuind~ 0 meu pensamento, eu exponha o . que pretendo propor .· Sen a ra-
zoavel determinar em lei que só se permittisse pedir o Governo ~o Congres-
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so a abertura de creditas no segundo semestre e por uma unica mensagem 
na qual se expuzesse conjunctamente o exame de todas as verbas da des-
.peza pUJ?Iica insurncient.emente. dotadas;. evitar-se-ia assim a pengosa e 
mconvemente pratica hoje .se_gulda, merce da qual ninguem póde ter op-
portun~mente uma exacta 1dea do vulto desse que eu chamei orçamento 
1mprev1sto. · 

Alludi, por ultimo, tambem á necessidade de, ·pelo menos restringir 
a Camara a sua prop.ria iniciativa, em materia de creação de de~pezas. 

Bem sei que as reformas por mim suggeridas não serão nem poderiam 
mesmo ser estremes de inconvenientes.; mas não só continuo a julgar que 
taes inconvenientes hão de ser por força menos graves do que os actuaes, 
como ainda não dissimulo que afittal eu não persigo a chimera da perfeição 
absoluta dos methodos legislativos. · · 

Que se faça a abolição do orçamento suppJ'ementar pela melhor orga-
nização e real verdade dos que votamos; modifiquemos para isso o nosso 
processo regimental; que por fim a Camara ou se despoje ella pwpria da 
iniciativa de novas despezas, ou decrete ao menos esta providencia Iogica 
e singela - exigir que para creal-as se indique precisamente de onde devem 
sahir os necessario fundos. 

Isto seria como que uma especie de gráu mínimo e não póde suscitar 
_objecção seria. Em summa: julgam que nada ha a remediar ou reconhecem 
sinceramente os graves defeitos do systema actual, absurdo e inconveniente 
por não permittir siquer o exame de conjuncto da despeza e da sua rela-
.ção com a receita? 

Com o actual regimen, poderia o operoso e esforçado Sr. Homero Ba-
ptista (obrigado que é a ouvir longos discursos) ..• 

0 SR, HOMERO BAPTISTA - Não apoiado: brilhante como é o de V. Ex. 
O SR. CARLOS PEIXOTO - ... poderia o relator da Receita assegurar 

quê o pwjecto corresponde á realidade das suas previsões e sobretudo di-
zer-nos a que total ascendem as despezas que por aquellas rendas devem 
ser cobertas? 

Não, ninguem o poderia dizer e isto basta para demonstrar que na ver-
dade apenas fingimos organizar o orçamento da Republica. E a Camara 
bem conhece o ordinario destino deste desgracioso arremedo: remettido ao 
Senado a retalho e á ultima hora, ali emendado ás carreiras, recambiado 
com graves erros de cópia esse producto da pressa e <ia confusão, por ul-
timo aqui por nós endossado ás cegas para concluir a 31 de dezembro .. • . 
E não falo da publicação atabalhoada, das emendas posteriores feitas me-
diante reclamação, tudo já no correr do exercício financeiro por elle re-
gido. 

Tudo por culpa nossa, aparteia e com razão o Sr. Osorio, mas que 
importa? O facto é que esses denominados projectos de orçamentos, bri-
gados entre si e todos com a Receita, só pelo Senado pódem ser um pouco 
vistos em conjuncto e é isto o que os salva... relativamente. O nosso 
trabalho, inutil sinão mesmo noc:vo, é, além de ridículo, odioso á nação, -a 
quem devemos contas severas desses tumultos, ~esordens e d~sperdicios e 
da ruína que lhes é inevitavel consectario. 

O descredito e a desconfiança fazem-se muita vez de parcellas mini-
mas e nascem sobretudo de factores moraes; medidas apparentemente pe-
quenas, a prova concreta do desejo de não perseverar nos erros passados 
e de mudar de rumo, conseguem muitas vezes desfazer aquellas pesadas 
nuvens, restabelecendo; como por encanto, a sadia atmosphera da confian-
ça e do credito. Ora, o nosso primeiro passo deve ser a organização de bons 
o!'çamentos annuaes, o que se não consegue sem methodo, verdade, cora-
josa franqueza e rigorosa honestidade; tudo isso quasi se póde_ resumir exi-
gindo - clareza, clareza e sempre clareza. 
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Abandonemos de uma vez essa odiosa farça, que tenho vindo analy-
sando e por mim declaro que jámais recusarei o meu modesto concurso 
-para collaborar com quem quer que seja em medidas de interesse nacional. 
Já quando discuti o orçamento do Ministerio da Guerra, declarei que nada 
me seria tão agrad·avel como reconhecer o infundado da minha critica, me- . 
diante razões. ao menos apresentaveis. Naturalmente não applaudo o ha-
bito ·parlamentar, que se vae inveterando, de votar sem discutir, embosca-
dos na treva da famosa disciplina partidaria e de facto ad{)~tando o famoso 
regimem dos mudos do serralho. Recusei apoio a este Governo, do qual 
vivo de verdade separado desde {) seu nascimento; nem por isw julguei 
'jámais ter o direito de negar o meu concurso a qualquer obra que vise o 
-progrel'so e o engrandecimento do Brasil, parta de {)nde partir a iniciativa. 

Vivemos, porém, em regimen permanente de carizara escura; ninguem 
-conhece a extensão das despezas publicas, as responsabilidades do thesou-
ro e a gravidade dos embaraços financeiros do Brasil e, sem o balanço 
sincero e pormenorizado dessas responsabilidades e sem a confissão since-
ra e leal dos nossos erros accumulados. nada ha a tentar. Tenho -para mim 
-que sem esse exame prévio nada de efficaz se póde conseguir; entretanto, 
que ao menos comecemos por adoptar as medidas, que só de nós dependem, 
tendentes á verdade e ao equilíbrio do orçamento. Falo, porém, do eauili-
brio real e não do que se busca conseguir escondendo ou ,adiando difficul-
dades effectivas. 

E' urgente cuidar, ao mesmo tempo, de fixar um programma perma-
nente para cumprir os compromissos relativos aos fundos que instituímos 
e sobretudo á amortizaçã{) das nossas 'dividas. 

Não direi, como dizia hontem o meu collega de bancada, com excessi-
va indulgencia: - divida aue se amortiza não mette medo. Ha amortizar 
e amortizar e fazel-o com dinheiro de emprestimos é, além de illusorio, cri-
minoso. 

O SR. CALOGERAS - Não foi a isso que me referi. 
O SR. CARLOS PEIXOTO - Acredito, mas é positivamente o que temos 

feito, olvidando que ha evidentemente um limite que não se deve ultrapas- . 
sar em relação ás responsabilidades e encargos de cada j!:eracão. Além dis-
to, é incontestavel que ao menos uma boa parte do producto de~ses em-
J)restimos para melhoramentos materiaes fica desaproveitada e desapparece 
como fumo, em desperdícios ou malversacões. 

O SR. CALOGERAS --1 Como prova ahi está a applicacão da'Cia á lei de 
1903 sobre emissão de apolices para construcção de estradas. 

· O SR. CARLOS PEIXOTO - Mal se comprehende como é que os governan-
tes não promovem a urgentíssima modificacão de tal regimen; por ener o 
constructor de caminhos de ferro não precisa saber si este dará ou não 
proveito em sua ex-ploração; a elle lhe basta construir, fazendo a sua for- . 
tuna com os preços de unidade, porcental!;ens e medições. Quanto mais 
caro, melhor para elle e peior para o Estado. que deste modo paga e paga 
em regra muito mais do que valem, por -serviços, destinados a não dar pro-
veito directo nem indirecto. Construccção cara, frete - funcc~n do preço da 
construl'cão--, oppressão economic,a oonsequente, em vez da redempção 
-qtle devia ser a via ferrea. E assim quanto a outros serviços publicos. 

Emfim. Sr. Presidente e Srs. Deputados, não tarda o momento em ~~e 
--()U voluntariamente havemos de fazer o balanço -da-s nossas responsabili-
dades. de seriar as nossoas :~ecessi<la<les e orden-ar as nossas finanças, -
'OU seremos coagidos a fazel-o por alguma circumstancia imperiosa. E' 
mais acertado evitar esse desfecho natural. 

Devo crer que os nossos muitos e muito no.taveis estadi!=tas conhecem 
·-() remedio a-pplicavel á situacão e na verdade esses prohtemas têem sempre 
·algumns linhas geraes de certo moüo fixas e invariaveis e de conhecimeJ?· 
io elementar. ' 11 
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Ninguem contesta que entre . os elementos fundamentaes á soluçãõ de 

casos desta natureza, figuram em primeira plana: o conhecimento exacto e 
a· cada momento da sUuação do tbesouro, verdade, ordem e clareza nos or-
çamentos e na contabilida.!le publica, equilibrio entre os gastos e a renda,. 
segurança de recursos para a amortização das dividas e reforço dos fun-
dos especiaes ... 

O SR. HOMERO BAPTISTA - Amortização com os saldos da ·Receita.- -
O SR. CARLOS PEIXOTO --l Sem duvida, porque a · não s.er assim recahi-· 

riamos no emprestimo e não ·Será excessivo dizer que· afinal parece termos. 
conseguido que nos fechem as portas do credito. Refiro-me, está claro, a. 
emprestimos em condições normaes, e não aos que se fazem em condiÇões. · 
extraordinarias e forçadas. 

A ess·e proposito permitta a Camara uma allusão ao que se disse no· 
Senado sobre os responsaveis pela actual crise commercial, assim como em 
seguida duas palavras em resposta ao Sr. Calogeras sobre a Caixa de· 
Conversão. 

Sobre a crise, tenho prazer em a.ffirmar que a classe do commercio 
do Rio de Janeiro vem revelando qualidades capazes de fazer inveja á de 
qualquer qutra praça do mundo: é verdadeiramente assombrosa a sua for-
ça de resistencia e a.dmiravel a sua honestidade (muitos apoiados). E ao· 
lado dessa classe, a verdade é que se encontram todos os nossos institutos · 
banca·rios: nem só o Banco do Bms·il e os demais bancos .nacionaes, como 
tambem os bancos extrangeiros, que todos lutam galhardamente para amparar· 
esse · credito commercial, hoje tão abalado, graças principalmente á impre-
videncia e aos erros accumulados d-o Governo. Basta acompanhar a es-
tatística do nosso movimento bancario para vêr que não é dahi que vem 
o mal, pois · evidentemente todos se esforçam para vencer ·este período de· 
aperturas commerciaes, (que tem, aliás, como todas as co usas humanas,. 
alguns effeitos salutares). , 

Depois da imprudente ·derrama de capital extrangeíro, facilitando em-· 
prestimos a juro baixo, não era difficil prevêr que chegaria o período das 
Hquriodações mais ou menos (orçadas; ficamos desapercebidos e ahi está o· 
resultado. · 

Passando ás ·palavras do Sr. Calo geras, quando reconheceu que o·s· 
fundos de resgate e de garantia bem podem coexistir com a Caixa de Con-
versão, - peço licença para responder, data venia, a uma accusação que 
lhe tem sido feita ul.timamente. 

A Caixa de·· Conversão não resolveu, porque nunca visou resolver, o· 
nosso problema monetario; jámais os que defenderam a sua creação, qui-· 
zeram sustentar que ella res<llveria esse problema. Li, entretanto, essa as-
se\'eração assim feita textualmente. 

Ora, é uma trivialidade dizer que a solução de problema monetario· 
como o nosso requer necessariamente plano e esforço lento e methodico,. 
não pequeno lapso de tempo na phase preparatoria, grande perseverança no· 
accumular reservas adequadas, um t rabalho prudente e systematico em-
fim, e além de tudo isto requer exigentemente uma atmosphera economica 
e financeira sadia e invariavel quanto. possível. A invariabilidade póde ser· 
conseguida com maior rapidez relativa, graças á Qrdem e ao bom metho-
do na gestão das finanças public:rs; mas o sadio da a-tmosphera economica· 
jámais se póde improvisar. E não ha de ser em um paiz, onde, como bem 
disse o Sr. Calogeras, a vari·ação dos preços de dois grandes productos af-· 
fecta toda a economia nacional, paiz que vive por assim dizer preso aos 
preços instaveis de dois ·ou Ires productos de exportação, - que se pó de · 
encontrar mei-o economico bastante sadio, arejado e puro para tentar de 
chofre e com exito a solução do problema da circulação monetaria. 

· A Caixa de Conversão nunca pretendeu, pois, reSQlver o nosso pro-· 
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blema monetario e os que a crearam bem sabi·am que para isso eram in-
d!!>pensaveis condições e requisitos que se não improvisam; vínhamos, po-
rem, atravessando um largo período de inquietadora oscillação cambial 
que impossi·bilitava a importação de capitaes extrangeiros e, por outro lad~ 
sem cambio fixo não se poderia tentar a valorização do café, reclamada 
pelos grandes interesses economicos do Estado de São Paulo, como indis-
pensavel naquelle momento. Por taes razões, os que tinham então a res-
ponsabilidade do Governo, resolveram crear o instituto, -para obter delle o 
unico resultado que visavam c.onseguir, isto é, a fixação do -cambio para 
permittir a entrada de capital ouro, assim como a tentativa ousada e in-
telligentemente architectada pelo Esta-do de São Paulo. 

Com effeito o capital ouro pôde vir ao Brasil e a valorização tornou-se 
uma realidade, mas além disso a verdade é que o instituto produziu este 
outro effeito - impedir que o rapido e gran-de crescimento economico no 
Brasil determinasse o brusco desnivelamento entre o valor da moeda e o 
do trabalho e o das utilidades, o que pro-duzir-ia effeitos verdadeiramente 
irremediaveis. Não era difficil prever o desenvolvimento economico, que já 
se annunciava e •por outro lado a alta brusca da taxa cambial a um nivel 
do qual desde muito a-ndava afastada, causaria o desequilibrio geral das 
relações commerciaes e financeiras, sabido como é que a nossa producção 
agri-cola está directaniente presa ao valor do ouro por ella pago no exte-
i-ior. Foi obra de boa previsão, prestou real serviço ao progresso normal do 
paiz e foi tudo· o que visou a creação da Cai~a. 

O honrad-o Sr. Calogeras, ainda confessando que com a Caixa podem 
co-existir os fundos destinados ao resgate de papel-moeda o-bserva que 
ella de certo modo difficulta e retarda "tal operação; em _tro<;.a, porém, des-
se possível irí.conveniente, sustentavamos então e continuamos a pensar 
que os beneficios della são grandemente compensadores; precisamente o 
que os adversarios reputavam um mal - a subida mui.to lenta e gradual 
do cambio-, nós outros entendíamos que seria um effeito benefico para o 
paiz, cujas relações commerciaes e economicas se tinham, desde muito tem-
po-, firmado em taxas bastante baixàs. 

Visamos evitar o perigo do brusco desequinbrio destas relações e in-
éontestavelmente a experienci-a deu-nos razão: basta .recorda-r que sem 
duvida não podia ter vindo ao Brasil o capital extrangeiro, que affluiu após 
a fundação da Caixa, si tivesse continuado o regimen do cambio instavel. 

Imagine-se, hoje. que chegamos ao paroxismo da desorganização fi-
nanceira, o que teria sido de nós sem o anteparo que a Caixa representa 
para os subitos desfalques eco-nomicos provenientes da quéda dos preços 
da nossa exportaçã·o ... 

O deficit economico de 18 milhões agora coberto pel-a retirada de ou-
ro da Caixa teria necessariamente de ser pago com a diminuição do valor 
do nos·so papel"moeda. 

Ahi tem a Camara por que sinceramente continuo a acreditar que esse 
instituto prestou realmente os unicos serviços que lhe pediam os seus 
éreadores. 

Entretanto e para mostrar a minha isenção, não deixarei de dizer que 
os resultados dessa creação podiam e deviam ter sido ainda maiores, si 
não fôra o erro do proprio Governo que inaugurou o instituto: farei para 
provai-o ligeira referencia ao que então se passou. 

Planejada a . creação da Caixa de Conversão, surgiu logo a opposição 
superiormente valiosa do meu eminente amigo o Sr. Senador Joaqu1m Mur-
tinho; -o problema foi largamente discutido com esse grande homem de Es-
tado com o qual fizemos afinal uma ultima conferencia. Presentes a ella 
os chefes mais eminentes, coube"me, por obedecer-lhes, discutir com aquel-
le nosso illustre compatricio, conseguindo-se, quando não o seu assentimen-
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t.o, ao menos a sua tolerancia para o instituto que ia ser fundado. Argu-
ment~i, alludindo á acção anterior do proprio Joaquim Murtinho, quando 
executando a sua admiravel politica de elevação do cambio pelo resgate do 
papel se detivera, elle proprio, .em certo momento para não elevar brusca-
mente o ca!Jlbio a taxas muito mais altas do que as ·anteriores. Dizia-lhe 
eu: assim como naquelle período o grande · ministro, tendo elevado as taxas 
até onze ou doze, interrompera voluntariamente e durante algum tempo a 
sua ascenção para assim permittir que a vida economica e financeira do 
paiz se readaptasse ao estalão,-tambem no momento em que discutíamos era 
necessaria a acção moderadora da Caixa para egualmente impedir que 
bruscamente se desvalorizasse uma grande parte da nossa producção ex-
portavel e o consequente desequilíbrio grave da nossa balança economica. 
E assegurei ao Sr. Senador Murtinho, autorizado pelos que nos ouviam 
(entre elles o Sr. David Campista), que, j.nstituida a Ga.ixa, o Governo 
Affonso Penna a si mesmo se tr·açaria o programma do resgate gradual e 
continuo do papel inconversivel, guardada uma relação .certa entre a emis-
são dos certificados-ouro e esse resga.te, que havia de fazer-se na propor-
ção de pelo menos um terço do valor das emissões da Caixa. 

Iriutíl insistir em pormenores, pois bem comprehende a Camara quão 
differentes teri·am sido os resultados para a nossa vida financ·eira, si ti-
vessemos dado cumprimento honesto a esse programma: não proseguimos 
no resgate, a Caixa encheu-se e aquella promessa por mim formulada não 
foi cumprida. (Pausa). 

Peço perdão da fatigante digressão (não apoiados geraes) e, para en-
cerrar estas desalinhadas considerações, repetirei que por temperamento e 
por educação politica me i"epugna exercer a acção negativista dos que se 
comprazem em destruir, sem procurar collaborar na reconstrucção. 

Não é de mais repetil-o, porque entre nós, graças exactamente á acção 
nefasta do espírito partidario, ninguem comprehende um opposicionista que 
nã,1 seja systematico e à outrance, ou um governista que não seja incondi-
cional e subserviente. 

Quando tive alguma .responsabilidade de governo, não trazia natural-
mente até o escandalo as minhas divergencias, mas não raro resisti e com 
exito aos desejos do Executivo, convencido de prestar assim ao meu paiz 
alguns serviços a:preciaveis. 

Colloca-do em opposiçao franca e sincera ao Governo actual, não te-
nho querido sinão cooperar, sem colera, na correcção dos gravíssimos e 
sucéessivos erros por e!Ie commettidos. condemnando-os sempre e f€rmal-
mente, sem recusar porém o meu esforço humilde para a solução mais con-
veniente aos grandes interesses nacionaes. 

Sem vocação para placentario, não só do Governo, como dos que o 
combatem por systema, acceito de bom grado a situação que o Sr. Calo-
gera·s chama - deputado selvagem, com · quem ninguem póde contar ás cé-
gas e de ante-mão • • • 

Guardo na apreciação das cousas uma certa independencia pessoal, a 
que não iplosso fugir por ter formado com um pouco de estudo a minha 
educação politica, tomando amor a algumas idéas, que exponho sincera-
mente e não abandonarei até que me convençam de que são falsas . Não 
modifiquei, por exemplo, ainda as que me são muito caras e dizem respei-
to ás linhas fundamentaes do nosso regimen. 

julgo que continuamos a ser bastardamente parlamentaristas e que no 
fundo a verdade é que ou não comprehendemos, ou não queremos sincera-
mente compTehender o admiravel e efficiente systema -politko que adaptá-
mos. Aliás procuro entendei--o e estimál-o, não apenas pela leitura de li-
vros americanos mais ou menos bem vertidos para ·o francez, e sim consi-
-derando que elle ·não é um fim, sinão apenas um meio destinado a attin-
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gir o bom governo duma sociedade. Presidencialista. e ante-parlamentarista 
n~o é sem um pouco de mela!lcolia que de vez em quando tenho opportu~ 
mdade_ de defender as verdade1ras normas desse regimen que Sumner Maine 
<len?mmou o. mais maravilhoso i!lstrumento poUtico dos tempos modernos; 
ass1m o cons1dero em consequencta de algum estudo e muita reflexão, tendo 
mesmo procurado concorrer para a sua realização integral entre nós quando 
n:io ha muito tempo, me foi dado auxiliar de perto o Governo do Brasil. 

Ainda hontem dizia eu aqui que, com certa justiça, a intelligencia sim-
plista do povo, da massa dos que trabalham, soffrem, produzem e consti-· 
tuem o cerne da Nação, confunde os defeitos da applicação e da pratica com 
a propria essencia do Governo Republicano; disse-o, quando o nosso hon-
rado collega com razão accentuava que a Republica não tem feito sinão 
encarecer a vida dos que trabalham ..• 

Para esses, ~aes males veem natura·lmente do regimen e, ao menos em 
relação ao estado das nossas finanças, é difficil negar-lhes uma apparencia 
de razão. 

Teria prazer em evitar uns tantos pormenores, mas não é possível dei-
xar de dizer que até agora nem siquer conhecemos quaes sejam os propo-
sitos do Governo para remediar efficazmente tão graves males. Bem dese-
jaria eu conhecer esse plano e poder collaborar na sua execução: vivemos, 
porém, no execravel regimen do gabinete secreto e os nossos homens pu-
blicos, em regra, julgam que se muda e transforma a sua propria essencia, 
quando investidos de funcções executivas. Fazem-se magistraes e delibera-
damente prescindem da collaboração de quem quer que seja. 

Com orçamentos seguidamente desequilibrados e as portas da quasi 
fallencia, nesta desordem financeira modelar, que faz o Governo, que é o 
que prepara afim de acudir aos males do presente e -esboça,r ao menos os 
delineamentos da nossa indispensavel reconstituição? Finge conscientemente 
o equilibrio iilusorio da proposta, insiste na imprudencia dos grandes gas-
tos e ainda os projecta novos, e de não pequeno vulto, para realizar obras 
além de tudo condemnadas ·pelo ·interesse publico. 

-Entre estas mencionarei o contracto -do prolongamento do cães para 
a zona central da cidade, para ·cuja realização parece que a lei exige a a-s-
signatura do Ministro da Fazenda. Relembro á Camara, de passagem, que 
o illustre engenheiro Sr. Francisco Bicalho projectou o prolongamento do 
porto para o Cajú, levantando-se na Europa determinadamente para essa 
obra um emprestimo de quatro e meio milhões esterlinas, aliás em detes-
taveis condições; é um excellerÍte projecto, admiravel mesmo como aparteia 
o Sr. Deputado Calogeras. 

Levantada a somma, que é que •suppõe a Camara que se fez ? • 
(Pausa). 

Não sei bem, mas a obra não foi atacada e, segundo o relatorio da 
Viação, pouco mais existe do que dois milhões; . na realidade e fóra da e~
cripturação, bem se póde conjecturar ~ qu.e extste, _ou Il!elhor o que nao 
existe. Agora projecta-se gastar esse dmhetro que nao extste, .para prolo:t-
gar o cães até ao Arsenal de Guerra e não mais para o Cajú: ess~ especie 
de cães de ~aneamento prejudica e fere de frente o intresse publico, mas 
deve convir pelo menos aos arrendatarios. 

O mais imoortante porém é que se projecta agora e~sa nova ~b~a o~
çada em 40 mil contos e que para iss~ se requer o acc?rdo do !"\tnt~terto 
da Fazenda. Esse simples facto bastara para dar a medtda da smcendade 
do!: propositos do Governo. 

O SR. PRESIDENTE - Previno ao nobre Deputado que a hora está a 
findar. . . _ 

O SR. CosTA RIBEIRO- V. Ex. póde pedtr prorogaçao. 
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0 SR. NJCAINOR DO NASCIMENTO - E ainda tem os dez minutos. de to. 

lerancia. 
O SR. FONSECA HERMES - O nobre Deputado deseja a prorogação da 

hora? 
O SR. CARLOs PEIXOTO - Não, muito obrigado, mas· prefiro terminar, pe-

dindo mesmo perdão por ter abusado da attenção dos meus honrados cal-
legas, cuja benevolencia captiva o meu reconhecimento. 

Disse, Sr. Presidente, parece-me excessivo o relativo optimismo do 
h!>nrado Sr. Calo geras: não cahi, porém, no ex termo opposto, pois não es-
queço a sabia palavra de Guisot, quando dizia dos pessimistas - "com el-
les não se conta, porque não agem e são apenas espectadores". 

Antes e ao contrario desejo appellar daqui para os responsaveis pela 
direcção dos negocias publicos e pedir-lhes que reconheçam e lisamente 
confessem a gravidade da situação e manifestem á Camara e ao paiz () 
seu plano para a solução da grave crise que o Thesouro atravessa neste 
momento. Deante da impontualidade noto ria de que diariamente o Gover-
no dá provas, deante do nosso grave desequilibrio economico, é realmente 
inverosímil que o Governo não tenha um plano ou um projecto, qualquer 
idéa emfim tendente a conseguir a normalização da nossa situação finan-
ceira. 

Ou elle nos assegura que estamos illudidos, que não devemos grandes 
sommas por divida fluctuante, que todos os depositas não têm sido illegal-· 
mente "desviados, .que em fim a. situação é boa, - ou então é o mais elemen-
tar dos seus deveres confessar os proprios erros· e dizer nítida e precisamen-
te como e quando pretende remedial-os. Si o não fizer, aponta-nos o nos-
so caminho e o nosso dever: a paciencia tem limites, .como tudo neste mun-
do e eu proprio serei forçado a modificar, serena e resolutamente, a mi-
nha orientação parlamentar, contrariando embora os impuls·os do meu tem-
peramento orga.nico e constructor. 

AveriguadQS es~es males, que tão gravemente comprometteram a nos-. 
sa situação e a futura, é impossível que nos resignemos ao fatalismo des-
ta infecunda polit-ica de expedientes, cujo uni·co objectivo se reduz á es-
colha de um presidente, passada e ta, ao reconhecimento de poderes dos 
Deputados, para voltar á escolha de um novo presidente, seguida de um no-
vo reconhecimento de Deputados e assim por deante. 

Decididamente não é poss·.vel ·· ue a. vida de uma ·grande Nação como é 
o Brasil, toda a sua actividade politi<:a possa assim reduzir-se indefinida-
mente a esta esteril gangorra, que !> avilta e torna ridículo: é impossível 
que não haja uma reacção salutar. E lia já tarda. e não faltam mesmo nesta 
Camara homens capazes de encaminhai -a. Quanto a mim desejo apenas 
conti·nuar, até o fim de minha vida poJ.itica, qualquer que seja sua exten-
são, nesta mesma attitude de quem. talvez excessivo no seu amor á ordem, 
CM~._fia lealmente nos beneficios que nos devem dar em politica o esfor-
ço, à cultura, a dignidade mental e moral e o patriotismo consorciados. 

Si não vamos mudar de rumo e nos falta coragem para o inicio de uma 
vida· nova, - é bem certo que acabaremos por sacrificar a nossa dignidade, 
que só póde repousar sobre a força financeira e a forQa militar, ambas 
egualmente importantes, como dizia o chanceller allemão na phrase por 
mim citada, quando discuti o orçamento da Guerra. Para que não acabemos 
por sacrificar definitivamente ambas essas forças, sem as quaes não póde 
subsistir uma nação livre, daqui insisto no leal appello que dirigi aos que 
ncs governam: que em quanto se preparam estes orçamentos fictícios e de 
antemão votados ao desequilíbrio, venham dizer-nos como havemos de sahir 
da má sjtuação, que elles nQS crearam: não· recusarei jámais o meu concur-
so honesto para a corajosa defeza dos grandes interesses nacionaes peri- · 
clitantes. 
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E' ainda tempo de lutar e de vencer. Será um sonho pensar neste mo-
mento na regeneração de uma raça, na creação -de uma nacionalidade, na 
formação de um grande püvo altivo, digno, honesto, trabalhador e progres-
sista; não imp.orta: sonho que seja, é sempre bello e delle não me posso 
afastar. (Muito bem, muito bem; o orador é muito cump'rimentado. Palma~ 
no recinto). 

O -Sr. CGI:rlos Ma.ximlililano (*) - Sr. Presidente, não posso deixar 
sem algumas observações opportunas o brilhante parecer do meu collega, 
operoso Deputado pelo Rio Grande do Sul, Sr. Dr. Homero Baptista, a 
.respeito das· emendas offerecidas a-0 Orçamento da Receita da Republica. 

·Aproveitarei o ensejo não sómente para respigar os fundamentos da sua 
recusa a uma emenda que offereci, como tambem para ·desenvolver idéas, 
já succintamente expendidas o anno passado, a respeito do momentoso as-
sumpto que constitue objecto de todas as preoccupações de políticos- e pu-
blicistas, isto é, a carestia da vida outr'ora, cujas causas deram em resul-
tado, como demonstrarei, a crise commercial e financeira actual. 

Começarei pelo estudo do parecer . 
Offereci uma emenda, lembrando a conveniencia de se não mais is·en-

tar, em absoluto, de imposto de importação os combustíveis. A Commissão 
de Finanças que, no anno passado, rejeitára emenda semelhante, manteve o 
seu parece r, porém com os mesmos fundamentos. 

Si ella assegurasse á Camara que, nesse momento de grandes difficul-
dades para o commercio e para a industria, não era opportuno aggravar a 
sua situação, eu submetter-me-hia sem discutir. 

E' provavel mesmo que, sob este fundamento, eu requeira a retirada 
da emenda. -

A Commissão, porém, manteve argumentos anteriores, de caracter per-
manente, que, si deixarmos sem um protesto, em outro anno, em bons 
tempos , hão de voltar sempre á discussão, contra a industria nacional de 
com bus ti vel. 

O SR. HOMERO BAPTISTA - Os argumentos da Commissão não são con-
tra a industria. 

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Digo que virão mais tarde reverter con-
tra eJia, servir de base para um combate a essa industria. 

Ora, segundo o parecer da propria Commissão, na opinião de compe-
tentes indivíduos, cujo valor é julgado com a maior justiça por ella propria, 
o carvão do Rio Grande do Sul, como o de Santa Catharina, tem melhora-
do de tal .maneira, que, reduzido a briquettes, dá de cinza 8 a 9 %, tão 
bom ou superior ao Cardiff. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Os briquettes do Rio Grande deixavam 
12 % de cinzas. 

0 SR. CARLOS MAXIMILIANO - Os briquettes eram fabricados com O 
carvão das minas do Arroio dos Ratos·; depois se descobriram as de Butiá, 
.que são superiores, e houve tambem apimadoras experiencias com o c~r
vão de Tubarão, em Santa Catharina. 

Negaram resultado apenas as experiencias feitas sobre os productos 
das minas mais antigas. 

Emfim Sr. Presidente, eu já disse que votarei pela conclusão da Com-
missão de' Finanças; porém, exactamente pelas razões que ella adduz á 
pag . 36 deste impresso que fez distribuir, não posso acceitar o seu julga-
mento como definitivo a respeito -do carvão nacional. 

Eis o que se lê no parecer da brilhante Commissão de Finanças da 
.Camara: 

(*) Discurso proferido na hora do expediente. 
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"Tratando da transformação do carvão em briquettes, expõe 
o distincto engenheiro (F. de Paula Oliveira): 

. "Os ensaios, feitos ultimamente pelo engenheiro F. Esser, 
d1rector do Laboratorio de Kalk da Humbolt-Engineering Works & 
Comp. mostram .que o carvão nacional póde produzir briql\ettes 
com 8 a 9 % de cinzas, tão boas ou superiores ás de Cardiff, pela 
maior proporção de ma terias volateis." 

E depois de consignar que os carvões nacionaes, reduzidos a 
·pó e convenientemente Iav·ados, p.odem ser convertidOoS em coke 
utilizavel, citando as experiencias feitas pelos illustres engenhei-
ros Sr. Gonzaga Campos - com o carvão de Barro Branco -
e Sr. J ulio Kaller - cóm o de S. Jeronymo - considera prova-
da a utilização desses carvões para todos os ·fins industriaes". · 

Em face das opmwes transcriptas, só é licito admittir que a industria 
do combustível tem um brilhante futuro; o material não é má o; falta aper-
feiçoai-o apenas. 

Admittamos que o carvão nacional actualmente ainda não satisfaça, 
por completo, ás neces·sidades da industria e da navegação. 

E' e~actamente para este terreno _que chamo a attenção da· Camara, 
porque vae ser o ponto de partida para toda-s as minhas considerações. 

Pergunto: qualquer das industrias protegidas por uma tarifa proteccio-
nista absurda é capaz de satis.fazer ·ás necessidades plenas do mercado? 
Desafio a que mencione qualquer; não abre uma só excepção. . 

Vivem todas encostadas á muleta do proteccionismo, que os legislado-
res, desde o Imperio, vão construindo e renovando, para que algum dia 
possam eHas caminhar por si. 

E apezar de mais de 40 annos de amparo constante, a industria nacio-
nal ainda é um invalido, batendo eternamente ás portas do Thesouro e pe-
dindo á bolsa pa·rticular auxilias que a libertem da morte. 

Entretanto, porfiam em protegei-a com i-senção de impostos sobre com-
bustiveís, facil entrada da ma teria prima e esmagadores . tributos sobre os 
similares extrangeiros. 

Eu pedia, em favor da industria dos minerios, não uma protecção, por-
que. não sou proteccionista: apenas que não houvesse isenção de direitos 
para o similar extrangeiro, que este .pagasse modica, insignificante taxa, 
porém uma taxa. -

A mineração é uma industria como outra qualquer, que precisa viver 
e que a·penas pede que a similar extrangeira pague imposto. 

Todo o nosso edific:.o financeiro é construido sobre uma base falsa. 
Nós temos este idéal: o Rio de Janeiro póde ser Londres, repleto de canos 
fumegantes, que toldam o céo como na Inglaterra o nevoeiro do inverno! 
Desappareça o só!, que é o encanto dos poetas, e a tortura dos nababos. 
Queremos que a nossa cidade se transforme na City, cheia de fumaça, por-
que isto nos ha de tornar summamente felizes! 

Para os idolatras deste systema de encarar a economia nacional, só 
h a uma riqueza possível: a que se ev<Jla dos canos das fabricas! A opu-
lenda não póde brotar das entranhas da terra, sob a fórma de minerios, nem 
das searas opimas ou dos pomares odorantes, nem dos animaes que ale-
gram a paizagem das campinas e nos fornecem o leite tonificante e a car-
ne saborosa. 

Ha de sahir exclusivamente de <~nde a obtêm os inglezes, senhores de 
um sólo ingrato, onde a vinha não cresce, onde a natureza não protege o 
trabalho do homem, onde não existem o nosso humus, a nossa humidade e 
o nosso calor, tudo i-sto que faz a nossa riqueza e que está fazendo lam-
bem a nossa loucura! 
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Mantemos sempre o olhar voltado para uma direcção unica! Despre-

zamos o que temos e corremos no encalço do que não podemos conseguir . 
. Era fatal, ~ortanto, que, desabando no mundo uma crise, ella reper-

cutisse de maneira tremenda entre nós. Entretanto. somos tão felizes tão 
sonhadores, que já houve até quem negasse a existimcia de crise na a~tua..: 
lidade! 

Com effeito, as crises não constituem um facto cujo apparecimento 
se deva attribuir aos erros de A ou de B, em particular. Elias repetem-se 
com uma periodicidade tão constante que já houve até um grande economista, 
um dos mais brilhantes economistas até ~oje conhecidos, que procurou pa-
ra aquelles phenomenos uma causa perfeitamente natural, uma causa fóra 
do proprio globo terrestre. Verificando algarismos e achando que as 
crises se reproduzem mais ou menos de 10 em 10 annos, Stanley jevons, 
quC:; todo mundo conhece, ao menos de nome, declarou que tinham por cau-
sa as variações das manchas do só!! 

Isto, que é realmente um absurdo, demonstra como ellas são periodi-
cas e constantes. 

De facto, soffreu-as a França em 1847, 57, 64, 73, 82, e 91, além 
de uma puramente local, após a occupação de Pariz, pelos allemães. 

De facto, como as crises têm lagar, é um phenomeno de facil ex-
plicação . · 

Quasi sempre, e neste ponto não me quero repetir, ligarei apenas este 
modesto discurso a outro que proferi em 17 de setembro do anno passado, 
cujos dados nem copiei siquer, porque só gs encontrei esta manhã; quasi 
sempre, depois de uma época de grande e universal prosperidade, segue-se 
um período de optimismo generalizado; todos acreditam que estão em épo-
ca da lelicidade sem fim, e todos os povos começam a entregar-se aos 
maiores erros em materia financeira. Os proprios banqueiros, experimen-
tados profissionaes, confiam, desmesuradamente nas forças vitaes do seu 
paiz e adeantam á larga, a descoberto, para todo o mundo realizar as mais 
arriscadas transacções e montar as mais fabulosas empresas. 

Clemente Juglar, que escreveu um livro especialmente sobre o assum-
pto, observa até que os estabelecimentos bancarias, nas vesperas de cri-
ses, tinham as caixas fraquissimas e as carteiras extraordinariamente ele-
vadas. Assim é que na crise de 1847 o maximo da carteira era de 350 mi-
lhões de francos, e a caixa tinha apenas 50 milhões, no Banco de França. 

Estoura a crise, todos se assustam, retrahe-se o credito, diminuem-se 
os prazos e o que se dá é exactamente o contrario: vão se liquidando as 
contas, a caixa vae se fortificando e enfraquecendo a carteira. De facto, 
a liquidação da crise, em 1852, fornece-nos os seguintes algarismos: ma-
ximo da caixa 600 milhões; mínimo da carteira 100 milhões. 

São instructivos os dados colhidos sobre o Banco de França, habil e 
criteriosamente dirigido: 

Crise de 1847 

Maximo da carteira ........ .. ...................•...... 
Mínimo da caixa ...................•.................. ,, 

Liquidação desta crise em 1~52 

Maximo da caixa .............••.......•......•..••••.. 
Mínimo da carteira ............................•....... 1 

Crise d~ 1857 

Maximo da carteira ................•.... · .• . .....•••.•.. 
Mínimo da caixa ....••.•••••.....•••...•...••.•.••••.. 

Franops 

350. 000. 000 
50 .000.000 

600.000.000 
100.000.000 

650.000.000 
150.000.000 
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Liquidação desta crise em 1859 

M.aximo da caixa ........................ . ............ . 
MinimG da carfeira .... . ........... . ..........•....... · . . . 

Crise de 1864-

Mrlximo da carteira. . ........................ . ...... . 
Mínimo da caixa .......... , ....... . .................. . 

Liquidação desta crise em 1868 

Maximo da caixa ..... . ............................... . 
Mini mo da carteira .............. . ................ . ..... . 

Crise de 1870 (guerra) 

Francos 

650.000.000 
350.000.000 

800.000.000 
150.000.000 

1. 300.000.000 
400.000.000 

Maximo da carteira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 400.000.000 
Mínimo da caixa.... . ....... . ................... . ..... 400.000.000 

Crise de 1873 

Maximo da carteira .......... .. ....... . . · .............. . 
Mínimo da caixa ..... . ................... ... ... .... . ... . 

Liquidação desta crise em 1877 
Maximo da caixa .............. . ...................... . 
Mmímo da cartei·ra ........... . ............ ............. .. 

1.300.000.000 
700.000.000 

2.250.000.000 
350.000.000 

Em todas as crises·se verifica mais ou menos o mesmo phenomeno: os 
bancos com as caixas fraquissimas e as carteiras avolumadas, nas vespe-
ras de explosão apavora,dora; depois de peossado ·o panico, <ie'po·s de vol-
tada a calma e ouvida a voz do bom senso e do criterio, se dá exactamen-
te o inverso. 

E' um facto de verificação commum - e faço votos para que se re-
produza entre nós - -que depois da crise, vem uma época de excepcional 
prosperidade. Temos exemplos recentes disto. Depois da crise do Gover-
.no Campos Salies, veiu uma epoca ·para o Brasil de grande e exa.ggerada 
prosperidade, prosperidade esta que nos levou ao delirio, delírio que nos 
preparou para soffrer na crise actual. · 

Tão impressionantes como as do Banco de França se me antolham as ' 
osc!jlações da caixa e da carteira dos estabelecimentos bancarias do Rio 
de Janeiro antes e durante a afflictiva situação actual. 

1910 
Maximo da caixa (fim do anno) . ........ : . ..... . . 
M'.nímo (principio do anno) .......... . ......... . · . . . 
Carteira ( maximo, no fim do anno) . .. ... . ..... ... . 
Carteira (mini mo, no principio do anno) . , ....... . . ·. 

1911 
Saldo em caixa (maximo) ....... . ........ .. .. . ...... . 
·Carteira (maximo) ........... .. .................. .. 

126 . 196 :000$000 
63.797:000$000 

145.607:000$000 
117 .330:000$000 

. 137.638:000$000 
200.601:000$000 
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1912 
Saldo em cãixa (fim do anno) ....................... . 
Carteira (fim do anno) ........•..................... 

1913 
Saldo em caixa (setembro) ......................... . 
Carteira (setembro) ................................ . 

90.951.:000$000 
275.882:000$000 

96.079:000$000 
. 286.086 :000$000 

A eloquencia dos algarismos convence ele que europeus e americanos 
trilharam a mesma vereda e, por isso ínesmo, uns e outros soffreram as 
mesmas consequ_encias. 

Voltando a analysar o quadro exhibido, em que se tomaram por base 
as operações do Banco de !'rança, resaltam ao mais leve exame a per-ió-
Oicioa!d-e -elas cnses, como e por que eJias explodem e qual o processo uni-
versal para ·as debeliar. São filhas do excesso de confiança, de um opti-
misnio epidemico, e desapparecem ante a discreção nos adeantamentos de 
numeraria e a economia severa e resoluta. 

Disse· eu que em geral ellas proveem de uma época de prosperidade 
exaggeraoa. U anno · pa,·,-ado, esruaanuo, neste recmto, as causas aa cares-
tia da vida, uma das que apontei com algarismos, que não reproduzo ago-
ra, porque evito repelir-me e ja os puoJtquei no l..Jtario Ufftctal de 1 1 de 
setembro do anno anterior, eu demonstrei que a moeda, sendo uma mer-
cadoria como outra qualquer, augmentando a sua quantidade, fatalmente de-
cahe de valor, é preciso mais dinheiro para adquirir os mesmos artigos; 
logo sobem os preços dos productos. 

Ora, depois da paz -;to 1 ranswaal, da posse tranquilla das minas, pelos 
inglezes, a producção do ouro, da qual a maior parte é reduzido á moeda, 
subiu de 58 a 97 milhões de libras esterlinas, por anno. . 

Entre nós, além de soffrermos a repercussão daquella causa universal 
de superabundancia de numeraria, ainda tivemos a Caixa de Conversão der-
ramauoo na praça 3Uu e tantos mll contos em papel-moeda, os quae.;;, som-
mados aos 600 e tantos mil contos de papel inconversivel ahi existentes, 
elevaram o meio Circulante a quasi um milhão de contos de réis. Forçosa- · 
mente no paiz em que a moeda abundava, esta perdia valor e subiam os 
preços de todos os artigos. · 

A alta dos preços induziu á creação de industrias exoticas e ao desen-
volvimento das existentes; a superabundancia ·de numeraria levou cada um 
a comprar mais do que precisava e a construir villas, palacetes, ostentar lu-
xo ter automovel; cresceu dia a dia a importação, e com eJ.la avultaram 
as' rendas publicas em geral; o dinheiro particular foi immobilizado ou es-
perdiçado, o publico espalhado a rodo, em melhoramento_s materiaes em-
prehendidos em toda a parte e, ao mesmo temp_o, elevaçao_ de ordenados, 
melhoria de aposentadorias e reformas, cornucopta de pensoes. 

Pois bem, uma das causas de cris·e, segundo a torrente dos economis-
tas é a guerra, e mais do que isto o receio de uma grande guerra. 

' Estafa a contenda dos Balkans, que ameaça- deflagrar a Europa. Todo 
o orbe fica agitado. · · 

O velho mundo, que se arrojára em collocações de dinheiro na Ameri-
ca e na Africa, graças ao optimismo decorrente de uma paz duradoura, des.-
de 1870 e d·a mencionada superabundancia de metaes preciosos; espanta-
se de r~pen.te; e retrahe-se o capital, sóbe a taxa dos descontos, encurtam-
se os prazos, recusam-se emprestimos, diminue.m as compras, cahem as 
rendas, manifesta-se a crise, e!? toda a sua plemtude. 

Como se accentuam as cnses? . . 
Nicholson, um dos mais modernos e competentes economistas inglezes, 

• 
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diz que ellas, ao menos na historia da economia interna da Grã Bretanha, 
se accentuaram pela d minuição da exportação e pala super:importação. 

Ora, exactamente eu tenho dados estatísticos evidenciando que no an-
no de 1910 nós importámos 713.000:000$, e exportámos 939.000:000$000; 
em 1911, impartámos 793.000:000$ e exportámos 1.003.000:000$; ·em 1912, 
importámos 951.000:000$ e exportámos 1.119.000:000$; agora este an"no, 
em que a crise nos surprehende e apavora, até setembro importámos réis 
770.000:000$ e exportámos 634.000:000$, tendo, em igual período de 1912, 
importado 684.000:000$ e exportado 726 .000:000$, em mercadorias. 

Deu-se, portanto, ilma baixa subita no algarismo da exportação e alta 
no da importação, tal qual a previsão do grande economista inglez. 

Facil é provar que no .Br'asil, como em toda a parte, a. crise explodiu 
de repente, após um período de evidente prosp·eridade, como o prova o qua-
uro seguinte: 

1910. 
1911. 
!912. 

RECEITA 

· Ouro 

11 o. 349 :000$000 
120.577:000$000 
132.829:000$000 

O augmento continuou até setembro deste anno: 

1912 (nove primeiros mezes ) .... , ................. . 
1913 (nove primeiros mezes) . ............ , ......... . 

Papel 

322.053:000$000 
343.628:000$000 
380. 102:000$000 

241 . 196 :000$000 
253.701 :000$000 

E' exactamente a prosperidade que determina o exaggero das compras, 
de onde o augmento da importação e o consequente crescimento das rendas 
publicas. 

Não nos faltou nem si quer a causa classica - receio de guerra. Bas-
ta ler os jornaes europeus para verificar como perdura nos centros finan-
ceiros o infundado temor de que a actual agitação eleitoral degenere em 
iutas fratricidas, revoltando-se a minoria afim de evitar o pronunciamento 
pacifico do paiz, por meio das urnas. 

Em épocas de panico basta . o artigo de um jornal imprudente para es-
pantar o capitalista distante. Ora, entre nós não faltam periodicos que aber-
tamente concitem as turbas a firmar á bala a hegemonia de um grupo. 

Entretanto, insisto em dizer que a crise é geral. Ha algum tempo co-
·mecei a observar ·exactamente esse phenomeno, a verificar a sua universa-
lidade; notei que ao mesmo tempo que da capital do Perú se telegraphava 
que alli se debatiam na mais tremenda das crises, a Nacion, de Buenos Ai-
res, vinha explicando haver lá um certo panico por causa da sahida ' pre-
cipitada de ouro da Caixa de Conversão, da qual, em poucos dias, tinha 
desapparecido deposito no valor de cinco milhões; e aquelle jornal affirma-
va que a causa disso não estava nos erros argentinos, mas nas necessidades 
et,ropéas de numeraria. Observei que mais ou menos na m.esma época em 
que isso se dava, outubro ultimo , sahiam da Caixa de •Conversão brazileira 
cerca de cinco milhões tambem; hoj·e o algarismo vae a quasi meio milhão 
mais, a 80 mil contos. · . 

O SR. HOMERO BAPTISTA - Na Republica Oriental se yerifica a mes-
ma cousa. 

0 SR. CARLOS MAXIMILIANO - Outro telegramma de Bombaim assegu-
rava que a India Ingleza inteira se affligia com uma crise terrível, e que as 



h1édictas sabfas e prUdentes, tomadaS pelos banquei ros e p~Ío govêf nê, êS .. 
tavam combatendo efficazmente o mal. . 

Vi em mãos de um amigo, director de uma empreza ingleza, uma carta 
mandada de Londres, em ·que se affirmava a absoluta falta de dinhei ro na-
quella praça, para ser collocado a premio; excellentes emprestimos, tenta-
dos, com as melhores garantias, pelas municipalidades do Canadá para 
melhoramentos materiaes, já se sabe, com 8 % de juro, o 'que é um~ opu-
lencia · pàra a Europa, e commi·ssão de 5 a 8 %, não encontraram a mais 
leve esperança de collocação . 

E' uma carta recente, recebida pelo .destinatario ha poucos dias. 
Apresso-me . a . ir ao encontro de uma objecção a.Jviçareira: si o· phe-

nomeno que estudo é mais ou menos periodico, se se generaliza, se procede 
de causas multiplas e alastra, irreductivel e fatal, por todo o orbe, nenhu-
ma culpa nos cabe, nenhum remedio se indica: esperemos, resignados, que 
o cyclo transcorra e a opulencia regresse. 

Não nos illudamos. Qualquer moi estia contagiosa ou epidemica devas-
ta uma população em peso: porém •aniquilla e mata de preferencia os pre-
dispostos, os debeis, os inimigos da hygiene, os descuidados, os imprevi-
dcntes. Os robustos resistem galhardamente ao contagio da tuberculose . 
Os habitantes de casas arejadas e executores 'fieis dos preceitos medicas 
escapam á furia das febres, sobrevivem ás pestes que dizimam as metro-
poles e despovoam os campos. 

O mesmo se dá em relação ás calamidades economicas: succumbem os 
debeis, lutam e triumpham os fortes. 

As estatísticas demonstram que a repercussão da crise universal fo i 
mais intensa nas finanças bras:Jeiras do que nas dos outros paizes •sul-
americanos. · 

Houve titulas nossos que baixaram seis e até sete pontos , a média foi 
de quatro; só acções de bancos cahiram dous. pontos apenas. O que entre 
nós constituiu o minimo, e mínimo excepcional, foi para a Argentina, o 
Chile e o Uruguay o algarismo maximo da quéda do valor dos títulos -
dous pontos! . 

Natural me parece que assim haja acontecido. 
Em materia de economia e finanças publicas fomos sempre uns so-

nhadores. O economico, o methodico, o dominador das proprias inclinações 
viciosas, o individuo bem equilibrado é entre nós objecto de motejo, alvo 
de ridículo. Ao contrario, o prodígo mostra com orgulho as terras que pos-
suiu, a herdade que vendeu, ·a fortuna que desbaratou. 

Talvez nenhum paiz como o · Brasil haja possuído tanto•s mancebos es-
perançosos, annullados precocemente pela preguiça, pelas doenças ou pe-
los vicias. _ 

Perdularios de saude, perdularios de dinheiro, perdularios de talento: 
e!s o que não nos falta. 

Com imprevidencia e descaso encarámos sempre as finanças publicas. 
Emb()ra . fosse eu muito moço, em 1889, lembro-me perfeitamente do 

extraordinario successo que causou umá . demonstração brilhantissíma, fei-
ta- pelo Sr. Ruy Barbosa, de que a moharchia estava perdida, porque a di-
vi':la do paiz subira a um milhão de cohtos de réis. 

Fiz o calculo, ·para ver si o Brasil tinha creado juizo sob a Republi-
ca, e verifiquei que a divida da União é de tres milhões e 163 mil contos e 
que os Estados devem quasí um milhão, isto é, 887 mil contos. De manei-
ra que a União e os Estados juntos devem quatro milhões. ~ 5~ mil contos. 

E não ha m~io de se saber quanto devem as Mumc1pahdades !. . . . A 
gente pergunta e e!las, quiçá _envergonhadas, não respondem! 
· Só um ou dous Estados , o meu entre elles, não devem sommas de as-

sombrar. um Creso. 
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0 SR. PIRES DE CARVALHO ' - V . . Ex. se refere· á divida consolidada? 
0 SR. CARLOS MAXIMILIANO ·_ Consolidada ou fluctuante, temos de 

pagar. . 
0 SR. HOMERO BAPTISTA ----: Todas vencem juros. 
O SR. CARLOs MAXIMiLIANO - Todas vencem juros e todas- precisam 

3er pagas. . 
Eu sommei as dividas do Brasil, porque pago todas as minhas divi-

das e todas ellas me affligem muito: Pouco importa, pois, que sejam flu-
cmantes ou consolidadas. (Ha apartes). 

Realmente nas épocas de constante prosperidade nós abusamos. Ve-
rificamos que de anno para anno (esta é uma phrase que eu ouvia constan-
temente repetida no recinto da · Camara) as rendas iam crescendo. Effecti-
vamente cresciam sempre, e isto foi, em parte, para nós um mal. Como se 
póde verificar pelos brilhantes relato rios do Sr. Homero Baptista, o alga-
rismo da receita subiu de anno em anno ;· porém avolumou-se a despeza, 
na perspectiva de uma renda eternamente crescente. E, como era mera 
perspectiva, avultaram os gastos em uma proporção tal que a receita não 
os podia igualar. 

Eis os dados officiaes relativos aos ultimos tres annos: 

1910 .. 
1911. . 
1912 .. 

Despeza .federal · realizada 

Ouro 

• ............ J • •••••••• 

. ............ ; ....... .. 
100.642:000$000 
98.790:000$000 
95.626:000$000 

PaiJJel 

438 . 21 I :000$000 
512.864:000$000 
591 . 488 :000$000 

Creditas addirionaes, abertos no Thesouro Federal 

1910 .• 
1911. 
1912. 

66.772:000$000 
128.358:000$000 
144.895. :OOU$000 

Qual o responsavel por essa orgia financeira? 
Não o ha ·maior do ·qUe nós mesmos congressistas em 'geral. 
Deixemo-nos, portanto, de retaliações estereis. 
Prosigamos na analyse encetada. 
Sr. Presidente, estou convencido de que em finanças, como em tudo o 

m,lis, é verdadeiro o brocardo: a natureza vinga-se daquelles que violam as 
suas leis. 

Ora, nós não temos nada logico, nem natural, erp economia como em 
finanças. · . 

Ligeiramente já mostrei como toda a nossa economia obedece a um 
ideal unico; cuidamos apenas de ter fabricas, isto é, artigos manufactura-
dos, como produzem os velhos paizes da Europa. 

E para haver exportação (porque é preciso que se saiba que o paiz 
que compra necessita pagar, e o meio de pagar, pois o dinheiro não se in-
venta, é exactamente exportar) ainda vamos attender ao menos natural dos 
processos. 

·Por · acaso, aqui appareceram o café e a borracha, e nós estamos eter-
namente pen•3ando que o Brasil ha de ser o ·pr:.meiro paiz do mundo, toman-
do conta dos mercados de café e de borracha ; QuMdo o café e a borracha 
ca hem, nós · choramos simplesmente e gastamos rios de dinheiro, para· que 
subam de valor, e continuamos eternamente no mesmo ponto de vista ab-
surdo e estreito. 
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Agora, vejamos a Argentina: ainda ha poucos dias, um jornal publi-

l!ou os dados estatísticos, demonstrando que ella compra e vende muito mais 
do que o Brasil, sendo paiz muitíssimo menor em população e em superfí-
cie e não tendo café nem borracha. Produz o que podemos produzir: ex-
porta lãs, que podemos ter perfeitamente; exporta cabellos, que temos; o 
gado em pé, que podemos criar; o trigo, que vamos produzindo; essas fon-
tes de riqueza, todas, podem existir no Brasil, mas nós estudamos apenas 
o café e a borracha. 

·Para mostrar ainda como em economia estamos atrazadissimos - e 
ninguem vá pensar que nisto ha o proposito de denegrir e magoar. porque, 
por acaso, a pessoa attingida pela minha critica é um brilhante espírito, que 
me merece to.das as homenag.ens - para mostrar que em economia nós 
estamos na época da sangria em therapeutica; lembro que, a proposito da 
crise da borracha no norte, inventaràm como solução tributar esse proilu-
cto, crear um imposto novo de exportação sobre elle. E' precisamente o 
caso do medico antigo, que, quàndo um pobre homem ·cahia na cama, de• 
bil e febril, rasgava-lhe a perna, tirava-lhe um pouco de sangue ... Sim, a 
nossa economia é contemporanea da primeira edição do Chernoviz ... · 

O SR. HoMERO BAPTISTA - E agora m·esmo se quer manter o impos-
to sohre a borracha. O Pará o elevou. · 

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Exactamente; elevou o imposto para 
que o producto se valorize. 

Como disse, a riqueza é artificial. é apoiada nesta duas muletas ex-
clusivas; o valor dos dous productos é tambem artificial, mantido por pro-

. cessas m.ais ou . menos artificiaes, que de um dia para outro podem dar mão 
resultado; em todo caso. o preço não é um facto natural, obedecendo ex-
clusivamente á lei da offerta e da procura. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Sobretudo o café, é um oroducto precario. 
0 SR. CARLOS MAXIMILIANO - Com a borracha, então, o caso é mais 

interessante. A causa que se apresentou aqui, para a crise que lavra na 
Amazonia, é que o producto chega a ·Manáos ou a Belém do Pará tendo 
feito 4$ de despeza, e valendo 3$. Então, augmenta-se o imoosto de ex-
portação, porque, com certeza, passará a producto a valer 5$... Ou se 
empre~a outra mésinha qualquer. 

O que era logico era estudar os meios de conseguir que esse produ-
elo chegasse barato. isto o bom senso está indicando, e os meios são exa-
ctamente . estes: acabar com o proteccionismo, que nos está tornando a vida 
muito . cara, e, ao mesmo tempo, naquella zona, por intermedio de premi os 
ou outro processo, promover a plantação de cereaes, a criação de gado, de 
ma!leira que os trabalhadores possam se prestar a servir nos seringaes por 
um ~:tlario mais baixo. 

Tudo mais é pura theoria e puro sophisma; o que é logico e natural 
é aue, uma vez que o artigo encarece porque o braço é caro, se procure o 
meio de baratear o braço e não onerar o producto com um imposto mais. 

UM SR. DEPUTADO - Para isto é preciso promover ci cultivo da bor-
racha. 

0 SR. CARLOS MAXIMILIANO- A moeda lambem é artificial : temos uma 
moeda-pa-pel ou e não vale nada. . 

E' verdade que ·está escripto - No Thesouro Nacional se pagará ao 
portador a quantia de vinte mil réis-; mas, vá alguem lá buscar essa quan-
tia. oue não trará causa nenhuma. 

O valor fixado pela taxa cambial é· tambem artificial. 
E' igualmente conseguido por meio de um apparelho todo artificial -

a Caixa de Conversão-, que já deu um resultado que nós esperavamos. 
concor-rer para encarecer a vida. Deu a illusão da prosperidade, porque o 
cambio não cahiu; ma·3 a vida se foi tornando cada dia mais diffic:l e, 
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exactamente no momento da crise, quando o numeraria faz falta, um pe-
queno panico faz desapparecer da circul;tção, 80.000:000$000, aggravando 
ahda mais a situação. 

O progresso, que nos enthusiasma, é de estradas de ferro, pela direi-
ta, hoteis luxuosos pela esquerda e, mais ainda,· estabelecimentos para car-
nes congeladas e mil outras ccusas. 

Tudo é a,•tificial. 
Era um excesso de ouro da Europa, que estava procurando collocação 

no Brasil. 
Eram as nossas q1il promessas feitas pelas commissões de propaganda 

que faziam crer a todo o mundo que aqui havia o El-Dorado; o dinheiro 
veiu, espalhou-se e uma entrada rapida e volumosa de numeraria, fez su-
bir tudo de valor, deu a illusão da prosperidade; mas o dinheiro voltou 
a seus donos, o europeu assustou-se com uns tres ou quatro discursos con-
tra o Sr. Farquhar ·na Camara, e cincoenta artigos lá fóra. Foi-se toda a 
illusão: o dirrheiro fugiu do mercado e voltou para as caixas dos bancos. 

E nós nos achamos com os projectos de um hotel em uma praça, de 
estradas de ferro e construcções de portos, sem um vintem . no Thesouro. 

Orçamen.tos artificiaes: manda-se uma proposta de leis de meios, e,. 
ao mesmo tempo, ao la-do -della, vae uma mensagem solicitando uma série 
de creditas supplementares. 

E eu não faço accusações á actualidade, porque sou co-responsavel. 
Sim, o mal vem de longe e os responsaveis somos tqdos nós, porque o mal 
é brasileiro e eu sou brasileiro como os oue mai·s o sejam . 

Entretanto, a verdade é que ha dons orçamentos parallelos. Todos 
os annos nós votamos tantos mil contos por um lado e tantos mil por ou-
tro, e não sabemos a qu:mtas andamos, porque os creditas supplementares 
não são previstos nem concatenados siquer. 

O prime:T<l orçamento já é votado com deficit; e, ao lado delle, vem 
um outro, de sorte que não ha orçamento·. Fazer orçamento, sabe até qual-
quer senhora, dona de casa, consiste em collocar a despeza d·entro da re~ 
ceita. Tudo mais é illusão. (Apoiados). 

Systema de . governo tambem artificial; mixto de individualismo e so-
Gialismo. O Estado, ao mesmo tempo que quer que o individuo lute e 
prospere, intuito que dem<:nstra por uma série de leis protectoras da indus-
tria crêa o montepio, organizado de maneira que prepara a imprevi.dencía 
e essa instituição prova a imprevidencia dos que a crearam, porque o mon-
tepio é organizado de modo que em pouco tempo não poderá o Thesouro 
satisfazer seus compromisscs para com os beneficiados. 

Para completar a obra, esse mixto de individualismo e socialismo, quan-
do cada um de nós - não quero repetir que somos os unicos homens glo-
riosos no Brasil, que neste paiz, gloriosos somos nós, Deputadc·.s e Sena-
dores 1- quando cada um de nós morre, como não temos montepio, o Con-
gresso dá 600$ por me'z ás nossas viuvas, ainda mesmo que essas tenham 
automoveis ou que o Deputado tenha ~id-o um perdulario e um grande pan-
dego em toda à sua vida. (Muito bem. Riso). 

O SR. SoARES nos SANTos- Neste ponto ha um pouco de pessimismo da 
parte de V. Ex. -

0 SR. CARLOS MAX IMILIANO - Que o fosse! Em um paiz de optimistas, 
de sonhadores e de poetas, seria salutar o apparecimentó de alguma dóse 
de pessimismo. . 

A industria é artificial: baixem um pouco as tarifas e metade das ma-
nufacturas nacionaes desapparecerão. 

As finanças tambem são tudo o que póde haver de mais artificial; toda 
11 gr~nde en~;ren!lsern fin~nceir!l tem por base o imposto de importação; 



de modo que, quando cahe a importação, ha de cahir tambem o producto 
do imposto, o Governo não terá dinheiro. 

No emtanto, nós baseamos nossas economias no proteccionismo. Ora, 
o proteccionismo visa afastar do mercado o producto estrangeiro, visa na-
c'onalizar tudo aquillo que nós consumimos. Portanto, o que o proteccionis-
mo visa conseguir é fazer com que não importemos cousa nenhuma, e nes~ 
se témpo o Brasil não terá um vintem no erario. 

O calculo da receita tambem é artificial ... 
O SR. PEDRO LAGO - Àhi, precisamos reformar a Constituição, porque 

o mal é constitucional. 
O SR. CARLOS MAXIMILIANO - ... imaginar-se todos os annos augmen-

to de renda, que este povo possa pagar, indefinidamente os altos tribu-
tos e que a arrecadação seja cada v·ez maior. A tributação é tambem arti-
ficial, dá este resultado - a União tributa o mais possível o pob re con-
tribuinte que, quando sahe esfolado do Thesouro Nacional esbarra na por-
ta ·do Estadual, pensa o mísero que está livre, apparece-Ihe o cobrador da 
edilidade; afinal o afflicto acredita que está salvo, surge-lhe ainda á por-
ta outro funccionario da municipalidade, que, sob o pretexto de hygiene, 
manda abrir claraboias, pintar a casa e tudo quanto der na mania do em-
pregado prepotente. 

Como quem paga não é o rico, o proprietario, mas o pobre, o inqui ll-
no, acontece que os alugueis das casas sobem dia a dia e o povo pobre é 
quem paga impostos federaes, estaduaes e municipaes, e depois ainda ge-
me, para ter a casa pintada de branco. 

] á mostrei como Estados augmentam os tributos exactamente sobre 
pro-duetos, cujos preços cahem ·de repente, arruinando proprietarios e com-
merciantes. 

. Municipalidades ha que lançaram impostos até sobre arvores nos 
quintaes! . 

Não 1só não protegemos, não premiamos, como devíamos, mas até ·hos- . 
tilizamos á agricultura! 

Não admira, portanto, que a nossa exportação diminua, quando a da 
Argentina cresce, que ella compre 76 milhões de libras esterlinas e venda 
96; emquanto o Brasil que póde exportar os mesmos artigos que a Ar-
gentina e ainda mineraes, madeiras, café, borracha e assucar, compra ape-
nas 63 milhões de libras e vende 74. 

Vale a pena verificar, mediante a logica irretorquivel dos algarismos, 
como importamos aquiiio que podemos produzir: · · 

Algodão - Kilos. . . . . ... . . . .. .. . 
Cabellos, pelles e pennas - Kilos 
Canna da India, bambú, junco vi-

me, etc. - Kilos .. .. , .. . . .. . 
Lã - Kilos ..... .... ... ... .. . . .. 
Madeiras - Toneladas. . . . . .. .. . 
Peiles e couros - Kilos ... . ..... . 
Gado - Cabeças. . . . . .... .. .. .. . 
Trigo - Toneladas. . . .. ... . .... . 
Farinha de trigo - Tondadas ... . 
Forragens - Kilos. . . . . . . . ... . . . 

1910 

3.261.018 
111.591 

199.421 
447.694 
153.340 

1.156.243 
166.768 
316.313 
158.956 

29.302.285 

1911 

3.312 .941 
121.000 

256.693 
1.108.164 
. '98.821 

·1.579.850 
.113.220 
333.146 
158.761 

32.265.976 

19 12 

3.900.222 
141.561 

263.266 
1.924 .651 

143.460 
1. 307. 193 

155.553 
. 381.286 

189.655 
28.095.563 

O Brasil importa ainda aquillo que produz em qualidade superior ás 
dos productos extrangeiros, como a cebola, a batata; o camarão, até pai:tos 
ainda recebemos da Europa,. 
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'E' 'incontestavel a excéllencia do nosso ass.ucar, muitíssimo superior 

ao que é geralmente usado no Velho Mundo. Entretanto, a producção é es-
cassa, a exportação diminue: 

1910 1911 1912 

Kilos. . . . 58.823.684 36.208.301 4. 771.697 

Ao mesmo ·tempo que corremos do mercado o produdo manufacturado 
extrangeiro,' abandonamos á concurrencia e á boyocattqge a promi·5sora agri-
cultura nacional. 

Vinho, batata, cebola, tudo . isso vem de Portugal. Ha um facto mais 
significativo: o commercio, que aqui é portuguc;:z, por excellenç:ia, resolveu 
a boycottage do similar brasileiro, de melhor qualidade, para forçar a gen-
te a comer batatas duras .e rejeitadas de Lisboa. Um grande carregamento 
de batatas especiaes, vindo do Rio Grande do Sul, foi atirado á agua, 
vendo-se a isso obrigado o negociante que o tinha recebido, porque não pôd-e 
vender um alqueire e lhe não convinha pagar frete de volta. . . 

Ha na praça do Rio de Janeiro muita uva de Lisboa, e, como a do 
Rio Grande do Sul é melhor do que a portugueza, o commercio tem feito 

·contra ella a boycottage. forçando tambem mais d.e um brasileiro a lançar 
ás ondas o producto sab:>roso da vinha nacional. Nenhuma providencia é 
tomada; · 

Para que? 
Temos f&bricas, muitas fabricas; o Brasil é rico; não precisa de agri-

cultura ... 
Com esse processo de protecção á industria nacio.nal, o unico mal que 

causamos é ao contribuinte? 
E' facil provar qúe não. 
A França, em certa época, quiz proteger, mais intelligentemente aliás 

do que nós, o producto nacio-nal; prote11:eu a agr'.cultura, augmentou a tri-
butação do trigo. Conseguiu que o similar estrangeiro desapparecesse qua-
si do mercado. · · 

Pois bem, um a'utor que tenho em mãos e é moderno, mostra ~ue o 
resultado, o qual muito influiu para que o legislador francez mudasse de 
c.rientação, foi que a mesma quantidade de trigo (28 libras) que éustava 
40 soldos e 8 112 dinheiros em Franca, se comprava por 27 soldos e 6 
dinheiros na Inglaterra (Armitage ___: PRINCIPLES AND METHODES OF TAXA-
TION, 1912, nota á pav. 155). 

Apezar do trigo ser unicamente nacional, encareceu extraordinariamen-
te e&5e producto: Ora, o extrangeiro come pão a valer. Diz-se mesmo. r>ue 
um francez come um sabiá com uma pataca de pão e está almoçado. (Ri-
sos). Logo o imposto encareceu, na França, a vida d.os pobres. 

Continuemos. Esses . impostos s·obre importação, logicamente, farão 
diminuir a exportação; porque . nós o que recebemos pa.gamos ou com di-
nhei~o, si o temos, ou com mercadoria. O dinheiro não pó de sahir do nada; 
é exactamente, com o producto ·que vae·, que ·pagamos o producto que vem, 
e é a estatística que o demonstra, como prova um trabalho recente que 
tenho aqui. 

"Na Inglaterra (lendo) havia tarifas semi-proteccionistas; depois da 
reforma de Robert Pill, que reduziu os impostos aduaneiros, as expor- -
tações immediatamente subiram de 46 milhões a 60 milhões de libras. 

Tentaram elevar a tarifa sobre o trigo; repellida a proposta, Com Laws, 
immediatamente avultou ainda mais o algarismo da exportação, de 60 para 
100 milhões de libras esterlinas. 

Quando em 1860 a França abriu os seus portos aos productos extran-
geiros, a importação subiu de 2. 521 . 000.000 para 3. 231 . 000.000 de fran-



cos; porém, a exportação 
3. 449.000.000. 
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avultou igualmente, de 2.813.000.000 para 

· Emquanto a importação subiu._ 23 por cento elevou-se a exportação 
muito mais, 28 por cento" ( Wiltliam Smarl - TI-i E RETURN TO PROT.ECTION, 
nota á .Pag. 45). 

Logo as tarifas baixas enriquecem o paiz, augmentando-lhe as vendas, 
armam-n'o para a resistencia victoriosa ás crises universaes. 

Opportuno é ponderar que nós ·giramos em um circulo vicioso. O ar-
tigo manufacturado nacional não pôde competir com o extrangeiro, oorque 
no Velho Mundo o braço é barato e aqui é caro; então elevamos o impos-
to de modo que o producto europeu suba em preço até á altura em que 
fique desafogado o nacional. . 

Ora, como observa · Stourn, as tarifas alfandegarias recaem sobre o 
consumidor, não na proporção do·s productos extrangeiros que penetram no 
paiz, porém na proporção infinitamente ma's extensa, da repercussão das 
tarifas. 

O pobre. o trabalhador nacional, que compra mais caro o pão, o sa-
pato, o chapéo, exige, para poder viver, elevação de salario, o que desor-
ganiza os calculos elo industrial, torna mais avultado o custo do seu pro-
dueto, impossibilita-o de comoetir com o extrangeiro. Pede el!e nova alta 
na tarifa; a repercussão se dá; a vida encarece mais; o operario reclama 
outra vez; e assim eternaniente. 

Shearman, respeitado economista. demonstra, o . que corrobora o que 
ac<tbei de affirmar - que para uma libra esterlina que o erario lucra com 
o proteccionismo, o consumidor paga tres. (Natura[ Taxation, pag. 24). 

Sim, . o artigo extrangeiro paga uma libra mais: porém o fabricante na-
cio.nal, que fica senhor do mercado, eleva os seus preços, que o povo sup-
porta, sem lucro especial para o Thesouro. Por exemplo, si uma praça con-
some tres mil contos e sómente mil são importados, a multidão passa a 
despender, com a nova. taxa, um augmento correspondente aos · tres mil, e 
nas arcas do paiz apenas apparece a parte relativa aos mil contos que vêm 
de fóra. .., , . I 

Não é minha. a idéa, que reproduzo com oppor~unidade: a protecç~o 
contra a concurrencia é protecção contra a barateza e, portanto, protecção 
co!ltra a abundancia. . 

Logo, o proteccionismo aggrava as crises, augmenta o pauperismo, 'di-
minue a propria exportação, esmaga o povo, sem enriquecer o paiz. 

Ninguem negará que haja contribuído tambem para aggravar o as-
pecto revolucionado das nossas lutas políticas, a conquista violenta do go-
verno dos Estados e a coincidencia de explodir o phenomeno economico 
exactamente quando se approxima a luta pela successão presi~encial. 

Já eu não fal!o, como factor que concorreu para fugir do Brasil o ouro 
europeu nas difficuldades .burocraticas com aue lutam a·s eínprezas extran-
geiras, cujas contas levam mezes para ser julgadas e cujos contractos são 
revisados. sophismados, torcidós e rescindidos com imprudencia notavel. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao Sr: Deputado que está a findar a 
hora destinada ao expediente. 

O SR. CARLOs MAXIMILIANO ·- Resumirei as considerações finaes, afim 
de &'tender a V. Ex. . 

Sr. Presidente, na propria Inglaterra, cujo progresso industrial assom-
broso constituiu o encanto e o ideal dos nossos financeiros; alli, um mi-· 
nisterio de aguias procura cercar de facilidades e garantias a vida do cam-
ponez laborioso, afim de diminuir o exodo para as cidades. A accumula-
cão de candidatos ao trabalho nos grandes centros aggrava o cancro do 
pauperismo, multiplica as gréves em uma proporção aterradora e amanhã 



-466- · 

o terreno para medrarem as idéas subversivas, que levam ao desespero ·do 
suicídio e ás loucuras do anarchismo. 

Lloyd George trabalha para forçar, graças a uma tributação intelli-
gente e irresistivel, os proprietarios de enormes latifundios a fraccional-os 
entre arrendatarios pobres e operosos, . cercados estes de novas e severas 
garantias legaes. 

Assim, grandes extensões de terras, consagradas aos divertimentos, aos 
sports, ás caçada-s de opulentos lords, retribuirão, com a colheita optima, o 
esforço perseverante do lavrador morigerado e bom. 

Emquanto isto se passa nos velhos paizes, nós que não temos o mes-
mo mal a debellar, creamol-o artificialmente, amparando industrias exoti-
cas e attrahindo ás cidades, pelo engodo dos' salarios altos, . o camponio 
descuidoso e ingenuo, porém, relativamente feliz. 

Abandonamos a mineração e a agricultura, d-eixamos que uma e outra 
sejam esmagadas pela concorrencia e pela boycottage extrangeiras, em-
quanto a vida encarece, a miseria se avoluma e o campo propicio para as . 
devastações das crises se prepara com o sonho antigo e eterno de brilhan-
te florescencia industrial. 

Sr. Presidente, é natural, parece-me até ver pairar nos olhares da-
quelles que me honram com a sua attenção desvelada, uma interrogação 
opportuna: qual o remedio para os males· que catalogastes rapidamente? 

Reveladas as cau·sas de nossas · desord-ens economicas e financeiras, 
claro se me antolha que em fazer com que desappareçam ou ao menos se 
attenuem as fontes descobertas dos nossos males, está a solução col!imada. 

Restaurem, em sua plena e comprovada efficacia, os fundos de resga-
te e garantia, afim de· caminharmos com firmeza, a rumo da moeda natu-
ral. do valor intrínseco, instrumento universal da troca, base de ·economia 
solida e sadias finanças. 

· Não mais se contraiam dividas, senão para fins comprovadamente re-
productivos, e não para fazer face a despezas ordinarias, cobrindo indes-
culpaveis deficits orçamentarios, avolumados de anno para anno. 

Concordo que o livre cambio ·seja imoraticavel no Brasil, emquanto 
não fôr a Inglaterra o uni co adversario pratico do proteccionismo. Attenue-
mos este que attingiu ao exag~ero. Reduzamos p·aulat jnamente, em uma 
medida constante e facil de calcular pelo commercio, os impostos de im-
portação. Decrete-se, por exemplo, de modo permanente, que os tributos 
baixarão cinco por cento cada anno, até que o imposto sobre cada mercado-
ria deixe de ser superior a 30 % do seu valor, maximo permittido pelo 
grande economista a!lemão Schmollei, para amparar as industrias capazes 
de adquirir vida propria em um paiz. E' claro que se devem incluir nes-
ses 30 % todos os encargos: imposto em papel, em ouro, e 2 % para os 
portos. . 

Si não apresentei este anno um projecto a respeito, foi porque, . como 
muito bem deliberou a competente Commissão de Finanças ao traçar-se um 
criterio para julgar das emendas ao orçamento da receita, em· época de 
crise não é licito alterar para mais nem pará menos as taxas existentes . 

De facto, reduzindo-se os impostos, cresce a renda alfandegaria, po-
rém, mais tarde; no anno immediato apenas, diminue, o que, no caso pFe-
sente. aggravaria ·a situação afflictiva do Thesouro. 

Proseguindo na enumeração dos remedios para os males que apontei, 
lembro que haja menos pressa, menos precipitação em realizar os melho-
ramentos materiaes de que carece o paiz. O dinheiro que entra sob a fót-
ma de emprestimos, além de onerar o erario com o serviço de juros e amor-
tização, produz, como s~ deu ha pouco, a illusã~ da prosperid_ade, com to-
das as suas conseouenc1as de emprezas phantastlcas, construcçoes em ex!lg-
gero. !uJÇo, desperdício~ de toda sorte. 



Tenhamos orçamentos de verdade, cabendo a . de.speza ··dentro da re-
ceita e não se abrindo creditos addicionaes sinão para os gastos que se 
não puderam absolutamente prever ao organizar as leis annuas, como exe-
cw:;ão de sentenças, auxilios contra calamidades, exposições internacio-
naes, etc. · • 

Ponha-se cobro á liberalidade das pensões e reforme-se logo o mon-
tepio de modo que se tonne um quasi seguro de vita, pagando mais o funccio-
nario e nada perdendo o Thesouro. • 

Dos males que se nos affligem colhamos uma lição: medite mos sobre 
elles, sobre as suas causas locaes, sobre os nossos erros, phantasias e il~ 
lusões; e mudemos de rumo corajosa e definitivamente, afim de que, quando 
estalar nova crise no universo, nos encontre apparelhados para uma r~sis
tencia heroica, sem sobresaltos, serena, triumphal. 

De prompto <l •que nos cumpre tentar é O · que estão fazendo os parti-
culares, -os commerciantes, os ·banqueiros, todas as pess·oas de bom senso ; 
rolher as velas, reduzir severamente as despezaos, na perspectiva segura de 
diminuição consid·eravel <la receita. 

Pelo 'Proprio quadro que -oHereci, das osciHações da éaixa e da car-
teira c!os Bancos europeus, -ant~s, durante e após as crises, se verifica, de 
piano, que estas se ·liquidam lentamente nos proprios paizes .cultos, de sadias 
financlis ·e policiad-os costumes pub!icos . 

O compete'lltissimo Leroy Bell.u11eu assegura que as crises se resolvem 
em um período de 18 mezes a dous annos, tres ou quatro algumas vezes. 

O ·profundo economista inglez Nich-olson, no 2• volume d'os seus Prin-
cipies of Political Economy; escreveu o seguinte, tque •peço venia para tra-
:luzir perante a· Cainara, ·~nimiga terrível de leituras na tribuna : 

"Após a concur.rencia de <tqna cris·e, ha, em geral, um período de 
depressão, de confiança restricta .e falta de emprezas. Oue a depressão é 
real. no· sentido •de al1fectar. ·O poder prod·uctor e consumidor do povo, mos-
~mm-n'o varias especies de estatísticas. Ha, em gera'!, quéda n·o ·em.preg•o do 
trabalho e um augmenro ode •paup·e.rismo; quanto ao ca·p'ital, a quéda dos 
lucres é provada pelo producto da taxa sobr.e a renda, e a cont.ra,cção do 
espírito de empreza é evidenciada pelo fa.cto de se reduzir a fluctuacão de 
comranhias; revela-se o enfraquecimento do commercio nelas estatísticas 
da exportação e da importação, pel•o diminuto numero d-as compensações 
das c[&aring-houses e das rendas das estradas de .ferro, e o producto das 
taxas S'Obre generos mostra directamente o decrescimento do poder consu-
mido:- . " 

"Gradualmente o peri·odQ de ct:epressão d·á lugar a uma firme e serena 
melhoiia, •que se ·demonstra por S·imi1ar ·evidencia estatística." 

Espera-flos, portanto, Senhores, um período de depressão economica 
e financeira. de atonia comme·rcial e conse:quente quéda das rendas aHan-
degar:as, deficits ainda maiores nús balancos das eternamente deficitarias 
estra~!as de •ferro da União, capital retrahido, 'J)'auperismo avultado. diffi-
culdades de todo genero .para o ·povo e para o Governo. A receita publica 
em 1914 será menor du- que a do exercici<l vige nte. 

Não pudemos evitar o mal, :que teve causas universaes, aggravadas, no 
Brasil, pelos erros dQs nossos ma~ores. erros que as novas geracões não 
debellaram. Grande, porém. e inijlud.ive l será a nossa responsabilidade. "i 
não orj!anizarmos a resistencia actual, afim de preparannos a suave liqui-
dação da crise . 

Cortemos corajosa e implacavelmente nas d·es·oezas. não consintamos 
na m;!nor d•iminuicão da receita. afim de nã-o ·Jeearmos aos vindouros uma 
herança -que !'·C não oossa receber sinão a . beneficio de inv·entario. uma h~
r~n~·a de -..rtificios .financeiros, de prodlgalid.ade, de impreviq~nçi!J.s, qe ç~. 
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gueira voluntaria, de indifferença ·pelo ·futuro, quando o ;paiz i-nteiro geme 
e só se illude quem quer. (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente 
felicitado.) 

O Sr. Nicanor do Nascimento (*) - Sr. •Presidente, . por amor da 
brevidade para -não perturbar a ma.rcha rapidíssima qu·e vão tendo os orça-
me~·to!', deixei · de ·fali ar no Orçamento da -Receita, mas não posso deixar de 
manif:::star á Camara ligeiras notas que tenho tomad·o a respeito da situação 
actual do paiz; 

Hontem, o illustre Deputado pelo Estado de Minas, o Sr. Carlos Peixoro 
·cujo ·nome eu -sempre pronuncio com o mais acurad·o affecto, fez uma ana-
lyse das causas, proximas ou remotas, que, entende S. Ex., determinaram a 
crise ~~ctual. · 

•Mas, como oeostuma .acontecer sempre, cada um de nós vê de um pro-
blema aque!les aspectos •que lhes estão proximos, aquelles que lhes ferem mais 
direct:>mente os sentid·os e se impõem á observação - e esta regra tem feito 
com que na Camara mais se accent.ue o estudo da situação parlamentar dos 
orça•nentos e da situaçã·o ·financeira da Repub'lica do que verdadei-ramente 
da sua situação e<:onomica, tendo alguns dos ·parlamentares mais informados 
a respeito da questão declarad'O ,qu.e a <:rise é mais de aspecto financeiro do 
que \'rrdadeiramente economica, e alguns mesmo chegado á affirmaçã'O de 
que a crise é ·puramente ·financeira. 

E' certo que nã•o tenho nenhuma autoridade na materia (Não apoiados) , 
mas não se me afigura .q.ue a questão seja assim bem interpretada. 

Pvra mim a •crise é financeira e é economica. e a economica tem causas, 
umas occasionaes, outra·s permanentes. muito mais sérias do que se afigura, 
em p:eral, aos ·esp·iritos .que têm estudado a questão. 

Um d·os aspectos, ·para mLm;. sérios da ouestão é a ·falta de multipli-
cidade dos nossos elementos de exportação e de .produccão. -E' a nossa quasi 
monocultura que occasiona as nossas periodicas situações de dese·quilibrada · 
bal;:u.wa . · 

Estou certo de que o facto de nós produzirmos como primeiro genero 
de exportação, uma verdadeira especiaria. como é o café e no seu producto 
fundarmos o volume das · nossas disponibilidades externas é uma das deter. 
minantes maiores das nossas crises periodicas, como das nossas cr-ises oc-
casionaes. guer economicas, quer financeiras. 

Augmentar o consumo de café no mundo, em oroporção tal que as nos-
sas vendas no exterior nos deem d-isponibilidades fortes, cujo superavit seja 
bastante para as acquisições aue somos obrigados a fazer pela nossa ma-
nutenção e pelo nosso desenvolvimento gr~dativo decorrente da cultura e do 
augmento de população é uma verdadeira utopia. E si nós formos estudar 
as outras fontes da nossa exportação, veremos que ne!la se accentuam as 
causas invencíveis da cr-ise de um modo que deveria ser acabrunhador para 
aquelles que meditam no problema e lhe versam as questões postas pela of. 
ferta e busca nos mercados mundiaes. 

Temos despejado o cofre publico nos ultimos annos a pretexto de re-
soiver dous problemas que, realmente, são sérios no paiz, mas. dos quaes 
um póde ter solução - temporaria, um tanto onerosa e artificial - dada 
pelo esforço humano e outro não tem solução nenhuma. 

A auestão da polycultura, isto é. d-o desenvolvimento da agricultura, da 
mineração, da siderurg~a. da pecuaria e do frio, de modo a augmentar gra-
dativamente as nossas fontes de producção. é realmente onde se póde en-
contrar scientificamente a solução do problema nacional da nossa autono-
mia economica. 

{ .:' ) 
dient.•, 

Discurso proferido na se!isão de 28 ele Novembro, hora do expe-



o problema da borrach8 a mim se me afigura que não é problema 
nenhum; porque todas as vezes que, nas minhas d-isc!plinas elementares, 
0 professor, por experieno:ia, me dava um problema CUJOS termos estavam 
errados não me oppunha problema nenhum, porque n.ao comportavam os 
seus elementos solução nenhuma. _ .. 

E, Sr. Presidente, o problema da borracha esta positivamente nestes 
termos. - . u ·-Os estudiosos desta questão teem affirmado que e preciso que a mao 
re<.;olva o problema da borracha de modo a manter preçps taes que possa 
manter o seu verdadeiro monopolio virtual sobre os ;nercados. 

E' preciso não ter niUdos -os elementos _essenc1aes do problema para 
ver que nós não podemos resolver esta _ques:;to, nos te~mos propostos. 

Os dados principaes sobre a questao · sao os segumtes: no anno que 
corre nós tivemos uma producção de borracha asiatica de 31.000 toneladas 
(em .'algarismos redondos) contra 40.000, approximadamente, de borracha 
seringa brazileira. . . . _ . 

. Ora, meditemos qual a. consequencta desta sttuaçao de supprtmento re-
lativa entre a Asia e o Braz!l. · 

A consequencia immediata foi que nós não pudemos manter no nosso mer-
cado os preços anteriores e tivemos ao demais de ficar com encalhes, e isto 
por uma razão simples: porqu'e as 70.000 toneladas de borracha que se 
apresentaram ao mercado já o saturavam, e, desde que a offerta total ex-
cede de muito a procura possível, os preços hão de naturalmente descer. 

No anno que corre o aspecto da questão será este: 50 .000 contra 
50.000, approximadamente, em algarismos simplificados para clareza. Quer 
çlizer, os nossos ·preços de vendas ainda terão diminuído porque o consumo 
não augmentou na mesma proporção da producção. 

Ora, ha a accrescentar ao problema que para o anno vindouro a pro-
ditcção asiatica se approximará de 100.000 toneladas, isto é, atirará no 
mercado o dobro da quantidade que actualmente atira. Quer dizer que, ao 
passar do anno que corre para o vindouro, a crise dos preços da borracha 
não será a crise entre os preços da borracha brazileira- e os da asiatica: só 
a borracha asiatica comparecendo no mercado estará em crise, porque of-
ferecerá um supprimento visível maior do que a procura para utilidades. 

E', portanto, um problema cuja solução não está dentro da vontade hu-
mana. Este commercio tem de entrar na norma do commercio commum; isto 
é, os productores teem de se restringir ás proporções do consumo ·e não 
será pelo despejo de dinheiro brazileiro na bacia do Amazonas, ou de ho-
mens que digam ir salval-a a pretexto de melhoramentos hygienicos, de des-
obstrucção de corredeiras, ·de deposi.tos, de combustível, de fretes, da me-

• lhoria do preparo do artigo que iremos influir em um problema que se apre-
senta com os elementos que acabo de apontar. 

Ora, as nossas exportações de borracha, representadas pela sua quantia 
em ouro, influem primacialmente no estrangeiro para o volume das nossas 
disponibilidades para a acquisição de mercadorias a ·importar, de machinis-
rnos, de melhoramentos, de pagamentos de obrigações de toda a ordem. 

Ha, port.anto, um. des7qu_ilibrio inev!tayel . na balança economica, pro-
.fundo, alterando as dtspontbihdades bras1le1ras no exterior em uma somma 
que 9Çxle variar entre 250 e 100 -mil contos, porque, -si tivessem-os o anno 
passado 244 mil contos ·de borracha seringa vendida no extrangeiro a 
5$709, no anno vindouro devemos ·ter um terço apenas, visto como -a con-
curret>cia de 100 mH toneladas asiaticas vi-rá esmagar .a nossa pro-:i'ucção 
obrigandO·IllOS -a V·ender apenas Um terço· OU por menoS de 5 por Cento d~ 
preço, e teremos fatalmente disponibilidades no ertrangeiro que represen-
tarão prejuízos -:ie um a dous terços do oque foi representado pelas vendas 
dos exercícios. anteriores. · · 

No anno que corre, a des~roporção já é d~ seis milhões. E' .possível 



qu.:: 1:ao attinj a os oito mill1ões pr-evistos porque em geral no ultimo tri-
mestr•: ha uma superabund,ancia de exportação que nos equilibrará mais 
a balança financeira. 

1Mas. este •facto, de causas permanentes, ha de determinar forçosamente 
uma cri-se economica interna: não havendo superavit, não haverá com que 
paga:· o que importam<>s pa·ra consumo ·e desenvolvimento. 

Assim sendo - e é irrecusavel que -é assim - só em um producto se . 
~evela que as .possibilidatles das importações terão baixado muito e, portanto, 
a previsão da receita é evidentemente pessimista. 

Se.rá ridente do 1ado d·o •ca•fé? Que1111 nos diz que não e a evidencia 
é o wforme sincero dos paulista~; de um ·lado tem estado oscillando o preço 
do café por tres motivos principaes, de outro lado não ha previsão de 
granJ(;' producção. · 

O Governo americano, tendo combatid•o j.udidalmente a nossa famosa 
valorização, animou 'OS baixistas que não perderam tempo e logo violenta-
mente aggrediram o nosso .producto: as negociações a termo, verdadeiro 
jogo, offerecem base á especulaçã-o· baixista, porque fornecem aspectos vo-
lumosos de negocio que apparentam maior somma de fazenda disponível do 
que realmente exi•ste e, portanto, uma oHerta acabrunhadora, desmoraliza-
dora <!o valor do prod'ucto. 

O apparecimento da ROBUSTA - de valo-r real ou não - em todo Q 

caso tem sid•o -elemento ·contrario á nossa val<>riozação, O.e mod<> .que tudo 
~az pr-ever que do lado do café, -se nã-o vier decrescimento, o que é pro-
vave'l, ·não virá au:gmento compensatorio dos prej uizoo para a economia 
nacional, havidos na borracha. 

üs •impostos de consumo deverão crescer a •p·onto de trazer equilíbrio 
á recl"ita? Pa-rece .q.ue 'Ilão, já que as proprias fabri-cas estã<> .sendo f<>r-
çadas a diminuir .a producção por ·falta de comprad·ores, de modo que não 
a volm:aarã<> :stocks exigentes d-e ~r.ande s·ellagem. 

1Dir-se-ha que as necessidades reaes, o•brigando a comprar, manterão 
a alça d'Os impostos de consumo, p.roseguirá, trazendo .algum reforço ao 
erario e volume a rendato tal, mas isto não é verdade, porque não só das 
necessidades vive e cresce o imposto de consumo; avolumam-no as modas, 
os luxos, o .superflu<>, que logü· diminuem nas horas Q.e crise em que toda 
a ge:.!te de bom senso ·Jogo vai cortando onde .póde. Nã•o é traço característico 
dos particulares a imprevidencia dos Governos, que, esmagad·os ·pelas evi-
den:::ias das a·perturas, continuam as megalomanias da agricultura e das es-
tradas de ferro ornamentaes. 

Poincaré, estudando a plus value ·dos impostos de consumo em F.rança, 
most~·a -como são os imp-ostos de consumo ·os mais sensíveis às crises, os 
em ·CJUe •ella se vai lo·go ·manifestando, pela depressão vertiginosa da re-
ceita. 

De onde v:rá a renda compensatoria ? do matte, em que a im,previdencia 
do Governo est•ã permittind·o· e até incrementando a installaçã-o de fabricas 
na Argentina? dos 23.000 contos do cac·áo? dos 1-1.000 dos couros ex-
portados? do fumo? Quer parecer que nenhuma destas f·ontes d·e receita 
para os productores. poderá immediat.IJ,mente trazer tal avanço que pel"mitta 
justi·ficar as previsões da avultada réceita no presente orçamento. 

Demais, disto acredito que, pu·iso de ferro que tenha o Sr. Ministro da 
Fazer>cla, não ba·s·tará para resisti-r a·os influxos das collisões que já diviso, 
iormados em tor.no dos orçamentos da Agricultura, Viação, etc. 

A demencia continua.rá, ainda que se esteja vendo o arrox·o material 
- o Thesouro não tein numera rio para •os pagamento.s que se accumulam; 
já se · não quer cont-ractar com o Governo Federal pelas delongas de paga-
menrL• e quando contractam com ·o Governo· tanto .peior para e11e que já 
sobrf.car.regam· tudo de 30 a 40 por cento para se garantirem com uma taxa 
do -ajeatorio e ju_ro~ da mora préviamente calculados. 
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E-' uma das fórmas por que se está gravando o erario - tudo se compra 
caro porque todos se garantem com porcentagens assecuratorias das de-
longas, 

Urge resistir a toda a despeza e adiar, quanto possível, mas tambem 
urge resolver os problemas nacionaes, economicos. · 

Quando o illustre Relator da Receita diz, em seu luminoso relatorio, que 
a crise é PURAMENTE DAS FINAN'ÇAS', sinto-me obrigado a discordar da sua 
asserção. · 

Diffiailmente uma crise é puramente financeira: é quasi sempre com-
plexa. Póde ser principalmente financeira, mas quasi sempre tem concur-
rencias economicas. E' o que temos agora: a crise financeira que se ma-
nifesta, tem hoje causas permanentes, visceraes organicas, residentes em 
defeitos das leis dos costumes. 

H o outro índice característico dea que a crise não é simplesmente fi-
nanceira: é aquelle que chamarei um capitulo da questão tarifar'ia. 

No Brazil até 1888 poder-se-hia dizer que a tarifa aduaneira oscillava 
entre a protecção e o regimen fiscal. Mas em 1888, o Ministro Belisario de 
Sonza elevou subitamente a média da nossa imposição alfandegaria de 30 % 
a 48 %, alterando de 18 %, isto é, de mais de metade, a imposição tarifa-
ria do momento. E, depois disto, gradativamente todos os Governos da 
Re!)ublica teem augmentado a imposição tarifaria debaixo do ponto de vis-
ta proteccionista de incrementar e garantir o desenvolvimento das indus-· 
triaes nacionaes. 

Pareceria que a Republica augmentou apenas de 2 o/o o volume das fin-
tas tarifarias, mas assim não tem sido porquanto de outras fórmas foi au-
gmentada a prot'ecção ás industrias nacionaes . De um lado, · a tarifa foi 
applicada a um numero muito maior de artiges, elevando-se, sem ser no-
minalmente aggravada porque a acção proteccionista estendeu-se, attingin-
do a mais de 1.800 artigos, isto é, quasi a totalidade dos artigos que veem 
influir directamente na organização da vida material no Brazil. Nem só 
·isto: o pagamento de uma parte cada ·vez maior dos impostos em ouro 
constituiu um relativo gravame ao importador que em certos casos foi fa-
vorecedor do proteccionismo, sendo que em muitos casos a tarifa, que 
era de 50 o lo, com o pagamento da metade dos direitos em ouro eleva-se 
a 65 e 70 o lo. · 

.Ora, estes factos de politica fiscal trouxeram consequencias caracte-
rísticas na economia nacional: uma som ma enormíssima de capitaes, que 
hoje está representada approximadamente por um milhão e oitocentos con-
tos foi invertida em industrias nacionaes. 

' -Essa torrente de capitaes dirigida - para as industrias nacionaes, algu-
• mas das quaes decorrem naturalmente das condições do paiz e outras não, 

sendo creações tarifarias, produziu deformações funccionaes na economia 
nacional; deu dous resultados: o encarecimento extraor<linario da vida · na-
CÍ(Inal, a creação das classes industriaes e operarias, que hoje constituem 
uma massa enormíssima de população. As sociedades organizadas para 
ex!Jloração da tarifa (nem outro ·fim ellas teem) distribuíram muitas vezes 
dividendos de 15, 18 e 20 o/o aos seus accionistas. Além disto, ainda deram 
gratificações aos seus directores de 200 e 300 contos; fizeram a fortuna 
dos membros :do · Centro Industrial. O.s Sr-s. Street, e sábia companhia são, 
como a Camara sabe, os grandes proprietarios de palacios, de casas, de 
riquezas nacionaes. E esta solicitação de capital pela certeza de um lucro 
cada vez maior fez com que o capital que vinha correndo para estas in-
dus.trias se avolumasse, excedendo as normas do possível, de modo que a 
multiplicação exorbitante de fabricas saturou os mercados e a concurren-
cia interna premiu-as pela obstrucção dos grandes .stocks - pesou por tal 
maneira q~e aquellas fabricas que . distribuíam ha pouco tempo dividendos-



colossaes, bonificavam os titulos, davam prentios aos· seus directores, hoje 
estão reduzindo os · dias de trabalho aos seus operarias, sendo que algumas 
de !las já trabalham quatro vezes por semana apenas. Outras liquidaram. 
Muitas estão processando concordatas. 

E' claro que o prejuízo não vae attingir . os industriosos, porque estes, 
directores, capitalistas - toda a gente astuta que tinha entrado com al-
gum capital para as fabricas - tendo obtido rapidamente a amortização do 
C'.lpital das suas acções, já retiraram os seus capitaes e os empregaram em 
outros fundos garantidos e seguros, que lhe dão renda permanente, e hoje 
estão fazendo as concordatas das . suas sociedades commerciaes e fabricas, 
como ainda ha poucos dias nós vimos este caso interessantíssimo: ao mes-
mo tempo qué as gazetas noticiavam que um dos mais intelligentes destes 
Lldustriaes tinha requerido a segunda concordata, os n'lesmis~hmos jornaes 
cl.cclaravam que o soberbo palacio e111 que mora S. S., na rua S. Clemente, 
era pretendicto por uma commissão de engrossadores que lhe offerecia a 
quantia ·de mil contos de réis, que elle recusára! De modo que, este falli-
do, infeliz concordatario, acabrunhado pela crise que tinha exhaurido todos 
os s~~t:s capitaes, sem o que naturalmente não teria ·pedido moratoria, habita 
um .predio que vale 1. OOU contos de réis; e c· emprego relativamente pouco 
temlosco d~sta parte do seu actiyo -nã1J· lhe desequif\brou a actividade eco-
nomi<:<i; conunua a viver perfeitamente o seu apparelho economico. Mas, 
si, c:!c um lado, estes industrios-os -mantêm~se ricos, opulentos, capitalistas 
~eS'pectivamente as sociedades que elles reorganizaram com escandalosc 
:rguamento das acções estão verdadeiramente fallídas. E, estando verdadeira-
mente fallidas, este estado de f-alle ncia, que attinge seguramente um- capital 
reprrscntado ·por mais de um milhão de contos de réis, está produzind<> 
dese4uilibrio verdadeiro,. p1lis restringe-se um immenso movimente) de di-
nhe•:-o que se m1>via em salarios, ·acquisição de materia .prima, operações 
banc::>rias, aduaneiras, etc., o que tudo, amenizando as Praças, paralizando 
o nu!T'erario, ·enerva o movimento i-ndustr-ial dentro' do paiz e, portanto, o 
commercial ·que em grande parte delle decorre. · 

Pois não é bem de ver que essas centenas de milhares de o-perarios que 
têm os seus vencimentos reduzidos em alguns casos de 20 % (-porque não 
trabalham alguns dias na .semana) e em outros de 50 %. (porque ha fa-
bricas que em vez de t-rabalharem seis, trabalham tres dias por semana) 
i-nfltH~m •no desequi'Ji.brio do commercio, pois é uma renda -que, encurtada, 
llimlnue as -probabilidades de milhares de homens, renda essa que vinha 
incre:nenta.r o moviment-o do commercio das -outras industrias e - com a 
renda crescente d·os capitalistas ~ o desenvolvimento da sociedade? 

Não é claro 'que esta re·presa no movimento de .grandes sommas vem 
entravar o desenvolvimento interno do .paiz? Come dizer-se que uma crise 
que produz taes e tão vastos resultados internos e externos é financeira, 
purar;Jente -financeira? . 

H a a accrescentar a esta crise, c!'ise fei-ta pel·o 'Estado·, produzi-da •pelas 
:a rifas directa.mente, 1Js , effeitos ge-rados 1-ndirectamente ·pelas tarifas que a 
inercia mantém, isto é, a S1Jbrecarga impcsta á população pelos trusts., crea-
ção ·!rgiti.ma da tarifa prohibi·t·iva, como .da fortemente productara. 

E' eviilente que, si a tari fa não •fosse, com'OI é no Bra-sil, .prohibit.jva, 
não .seria possível a organização do trust intejrno, porque ;desde que uma 
mercadoria estivesse em trust toda dentro do· paiz, a ;importação viria rom-
"~r o accôrdo, alterar '()I control:e, desarti-cular o castello. · . 

Jl-1as, desde -que o porto está fechado, combinados os .negociantes ou 
pra:lacto·res internos, o trust está feito, a fixação do preço é a,cto voluntario, 
não é mais o phenomeno economico no!'mal. 

Tenho a documentação d·os trusts de genero·s a:li.menticios do Rio de 
janeiro. 
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E~ta documentação não me 1=ertence: é do publico. Dal-a-hei quando 
[,e q,l;zer estudar a ·que.stão, que reputo .premente. Não sei si -os nossos pro-
home!l~ (} comprehendem ou pensam mais séria a posse da Camara do Padre 
Chico. · 

· !E' commum '!lO Rio ~e Janeir(}, e isso j·á .se tem visto varias vezes, as 
a:ltoridades sanitarias mandarem despejar dos tra'Piches ao mar •quantidade 
extraordinaria de ·arroz, fructos, ca.rne secca, feijão e ·outros generos de 
us•o quotid·iano, porq_ue esses generos, estando guardados, entrapichado.s pelo 
trus~ pa.ra ·que os p·reços não baixa·ssem, se haviam deteriorado: entretanto 
os preços internos se mantinham altos, in fl.exiveis, mantendo a fome Ienta 
ao povo desp·reveniêio, innocente, indefeso! 

Cetmo a Camara toda •póde ter noticia, lendo apenas os boleti'!ls demo-
grapho-sanitarios e outras informações da Directoria Geral de Saude Pu-
blic<~. do Districto .federal, o 'Phenomeno que aqui se dá é o phenomeno que 
se verifica em varias outros ponto~ da Republica e é envpoP.,recedor das 
ent!rgias do povo e ·the atrophia o desenvolvimento organico. 

'Não é só o trust interno dos generos ~tlimentid·os impartados ou p.ro-
duzidos no .paiz a unica causa de mal ·estar· 

Uma óutra causa de crise é o tnist da exportação, caracterizad·a ty;pi-
camcnte pelo trust da borracha, que não differe muito do dos couros e 
outros proouctos. 

A Camara ficará naturalmente suprehendida '9.uando puder verHicar que 
o· unico exportador t!e bo'T1{acha de toda a b:zcia do Amazonas é uma ISO-
diedade commercial que imcorporou todas as ·outras. E' allemã e americana. 

Não é .preci·s·o dizer mais para que a Camara veriHque que isso é um 
tru.st, que essa expo·r.tação está toda sob um unico controle e que esse trustee 
é quem faz ao miseravel captador da borracha .o preço pelo qual a tem de 
vende..·. E como resistir, ·si o unico c(}mprador é o credor do seringueiT(} e 
seu banqueiro? 

Eu poderia detalhar, neste caso, si .a hora não estivesse avançad·a e não 
prveisasse tratar de outros assumptos. 

Mas, o nobre Deputado por S. Paulo, •o Sr. ·Bueno d'e Andrada, ·que teve 
occas•ão de permanecer largamente :no A·cre, em funcção governamental, já 
fez á Camara a ·exposição, clara e evidente, da qual defiue oom uma eviden-
cia neridiana ·que toda a borracha produz-ida no Acre, no Amazonas) no Pará 
está p-raticamente nas mãos de uma unica firma, havendo uma ckcumstancia 
grav0sa, na by.pothese, e é que esse regulamento do benemeríto Sr. Pedro 
de Tqledo, que agora vai representa.r os eS>CrUl)Ulos e a ca·paddade brasi-
leira em Roma, estabe·leceu como regra '(}ue os posseiros de todo o Acre 1 
que registra·ssem as terras tinham um t·itul·o definitivo de propriedade. 

Ago·ra, dmagine a Camara ·que todos esses miseraveis posseiros são 
~tpenas os captadores de borracha., ou os estabelecidos na fóz dos rios e 
riachoo;;, a cujas margens, em terras proxima·s ou remotas, ha seringa, e que 
toda essa gente, quandú vai para os seus estabelecimentos, já vai definHiva" 
mente empoQbrecida, porque já vai dev.endo á casa que lhe forneceu capital, 
em -ii'hnáos ou Belém do Pa·rá, muito mais do que poderá ganhàr durante 
toda a sua vida. Ora, estes são os posseiros ode in·finitos latifundio·s, o que 
quer dizer que ~odas as posses das vastas r.egiões occupadas par seringuei-
ros ou fl'eguezes .que serão legalizada·s ·por esses po>seiros, que não têm 
posse effectiva das terras, mas de hocca de ri·os, ficarão indeclinaveJ., in, 
illudivc>lmente nas mãos das casas exportadoras de Manáos ou de Belém, 
para .pagamento dos s~rldos devedores·, sendo •que (e dou de graça esta no-
ticia á Camara) um terço,. mais ou menos, do Acre. conquistado .pel;o, Barão 
do Rlo-<Hranco á Bolívia,, já está de novo ·em mãos de recentes Bolivian 
SyndJicates, iguaes ao·s cujos d·ir.eitos compramos a ·preço de bom sangue e 
bom ol)ro. A crise, Senhores - além da concur.rencia das nossas fraquezas 
de C<!racter, imprevidencia , etc. ~ decorre, principalmente~ causas per-
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manentes, destes dous gravíssimos phenomenos: uma tarifa prohib' tiva, além 
de toJas as nossas necessidades, e o trust organ·izado· - é d·o·Joroso dizer., 
mas é preci•so confessar intrepidamente - com favor da tarifa e com favor 
dos Governos, que, avisados ha decennio dos males imminentes, ficaram 
musulmanamente a assistir ao desenrolar do desastre, hacze,ndo· su po-
lüica. 

Hoje. po-r exemplo, si nós p·ercorrermos a lista de ·Contractos que quat-
quer cios Srs. Deputados pó de encontra·r C<eslavadamente publi-cada nos 
relatonos do ·Sr. Toledo, verificaremo·s que, navegação, carvão, estradas, 
obras, oleo. estabelecimento·s, tudo isso quanto se pôde procurar, desde a 
fóz do Amazonas até a nascente dos affluentes, está po'!;itivamente, tranquil-
lamente, nas mãos do Sr. f.a.rquhar. Não· h a um uni co estabe'lecimento de 
importancia que não lhe esteja na·s mãos potentes: desde a Madeira-Mamoré, 
com •os seu·s trilhos d.e ouro, até as plantações d~ borracha d·o Pará, tudo é 
"con~rêle Farquhar". 

Per emquanto está a·penas tudo; . estará a-ind!ll mais. Este é um dos 
aspecios da questão, que me .parece claro, meridiano. 

O SR. GARÇÃO STOCKLER - Em tod{) o caso, não acho que tenha sido . 
uma conquista do Sr. Farquhar, mas sim uma conces-são que lhe foi faci-
litada. 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Não foi uma concessão: for::..m séries 
ciella:.r. 

O SR. GARÇÃO STOCKLER - •Do Governo do Brasil a ·elle. , 
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Do Brasil OU tl·os Estados, syntheti-

cam~nte dizendo, é a· luta entre a capacidade ·do· Sr. f.arquhar e a incapa-
cidade ~os <que lhe déram tudo. 

Não <i mais nada. Confesso-o liEamente. Um cerebro mai'Or, ~evorando 
mic:'OCéphalos. 

O SR. GARÇÃO 1STOCKLER - •Isso agora vai por conta de V. Ex. 
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Si V. Ex. pensa •que eu não· sou 

~rande admirador do Sr· .farquhar, está completamente enganado. Eu o 
reputo um dos mai·ores homens do mu·n<lo, •o que não qu.er dizer que não 
reputo os outros menores, liliputianos, fi.d'iculos, des·presivei·s. 

G SR. GARÇÃO STOCKLER - rar., m.m, e . "~::"a~ <Lll ,!(),;,em de competen-
'Cia industrial e commercia! extnwrdinaria. Não o admiro, como a nenhum 
outrc. Cada um .está no caminho da sua fortuna. 

0 SR. l\liCANOR DO NASCIMENTO ' - Ora, -dizia ·eu, logo· ao entrar• nas 
desalinhavadas considerações .que vinha fazend·o (não apozacim;), que, hon-
tem, o meu illus.tre !1-mig~, Deputado por Minas, examinava um dos lados 
da questão, qu·e o impressionava mais, naturalmente pela proximidade. dos 
aS,l)cctos visíveis, do ponto d,e vi·sta em que nos colloca a classe social, em 
meio da qual S·e desenvolve a nossa acrividade ,profission.al, e ap·resentou 
aquillo que S. Ex . conside·rava uma das soluções no momento; que nós 
altera<;~emos o ·RegLmento da Camara, no sentido de serem discutidos en-
globa::l~mente todos •os orçamentos, ·de modo a se poder ·fa;uer o equilibri{) 
da reçeita com a despeza. Pareceu a S. Ex. que isso foss·e nào só um. l.'le-
medio heroico á .precipi·tação com que nós votamos, como a possibi'lidade 
unica da conjugação <los div·erso·s elementos da confecção O·rçamenta·ria, de 
modo ·qu'e se che~·s.se ao equHibrio. Posso tirar c·omo cO'nclusão de toda a 
i)rilhante exposição d<> meu .notavel amigo·, que S. Ex. acredita 'que o. des·-
equilibri·o orçamentario p·rov.inha da falta de conhecimento que os pmla-
tores da recei.ta e dos orçamentos .de d1esp•eza tinham do mont-ante de cada 
uma cas consignações votadas para cada uma das es.pecies, de modo que a 
conjug:!ção •não era po·ssivel,, entr.e o total das des·pezas autorizada·s e as 
estínw.tivas gl'Dba:es das p~evisões da receita. 

Quer me parecer, ·porém, ·que a observaçã·o psychologica de S. Ex. 
G pu,s.itívamente f a'! h a: a causa, a .razão por que o desequilibr·io· orçamen-
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tar!o se dá não· é esta; não é porque os diversos prolatores não possam 
conhecer e -conjugar as varias informações, de modo a se chegar a balanço, 
ao .conhecimento do equilibrio ou do desequilíbrio .• uma cousa é saber e 
outra é que,-,er; todos p·odem s.abe•r, mas nã11. podem querer. Est·e é que é 
o ph~nomeno. . 

Tenho aqui, -em mãos, o parecer <la Receita do -anno passado, como o 
deste ao-no, e o parecer d·a Des.peza deste anno e o do anno passad-o, la· 
v-rados, respeétivllrnente, pelos -iUustres Srs. Homero Baptista e Antonio Gar-
Joo; e declaro ·que, pedo simple:s exame <lesses parece-res, cheguei a um 
canhecimento muito ap·prox1mado d.as differemças entr:e a lfeceita e •a des-
peza, da ~-itu·ação fatal•mente deficitaria em .que os appetites conflictuosos 
deixam o erario. 

Ora, si ·por um exame assim tão relativo e feito por quem l!lão tem pra:-
tica desses .estudos espe-c!aes, como o bisonho orador (não apoiada$)., che-
guei c:aramente, com uma approximação bastante, a ver <rua! ··a situação 
d.ef·icitaria em •que nos encontramos, não ·posso comprehender como os ·s.rs. 
Relatores dos ·orçamentos, que e·stão em -c01ntacto p-ermanente, que são apti-
iões t:specia!iz.adas para -cada uma dessas fun-cções; cada qu-al ha muitos 
;~nnos examinando {) seu orçamento., o seu caso, tendo accumulado todos os 
elementos de informações anteriores; não posso comprehe!l'der como não 
co:1stgam, em -conj-uncto, communicando os seus estudos, apeza.r de -cada 
um 1er estudado uma das ·P·a-rtes, uma das faces da questão, conjugar esses 
elementos, para chegl!.r á c01mpara.ção perfeita da recedta e d'a despeza. 

Não acredito que esteja nisto, ·portanto, o defeito . 
Demais, um. d-esses pareceres me mostra bem que pelo· menos um dos 

arguw.entos do Sr. Carlos Peixoto não tem fundamento permanente quando 
attribue ao p-rocesso de elabo-ração· dos orçamentos aqui a inco·nscie111cia com 
que são votad•os pelo Senado. 

Diz S. Ex. que o Senado não póde fazer esta conjugação, porq~, 
quan<lfl os orçamentos !>á chegam, não ha absolutamente tempo de a -realizar. 

Em ,primeiro lugar, não é preciso que os orçamentos -cheguem ao Se-
nado para que aqueU.a Casa tenha comhecimento d:elles, porque tudo quanto 
aqui fazemos é publicad•o no Diario do Congres.sO{, -e a obrigação dos Srs. 
Senadores é acompanhar os nos·sos trabalhos, como é ·obrigação da Camara 
acomp~nhar os do Senado. 

Assim, em·bor.a os orçamentos chegassem, de facto, tarde, já ·o· Senado 
devi·:< ter as informações completas, pelas publicações on:icia·es; portanto, 
o seu trabalho já estaria muito ll!diantado, mormente d·is·p:o;ndo de uma Oom-
missiío <l'e F•ina-nças ·composta das maio·res competencias naciona.es. 

Agora, ·a>lém disso, encontro nestes elementos de i·nforma.ção. o se-
guinte: que o anno .passado •nós remettemos a'lguns orçamentos no mez de 
Ago!:to ou Setembro e o Senado ·OS guardou, sem qual•quer deliberação, até 
Dezei; bro. Não ·foi, par consequencia, o nosso defeito que impedio o Se-
nadll tle estudar ·os o·rçamentos : e!le, si os nã-o estudou, . foi .po11que não quiz, 
não· ju:!gou conveniente fazel-o .na op·portuni-d:ade farta que lhe demos. · 

Senhores, as caus-as por que nós agimos ma:! não estão nem podem estar 
nos t{;gulamentos; estão na nat-ureza d·os homens. O que determina a má 
situação da Camara, a ausencia de estudo das questões é a constituição men-
ta.! di)S homens que compõem Camara e Senado, é o indifferentismo, é o 
\lescaso de cada um de nós - ·porque não dize-r ? - pelos interesses geraes 
rtacion:.>es, s olicitados .que somos de um modo victorioso pelos interesses 
pa rtic· .. tlaristas da •Politica dos Estados, dos municípios e até das a:ldêas. 
Acim1i da Política Nacional de iugular deliberadamente o defbc:it, -cada qual 
co11oca a obtenção de um subsidio .de 10:000$ pa-ra um favor ao seu mu-
nicípio. · 

O SR. GARÇÃO STOCKLBR - Pelo meu •la.~o, prote-~to. 
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O SR. NICANOR NAscrMENTo - V. Ex. vê que não estou personalizan-
do, e comecei por me incluir, para ter a liberdade de fal'lar. O protesto . de 
V. Ex. não evita que a confederação das bancadas no anno passado one-
rasse o orçamento da Viação com milhões para os Estados coalizados. 

0 SR. GAR.ÇÃO STOCKLER - A inclusão de V. Ex. não implica a mi-
nha inclusão. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Informo a V. Ex. .ie que não offereci 
uma só emenda de interesse particular. Póde verificar. Acredito, por exem-
plo, que nem toda a Camara, que nem · todo o paiz meditou ainda sobre a 
seguinte situação: o Brazil deve, apenas, fóra a sua divida fluctuante. 
3.291.899:945$248 ... TRES MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL OITOCEN~ 
TOS E NOVENTA E NOVE CONTOS NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZEN-
TOS E QUARENTA E OITO RE'IS. . 

Mas sei que cada Deputado orçamentivoro quer - a pulso - os 
favoresinhos com que as iocalidades sugam improductivamente o erario. 

Não incluo responsabilidades por contractos e sentenças, nem sei todas 
as dividas de municípios e Estados. 

Quer me parecer que uma divida de tres milhões e meio de contos é 
qualquer cousa para solicitar a meditação. 

E' natural que a Camara e o paiz não saibam que nós pagamos, que 
gastamos, com absoluta improductividade para o paiz, as seguintes verbas : 
ouro, 50 mil contos, approximadamente todos os annos, e papel: 10.553 
contos de um lado, juros da divida externa, juros dos emprestimos; 25.756 
contos, divida interna fundada; inactivos e beneficiarios 15 .529 contos, 
QUINZE MIL, Sr. Presidente! 

Ainda é preciso dizer que nesta ultima verba não estão incluídos, tal-
vez, 1. 500 ou l. 600 contos de aposentadorias já processadas mas cujos 
creditos não vieram ainda. Só coroneis estão se aposentando 34, válidos 
para aproveitar a lei Pires Ferreira. . 

Póde-se dizer que entre beneficiarios, reformados, etc., ha 20 mil con-
tos quasi. 

Accresce ainda que nós pagamos de juros de bilhetes do Thesouro, to-
dos os annos 100 contos, ouro, 50 contos, papel, ao cofre dos orphãos 650 
contos de juros. 

Pagamos - mirabile dictu! - ás Caixas Economicas 9. 500 contos de 
juros annuaes, quer dizer, agimos, nas finanças e em materia de caixas 
economicas como banco, recebemos o dinheiro de que pagamos um pe-
queno juro para empregar com juro maior e ganhar a differença. 

Mas o que resulta dessa brilhante operação é que nós recebemos o 
dinheiro e o incorporamos á renda geral do Thesouro e pagamos 10.000 con-
tos de juros annuaes desse dinheiro; sem nenhum proveito pecuniario para a Nação. 

UM SR. DEPUTADO - E' o funccionamento obrigatorio das Caixas Eco-
nomicas. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO - A Caixa Economica póde emprestar 
pelo Monte de Soccorro, fazer mil ~pplicaç?es :endosas, _em apolices, etc., 
tudo isso conservando apenas em ca1xa o dmhe1ro que de para o seu mo-
vimento. 

Mas pagar dez mil contos de juro do capital integral que recebe fun-
ccionando como banco é para mim o cumu1o da mais rematada e absoluta 
inepcia. 

Ora o Brazil respo-nde, nas Caixas Economicas por uma approximação 
de 195 'mil contos, mas, destes 195 mil contos é evidente que não serão 
retirados a toda a hora 190 mil contos. 
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Estas caixas pode:iam portanto funccionar deslocando dos seus 100 

contos, desde que ellas se mantivessem autonomas - e não ha nenhuma 
razão para que o não sejam empregando o seu capital, por exemplo, qua-
renta mil contos no Monte de Soccorro. 

Esta quantia, empregada no Monte de Soccorro, estaria evidentemente 
garantida. Renderia um juro de 8 a 9 %, com o que viria pagar uma gran-
de parte do juro do capital inactivo que o Governo guardasse em sua cai-
xa, pagaria despezas de administração e de construcção de edifícios, para 
que nós vives~emos a dar creditas especiaes, todos os annos. 

Em vez de produzir, essa c·aixa Ms tira 1 O mil contos, todos os annos. 
Ao todo, mais de 25 % da receita annual é devorada por despeza impro-
ductiva. . 

Outro assumpto de que se occupou hontem, brilhantemente, o illustre 
::. talentoso Deputado, representante de Minas Geraes, foi a despez:t da Cai-
xa de Conversão. · 

Não ouso enterreirar polemica com S. Ex., mas devo publicar o que 
penso .. 

Não parece duvida que S. Ex. olhou a Caixa de Conversão com olhos 
quasi paternaes, só do lado util; mas a caixa só é um apparelho util tendo 
seuõ" compensatorios e correlatos. 

. Desde que ella seja um apparelho unico e isolado, produz, talvez, tan-
tos beneficios como malefícios. 

E' excellente nas épocas de prosperidade. Em época de prosperidade, o 
nuro afflue, a circulação avoluma-se, ha plethora de numeraria, hyper-
tensão. 

O SR. GARÇÃO STOCKLER - Apoiado. 
O SR. ARISTARCHO LOPES - E o cambio não a póde alterar? Elle é 

oscillante. !! · I 
0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Não tenho fadiga para repetir a V. Ex . 

. que impede o cambio de ~ubir, mas não impede de baixar ... 
O SR. GARÇÃO STOCKLER - Muito bem. 
0 SR. NICANOR NASCIMENTO - ... e quando ha retirada de todo ouro, 

o ouro é a catastrophe, a anemia, a retracção completa pela reducção ao 
meio circulatorio. 

Era preciso que houvesse apparelhos complementares. A caixa impede 
o cambio de subir, a caixa é que dá uma certa estabilidade ao cambio. Era 
preciso um outro apparelho -que impedissse a baixa do cambio, e esse ap-
parelho encontra suas molas principaes nos fundos de garantia\ e de res-
gate, os quaes, pelos calculas que aqui tenho, hoje deviam ser represen-

• tados. . . · 
E' outra causa que a Camara tambem não conhece, mas tem imprescen-

divel ur!!:encia de saber. 
Os fundos de resgate e g-arantia, si tivesse sido cumprida estrictamente . 

a lei. dariam hoje, sem nenhum sacrifício nacional, para o seguinte: dar 
a toda nossa circulação fiduciaria um lastro de cerca de 220 mil contos. 

0 SR. ARISTARCHO LOPES - 14 milhões esterlinos. 
O SR. NJCANOR NAsCIMENTO .- Quer dizer mai~ 70 mil contos, de um 

lado, e 12 milhões ( sterlinl{ pounds), de outro. 
De modo. que nós teríamos hoj-e a ·circulação fiduciaria lastreada com 

mais de um terço ( 113) do seu valor. 
Pergunto: si este apoarelho se tivesse completado assim . por se ter . 

cumprido o sabia plano Murtinho; si os beneme ritos que nos veem gover-
nando desde o Jardi;n -da Infancia, tivessem mantido isto que lhes era in-
sophi;mavel dever legal, que não poderiam ter violado sem praticar um 
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crime funccional; si tivessem mantido só este apparelho, que não custava 
~to Go·verno quasi nada, por.quanto tinha suas fontes· de receita rnarcada·s 
expressamente, fontes de receita que t·eern produzido mais do oue aquillo 
que se esperava, seria a nossa situação financeira o que é hoie? 

O simples facto de ter o Thesouro em deposito ou já applicados, em 
parte, ao resgate, de 215 a 220 mil contos, não seria bastante para assegu-
rar urna situação de credito profundamente diversa da actual ? 

Agora quer V . Ex. ver um dos males da Caixa de Conversão? Elle se 
vae patentear: A circulação fiduciaria do Brazil era em 1910 a seguinte: 
341.107:195$ em ouro, depositados na Caixa de Conversão e representados 
na circulação por notas conv•ersiveís. Em 1913 esta circulação lastreada ap-
proxirnou-se de 400 mil contos,' chegou a 391 mil contos; quer dizer que 
em· 1913 tínhamos em circulação, de papel conversível e inconversivel, um 
milhão de contos approxirnadamente. 

0 SR. ARISTARCHO LOPES- Um milhão e 13 mil contos. 
0 SR. NJCANOR NASCIMENTO - Algarismos redondos, um ·milhão de 

contos. "' ! '' -n'W'Y I 
Agora pondere a Carnara a seguinte situação: as diversas: praças do. 

Brazil, para seu funccionamento interno, nara ~vro do seu commerc·.o, para 
o pagamento das suas industrias, dos salarios do seu pessoal, das acquisi-
ções de rnateria prima, .força motriz, casa, .etc.. conta com um milhão de 
contos, papel, em circulação. As operações realizadas no Brazil tinham para 
seu- mecanismo, sua viação. movimento, um rnilbão de contos, papel. 

Agora o que decorria dahi, corno aspecto economico e aspecto social? 
A população, particulares, comrnercio, industria. governos. geral, estaduaes, 
rnunicipaes, toda essa massa colossal de agentes da activid~de nacional fi-
cou a contar com um milhão de contos para sua circulação. de modo que 
dava para a casa A ter em caixa 40 ·ou 50 contos, a casa B, 30 ou 20, e 
por ahi •a.Jérn, a ter urna elasticidade maior no credito comrnercioal, particular 
e bancario·. ' 

Estes habitas comrnerciaes firmaram-se, toda gente firmou-se em rigi-
dez de preços menores, porque a inflacção do numeraria dá-lhe logo me-
nor poder acquisitivo e o movimento circulatorio sendo excitado pela massa 
visível de 'Oapel, tornando-se maior, permittia no gyro relatividade de pre-
ços mais altos. - l 

Isto tarnbern quanto a prazos, stock, fórmas de pagamento, etc., esta-
belecem costumes, praxes, firmados na relação entre o volume das trans" 
acções e o do numeraria. 

Agora, hoje, dada a retirada do ouro depositado na Caixa de Conver-
. são que mantem apenas 270 mil contos. cercR de 130 mil contos foram 

rapidamente retirados da circulação, restringindo a massa circulante o nu-
meraria .. . acredita o nobre Deputado que esta nova razão entre o volume· 
do numeraria e o das transacções não estabelecerá perturbações funccio-
naes nos apparelhos econornicos do paiz? 

Nós temos a nossa circulação diminuída. ·reduzida de 1.013.000.000 
contos para 810.000; auer dizer. ha de menos nume raria nos mercados 
braiileiros cerca de 200.000:000$000. 

Procurarei, em tempo menos angusto, explorar o phenomeno. par'! se 
ver auanto essa simples retirada d.e ouro veiu influir em todo·~ os mercados e 
na vida de todos os particulares para difficnltar a gestão de todos os ne-
gocios; mas terei. preci~ão de o fazer? não é a etiologia do mal (para usar 
a exnressão do nobre Deputado) evidente? 

Si a Caixa de Conversão tiver apparelh~ compensatorios. que hão de 
ser representados fataln:ente, pelos fundos de garantia e de resgate de 
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um lado e pelos bancos emissores garantidos de tanto por tanto, o phenome-
no não se dará. 

O SR. JosÉ BezeRRA - Mas esse defeito não é della; é da circuÍação 
metallica. 

O SR. NICANOR NAscri'HNTo - E' do estado actual das finanças, é da 
organização da Caixa desde o principio. A circulação metallica só é campa-
ti v.el com a estabilidade economka. 

Não digo que a Caixa de Conversão não tenha utilidade. Digo <JUe, 
como apparelho isolado, póde produzir esse desequilibrio, póde nos trazer 
á circula'ção, em um momento dado, de um milhão de contos a 600 mil 
contos. 

O SR. JosÉ BEZERRA - Isso tambem se dá na circulação meta!Uca. 
O SR. NrcANOR NAscrMENTO - Ahi está V. Ex. insistindo em um erro 

ainda mais grave da Caixa de Conversão. No momento actual, nem V. Ex., 
que é um arguto financeiro, nem eu na minha ingenuidade, encontraremos 
meio de nos mercados -financeiros e na classificaç~o numeraria, distinguir a 
moeda da ca·xa de ·Conversão da moeda commum ; Elias correm parallelas ; 
tanto vale aos commerciantes, a toda gente, ·a nota da Caixa de Conversão 
como a nota commum. Quer dizer - a m<Jeda sadia confundiu-se comple-
tamente com a má: nossa moeda hoje é toda praticamente inconversivei. 

O SR. JosÉ BEZERRA - Quer isso dizer que esse inconveniente, hoje · 
apontado contra a Caixa de Conversão, de prov<Jcar a retiração da circula-
ção. ·é um inconveniente que existe em todo o paiz onde a circulação é 
meta!Hca. e aqui se deseja a circulação metallica. 

O SR. NrcANOR NAsC~MENTo - Entendo que um homem sadio só póde 
desejar aquillo qué é possível: já alvitrei que só póde durar circulação me-
tal1ica nos paizes. aue pelo desenvolvimento 'ethnologico·, riqueza accumú-
lada, etc., teem estabilidade economica. 

Nós podemos ter toda circulação metallica como aspiração apenas para 
quando daqui a um decennio ella fôr possível; mas esse não é o problema 
de hoje. O problema de hoje é que temos por necessidade inckdlinavel man-
ter a circulação fiduciaria e, si não podemos sanear todo esse papel, para 
darmos ·ao nosso papel as condições de sanidade relativa, melhor, isso só 
conseguiremos pelos fundos de garantia e do re•gat·e e pelos bancos de 
emissão a tanto por tanto e apoarelhos de valorização gradativa do papel e 
de elasticidade imprescindível da circulação, que todos congregados garan-
tem estabilização e movimento. 

E' essa a necessidade indeclinavel, no momento actual, para a esta-
bilidade das industrias, etc. 

• Esta questão de banco de emissão a tanto p'lr tanto é uma questão 
grave, aue naturalmente não poderei discutir em d~>ns minutos. 

O SR. MARTIM FRANCISCO - O banco de emissão é o papel moeda dis-
farçado. 

O SR. NrcANOR NAsCIMENTO - Eu o disse hontem; a emissão de papel-
moeda (inconversivel) seria um ca·so até de revolução. Não tenho disso 
nenhuma duvida. Agora, que os mercados precisam de um apparelho in-
iector ; que. no momento em que a circulação, pelos movimentos da Caixa 
de O:mversão, que decrescem extraordinariamente. anemia!_ldo a existencia 
do numeraria, precisa de uma compensação qualquer, parec~; que isso !tão 
padece duvida. · 

O SR. MARTIM FRANCISCO - As caixas do banco não estão vasias, o 
que falt'l é confi!inca e o meio de angariar oonfianca é competencia. 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO - Não tenho duvida alguma em affirmar 
cue a cornpetencia é d·OS geradores da confíanca. Talvez o principal. 
· O SR. MARTIM FRANCisco - A prova está em qué a simples ·promessa 
do Ministro da Fazenda 111elhorou as condiçaes d·o mercado. 
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0 SR. NICANOR NASCI1MENTO - Não ha duvida. Que a confiança na 
competencia .influe poderosissimamente na situação, não ha duvida. Não 
ha tambem duvida que as caixas dos bancos guardam hoje 25 % do nume-
raria que circula para as necessid·ades do Brazil. As causas desta retra-
ção bancaria, dessa retração geral, que não são as mesmas que as da re-
tração bancaria, pois em muitas occaoiões se t·em demonstrado, não teern 
os bancos as mesmas causas de retrahimento que o descontentamento· geral 
produz, alarmando os particulares, que é o receio geral. Occorre. por exem-
plo (as pequenas causas são reveladoras das grandes causas) que um grupo 
de banqueiros nacionaes e estrangeiros acaba d·e constituir uma caixa de 
40 mil contos mais ou menos para descontos muito especiaes. Urna das cau-
sas de retração é esta que retem nas caixas dos bancos 40 mil contos para 
um fim certo e determinado de descontos e~oecialissimos .. Não é causa ge-
nerica, não é nenhuma causa das que se fundam nos imponderaveis. E' 
antes decorrente de actos ponderados, de especulação. Isso mostra ... 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao Sr. Deput.ado que está a findar a ho-
ra do exped.iente. 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO ·- Cinco minutos e terminarei. Isto mos-
tra que a retração bancaria não tem ·só por -causa a si.tuação de alarme ame-
ri-cano ·e a situação ode ancied.ade européa; outras muitas causas podem de-
terminar no momento dado, a retração bancaria. A retração geral do mer-
cado do Brazil não me parece que seja tão forte quanto é a dos bancos e 
refiro como índice d·e que esta retracão não é generica, - a elevação co-
lossal do preço dos terrenos no Brazil. Si a retração fosse generica ... 

UfM SR. DEPUTADO - Perdão. o preço dos terrenos não é colossal no 
Braz.il, apenas na Capital do Brazil. 

O SR. MARTIM FRANCISCO - Não sei ·exolicar o phenorneno . mas é fa-
cto incontestavel que sempre. oue ha uma crise e augmenta, no mez seguin-
te o preço dos terrenos augmenta. 

O SR. NICANOR NAScfMENTo - Não é só no Rio de Janeiro: em Pe-
tropo!is, Theresopolis, todo S. Paulo, cidades mineiras. a alta dos terrenos 
é animadora. Sr. Presidente, não me narece ou e a alteração simoles do 
regularneri..to, que os simples actos mínimos e formaes possam resolver a 
situação. Eu acredito que eiia é gmvi~s.lnia e nue elJa tem como exooente 
muito significativo o desamor característico e publico de todas as populações 
para com a Republica. 

O facto real, tvpico. é oue a oopulação do Brasil desadora a Republi-
ca pela sua situação minguada. dolorosa e tristissima e é nosso dever im-
pedir oue esta impressão Que par.te das vísceras na>ce dos hiatos da fome, 
augrnente e se torne fundo sentimento das oooulaçõ·es. porque ha um mo-
mento em aue ninguem tem f•orca oara resi~tir aos ímpetos de~ordenados 
das necessidades economicas. exarcebadas pelo descaso e pela affronta . F 
e•1 não posso deixar de. encerr.ando estas minhas palavras. dizer oue li 
no Diario Official. de 23 dP.ste mez. CO'll verdadeiro pavor, uma noticia 
grave, de eff.eito desmoralizador. cuja extensão eu não pos!:"o' medir. tal o 
horror, o espanto que deve ter causadQ em todas as clas!'es. observar Que 
na -mesma hora ·em oue nós desnedimos oper.arios de arsenaes por> falta de 
di.nheiro onr<l os pagilr. é nue o Ministro da Agricultura - com uma in-
com:ciench (me assusta -- d•'<;!'eS·oeltando-se a si proprio. de~honr~ndo a •.oh-
,;eridade · tio Governo, ao sahir do Minlsterio, dê de presente a seus ap.ani-
guados 300:000$000. 

C:om nue altivez pod:an; mos comparecer pP.i'ante ~ N8cãn. si rnanti vennos 
sníidariedade com tão descompassados de- varios? ! (Muito bem ; muito bem. 
O orador é cumprime·ntado p~?.'os nnm1rosos Depr+tados presentes ). 
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· VOTAÇÃO 

E' approvado o p•rojecto. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emendas. 
Votação da seguinte emenda, do Sr. Cardoso de Almeida e outros: 

N. 1 - Ao art . 1•, renda dos tributos, 1, onde se diz: "Di-reitos de 
importação para consumo", diga-se: "Direitos de impoTtanção para consumo, 
de accôrdo com a tarifa expedida pelo decreto n. 3.617 de 19 de Março de 

190<'. com as moctificaçõe!' intr<>nuzidas "elas lei-s ns. 1.144 
Sessão c7c 28 de 'e 30 de Dezembro de 1903; 1.313 de 30 de Dezembro de 

Novene.b1·o \904; 1.452 de 30 de Dezembro de 1905; 1.616 de 30 · de 
-Dezembro de 1906; 1.837 de 31 de Dezembro de 1907;. 

2.321 de 30 d-e Dezembro de 1910; 2.524 de 31 de Dezembro de 1911 e 
2. 719 de 31 de Dezembro de 1912". 

o ·sr. MoDJtEii.~ .d.e Souza. (pela ordem) -Sr. Presi·dente, esta emend'a 
n. 1 restabelece todas as alterações feitas nas ta·rifa.s a:l fandegarias, de 1900 
até a'l presente. A illustrada Commissão, dando o seu parecer sobre as 
emend~<-s. declarou que achava inopportu·na eosta aHeração feita nas tarifas 
pelas leis a.nnuas, espe-rando que s·e fizesse a -alteração na occasião da re-
visão geral dellas. 

O SR. HoMERO BABPTISTA - Exactamente ·para que não houvesse :a•l-
teração. · 

O SR. MoNTEIRo DE SouzA - Eu desejo aoenas fazer esta observação, 
para que a Camara d·os Deoutados verifique bem o que vai vota-r, poroue 
da-qui a oou-co. oara a emenda n. 16. terei de reoro-l•.tzir ; P:U'lE'S are:u-mentos 
aproveitando-me :!o aparte que aooba de dar o illustre· Relator da Com-
missãr. 

Chamo a attencão da Camara do" Denu-ta-d·o-s .,..ara a emenda n. 1, que 
é a ~roroducção de toda,s as alterações das tarifas, q-ue se tem feito de 
1900 l'ara cá . 

. Approvada a referida emenda n. 1 . 

O Sr. Monteh-•o d.~ Souza (pela ordem) - Sr. P-re:sidoente, pejço a 
V Fx. se digne proceder á verificação da votação . 

Procedendo á verificação da votação reconhece-se que votaram a favor 
.- 105 Srs. Deputados e contra 6. 

O Sr. PZ'esi•dente - A emen-da foi approvada. 
E' co-nsi-derada prejudicada a emenda ·n. 2 . 
Votação da s·egui·nte emenda do Sr. Alvaro de Carvalho e outros: 

N. 3 - Pagará 8 % ad valorem o material imp'Ortado para as o.bras da 
. Cathc:!ral de S . . Paulo, com excepção do que fôr -·considerado obra de 
arte ·- que será despachado livre de .quaesquer direitos . 

O .S1·. Valom d~ Oa;stTo (para encaminhar a votação) Sr. Presi-
dent~, sou signatario. da emenda ap-resentada pelo meu dilecto amigo Depu-
tado Alva.ro de Carvalho, ao Orçamento da Receita, mandando pagar 8 %, 
ad valorem, a.o material importado para a·s obras da Catlredral de S. Paulo .. 
Ap01ada, não só pela b.-mcada pauL-sta, aqui presente na occa.stão, como 
tamhcw por i.IIustres rep·resentantes de todos os Estados da Federação Bra-
sileira, essa emenda, depois de ·largamente debatida no seio ela~· Commi•&são 
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de Finanças, volta para ·ser resolvida no plenario. Não· mereceu parecer fa-
vora\el do nobre ·Relator do allu'Cl.ido orçamento, ·sem embargo de c011tar 
c"om o assentimento da quasi unanimidade dos ·preclaros membros da.queHa 
ímpC'rlante Commis-são. Duas palavras sobre o que se passou com relação a 
este llssumpto. Antes de ser a:lli discutid·a. sob o typo de emenda, j-á o 
t:·nha sido em consequencia de uma r·epresentação enviada pela benemerita 
com.nissão das obras da •Ca thedral e .que tra'llia tambem a assignatura do 
vktuc~o e pa:triota Arcebispo de S. Paulo. Essa representação, em que se 
solic;tava da Camara a isenção de direitos para a grandiosa obra, fo.i pela 
Mesa submettida ao estudo da Commis~ão de Finanças, e ahi teve como 
Relator o mesmo digno Relator do Orçamento da Receita, que a impugnou, 
alleg:tndo motivos de ordem O()nsHtucional., municipal e eco.nomica, mas, 
nessa occasião, me·smo no seio da Commis-são d·e Finanças, levantou-se uma 
voz d.vergente, a do eminente Deputado pelo Estado d·o Rio, cujo nome peço 
venia para declinar, o Sr. Raul ·P.e.rn.andes, que, entr-e •outra·s considerações, 
disse o seguinte: 

"Trata-se de uma .questão em que ha um mais e um me·nos; 
si o mais, i·sto é, a isenção comp·Ieta da taxa adu.aneira, póde ser 
considerado como um favor, ·o m~nos, que é o pagamento de 8 o/o, 
ad val1M.m, é ·quasi o reconhecimento de um direito. Nesse terreno 
collocou-se o ·nobre Deoutad·o por S. Paulo, redigindo a emenda 
corno está e que ainda desta vez encontrot: as mesmas resistencias 
por parte do competente R·elator, mas o assentimento de ·quasi toda 
a Commissão ." 

T0davia, esta attendendo á consideração de que não seria conveniente 
a:lterllr ·o p.arecer formulado pelo. Rela:tor, em !'elação a outras ·emendas que 
lhe. pareciam de identica natureza. combinou a maioria a~signar o parecer 
como ·estava redigido·, mas res·ervando-•se o d.ireito de, na Camara, votar em 
favor da alludida emenda. Eis porque posso dizer que, virtualmente, elle · 
telm parecer favoravel da maioria. da Com missão. 

E para p•rova da segurança com que faço esta affirmação, citarei, per-
mittindo-se-me esta tiherdade, os nomes dos dignos membros da Commissão 
de F'na·ncas, ·QUe a-ssim ~"" rronunciaram: Antonio Carlos, Raul Fernandes, 
Pereira Nunes,, Joaquim Pires, Manoel Borba, Octavio Mangabeira, Galeão 
Carvalhal e Caetano de Albuquerque. 

Passemos agora ri!Jpidarnente em revista as ·razões do nobre· Relator 
para impugnar a acceitação d·a emenda. São ellas de ordem constitucio-nal, 
municipal, economica ou tarifaria. 

J.• Disse que o Estado não póde intervir aux·iHando um culto religioso. 
Antes de tud'o devo nonderar que não se v·em oedir a i·senção de direito 
para o que fôr importado para aquella construcção. Mas, mesmo que assim 
o •fosse, o a·rgumento não teria razão de s-er. Podia ser a:llegado no caso 
commum de ser o favor pedido para construcção de qua!l·quer teinolo reH-
Jdoso . E tão geralmente assim ·se ·pensa, que naquella mes-ma cidade de 
S, Paulo estão em reconstrucção todas as matrizes das resoectivas paro-
chia:;-, entretanto nenhuma ou para nenhuma lembro-u-se a·Iguem de . pedir 
isenção de direitos . 

• A.. obra da nova Cathedral não está, porém. neste cao!'o. Fóra. se um 
temn!.> catholico, isto é. ·fóra a condicão da r eligião, a'O.ui tra-ta-ll'e muito es-
peci&lrnente de nm sumntuoso monumento de arte, para cuia elabnr~<'ÍÍ.O in-
tervie~·am já o Governo do Esta<lo. a admni!'tracão munici,..al. assignghndo-
lhe Q_ sitio em que deve ser erigido., entra,do em trl\nsaccÕPS para a" des-
aporopiiacões do terrE'n'l neces . .c•ario, intervindo no exame do nroiecto. re-
solvendo · ácerca dos edificios o-ublicos que devem ser constf\u.idos ao seu 
lado_, de modo a constituir tudo ttm conjuncto de obras harmonicas e de 
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aspe::t.1 monumental, formando no centro da cidade o que o notavel archi-
tecto Bouvard (ouvido e encarregado de dar parecer a ·respeito) chamou o 
centro oivico de S. Paulo, me"lhoramentos esses tendo por obj ecto a remo-

" dela~iio da. cidade, preparando-a para festejar condignamente o primeiro 
ce,ntenario .da Independenda do BrasiL 

Ora, nestas circumstancias, querer considerar a construcção de uma 
Cathedral exdusivamente sob o ponto de visfa religioso, deixand·o inteira-

. mente de lado a f.ace art.istica da questão, como si o notave-J monumento não 
fizesse parte .de um plano d•e conjuncto de melhoramentos urbano·s e não 
valessr: pela mais importan·te e sumptuosa obr.a de a•rte a .decorar o ponto 
mais central da cidade, é inteiramente deslocar a q uestão do seu verdadeiro 
terreno. · 

?osto isto, como é possive"l que, tend·o-s·e de leva.ntar por ·subscripÇão 
publi<.a e em· tão curto praz·o de tempo, os oito ou nove mil ·contos neces-
sari'O·-l ás obras .momentosas em começo d·e execução, ainda tenhamos d.e 
pagar po·r completo d.ireitos em um paiz· de tarifas quasi prohibitivas? ... 

Quando por lei, qua.l,quer objecto de ar·te que e·ntre no paiz, a Juizo 
do Ministro da "Fazenda, é isento de direitos, ·ficaríamos nós sujeitos á exi-
gencia de pa·gal-os integraes para os materiaes componentes do maior e do 
mais ·notavel monume·nto de arte que se vai · erigir em nossa terra?! 

2.0 Agora vejamos o va"lor da razão de o~dem muniCipal· Pel·o faocto da 
nova Cathed·ral fazer parte do piano de remodelação da pa.rte central d-a 
cidade de S. Pau'Io, •julgou o· illustrado Relator .que a União não podia fa-
vorece·1-a de .qualquer fórma, conceden.do-,lhe qualquer favor, porque iss-o 
seria 1nterv·ir em assumpoto municipal. 

Evidentemente não é dessa inte•rvenção que cogita a Constitu.ição. Ser" 
.me-h;~ ·facil mostrar o erro .de semelhant·e ihterp·retação, lembrando ao Re-
lator da emenda, e que já ha alguns annos t em ·~.ido o comtpeitentissimo 
Relator da 'Receita, que todas as ·leis orçand·o a receita contêm d·isp•osições 
estalbe6lcendo o favor da ise nção para .materiae!s destin.ada.s a obras muni-
cipaes .. Veja-se a \lei n. 2.719 · de 3 1 de Dewmbro de ' 1912, rqu·e ·orça a 
Reo\!ita Geral da Re·publica para o exercício .de 1913 : 

. "Art. 6." O material de·stinado á primeira installação publica 
de luz., .força, viação urbana, abastecimento de agua, rêde de es-
gotos, calçamento, saneamento e embellazamento . . . para ser appH-
cado · p•elos Go!viemos dos Estados e municipios em suas· obras . ... 
pagará 8 % . 

A·rt. 59. O material importado para a c·onstrucção da Mater-
nidade de 'BeBo Horizonte pagará 8 o/o ad valorem. 

Art . 63 . O material importado pelos contractantes da tracção 
electrica do Recife, assim como o importado pelo Estado de Per-
nambuco para substituição da rêde de esgotos e abastecimento de 
agua daqueHa cidade, pagará 8 o/o ad l'alorem. " 

· , ' 

üra, em vista <Listo, que· é positivo, pôde alguem all egar com sombra de 
,razãf) 'que a União se contrapoz aos prilzcip'os da Constituição, por.que tem 
fayon:ddo taes obras e melhoramentos munícipaes?! . . . 

3." Sob o nonto de v-ista economico a nossa preoccupacão deve ser a de 
mant!:r o equilibrio d'o orçamento. qne não é alterado •oela acceitacão da 
emen1la. como facilmente demonstraria si não fô·ra a necessidade de res-
tring'r as minhas considerações. · 

A emenda. além disoo·, e afina.J , tem um lado patríotico. falia á nossa 
alma ele cidadão, que as·pira u ela grandeza da nossa P'atria, em toda origem 
de. reiações, e especialmente na:quíno que consti·tue a caracteristíca de uma 
elevar. ;\ civilização . Neota p.:r tc farei meus, c rcproduzí•reí, em rapída s)"n-
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thes~ os beUis,simos conceitos de um exímio patri·cio O), no seu interes-
sante !iV'ro de combate, e d·o bom combate, intitulado - Na Brécha. 

·Sr. Presidente, por mais desenvolvido e aprimorado que se torne o ap-
parelho mecanico da civilização, por mais bella e abunda:nte que seja a 
flora\ÍÍO das obras or.iunads dü moderno technicismo industria'l, a verdad•e 
historiea é que nenhuma grande sociedade jámai.s limitou as sUas aspirações 
~ gaias do progresso moral, ainda quando realçadas por commettimentos do 
mais rico ·e fino lustre. 

Somos um paiz de 24 milhões de almàs, e já é bem o temoo de encarar 
de frente o problema da nossa educação esthetica, de tratar de desenvolver 
por todo.s os meios o amor das bellas artes, p·ois .certo é que uma civilização 
sem ·cnltura artística, é -como o ·diamante a que falta o brilho, ·que só a la·pi-
dação lhe pó de dar. · . 

·E, para termos uma idéa de quanto ha a fazer em tal sentidü, es·pe-
dalmente no que diz respeito ás artes plasticas, basta olha·r para a desolada 
nudez das nossas cidades. onde se não •av.ista uma só obra de arte, um só 
monmnento, para reconhecer que o nosso deploravel descaso em ·cousas que 
faliam á alma e aos ·seus mais nobres sentimentos, vai até ao extremo de 
comprometter não só o nosso bom gosto, á nossa sensibilidade patriotica, 
mas os p·roprios credHos do nosso passado historko. · 

(lua1ndo , não ha muito tempo, eminente homem de lettras, Anatole 
France, visitou o Estado de S. Paul-o, é sabido que lhe ·caus·ou mui grata 
imoresRão o desenvolvimento. que alli observou sob differentes aspectos-. 
Todav~ a, depois de ~ter .percorrido as suas melhores estradas de ferro, de 
haver visitado suas mais bem montadas fazendas, depois de ter pa<.;sado em 
revist~ os vados institutos da Capital, que é de praxe offerecer ao exame 
dos forasteiros. illustres, depoi·s, em summa, de c·onhecer os vigamentos que 
es,tructt:ram a sua organização soCial, quiz o insigne lanidario da palavra 
escripta, c·onhecer tambem um oouco das cor-rentes esoirituaes alli domi-
nante5, alguma cousa >que lhe fa11asse de arte ·e lhe permittisse fazer idéa 
do griio de sua cultura na segunda cidade do Brasil. 

·E como ainda nada se lhe houvesse propol'cionado ver em tão interes-
sante domínio, ·é curio·s·o o expediente a .que recorreu o nosso iHust•re hos-
ped~, para de prompto tomar o pulso á nos-sa civ.iiização em mate•ria de 
arte. 

Sabendo que as .cathedra(J.~, no seio· de todos os povos cultos, sã-o ver-
dad~iros museus de orimores arnisticos, por is·so que· representam o que 
elles têm produzido de ma'is notavel na architectura, na pintura, na escu1-
ptura e ·nas artes de·corativas. o que vale dizer em todos os ramos das artes 
plasFcas, Anatole France pedio para visitar a velha Cathedral de S. Paulo, 
imaginando certamente· que se ia deliciar algumas horas na contemplação <de 
preciofidades artísticas -em corre~nonde,nc·ia ·com a riqueza e o pujante pl'o-
gresso material da·quella grande cidade. 

As pessoas acostumadas a correr mundo sabem, por exper'.encia pro-
pri:!l, ·que as viagens são, •sob certo ponto de vista, uma esp•ecie d•e loteri·a. 
Nos rrogrammas de longas ex·cursões, sobretudo por terras ignotas, ou mal 
conhecidas, ha numeros_ •qUe dão verdadeira sorte, as•s'im como outros ha que, 
absolura:m·enté, nãO I cor•respondem á expectativa. 

· Appiicando a nbservac,ão ao caso. eu ·creio poder affirmar que, no pl'o-
gramma do preclaro excur sionista através da nossa terra. se muitos foram o•s 
nuineí·Ós premiados, a visita á Cathedra1, fo~ positivamente um bilhet·e 
branco! ... 

· ·çue ·concluir da,qui ? E' que ha uma fa1ha no quadro geral da nossa " 
. civilização, aliás em maravilhoso surto de progresso, sob tantos outros no-

taveis aspectos . . 

( 1) Dr. Adolpho Pinto. 
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O que ha a concluir é que falta ao nosso povo a ·cultura cuidada do 

senso esthetico, a cultura desenvolvida das faculdades sensitivas do bello 
em gráo de produzir verdadeiro go~.o a contemplação da obra de arte, e de 
cons~Huir um bem a sua posse. . 

E' este o grande, o extraordinario papel que vai representar a constru-
cção da nova Cathedral. Não será só um mopumento de fé, será ao mesmo 
tempo um monumento nacional, attestando a elevação e o bri.lho da nossa 
civiliz..tção. Nas suas galerias em frescos adm.iraveis serão retraçados os 
factos do nosso passado historico desde o poema das missões até aos ·succes-
sos contemporaneos que tenham concorrido para recommendar a nossa patria 
á admiração dos outros povos. 

Appello, pois, para os nobres Deputados que representam a grande 
constel!ação dos Estados Unidos do Brasil, ce·rtos que votando pela emenda, 
praticarão um acto de patriotismo. (Apoiados. M.uito bem; muito bem.)• 

O Sr. Baphael Pinheiro (pela ordem) - Sr. P.residente, porque não 
tivesse a felicidad·e de ser signatario desta emenda é que uso da palavra. 

Fallou, por assim dizer, o céo; seja permittido fallar agora o inferno, 
flUe, d·esta vez, d·e mãos dadas com o céo, pensa que não ha absolutamente 
nenhuma infracção constitucional, nem tão pouco que as arcas do Thesouro 
soffrerão com esta conces~ão á futura cathedral de S. Paulo. . 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que sou daquelles que, por principio, se 
teem collocado sempre contra estes favores. V. Ex. e a Casa não ignoram 
o que teem representado, até hoje, essas ·concessões. O abuso tem sido a 
regra geral nesta Casa. 

Mas, como me recordo de que se vae levantar a cathedral de S. Pau-
lo, naquelle ponto onde nós brazileiros, apezar das mais varias crenças,-
e para is.to ahi está o attestado dos nomes dos signatarios desta proposta,-
naquelle pontó, repito, onde vamos .assistir á commemoração da nossa in-
dependencia, todos nós, brazileiros, sem distincção de crença reloigiosa, te-
mos obrigação de cultuar a igreja catholica, de cultuai-a, porque nos de-
vemos lembrar que este templo se vae levantar nos campos de Piratinin, 
onde os Jesuitas escreveram, talvez, a unica pagina da belleza humana, 
aqueila que nunca deéapparecerá dos corações dos patriotas. 

Levantando-me, sem intenção religiosa, de qualquer classe, venho de-
clarar que, como artis.ta e patriota, voto pela emenda. 

O Sr. Buen[O de Andrada (pela ordem) - Sr. Presidente, a appro-
vação dessa emenda vem favorecer o Thesouro, embora rebaixe em alguns 

• articos as taxas aduaneiras, porque· são objectos que não viriam ao paiz 
si não tivessem um abatimento de taxas ou de tributos. · 

Si se man-tiverem as taxas, não haverá encommendas, porque não se 
vae pagar ou 50 ou 60 % p·or obj.ectos de arte. Os de arte, pedem isenção, 
ao passo que os outros, como sejam o marmore e outros obíectos pesados, 
não virão para o paiz. De modo que, recusada essa emenda, o Thesouro 
perde parte do que pagariam; e, uma vez approvada, o Thesouro ganha 
parte. . 

IDe modo que nós, os s;gnatarios da emenda, o que fizemos foi crear 
uma renda de favor, por um lado, e a imposição de um tributo, por outro; 
e, quer em l!m cas?, quer em outro, é sempre augmento de renda. 

O Sr. Homero Baptista: (pela ordem) - Sr. Presidente, a despeito 
das declarações dos nobres Deputados, cumpro o dever de dizer á Camara, 
e o faço· com o maior respeito que devo á autoridade desta assembléa, qu~ 
a Commissão de Finanças, -negando assentimento a que fosse approvada ' a 
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emenda em votação, obedeceu a um certo criterio que determinou a re-
cusa de mais 32 emendas. 

Tal crittrio consistiu em não acceitar emendas alterativas da Tarifa das 
Alfandegas, quer augmentando ou diminuindo taxas, quer modificando es-
tipulações de peso, valor, etc., de mercador.ias, quer isentando ·estas da 
respectiva tributação~ ' 

Assim entendeu a Comis~ão, porque ucha que o orçamento da reçeita 
llà() deve ter feiç.ão tarifaria e porque dentro em pouco 11 Camara deverá 
receber o projecto de revi;;ãe da tarifa1 em cujo estudo e voto poderá fazer 
obra de conjuncto, attendendo aos- multiplos interesses do commercio, das 
industrias, do fisco e do contribuinte. ' 

Si a Camara annullar o c11(terio adoptado p'ela Commissão de Finanças, 
para conceder o favor á cathedral de S. Paul(), não terá razão depois para 
recusa de outras emendas e deixará ruinoso precedente a que se apegarão 
todos os sectarios, quando. houverem de levantar t~mplos para o officio de 
su~s religiões. 1 
· A emenda comprehend~ duas partes : reduz o imposto de importação de 
8 <k para o material destina,cto á igreja e concede ist:nção dt direit{)S para 
objectos de arte. São dous favores ... 

O SR. VALOIS DE CASTRO - Isso está consignado em lei: a juizo do 
Ministro da Fazenda, pôde despachar livre de direitos. 

O SR. HoMERO BAPTiSTA - V .. Ex. está enganado. A isenção, a que 
se pôde referir, consignada no § 32 do art. 2° das disposições prelimina-
res da Tarifa, não comprehende as obras d·e arte a que a emenda allud~. 

São dous favores de importancia que lesarão o Thesouro consid~ra
velmente sem justificativa de especie alguma, porque o Estado não · tem 
religião, nem deve preferir qualquer dellas. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA ·~ Nem marchar para ellas. 
O SR. HoMERO B_APTISTA - Para o montante das rendas contripuem 

todos, quaesquer que._sejam os seus cultos. · 
Poderosa e rica, a população de S. Paulo, si é effectiv·amente cçmsa-

grada á religião do catholidsmo, deve ter profunda magua, sentindo que, 
no favor auferido, vae tambem a ,contribuição dos que não commungaJll no 
seu credo, verdadeira extorsão, de que as victlmas se não podtrão defender. 

O imposto tem · destino que o legitima: é a despeza nacional; ê o in-
teresse coHectivo; visa o bem de todos . jámais deve importar favor 
exclusivo ou em beneficio da grandeza e sumptuosidade de um templo, em 
cujo ambito nem todos se poderão abrigar. 

A Camara fará obra de patriotismo r~;:j.ei.tando a emenda e affirilJ!Jndo 
o criterio da Commissão de Finanças. 

O Sr. CiLr:Ws MaldmUwan,u (pela ordem) - Sr. President&, não que- , 
ro ter a illusão de conseguir votos contrarias a uma emenda cuja vjctoria 
está preparada. · 

Unicamente' o que requeiro á Mesa é a divisão d·a emenda em àuas 
partes: a primeira até as palavras São Paul(), e a segunda, o resto, porque 
foram apresentadas vari.as emendas do mesmo teor, como, por exemplo, pa-
ra o material importado e destinado á Asso·ciação Commercial de Pernam-
buco que de certo vae fazer um bello edifício, tambem em uma avenida, e 
que 'sérá igualmente obra de arte, porque obras de arte não são só as 
igrejas. 

No emtanto, não só a Commissão deu parecer contrar.io, como a patrio-
tica bancada de Pernambuco achou sufficiente pedir que se pagasse uma 
porcentagem ad valorem e não houvesse essa isenção absoluta de impos-
tos. Ha outras emendas, que se seguem, nas mesmas condições, pedindo 
apenas que se pague uma taxa, uma contribuição especial, mas não sob 
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o fun_damento de que se trate de urna obra de arte, servida por sacerdotes 
muito respeitaveis de urna religião que o Estado não protege ou não deve 
proteger. Conten.tararn-se todos com pedir 7 ou 8 % ad valorem. 

A Carnara assuma a· responsabil·idade do seu voto. Coherenternente, es-
sas bancadas podem votar a pw!leira parte, que vae até as palavras - São 
Paulo - que -concede á construcção dessa igreja o favor do pagamento cfe 
8 (c apenas, ad-valorem, mas não podem, neste momento de aperturas fÍ -· 

· nanceiras, ·por motivo de qualquer ordem, dar absoluta isenção de impos-
tos para objectos de arte, po1;que, depois, essa classificação é perigosa, essa 
classificação é elastica, e, provavelmente, os 8 % ad-valorem ficarão urria 
ve1dadeira burla, por maior que seja a seriedade, a boa vontade do res-
peitavel apresentante da emenda. 

E' isto o que requeiro: que V. Ex. tenha a bondade de subrnetter a 
emenda por partes, indo a primeira até - S. Paulo, parte que concede o 
favor de reducção de impostos, ao passo que a segunda parte - o resto-
concede a isenção absoluta de tributo, protegendo de prefererfcia o insti-
tuto da Associação Cornrnercial de Pernambuco, estabelecimento· que, corno 
disse, vae ser urna obra de arte, um outro estabelecimento que tem o me-
rito de ser de urna religião que não é mais oftiicial. (Muito bem; muito 
bem). 

Approvada a primeira parte da emenda (até ás palavras - S. Paulo). 
O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) ~ Sr. Presidente, requei-

ro verificação da votação. 
Procedendo·se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor da primeira parte da emenda 94 Srs. Deputados (50 á direita e 44 á 
esquerda) e contra 21 ( 12 á direita e nove á es·querda). 

O Sr. Presid-ente - Vou subrnetter a votos a segunda parte da emen-
da n. 3. 

O Sr. Mauricio ele Lacerd-a (pela ordem) manifesta-se contra a 
e::1enda, por contraria á Constituição, que não reconhece religiões. 

Rei eitada a 2• parte da emenda n. 3. 
O St·. Valo:Ls de' 0-l;s,tro (pa!a ordem) - Requeiro ver~ficação de 

votação. · · < ~i 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que a segunda 

parte da emenda n. 3 foi approvada; havendo votado a favor 59 Srs. Depu-
tados, 36 á direita e 23 á esquerda; contra 55, 30 á direita e 25 á es-
querda. 

Approvada a segunda parte da emenda n. 3. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Costa Ribeiro e outros : 

N. 4 - Onde convier: 
O material importado pela Associaçã<J Cornrnercial de Pernambuco para 

construcção e .installação do seu novo edificio, na avenida .Central, cida-
de do Recife, pagará 8 %, ad valorem. · 

O Sr. Co.s.t:~. Roi beiro (pela ordem) - Perrnitta V. Ex., Sr. Presiden• 
te, que eu occupe por poucos momentos a attenção da Camara afim de dar 
algumas informações a esta · illustre as111ernbléa sobre a procedencia da 
emenda n·. 4. 

'A As·sociação Cornrnercial de Pernambuco funccionav.a em predio pro-
p:-io; mas em virtude do plano geral das obras do porto do Recife, Sr. Pre-
sidente, e !la teve ·de se sujeitar ao proce-sso .de desapropr:ação. 
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Não sendo, porém, bastante o producto dahi obtido para construcção 
do novo edi fício, embora não se tra[e de uma obra grandiosa, ell a carece , 
du favor contido na emenda. E eate favor, Sr. Pre.stdente, e justo porque 
!l Associaçao Commercial de Pernambuco não se occupa só de interesses 
parttculates, pois ella tem a seu cargo serviços de ordem geral de muita 
relevancia, como sejam a estatística commercial e da entrada e sahida de 
navios . Além disso, cede uma de suas salas para o funccionamento da 
Bolsa Commercial e prec-ta outros serviços ao commercio e á lavoura, 
porque hoje a Assooiação Comm;:, rcial · de Pernambuco é o resultado da 
fu.>áo da antiga Associação Commercial Beneficente 'e da Associação · Agrí-
cola . 

. A emenda é digna do apoio da Camara como, aliás, muito •bem salien-
tou o digno representante do Rio Grande do Sul, o Sr. Carlos Maximiliano, 
cujo nome declino com muita consid:eração, e espero assim que a Camara 
lhe dará O· seu voto. 

Approvada a refe:dda emenda n·. 4. 
ReJeitadas successivamente as emendas _ ns. 5, 6, 7, 8 e 9. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Simões Lopes e outros: 

N. 10 - Onde convier: 
Ficam sujeitos á tarifa de 5 % ad-valorem, as machinas, utensílios e 

todos os materiaes indispensaveis, concernentes ás ·Ínstallações de matadou-
ros frigoríficos, importados por quem quer que seja. 

Os r·espectivos projectos de taes installações serão préviamente sub-
mettídos, pelos interessados, ao Ministro da Fazenda, afim de evitar-se a 
possível fraude, pela importação de objectos similares para fins diffe-
rentes. · 

O .Sr. Simões Lope:s ( *) (pela ordem) - Sr. P residente, eu acato 
com o maior respeito o criterio da digna Commissão, que deu parecer so-
bre a emenda que tive o prazer de apresentar com muitos dos dignos re-
presentantes desta Casa. · 

Devo, porém, dizer, que, se a digna Commissão tivesse procurado dis-
cernir entre estas 34 emendas sobre as quaes votou desfavoravelmente, de 
cer.to não poderia deixar de dar seu voto favoravel á passagem da emen-
da n. 10. 

Eu entendo que, por mais apavorados que estejamos deante das diffi-
culdades financeiras do Brazil, não devemosi pertu11bar o nosso espírito a 

'ponto de deixar de trazer os remedios mais efficientes para o · mal da si-
tuação. 

Esta emenda representa um desses casos. Nós precisamos levantar a 
industria pastoril em nosso paiz. A importação de apparelhos frigoríficos 
custa muitis;;imo, e até agora só o Estado de S . Paulo, devido á energia 
de alguns capitalistas que d-ispunham de grandes capitaes; conseguiu mon-
tar frigoríficos naquelle prospero Estado. 

Vê V. Ex. que o problema é difficil, porque envolve capitaes muito 
grandes. 

·E' preciso, pois, que o Congresso Nacional, acuda neste momento a 
esta necéssidade palpitante da ind1,1stria pastoril. 

E-spero que os meus dignos ' collegas votem favoravelmente a emenda 
n. 10, que diz respeito, a uma obra de caracter geral neste paiz, e uma das 
que são empregadas em todos os paizes adeantados que cuidam da indus-
tria pastoril, como os Estados Unidos , Republica Argentina e Australia, on-

(·*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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de taes estabelecimentos te em marchado parallelamente co in o ·desenvolvi" 
mento da industria pastoril, e são hoje o alicerce principal do desenvol• 
vimento da pecuari!J- em todos esses paizes. (Muito bem; muito bem). 

Rejeitada a referida emenda n. 10. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Sebastião Mascarenhas: 

N. 11 - Onde convier: 
As espoletas lisas, vulgarmente denoinina<j.as BB, ficam sujeitas aõ 

imposto aduaneiro de 20$ por kilo. 

O S;r. Seba:stião Mas·c·ar~nh:ws (pela ordem) - Essa emenda que não 
logrou parecer favoravel da Commissão de Finanças, é uma emenda hu-
manitaria. · 

O motivo allegado pela Commissão, ao dar o seu parecer, de não se 
dever tratar da · modificação de .tarifas actualmente, devendo-se· esperàr a 
revisão destas, não deve absolutamente prevalecer .contra a emenda que, 
pela sua simples leitura, está a indicar ser uma emenda de todo o ponto 
humanitaria. 

Para comprovar esta sua dfirmativa lê á Camara um documento de 
grande valor e que vem em apoio da referida emenda. E' uma carta do 
eminente oculista o Sr. Dr. Moura Brazil. 

Calcula que, seguramente, .quinhentas pessoas por anno ficam cegas 
pelo uso das espoletas allemãs que teem um fundo todo de massa e, quan-
do explodem, varios fragmentos penetram ora no braço, ora no globo ocular, 
produzindo, ás vezes, lesões de certa gravidade. · 

O proprio orador tem trazido á Santa Casa varios doentes para serem 
operados. · 

Espera, portánto, que a Camara approve a emenda por ser justa e vi-
sar, como disse, um fim humani.tario. (Muito bem; muito bemQ. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda n. 11. 

O Sr. Ra~Phael Pinheir.o · (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 

O Sr. P.r:e·swden.te - Vae-se proceder á veri·ficação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor 50 Srs. Deputados e contra 53; total, 103. 

O Sr. Presii•den.te - Não ha numero. Y.ae-se proceder á chamada. 

O Sr. Simeão Leal ( 1 • Secretario) procede á chamada dos Srs. Depu-
tados. 

Feita a chamada, respondem 118 Srs. Deputados. 

O Sr. Presinente - Responderam á chamada 118 Srs. Deputados. 
Prosegue-se nas votações. 
Vou submetter a votos a emenda n . 11. 

I ; 
O Sr. Garção St,ockler (* ) (pela ordem) - Sr. Presidente, é uma 

das cousas mais exquisitas que se teem passado ·aqui na Camara; a possí-
vel rejeição desta emenda . 

. O SR. PEDRO LAGO - Não posso acreditar que a Camara faça isso. 
O SR. GARÇÃO STÓCKLER - A questão é muito simples. 

(*) Este discurso não foi revisto pelo ' orador. 
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Està questão que deu logar a uma chacota, em relação ao meu illus-

tre collega Sr. Sebastião MaEcarenhas, quando se affirmou que essa tal 
espoleta liza, de que exige a cobrança de 20$, era uma cousa despresivel. 

Sr. Presidente, é uma cousa summamente seria. Na minha clinica, 
· aliás limitada, já tive muitas occasiões de observar a perda de olhos, exclu-

sivamente pelos estilhaços dessa amaldiçoada espoleta. A clinica do Dr. 
Moura Brazil, conforme documento apresentado pelo meu collega e a cli-
nica do Dr. Abreu Fialho registram casos rnultiplices de semelhante de-
sastre. 

E nós vemos que todos os dias são operados indivíduos por semelhan-
tes traumatismQs. 

Para que contribuirmos para a cegueira nacional, permJttindo a impor-
tação de semelhantes espoletas ? · 

Não preciso appellar ·para meus collegas em uma obra verdadeiramente 
humanitaria. 

Espero que será unanime a approvação desta emenda. (Muito bem). · 
Não quero, Sr. Presidente, tomar mais tempo a V. Ex., e nem aos 

meus illustres collegas, a V. Ex., sempre desejoso de vêr os orçamentos 
votados. (Muito bem; muito bem). 

Approvada a referida emenda n. 11. 
Votação da seguinte emend8. do Sr. Bueno de Andrada: 

N. 12 - Onde convier: 
Ao art. . . . Livros impressos, brochados, encadernados, etc., da ·primei-

ra parte do art. 606 da tarifa, e os jornaes ou revistas, kilo, 150 réis, peso 
bruto, 15 o/o. · 

O Sr. Bueno de AndTa.da. (pela ordem) Sr. Presidente, acabo de 
ser informado pelo illustre Relator da receita de que esta emenda, {!Ue tem 
parecer contrario da Commissão, já está acceita pela mesma Commissão, 
em um outro artigo, exactamente, como eu propuz. 

0 SR. HOMERO BAPTISTA ~ E' a emenda n·. I, que já foi acceita. 
O SR. BUENO DE ANDRADA ~ Assim, Sr. Presidente, si na emenda 

n. 1 está estabelecido aquillo que propuz na emenda n. 1-2, peço a V. Ex. 
se digne consultar á Casa sobre se consente na retirada desta emenda. 

Consultada, a Camara concede a retirada da emenda n. 12. 
E' considerada prejudicada a emenda n. 13. 
Rejeitadas successivamente as emendas ns. ·14 e 15. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Monteiro de Souza e outros. 

N. 16 - Para onde convier: 
Art. Os direitos de .importação actualmente cobrados, segundo a ta-

rifa aduaneira approvada pelo decreto n. 3.617, de '19 de março ,de 1900, 
e aggravados pelas leis orçamentarias posteriores, passarão a ser arrecada-
dos com a reducção de 20 o/o sobre o· total que presentemente paga, tanto 
em ouro como em papel, cada uma das seguintes mercadorias: 

Banha de porco, carne secca, (xarque). carne em conserva ( appert), 
carne em conserva, leite em conserva, manteiga de leite, mariscos e peixes 
em conservas, toucinho '.lalgado ou em salmoura, arroz pilado ou em casca, 
feijão de qualquer qualidade, milho de · qualquer qualidade, kerozene, sal 
commum, ou de cozinha, cordoalha, cordas, cabo e linha de pesca, tecidos 
cie algodão ( n. 272 da tarifa) crús, brancos ou de fio tinto e estampados, 
panellas de ferro· batido e fundido , bacias de folha. de ferro batido estanha-
do , chumbo de munição, espingarda de um e dous c!\nos, rifles, espoletas 
em cartucho carregado e balas para rifles, espoletas simples, polvora de 



......... 491 --
qualquer qualidade, terçldos, machados, palitos phosphoricos de páo, telas 
de arame millimetricas e sabão sem perfume. 

Paragrapho uni co. Os impostos sobre os saes de quinina ficam redu-
zidos de 80 %. 

O ~Sr. Monrteiro de Souza (*) (para encaminhar a votação) - St. 
Presidente, poderá notar a Camara que, no presente anno, não apresentei 
uma só emenda aos orçamentos da Republica, diminuindo a receita, ou au-
gmentando as despezas. , 

Assim procedi, para concorrer com o meu contingente pessoal, afim de 
não prejudicar o estudo orçamentario feito pela respectiva Commissão. 

Não tive absolutamente o intuito de alterar o estudo em conjuncto fei-
to pelos differentes Relatores. 

Dentre as emendas que apresentei, existe esta de n. 16, diminuindo o 
imposto de exportação, na razão de 20 %, para os generos de primeira ne-
cessidade, os mais essenciaes á vida. 

O illustre Relator da Receita, na occasião em que eu justificava esta 
emenda, ouviu, se não me engano, grande parte dos argumentos que apre· 
sentava para justificar ·a opportun:idade della. E S. Ex., que é patriota, que 
é estudioso, certamente está de pleno accôrdo com a inedida que apresentei. 

Creio, porém, que S. Ex. diverge apenas quanto á opportunidade; 
S. Ex. pensa que não devemos alterar as nossas tarifas na lei orçamentaria. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - E'- este o parecer da Commissão de Fi· 
nançás: · 

O SR. MoNTEIRO DE -SouzA - El este o parecer da Com missão de Fi-
nanças; mas, ainda ha pouco, a Camara acabou de approvar uma emenda, 
que é o conjuncto de alterações feitas nas tarifas, de 1900 para cá. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - A emenda de V. - Ex. reproduz d·isposição 
contida em um projecto que a Camara rejeitou este anno. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA- A Camara não rejeitou o projecto; a Ca-
mara rejeitou apenas um requerimento, por mim apresentado, pedindo · que 
esse projecto viesse á discussão , independente de parecer da Commissão 
respectiva. 

Mas, Sr. Presidente, si não ha opportunidade para alterar-se neste pon-
to a tarifa, quando é que vamos faze l-o? 

O SR. CALOGERAS - QuandQ se discutir o projecto de reforma das ta-
rifas. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Diz o nobre Deputado por Minas, que na 
occasião da discussão do projecto. 

Quer a Camara saber o que diz o proprio parecer da Commissão? 
Que a confecção da nova tarifa dura ha cerca de um decennio em pre-

paro! 
Isto é, ha quasi dez annos, está-se estudando um projecto de modifica-

ção das tarifas e até hoje este> projecto não veiu á discus•são, e creio que 
não virá tão cedo ! . 

Toda vez que se muda urri Ministro na pasta da Fazenda, novos estu-
dos se fazerri. e estes estudôs nunca chegam á Camara, ou, si aqui chegam, 
não veem á dJscu'ssão. 

A medida qÚe peço, refere-se sómente a generos de primeira necessi-
dade. Vem desafogar um pouco o povo brazileiro, livrai-o da miseria e do 
desconforto em que vive, devidc aes preços exaggerados de tudo o que se 
refere á manutenção da existencia. 

Estamos sujeitando um grande numero de brazileiros a um trabalho 

( *) Este discurso não fo i revisto pelo orador. 
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insano, apenas para satisfazer a, qu!lndo muit.o, umà centena de ináustriaes 
já sufficientemente protegidos pelos seus proprios capitaes. 

Creio que a Camara não rejeitará a emenda, que vae satisfazer a todo 
o povo brazileiro, diminuindo a carestia da viàa, que está pesando de norte 
a sul do paiz. 

-Além disto, o · Presidente da. •Republica fez, perante ás bancadas do Pa-
-rá e Amazonas, a declaração de que accrmpanharia com sympathia os votos 
dessas duas bancadas, propugnando pela diminuição de 20 % nos generos 
de primeira necessidade. 

!Creio, portanto, que esta medida está de accôrdo com o pensàmento do 
Sr. Relator da Commissão. · .· -

O SR. HoMERO BAPTISTA - A Commissão deu parecer -contrario á 
emenda. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - O parecer é contrario apenas pela razão 
·da: opportunidade. V. Ex. absolutamente não rebateu as razões que apre-
sentei, nem citou outras -quaesquer que fossem contrarias á medida. V. Ex. 
declarou apenas que não achava opportuno. 

Ora, eu acho que não póde haver melhor opportunidade do que esta 
em que a crise está mais aguda. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; m11ito bem). 
Rejeitada a referida emenda n . 16. 

O Sr. Monteiro de Souz,a {pela Ór~em) Requeiro a verificação da vo-
tação. . • 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 
favor 29 Srs. Deputados e contra 80; total, 109. 

Rejeitada a emenda. 
Rejeitadas successivamente as emendas ns. 17 e 18. 
Votação da seguinte emenda do Sr·. Jos_é Bezerrá e outros. 

N. 19 - Onde convier: 
O cimento . pagará metade das taxa> ·.-tgentes. 

O Sr. José Bezerra. (pela ordeni) (*) - A-presentei, Srs. Deputados, 
esta emenda como meio mais facil e razoavei áe augmentarmos a nossa 
.creceita ·. Estamos atravessando um período de crise e o meio de debelai-a é, 
certamente, o augmentarmos a nossa producção. Certamente não podemos 
nos desenvolver agrícola e industrialmente, sem ter facilmente aquillo 
~ue não produzimos largamente. 

Não temos a producção do cimento, sinão em reduzida escala e temos 
um consumo vastíssimo e elle muitíssimo maior seria se a nossa importação 
crea'sse um imposto razoavel e não exaggerado como é o actual. 

Pleiteando a approvação desta emenda, pleiteio o augmento da receita, 
_pleiteio o desenvolvimento das noEsas industrias, das obras consentaneas 
coin a nossa civilização. 

Opinou contra a emenda a honrada Commissão de Fazenda, dizendo que 
devíamos aguardar o projecto de tarifas. já devemos estar desesperados de 
esperar este projecto. Cinco longos annos são passados que foi nomeada a 
presente Commissão -para estudar a reform'l! de tarifas e até agora vamos 
supportando estes e outros estorvos ao nosEo desenvolvimento. 

-Sobre a importação do cimento, todos os lavradores, todos ·os indus-
-triaes exigem um imposto razoavel, e o q_ue se dará com a reducção que 
peço, que solicito, porque assim se dará uma importação maior, determinan-

(*} Este discurso não foi revisto -pelo orado'r. 
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do um augmento da receita e determinando facilidades ao nosso desenvol-
v.imento. 

Espero que a Camarn, convencida destas verdades incontestes, não ne-
gue o seu apoio unanime a esta emenda. (Muito bem; muito bem). 

Rejeitada a referida emenda n. 19. f:"l"! i i' fi 

O Sr. José Bezerra. (pela ordem) - Peço verificação da votação. 
Procedendo-se· á verificação da votação. reconhece-se que votaram a 

favor 52 Srs. Deputados; contra 54: total 106, com o Sr. Presidente 107. 
Rejeitada a emenda ·n. 19. 
Rejeitadas successivamente as emendas ns. 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Arthur Moreira e outro: 

N. 26 - Onde convier: 
Restabeleça-se o § 3• do art. z• da lei n. 2. 719, de 31 de dezembro de 

1912, na parte -que se refere á Companhia de Navegação a Vapor do Ma-
ranhão. 

O Sr. Arthur Moreira (pela ordem) ~ Sr. Presidente, requeiro a 
V. Ex. que consulte a Camara sobre si consente na retirada da presente 
~w~ . 

O Sr. P1•es,j,dente - O Sr. Deputado Arthur Moreira requer a retira-
da da sua emenda. Vou submetter a votos o seu requerimento. 

Consultadà a Camara, é concedida a retirada pedida. 
Rejeitada a emenda n'. 27. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Joaquim Osorio. 

·--;r;- l f • ··1 r: 

' N. 28 -Onde convier: 
Art. Ficam isentos de direitos, inclusive dos de expediente, os appa-

relhos e instrumentos importados pelos institutos de agronomia e veterinaria 
destinados aos seus laboratorios e gabinetes. 

O Sr. Joaqui= O.s-.o1'1io (pela ordem) - Um minuto, aoenas, Sr. Presi-
dente . A emenda n. 28 estabelece: "ficam isentos de direitos os appa-
relhC's importados pelos institu.tos de agronomia e veterinaria, destinados a 
s·eus ~::tboral'orios :e gabinetes". 

A ·justificativa .que tenho a produzir em defeza dessa emenda ·é a ~e-
guinte: · · : · 

Não é razoavel -que <JUando· SI:' orocura desenvolver os estudos ae:ro-
numicos e veterinarios entre nós. iii f•mdando escalas. já dando auxilias 
0 ec!!l>tarios, se l-hes ne11:ue isencão de direitos para os •instrumentos neces-
sario" aos seus laboratorios e ,gabinetes . 

. As escolas agronomicas. no raiz aind·a são em .numero insuf.ficiente 
para Jttender aos interesses -da lavoura. oelo uue é necessario dar a essHs 
escoia!". oue se fundam e s" . mantêm com sacrifícios. ·isenção oara os ap-
pareihos de oue tanto nece,::sitam para o estudo da sciencia ae:ronomica. 

·Apoel1·o. -pois. para a Cainara, no sentido de ap-p·rovar a minha emenda. 
(M11ito bem; m·uito bem.) 

O Srl. N'ioa.JWI1• .do Nasnhuento (*) (vela ordem) -Sr. Presidente. <t 
emer;da tf'1Yl o e-ffeito gravíssimo oP. ser .Penerica; não esoecifica ouaes são 
esses aooarelhos e. ·nestas condicões. toda a esnecie de aoparethos pas- 1 

sará 1•or ser ag-ronomica, e sob e~se rretexto obterá a isenção. 

(*) •Este cliscursq n~Q fqi r~visto p~lo orador. 
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O SR. JOAQUIM OsORIO - -E' uma suspeita essa •que não se póde dar. 
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - V. Ex. ·não pó de dizer á Camara 

que o ensino agronomico esteja tão· atrazado assim no paiz. 
O SR. JOAQUIM OsORIO- Está atrazadissimo; quasi não existe. 
O SR. CINCINATO BRAGA - Só em S. Paulo devemGs ter 50. 
0 SR. NABUCO DE GOUVÊA - 0 numero é muito :limitado. 
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Pelo facto da recente creação do Mi-

nisterio da Agricultura, não se segue que se deva disseminar pelo paiz uma 
enormidade de professores agronomos. 

0 SR. CARLOS MAXIMILIANO - Aliás, ~em resu.Jtado, por-que e!les estão 
na A ,•enida e aband011am· os seus gabinetes. 

O SR. NICANOR DO NASCIM,ENTO - Esses professores, como diz o nobre 
Depu•ado, e eu não ousava diz.er, leccionam na Avelllida e, sem ·duvida, em 
outros lugares agradaveis, como Paris, 'Rotterdam; etc., como succede aos 
da borracha, fazendo exposições aqui, na Avenida, e em outros pontos. 

·Esse caso urge ser estudad·o .e meditado -com carin'ho; e; como não 
poss-~ esclarecer detidamente á. Camara sobre elle, limito-me a dizer que 
por julgar gene rica a dispósição da emenda, voto contra. 

R~jeitada a emenda n. 28. 
O .Sr. Joaquim Olll0r1o (pela ,ordem) - ·Requeiro · a verificaçã-o da 

votàção. ' :• !ii , 
Procedendo-se á veri-ficação <ia votação, -reconhece-se te-rem votado a 

favor 59 Srs. Deputados, e contra, 47; tota1, 106, com o Sr. Presiden-
te, ,107. 

Approvada a emenda. 
Vutação da segui·nte emenda do 'Sr. Joaquim Osorio: 

N. 29 - Estenda-se o favor de isenção de direitos aduaneiros, inclu-
s-ive de ·expediente, ao arame de cerca e compostos. carrapaticidas, impor-
tados por criadores e destinados aos seus estabelecimentos pecuarios. 

O s~. Joaquim OsoJ.iio. (1p&la andem) - Sr. Presidente, serei incapaz 
de fl!l!ar mais de cinco minutos, por occasião de votacões. Já tive mesmo 
occas:2o de apresentar um projecto, nesse sentido. Creio ·que nunca se 
deu o facto de occupar a attenção da Camara por mais tempo, em uma 
dessns oppo·rtunidades. 

Portanto, resumindo, eu requeiro apenas a divisão da emenda em duas 
partes, indo a primeira até á palavra - oerca - e sendo a segunda consti-
tuída r elo resto. 

-Rf'jeitada a referida primeira parte da emenda n. 29. 

O Sr. Pr.esidente - Vou submetter a votos a segunda parte <ia emenda 
n. 29. i_1 1 ~1 ; q't. 

·- .. ·- .. -~~ 
O SD. Joaquim OsoJ.iio (pela ordem) -!Sr. Presidente, V. Ex. · vê que 

não s:>u exigente, não fiz questão da approvação da primeira parte de minha 
em emir:. · · - "~'! 

Quanto á segunda parte, lembro qua essa emendá interessa não 'só-
mente o Rio Grande do Sul, mas tamb<>m o E-~tado do Rio de Janeiro, o 
de S PaUJl'O, o de -Minas Geraes, que . são Estados o·ecuarios; não diz res-

.. peito sómente ao meu !Estado. mRs sim ao oaiz inteiro. 
Tu seria incapaz de nedir á Cannara med,ida .que interessasse unica-

mente ao Estado que tenho a honra de r.eoresentar, em oreiu·izo dos de-
mais Estados. Eu peco uma medida 'que interessa aos Estados pecuarios, 
e o Ri·o Grande <i o Sul não é o uni1::o nestas condições. 
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·Respondendo ao aparte impertinente do meu collega, o Sr. Mauricio de 

Lacerda ..• 
O 'SR. :MAURICIO DE LACERDA -. Eu .fa.Jiei em R4<> Grande do Sul? 
O SR. JoAQUIM OsORIO - V . . Ex. estranhou que eu viesse pedir essa 

medicla. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Agora vou dar <> aparte que não tinha 

daLI o. 
i::Hranhei que V. Ex. , membro do partido governista, esteja collabo-

rando na supp·ressão de fontes da receita pub~ica. 
O SR. JoAQUIM OsORIO - Si a Camara negar o seu voto á medida, não 

o terá negado a uma medida .que interessa ao meu Esta-do, mas sim ao paiz. 
Onde f' desfalque na receita publica? Em quanto monta? E' uma providencia 
que diz respeito á defesa pecuaria do Brasil. . 

Sr. Presidente, a emenda cuja approvação solicito á Camara, estabelece 
a iseilc:ão de direitos .aos compostos carrap•aticidas importados pelos cria-
dore;; e destinados aos seus estabelecimentos de pecua11ia. A justificativa 
d:ess;. emenda é a seguinte : a livre entra·da de carrapaticidas diz respeito á 
defesa pecuaria. O Governo Federal premeia os criadores que construirem 
banhd ·ros carrapaticidas nos seus estabelecimentos. Pois bem, parece que 
não é logico dar premies á construcção de banheiros e negar os ingredientes 
nec >!S!Sari·os para o· banho. · 

•Err. o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 

O S;d. Mauricio de La.c.erda. (pela ordem ) cllá razões sobre o voto da 
Camara e da maioria governista, contra o plano governamental em finanças 
publicas. 

O Sl!. Riboiro Junquei,ra (pela ordem) - Sr. Presidente, solidario, 
como membro da ·Commissão de ·Finanças, com o parecer elaborad1> pelo 
Sr. Deputado Homero Baptista, tenho votado contra toda e qualquer altera-
ção da tarifa, quer .para mais, ·quer para menos, e agora vou votar no mesmo 
s.entido em relação a esta emenda. 

Entretanto, á vista da orientação tomada pela Cama·ra, abri-ndo diversas 
excepções contra o parecer, venho pedir a V. Ex. que diVlida em duas 
parte:.; na votação a segunda parte da emenda, a pri{lleira indo apenas até 
á pa:2vra "carrapaticidas" e a segunda comprehendendo " importa:d·os por 

. criadores e destinados aos seus estabelecinientos pecuarios". Assim peço, 
porqu~ infelizmente a pratica tem dem1>nstrado as inconveniencias d.essas 
isenções de direitos a determinadas class·es. A concedermos isenção de di-
reitos pa·ra a introducção de preparados carrapaticidas a grupos de criado-
res cne a lJedirem, terem<>s que os commerciantes, encarregados por esses 
criad0:-es, de importarem esses preparados, farão grand.es pedidos, cederão 
aos niadores a quantidade de •que esses precisarem e venderão o restante, 
com grande prejuízo para as Alfandegas e para a lavoura. (A'p~:ados; 
muita bem.) Isenções dessa natureza ou devem ser ·feita·s com a precisa 
gene,·alidade ou nã<> devem ser feitas. Assim, votando emoora contra a 
emer.da, não posso deixar de fazer esse pedido de divisão da mesma,- por-
que, si a Camara au1zer tomar sob:re os seus hombros a iniciativa dessa 
isenção, que e!la · seja feita com .proveito para a lavoura em. gera:!. (Muito 
bem .: muito; bem. ) 

O Sr!. Pr.esidentc - Nos termos do re:querimento do nobre <Deputado, 
vou submetter a ·emenda, dividida em duas. partes, a votos. 

Rejeitadas successivamente as primeira e segunda partes da segunda 
parte da emenda n. 29. 

Rejeitada a emçnda n. 30, 
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Votação da se·gu.inte emenda do Sr. Pire·s de Carvalho: 

N. 31 - "Ao art. 1 "· 
O r: de convier: 
Ficam isentos de impostos ·.de importação, i11clusive expediente, d.e con-

formL~ade com a legislação vigente, os materiaes de construcção, as instal-
laçõ<:s, moveis e mobiliaria .importados pelo Instituto Geographico Histo-
rico da Bahia e pelo L:Yceu de Artes e Officios da Bahia para os seus res-
pecti,·os edifícios, em construcção na Capital do Estado da Bahia." 

O Sr. Pires de C.arvalho· (pela ordem) - 'Sr. Presidente, signatario 
da t:menda, dizendo e:lla r.espeito a dous estabelecimentos que prestam ao 
paiz ~erviços reaes, .de natureza pub'ica, não tratando esta emenda de in-
teresse particular, nem pessoal, não posso deixar de pedir a attenção e a 
ber.brol~ncia da Camara para a sua approvação, porque, assim, estou con-
vencido de que prestamos. um serviço ao paiz, pois trata-se de . dous insti-
tutos ao meu Estad'O, ambos pauperrimos, vivendo do a.poio e do esforço 
partic.nlar da sociedade bahiana e prestando, em geral e gratuitamente, 
todo~ os serviços que o Governo e o paiz delles requerem. Portanto, peço 
á Garoara sua . benevolencia, si não sua j us.tiça, para esta emenda, na qua.J, 
simplf!'rnente, eu pleitei'O a isenção de imp(}stos pa·ra o· pequeno material 
que pr.ssa ser ~mportado petlo Instituto Historico da Bahia, victima, ha 
poUC()· tempo, do desastre de um incendio c!amoroso e de notoriedade em 
t::>do o paiz, instituto ·creado e mantido pelo pequeno obulo de seus asso-
ciados e que agora, para sua reconstrucção, está esmolando, com subscri-
pções, o patrioti~mo dos fil-hos da Bahia. 

Estou convenci·do de ·que a desgraça da miseria publica não che·ga a 
ponto de se nega·r a migalha desta isenção para fins tão nobres e, por isso~ 
conftado no ·patriotismo da Camara, peço esse serviço pequeno para a so-
cied:tde bahiana, para a minha terra, para o meu Estado. (Muito bem; 
muito lJ.!UTt.) 

Rejeitada a referida emenda n . 31 . 

O S:s1. Pires <le Carvalho (pela a·rdem) - Requeiro verfficação da 
'otacão. 

O SI'. Pr.esidente -Vai-se proceder á verifi.cação da votação .. 
P~ocedendo-se á verificação da votaçã'O, reconhece-se terem votado a 

favor 49 S.rs. Deputados e contra, 55; total 104. 

O Sl:f. Presidente - Não ha r.umero . 
· Vd-se proceder á chamada . 

O S:!'. Si:m.eão Leal ( 1" Secret: río) procede á chamada dos Srs. Depu-
tado.> . 

F~it~ • .a chamada, verifica-se terem-se ausentados· ·OS Srs. Moreira da 
Rocha, Frederico ·Borges, Felizardo Leite, Maximian'O de Figueiredo, JQoSé 
Bezt:rra. Erasmo de ·Macedo, Natalicio Camboim, Tiburcio de Carvalho, Dias 

. de Barros, FelisbeHo· Freire, Octavio •Mangabeira, A'fredo Ruy, Pereira Tei-
xeim, Figueiredo Rocha, Rodrigues Salles Fi!h'O, José Tolentino, Raul Fer-

. nanC:es, Alves Costa, Teixeira B·randão, Prado Lopes, Lamounier Godofredo, 
Baptista de MeJ.lo, M·ello Franco, Epaminondas Ottoni, Ga·!eão Carva~ha1, 
Ferreira Braga, Card·oso de Almeida, Alberto Sarmento, Bueno de Andrada, 
Valois de Çastro,· CarvalhQ Çhaves, Luiz B-a.rtho.Jomeu e Carlos Maxh:piliano, 
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·O Sr. P 1•esi<lente- •Responderam á chamada 104 Srs .. Deputados. 
Hão ha nume·ro para se proseguir nas votações. 

. Continuação da votação das emendas offerec:das ao 
8e~.-<cio cf.e 2!J ele projecto n. 102 de 1913, orçando a Receita Geral . da Re-

Novclnb·J•o publica para o exercício de 1914. (Vide projecto n. 102 A 
de .1913.) (Emendas n. 31 e seguintes.) (2" discussão.) 

O Sr. Pre:.tidente - Vou -submetter a votos a seguinte emenda do 
Sr. r:res· de Carva1ho, cuja votação ficou interrompida h ontem: 

N. 31 - "Ao art. t.•: 
Onde convier: 
Fcam isentos de impostos .de importação, inclusive expediente, de con-

fortmdade com a legislação vigente, os materiaes d·e construcção, as instal-
laçõ~s. moveis e mo·biliario importados pelo Instituto Geographico, Histo-
rico ca Bahia e pelo Lyceu de Artes e Officios da Ba:hia para os seus res-
pectivc>s edifícios, em construcção na Caj}ital do Estado da Bahia." 

O Sr. Pe<lro Moacy,r (pela ordem) -Sr. Presidente, V. Ex. declarou 
que ·havia 133 Srs. Deputados. Lance V. •Ex. SfUS olhos. cheios de piedade 
aHá;, para este recinto e verá que não ·ha numero. Compareceram 133 
Dep4t:1dos no papel, como no papel. existe a Constituição, como no papel 
existem· as leis e como no ·pap·el exiSte O· credito da patria. 

·1\ião ha, pos.itivamente. numero·. Em todo o caso, aguardo para quando 
V. Ex. annunciar o resultado da votação pedir a verificação da meS11Ja 
votaçi.ío . .. 

() Sr. Pi.tres de ·Carvalho (pela ordem) - Sr: Presidente, peço a 
attenção da Camara para a materia da emenda n. 31 . 

• ~. emenda reza o seguinte: 

"Ficam isentos de impostos de , importação, inclusive expediente, de 
con fflrmidade com a legislação vigente, os materiaes de construcção, as 
instailações, moveis e mobiliaria importados. pelo Instituto Geographico, His-
torico da Bahia e pelo <Lyceu de Artes e Of.ficios da Bahia para seus respe-
ctiv~s edifícios, em construcção na Capital do Está-do da Bahia." 
! 'i 

Sr. Presidente, o meu pensamento foi estabelecer a isenção para esse 
matet ia!. de accôrdo com a legislação vigente. isto é, pagando 8 %, de con-
formidade c001 a lei que regula a concessão de isenções. 

•Sen.do esse o meu pensamento, requei·ro a V. Ex. que a votação da 
emenda seja feita em tres . partes., afim de aue a execução do disp.ositivo, 
si me:·ecer a aoprovação da· Casa, não ·possa defraudar o meu p·ensamento. 

Ficará a divisão feita assim: pr:mei·ra parte - "Ficam isentos de im-
postos de exportação ... "; para essa jJ'arte peço a al>provação da 
Camara; segunda ·parte - "inclusive expediente"; peço a rejeição para essa 
part~, para que da execução do dispositivo não resultem difficuldad·es para 
o fisco: terceira .parte - o restante, até ás pa1avras "tBabia"; para essa 
peço tambem a approvaç~o da Camara. 

Sr. Presidente, trata-se de dous estabelecimentos particu:lares, é ver-
dade. mas .que são verdadeiramente prestativos de servicos ·publicas - o 
Instituto Hi·storico da Bahia c o Lyceu de Artes e Officios da mesma ci-
dadci. . . 
· O auxilio que se. destina no primeiro tem por fim. como hontem já ac-
centuei. concorrer para a reconstr,ucção do seu edifício. devorado . pelas 
cbammas de um inceridio criminoso, para o que está aquella associação re-
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correndo á sociedade bahiana, por meio de uma circular, solicitando obulos. 
Peço a V. Ex. permissão para ler perante a Camara essa circular: 

"Em nome desta associação, guarda segura das tradições gÍo-
riosas da nossa Bahia, peço-vos um {)bulo que será applicado á re-
construcção do seu predio e reconstituição de varios objectos his-
toricos e preciosas collecções, tragicamente devorados por crimino-
so e perverso incendio em a noite de 15 do mez de setembro. 

As offerendas da vossa fidalga e boa generosidade, inscriptas 
na lista junta, transformar-se-hão em premios de felicii:lade que a 
mancheias cahirão sobre o vosso dignissimo lar, com a ajuda de 
Deus." 

São passados tres mczes, após o incendio, que devorou um escrinio 
de tradições nacionaes, um escrinio da historia nacional, de que era depo-
sitaria aquella instituição· bahiana, instituição pobre, que vive do esforço, do 
trabalho e do amparo da sociedade bahiana: agora trata-se da sua recons-
trucção. 

A emendá é justa, e, por isso, appello para o patriotismo e mais ainda 
para a benevolencia da Camara para ella, pagando o Instituto Historico como 
o Lyceu de Artes e Officios 8 o/o·. 
. O Sr. Presi!dente - A mesa pensa que satisfará o pedido do nobre 

. Deputado votando a emenda salvo as palavras inclusive 'expediente. 
Vou submetter a votos a emenda, salvo as palavras que acaobam de ser 

indicadas. 
Emenda com parecer contrario da Commissão. 
Os senhores que a approvam queiram se levantar. (Pausa). 
Foi rejeitada. 

O Sr. Pedr.o Lago (pela ordem) - Requeiro verificação da votação. 

O Sr. Presidente - Vae-se proceder á verificação da votação. 
·Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor 60 Srs. Deputados e contra 42; total, 102. 

O Sr. Presilden:te - A Mesa iniciou as votações accusando a lista da 
porta a presença de 133 Srs. Deputados. 

Não ha numero. 
Vae-se proceder á chamada. 

O Sr. Sim.eã.o Leal ( 1 • Secretario) procede á chamada dos Srs. Depu-
tados. 

O Sr. P1•esicleute - Responderam á chamada 109 Srs. Deputados. 
Prosegue-ose nas votações. 
Vou submetter a votos a emenda n. 31, salvo as palavras - inclusive 

o expediente. 
Rejeitada. · 
O Sr. Pie~ Lago (pela ordem) - Sr. Presidente, peço a V. Ex. 

se digne proceder á verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que votaram a 

favor 58 Srs. Deputados e contra 52; total, 110. 

0 1 Sr. Presidente - A emenda foi approvada. 
Rejeitada a seguinte parte da emenda n. 31 inclusive o expediente. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Pires de Carvalho: 
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N. 32- Ao art. 1.": 
Onde convier: 

' Ficam isentos de impostos de importação, inclusive expediente·, de con-
formidade com a legislação vigente, os materiaes de construcção, as instal-
lações, moveis e mobiliaria .importados pela Associação Commerciai da Ba-
hia para o novo edifício de sua séde, o qual vae construir em virtude de 
ter si·do desapropriado pelo Governo Federal o que possu:a e em que ainda 
funcciona. · · 

O Sr. Ph"e.S de Carvalho (pela ordem) - Sr. Presidente, a Camara, 
na sessão anterior, votou igual favor para o edifício da Associação Com-
mercial de Pernambuco, pelo que confio na coherencia e na justiça de meus 
collegas. 

·Para que não haja qualquer divergencia que pO'Ssa perturbar a igual-
dade ne condições, requeiro a V. Ex., como já o fiz em relaçlio á emenda 
n. 31, que ella seja votada com exclusão das palavras - mtlusive expe-
diente. · ... . , , .,. ,.-, 

O Sr. Presidente - Em virtude do pedido de V. Ex., vo'u submetter 
a votos a emenda, com exclusão das palavras - inclusive expediente. 

A emenda tem parecer contrario da Commissão de Finanças. 
Submettida a votos, a emenda n. 32, sálvo as palavras inclusive ex-

pediente, é rei eitada. 
·E' considerada prejudicada a segunda parte da emenda n. 32. 
Rejeitadas successivamente as emendas ns . 33, 34 e 35. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Sebastião Mascarenhas: 

N. 36 - Fica reduzido a 100 réis o imposto de consumo sobre tecidos 
de lã,. por metro. 

O Sr Pre!l!idente - A esta emenda · a Commissão offereceu o segu:n.. 
te substitutivo : 

Ficam reduzidas a 50, 100 e 150, lettras d. e e f do § 12 do arL 2° do 
regulamento n . 5. 890, de 10 de fevereiro de 1890, as taxas do imposto de 
consumo sobre tecidos -de lã ou lã e algodão, sendo reduzida a 100 réis a 
taxa da lettra f sobre os artigos exclusivamente de algodão. 

Approvado o substitutivo, ficando preiudicada a emenda. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Mauricio de Lacerda: 

N. 37 - Onde convier: 
• O Governo pagará as subvenções autorizadas pelo Congresso aos di-
versos estabelecimentos de caridade ou soccorro e ensino publico, mantidos 
na Republica por particulares, associações ou ordens de caracter religioso 
ou leigo. com a auantia que arrecadar do impos-to que se denominará de 
"caridade" ou de "soccorro". cobrado aos sacerdotes ou agentes quaesquer 
de cultos ou confissões religiosas que receberem expnrtula~ ou qualquer 
retribuição pecuniaria no exerci cio de sua funccão. Esse impo·sto será de 
20$ annuaes, e terá a exclusiva applicação referida na presente emenda. 

O Sr. Moa.urlcdo de La:ceroa (pela ordem) - Sr. Presidente. o pen-
samento que dictou ã emenda foi o seguinte: imposto, que recahe indistin-
ctamente sobre todos os cidadãos. não póde nem deve ser arrancado oelo 
Estado .sinão para satisfazer aos destinos do proprio Estado e ás suas fun-
~ções. · 
· Não é destino do Estado, nem funcção sua, fazer a caridade. 

0 SR. RAPHAEL PINHEIRO - Nem como ·assistencia publica? 
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O SR. MAURICIO DE LACERDA - A . assistencia é um serviço publico e a 
caridade não. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Lembrarei a V. Ex. que as subvenções 
que aqui dispensamos são votadas com o caracter de um serviço de assis-
tenda publica. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Não são de assistencia publica; são ser'-
. viços dos que se chamam de provi.dencia •social, o que é co usa differente. 

Ora, Sr. Presidente, o imposto arrancado pelo Estado não póde nem 
deve ser distribuído em subvenções ás casas de caridade, quer leigas, quer 
religiosas de qualquer culto, porque essa não é a funcção do Estado, nem 
a elle está commettida semelhante missão. · · 

Os Srs. viga rios, sacerdotes e demais agentes de qualquer culto, se-
jam quaes forem as demonstrações, que se fazem pagar pelas funcções que 
exercem, costumam vir pedir ao Estado republicano, divorciado de todas as 
religiões, uma subvenção directa ou indirecta, como ainda hontem o nosso 
eminente ·amigo, Sr. Valois de Castro, quando advogou a isenção de direi-
tos para as obras da cathedral de S. Paulo. 

Não é muito, portanto, em uma época de difficuldades, em que o Es-
tado attende a serviços que não lhe e~tão commettidos, pela sua propria na-
tureza, sinão por excepção, que os que pregam a caridade e exigem que 
o Estado a e!la se associe, concorram com um adminiculo para· ser por esse 
mesmo Estado distribuído pelas ordens, associações ou indivíduos que se 
occupam ou preoccupam com soccorros publicas. 

Ent.retanto, para não forçar uma rejeição estrondosa da emenda e, so-. 
bretudo, para não forçar as crenças da maioria da Camara . . . 

O SR. PEDRO MoACYR - Precisamos nos reconciliar com o padre Valois. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - . . . e para me reconciliar com a Santa 

Sé, de que estou separado desde a emenda que apresentei ao orçamento 
do Exterior, porque, pelas duvidas, não quero enfrentar as excommunhões 
da Santa Igreja Catholica, retiro a emenda, deixando ahi a semente de uma 
idéa que, posteriormente, poderá ser aproveitada, por exemplo, pelo nosso 
eminente amigo Sr. padre ·Valois. (Muito bem; muito bem)·. · 

Consultada a Camara, é concedida a retirada da emenda n. 37. 
Votação da s~guinte emenda do Sr. Martim Francisco: 

N. 38 - Substitua-se o n. 27 do art. 1 o pelo seguinte: 
Imposto · de dez por cento (to o/o) , sobre todos os vencimentos e sub-

sídios que excederem de -seis contos de réis, (6:COO$) annuaes, cobravel de 
vencimentos, subsídios, soldos, pensões, gratificações, addicionaes, verbas 
para· representação, verbas para conducção, pagamento a aposentados, ju-
bilados e reformados, 12.000:000$000. - Martim Francisco. 

O Sr. Marttm r .na.noisco (pela ordem) - Sr. Presidente, mantido o 
compromisso, por mirri assumido, de em terceir~ discussão da Receita _ev!-
denciar que a idéa contida na emenda n. 38 na o encon.tra argument? _JUn-
dico que o abale, significa desejavel accrescimo de rece1tll:, traduz ut~ltd~de 
tanto para o equilíbrio orçamentario como para a . econom1a do contnbu _nte 
c, dentro em breve, terá de ser invocada e adaptada, pelo seus actuaes Jm-
pugnadores, requeiro a retirada da emenda. 

Consultada, a Camara concede a retirada da emenda n. 38. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Martim Francisco: 

N. 39 - Supprima-se o § 48 do n. V, . referente á abertura de cre-
dito!f. 
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O Sr. Martim F11anci:s.co (pelá ordem) - Sr. Presidente, requeiro a 

retirada da emenda n. 39. 
Consultada, a Camara concede a votação da emenda n. 39 . 
.Rej"eitada a emenda n. 40. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Martim Francisco : 

_ N. 41 ___:. Art. As taxas do imposto ·de consumo, sobre as perfuma-
rias e as especialidades pharmaceuticas, são as seguintes: 

·Productos cujo preço não exceda: 

De 5$ a duzia, cada unidade, 20 réis; 
De mais de 5$ a 10$ a duzia, cada unidade, 40 réis; 
De mais de 10$ 1.1. 15$ a duzia, cada unidade, 60 réi·s; 
De mais de 15$ a 25$ a duzia, cada unidade, 80 réis ; 
De mais de 25$ a 45$ a duzia, cada unidade, 100 réis; 
De ·mais de 45$ a 60$ a duzia, cada unidade, 200 réis; 
De mais de 60$ a 120$ a duzia, cada unidade, 500 réis; 
De mais de 120$ a duzia, cada unidade, 1$000. · 

O S1•. Presi·rlente - A esta emenda a Commissão deu o seguinte 
parecer: 

A emenda é a producção do disposit:vo do art. 32 da lei n. 2. 524, de 
31 de dezembro de 1911, sobre as taxas do imposto de consumo de perfu-
marias e especialidades pharmaceuticas com o accrescimo "de 5$ a duzia, 
cada unidade, 20 réis" e a discriminação da nova classe de 25$ a 45$, 
conservando a graduação das taxas .. 

Igual emenda, sem o alludido accrescimo, foi apresentada, ao ser dis-
cutido este orçamento, no anno passado, merecendo approvação da Commis-
são, por considerar que da ampliação resultará o barateamento dos produ-
ctos. Não tem razão a Com missão para rejeital-a. 

Eliminado o accrcscimo, póde ser acceita. 
Approvada com a modificação. 
Votação da seguinte emenda do ·sr . Augusto de Lima: 

N. 4 2 - Onde convier: 
Ficam equiparadas as tarifas na Estrada de Ferro Central do Braz i! · ·e 

na Oéste de Minas para o transporte de carvão de pedra, cimento nacional, 
machinismos para a primeira installação de usinas industriaes e para os 
~obresalentes destes; vigorando, para estes transportes, a -tabelia 14" das 
tarifas da Estrada de Ferro Central do Brazil , approvadas pelo decreto 
n. 10.286, de 23 d·e· ju-n-ho de 1913, com 50 % de abatimento em relação ao. 
carvão e ao cimento nacional. 

O .Sr. P r esiden t e - A esta emenda a Commissão offereceu a seguin-
te modificação: 

"Com 25% de abatimento em relação ao carvão e ao cimento nacio-
nal." 

O Sr. AUgu-sto d e Lhna (.pela ardem) - Sr. Presidente, pedi a pa-
lavra para declarar á Camara que acceito a modificação, que a Commissão 
propõe ~ emenda n. 42, isto é, a reducção de 50 % para 25 %. 

O Sr. Calogcxras (pela ordem) - Sr. Pres-idente, concordando, embo-
ra, co~ os intuitos que dictaram a apresentação desta emenda, cujo signa-
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tario é o meu honrado collega, o Sr. Augusto de ·Lima, devo declarar a 
V. Ex. que voto contra a emenda, por julgar que não compete ao Poder 
Legislativo marcar tarifas de estradas de ferro, mas, sim, ao Poder Exe-
cutivo. 

Rejeitada a emenda n. 42. 
LI!:J, i1

' I ~ 
O ·sr. Augusto lle Li,ma (pela ordem) Requeiro verificação da vo-

tação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que votaram a 

favor 105 Srs. Deputados e contra oito;_ total, 113. 

O '81·. Pr,esidente - Foi approvada a emenda. 
I. 

O Sr. Nicanor N1asoimen i!o (pela ordem) - Sr. Pre sidente, pedi. a 
palavra para declarar -que votei contra a emenda. Não posso comprenender 
como a Commissão acceita diminuição de receita sem determinar qual ou-
tra fonte para reconstitui!' esta re·ceita. 

li 

O Sr. Pr,es·i·iiente - Peço ao nobre" Deputado que mande por escript~· 
a sua declaração de voto. 

Votação da seguinte emenda do Sr. Christino Cruz: 
,_ • .o.-l- - _ .. 1...: 

_,:._ __ , 
N. 13 - Onde convier: 

A Cooperativa Central dos Agricultores do Brazil, sendo uma institui-
ção de caracter de propaganda, destinada a promover medidas que teem por 
objecto melhorar as condições economicas da producção agrícola, com ma-
nifesto proveito do consumo publico, e sendo como tal, administrada por 
directores que não percebem remuneração de qualquer ordem ou sobre qual-
quer pretexto, fica a referida Cooperativa Central dos Agricultores do Bra-
zil, assim como as succursaes por ella estabelecidas na Capital Federal, 
isenta de impostos de industfia e profissão. 

Pela mesma razão ficam reduzidas · para a administração da mesma 
Cooperativa Central dos Agricultores do Brazil e para a administração da 
Sociedade Nacional de Agricultura e sómente para os serviços que lhes são 
proprios, as taxas postaes e telegraphi-cas a 20 réis para as cartas, 10 réis 
para memoranda, 25 réis por palavra para telegramma do mesmo modo 
que para a imprensa. 

O Sr. Presidente .-- A esta emenda a Oommissão deu parecer con-
trario, ·ás 1" e 2" partes, e· quanto á 3" parte, apresentou o seguinte pa-
recer: . 

.A terceira parte, a Coinmissão acceita em relação á directoria, quanto 
á ta):<l P.OSta-1, attendendo aos serviços, -de ordem geral, -que presta a So-
cieda.de Nacional de Agricultura, recusando, ·porém, a reducção da taxa te-
legr:>phica. 

Rejeitadas successivamente as 1" e 2" partes da emenda n. 43. 
Ap·prov·ada a 3" ·parte, mas de accôrdo com o parecer. 

O Sr. Mauricio de Lace:r<da (pela ordem) - Conheço, Sr. Presidente, 
a 'Sociedade Nacional de Agricultura por experiencia propria, pelo que peço 
verificaçã·o da votação. · 

Procedendo-se á verificação da votação reconhece-se que votaram a 
favor ! 13 Srs. Deputados, e contra, 14; total, 127. 

App.rovada a 3• parte da emenda n. 43 de accôrdo com o parecer. 
Pejeitada a 4" e ultima parte da emenda n. 43. 
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Votação da seguinte emenda do Sr. Nabuco de Gouvêa e outros: 

N. 44 - Accrescente-se onde convier: 
Fica restabelecida, na lei do Orçamento da Receita para 1914 a dispo-

sição do art. 34 da lei da Receita ·para 1913 .. (Lei n. 2.719 de 31 de De-
zembro de 1912.) 

O Sr. Nabueo de Gouvêa (pela ordem) - Sr. Presidente, a emenda 
de n. 44 não tem propriamente parecer contrario da Commissão· de Fi-
nanças. A mai.oria da Commissão de Fina.nças entende apenas que essa 
emenaa está -deslocada onde foi proposta visto não encerrar materia de 
receit2. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Por conseguinte o parecer é contrario. 
O SR. NAsuco DE •GouvÊA - ... Mas, na sua essencia, o.. parecer não 

é prepriamente contrario. A emenda n. 44 -constitue aspiração da maio-r 
indu:.tria do Estado do ·Rio Grande .. A Camara muito bem se deve recordar 
dos minuciosos e longos debates em derredor do assumpto da emenda 
actual, debates esses que afinal lhe d·eram a almejada e necessaria victoria -em 
bem dos interesses economicos de uma industtia, que, si nasce principal-
mente . n·o Esta·do do Rio Grande do Sul, é emtretanto uma industria .na-
cioní:!. · 

A .emenda reproduz, pois, um dispositivo em vigor em dous exercícios. 
Esse dispositivo foi ·a resultante de um ·prévio accôrdo entre as representa-
ções é'os Estados productores de xarques e d·os Estados producto•res de 
sal. Esse accôrdo •foi firmado e as causas que ·o motivaram ainda continuam 
justificando a necessidade de não ser elle altera.do. Uma industria não pó de 
estar sujeita a fluctuações -desse feitio, não conv-ém á· estabiHdade d·os seus 
interesses que o regimen sob o .qual assenta todo- o movimento da sua eco-
nom:a, seja _variavel injustificadamente, principalmente quando -elle se ori-
ginou de uma prévia combinação entre os respectivos elementos. Imaginou-
se que esse accôrdo deveria vigorar por um certo período de tempo, e só 
mesmo assim é ·que lhe seria possível pro·duzir os. s•eus benefici<os. Antes, 
porém. que o bem se consumasse, se propõe a sua eliminação. 

A: bancadas que entraram em accôrdo comnosco, que firmaram o pacto 
refer:do, resumido na emenda, cuja derrubada se solicita, cuja derrota •hoje 
se !);Opõe sobre pretexto de nã:o estar ella bem coJ.locada onde se acha, 
essas bancadas não devem fugir ao compromisso assumido. . 

•Pergunto eu: si este dispositivo constituiu uma disposição da receita 
vigente durante dous exercício~ orçamentarios, si o anno atrazado e o anno 
nassndo, foi lei da Republica, perfeitamente regu:a·rizado pelo Ministe·rio da 

.Fazeilda, por que actualmente .pelo s·imples pretexto de estar mal CO!llocado, 
se h.1 de derrubar, prejudicando assim os interesses do Rio Grande do Sul? 

Nestes termos, pois, eu faço· um appello á Camara e ás bancadas, com-
promcttidas no assumoto, para ·que mantenham no orçamento da receita a 
dis.podção vigente nelle incluída o anno atrazado e conservada ·o anno pas-
sado. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Mauricio de Lacer.da (pela ordem) justifica o v..oto contrario que 
vai da: á emenda sobre o sal. 

O Sr. CamiUo Prates (*) . (pela ordem) - Sr. Presidente, sou com~
trangido a vir justificar meu 'voto contra esta emenda, não obstante a grande 
sympathia que me merece a bancada do Rio Grande do Sul, que pleiteia sua 
app1 ovação. 

( 0 ) ·Este discurso não foi J'e,·isto pelo orador. 
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Sinto, effectivamente, que me tenha de coilocar em contraposição ao pen-
samento da brilhante representação, mas sou movido a fazel-o pelo proprio 
parecer da Commissão, . que é tão claro, tão explicito, tão elo quente que, 
creio, só elle bastaria para levar toda a Camara á convicção de que a emen-
da não deve, não póde ser approvada. 

O parecer da Commissão de Finanças, neste particular, tem o duplo va-
lJr de ser dado por um homem de alta competencia e insuspeitissimo aos 
interesses do Rio Grande do Sul, porque é um dos seus mais dignos repre-
sentantes. (Apoiados). 

O SR. PEDRO MoACYR- Riograndense dos mais illustres. (Muito bem). 
O SR. CAMILLO PRATES - Ora, si este parecer não tem valor para guiar 

a Camara, não sei, muito menos, em que razões ella se virá a basear para 
votar em contrario. 

O motivo mais poderoso que apresentou o illustre Deputado que fallou 
a favor da emenda foi .J de que ha, entre o Rio Grande do Sul e Estados 
productores de sal, um convenio para que a medida consignada na emenda 
continue a fazer parte de nossa legislação financeira. 

Senhores, a mim se afigura que esta razão não deve proceder, absoluta-
te: não serão ~onvenios entre dous, tres, quatro ou mais Estados, que te-
rão de influir no espírito da Camara, para que esta se ·colloque em contra-
posição a interesses nacionaes de grande monta: antes de serem observa-
::los esses convenios, será necessario que a Camara examine si deveriam ter 
sido feitos, si não contraveem absolutamente aos altos interesses do paiz. 
(Muito bem). 

Essa razão, portanto, não pôde pesar no animo da Camara, e, por outro 
lado, tenho motivos para votar contra a emenda, e ·entre elles o mais forte 
é que ella· estabelece· grande desigualdade entre a industria que. se quer 
proteger no Rio Grande do Sul e todas as outras mdustrias, exercidas em 
ontros Estados. r 1~ •. 1-· .. J 

O SR. SIMÕES LOPES ..:...... Não apoiado; estas industrias podem se utili-
zar do sal nacional. Basta este aparte, e nada mais. 

O SR. CAMILLO PRATES - Sr. Presidente, nós sabemos que os Estados 
vivem do imposto de exportação sobre as suas· varias producções; é este o 
imposto maximo, o que constitue .a principal verba da receita de todos os 
Estados da União; mas, em se votando a disposição da emenda, nós des-
virtuamos absolutamente os termos da vida economica e financeira dos 
Estados; quando os outros Estados vivem do imposto de exportação, o Rio 
Grande do Sul receberá para si este imposto de importação, embora por 
fórma indirecta, conforme está na emenda. (Apoiadcs e protestos). 

Não seria justo que votassemos disposição analoga em relação ao café, 
á horracha, ou a todas as producções dos outros Estados da Republica? Só 
o Rio Grande do Sul é .que tem direito a essa protecção especial, que con-
travem aos costumes, aos habitos financeiros e ás necessidades dos outros 
Estados da Republica? 

De que modo se justifica essa isenção para a industria do Rio Grande 
do Sul, si nem ao menos é uma industria nascente, que não poderia viver 
sem tal protecção, fóra, absolutamente, repito, dos nossos habitos, das nos-
sa::; -necessidades? ' . 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA- E' um argumento de valor, este de V. Ex.: 
o proteccionismo deve ser simplesmente para as industrias nascentes. 

·· O SR. CAMILLO PRATES - Só se justifica para as iqdustrias· que não 
podem viver sem elle, porque o proteccionismo é um mal necessario. 

Sr. Presidente, nós sabemos todos que a carestia da vida., as difficuldades 
com que luta o povo brazileiro, estão em grande ·parte ligadas ao exagge-
ra:io. ao inj"ustificado proteccionismo que temos mantido até hoje. (Apoia-. 
dos )". 



-505-
Esta é a razão primordial da carestia da vida e das difficuldades com 

~UC' I utamos; e agora vamos estabelecer um proteccionismo á rebours, ás 
avéssas, contrariando, Sr. Presidente, as "necessidades de todos os outros 
Estados. . 

O SR. SIMÕEs LoPES - E' justamente o contrario do que pretendemos; 
restituindo-se o imposto do sal, mais barato poderá ser vendida a carne do 
Rio Grande do Sul. A presumpção logica é que deve baixar o preço. (Ha 
outros partes). 

O SR. CAMILLO PRATES - Si a emenda fosse examinada sob o ponto 
de vista constitucional, muito possivelmente prevaleceria a doutrina, de que 
ella não está de conformidade com o preceito da Constituição, porque esta 
estabelece que a tributação deve ser igual para todos os brazileiros, e a 
emenda, embora por uma fórm& diversa, estabelece a desigualdade da tri-
butação. 

O SR. SIMÕES LoPES - A Constituição não veda a restituição. Faça-me 
V. Ex. o obsequio de me m!'strar o artigo em que veda. 

O SR. CAMILLO PRATES - Sr. Presidente, seria, ou não seria uma des-
igualdade á tributação restituir-se a qualquer dos Estados da Republica to-
do o imposto que pagasse a União? 

Elle ficaria, ou não ficaria em desigualdade ante os outros Estados e 
em posição muito melhor? 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Onde é que a emenda falia em Estados? 
a emenda se refere á producção, que póde ser cte qualquer Estado. 

O SR. CAMILLO PRATES - Respondendo ao aparte do illustre Deputad·o 
pelo Dis.tricto Federal, eu affirmarei que, quem fallou em Estados não fui 
eu, foi o tiefensor da emenda, o honrado representante do Rio Grande do 
Sul, quem invocou o convenio féito entre o Rio Grande do Sul e outros 
Estados da Republica. 

O que a emenda protege é a industria do Rio Grande do Sul. Para 
que havemos de tapar o sol com uma peneira? 

O SR. SIMÕES LoPES - Mata a fome do norte, essa industria. 
O SR. RIBEIRO jUNQUEIRA- Não mata a fome, como V. Ex. diz: é uma 

troca de interesses, não é um favor; é· á custa do dinheiro do norte. 
O SR. SIMÕEs LoPES - V. Ex. não tome a minha declaração no sen-

tido odioso; matar a fome é satisfazer as necessidades da subsistencia. 
O SR. RIBEIRO jUNQUEIRA - A tr&co do dinheiro que vem de lá. 
O SR. SIMÕEs LOPES - O nosso xarque é o unico que póde penetrar 

no Amazonas e no Acre, porque resiste ao calor demasiado dessas regiões. 
, O SR. CAMILLO PRATES- Sr. Presidente, eu desejaria votar pela emen-
da, mas, doer-me-hia a coi.J.sciencia de legislador em praticar uma medida 

• de desigualdade, para favorecer, sem uma razão que me .convencesse do 
dever fazel-o, a uma industria que vive por si, ha muitos annos, sem pre-
cisar de protecção alguma. 

Sr. Presidente, são imanentes esses argumentos e, si considerarmos 
a questão pela sua actualidade, ainda mais nos convenceremos de que não 
devemos votar a emenda. · 

Não ha quem possa contestar a existencia da crise financeira do paiz. 
Quando procuramos recursos por todos os lados para manter os cre-

ditas do paiz, não se comprehende que · vamos desfalcar a receita em muito 
mais de mil contos de réis, porque de mil -contos de réis é a verba da des-
peza votada. Mas a Camara sabe e o Relator dos creditas póde affirmar 
melhor, que, além dos mil contos, ha creditas talvez superiores a seiscentos 
contos, de maneira que nós desfalcamos a receita nacional com quasi dous 
mi• contos, para favorecer uma industria, retornando a ella um imposto que 
devia pagar . . (Trocam-se apartes). 

Qra, em taes condições, parece-me um acto de loucura votar emenda 
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desta ordem. Ainda não votamos favor algum que seja igualado ao que se 
quer fazer á industria do xarque. . 

Nós, os representantes de diverso-s Estados, somos forçados a votar 
contra interesses regionaes, e para que esses Estados possam manter o 
credito do paiz, não nos é licito de modo algum · suffragar com nosso voto 
essa emenda. 

· O SR. MAURICIO DE LACERDA - Essa emenda custa mil contos de réis 
á União. 

O SR. CAMILLO PRATES - Deste modo justifico o meu voto contra a 
emenda, tendo grande pezar de· não poder ser agradavel á illustre bancada 
do Rio Grande do Sul. (iVfuitq bem). · 

O Sr. Simões Lopes (pela ordem) - Sr. Presidente, em additamento 
áquillo que sobre o assumpto foi dito pelo nobre collega Dr. Nabuco de 
Gouveia, e respondendo em pr:meiro Jogar ao illustre representánte do Es-
tado do Rio de Janeiro, o Sr. ·Mauricio de Lacerda, devo dizer que S. Ex. 
está completamente equivocado em relação á marcha da tributação que tem 
sido no Brazil estabelecida ·sobre o sal estrangeiro. 

O nobre Deputado disse que a industria do xarque é quasi secular e 
que sempre prosperou e tem prosperado com o onus correspondente ao im-
posto sobre o sal. 

Não é exacto; todos sabem que o sal que constitue em quasi todos os 
paizes fonte colossal de receita, deixou de ser no nosso, durante muitos an-
nos, taxado convenientemente, e isto era até accentuado nas aulas · de eco-
nomia politica do Sr. Vieira Souto como o desfallecimento de nosso bom 
criterio em materia de tributação fiscal. 

Veiu mais· tarde a Republica e fomos aos poucos gravando o imposto 
sobre o sal a ponto de talvez não haver na tarifa artigo que supporte ta-
manho onus. 

O SR. ELOY CHAVES - Apenas o xarque. (H a muitos outros apartes). 
O SR. SIMÕES LoPES - Basta em duas palavras informar a Camara, 

que um carregamento de sal que custa dous contos de réis em Cadiz e paga 
mais ou menos· dous contos de transporte, fica para o xarqueador em 27 a 
28 contos de réis. (Apartes) .. 

O sal é excepcionalmente taxado, mas, pergunto: todos os paizes do 
mundo assim procedem? Absolutamente não . 

A França, por exemplo, que tributa o sal tambem, mas para proteger 
a industria da manteiga que como a Camara sabe é um artigo muito apre-
ciavel, abriu excepção para o sal estrangeiro que emprega nessa mesma 
industria. 

Vê a Camara que a industria do xarque não se desenvolveu no Brazil, 
apezar desse onus creado pelo pesado imposto do sal. 

Saiba a Camara mais o seguinte: o custeio de uma rez monta actua!-
mente no Rio Grande do Sul a cerca de 12 mil réis ... 

UM SR. DEPUTADO- Quanto produz? 
O SR. SIMÕES LoPES - · ... e o sal ·representa cerca de 40 olo dessa im-

portancia. · · 
Outro argumento do nobre Deputado do Rio de Janeiro foi em rela-

ção ao açambarcamento por syndicatos estrangeiros dos esta·belecimentos 
saladeiras do Rio Grande. 

Em primeiro Jogar, esses estabelecimentos não estão constituídos em 
fónna de syndicato . Póde ser, dizem por ahi, entretanto, sem ser obje-
cto de confirmação positiva, que um syndicato comprara alguns estabeleci-
mentos no Rio Grande do Sul. Pergunto á Camara: qual é a industria bra-
zileira que totalmente, ou em parte, não se ache debaixo da direcção rigo-
rosa de capitaes estrangeiro~ ou nacionaes de syndica!istas ? . . Sr. Presi-
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dente, é sabido que em todas as industrias o capital estrangeiro hoj e com-
parece, porque nós não somos paiz capitalista e emquanto não o formos , 
temos de ir buscar esse elemento no capital estrangeiro. 

Mas, admittido que assim o fosse, que uma parte dos estabelecimentos 
saiadeiros do Rio Grande esteja entregue a syndicatos estrangeiros, o que 
é verdade é que precisamos dar acs estrangeiros dentro do nosso paiz os 
mesmos direitos, as mesmas regalias, o mesmo apoio, que tem o nacional; 
é e~se o uni co meio de se fazer fructificar a obra do trabalho; não posso 
comprehender o contrario, porque o capital é social. 

O que devemos procurar indagar é si esse capital está sendo maneja-
do com intelligencia, com patriotismo, e si está sendo conduzido com van-
tagens reaes para o nosso paiz. 

Por . conseguinte, o argumento de S. Ex. não procede. Estejam ou não 
as xarqueadas em mãos de capitalistas estrangeiros, e nem semp·re é mo-
tivo esse para nos regosijarmos, pois isso indicaria que a actividade é .fra-
ca e incapaz de manter <t industria talvez mais antiga do nosso paiz, in-
dustria verdadeiramente nacional, cuja materia prima é nossa, cujos bra-
ços são nossos e cuja vehiculação é tambem. nossa, auxiliando igualmente 
ás emprezas de cabotagem nacional. 

Pretendo ter assim respondido ao illustre Sr. Deputado Mauricio de· 
Lacerda. 

Quanto .ás observações do illustre Deputado por Minas, tenho a dizer 
que essa medida de modo nenhum vem prejudicar os interesses dos Esta-
dos que produzem sal, visto como o imposto continúa sobre o sal estrangei-
ro; dá-se a restituição aos importadores rio-grandenses, que não puderam 
até o presente; utilizar-se do sal nacional. 

Amanhã ou depois abriremos os braços, receberemos o sal do Norte ; 
mas, emquanto esse sal não servir, como não serve. para as xàrqueaoas, 
emquanto o Rio Grande fôr forçado a só empregar o sal de Cadiz, o sal 
do Norte irá sendo utilizado para outros misteres, para a alimentação do 
gado, etc. 

O SR. RIBEIRO ]UNQUEIRA dá um aparte. 
O SR. STOCKLER - Minas não pede nada ; está até votando contra os 

seus interesses. 
O SR. SIMÕES LOPES - Mas VV. EEx . reclamem; nem ninguem negou 

a VV . EExs . taes provas. O Rio Grande reclamou dentro desta Camara e 
foi attendido, porque a Camara entendeu deferir o seu ·pedido. 

VV . EExs. si se acham feridos em seus interesses reclamem, porque 
nós attenderemos, depois de estudar a questão e acharmos procedente . Nós 
não queremos ser dentro desta Casa uns privilegiados. Tenho terminado. 

O Sr. Raul Fernandes (*) (paras encaminhar a vot ação ) - Sr. Pre-
sidente, com grande constrangimento interrompo a votação desta emenda 
pa1 a cumprir um dever inilludivel, qual o de acudir o appello gue me fez 
o nobre Deputado pelo Estado do Rio Grande do Sul, o Sr. Nabuco de 
Gouveia. 

Tenho a dizer a este respeito que é verdade que, ha dois annos, quan-
do se teve de votar o orçamento da receita, foi estudada a situação dos in-
teresses dos salineiros de meu Estado e de outros do norte e dos xarquea-
dores do Rio Grande do Si.tl, e estabeleceu-se . um .accôrdo entre as banca-
das interessadas, no sentido de restituir áquelles industriaes o imposto que 
tivessem pago pela importação do sal, pela fórma novamente alvitrada nes-
te · projecto . Al!egava-se que o Rio Grande tinha tido grandes prejuízos. 

Devo dizer, antes de tudo, que este accôrdo, então es tabelecido, foi para 

( •) :me; te discun;o não foi rev·isto , pelo orador. 
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attenuação de uma crise c não para · vigorar indefinidamente, querendo' a 
bancada do Rio Grande que o voto da Camara seja sempre nessa confor-
midade. (Trocam-se muitos apartes que interrompem o orador). 

Vou explicar. (Outros apartes). · 
O SR. GARÇÃO STOCKLER - Justiça é que não ha nenhuma; 
O SR. RAUL FERNANDES - Sr. Presidente, estabeleceu-se um accôrdo 

para solver, em um momento dado, e em uma lei annua, a crise dos xar-
queadores do Rio Grande do Sul. Houve um pacto, para aquelle anno so-
mente. · 

Em principio sempre me oppuz á medida que o Rio Grande reclamava, 
porque sempre entendi que a questão estava deslocada de seus termos con-
venientes. 

O sal nacional é proprio para o emprego no xarque, como demonstrei. 
( Trocam-sle mrt.itqs e repetidos apartes) . 

. Não é a hora de reviver esta questão. 
O SR. OsoRIO - V. Ex. appelle para o seu collega o Sr. Pedro Moacyr, 

que é o leader da opposição. . 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Não apoiado, o leader da opposição é o 

.Sr. Fonseca Hermes. Foi proclamado hontem. 
O SR. jOSINO DE ARAUJO - O Sr. Pedro Moacyr não é chimico. 
O SR. RAUL FERNANDES - V. Ex. sabe perfeitamente que o sal de Ca-

bo Frio presta-se a todos os fins industriaes. (Trocam-se muitos apartes). 
Sempre sustentei opinião ·contraria. V. Ex. não pode dizer que eu sou 
contradictorio. O meu parecer sobre o assumpto nunca foi contestado pra-
ticamente. (Novos apart_es) . Attenda o meu collega: conced-o que o sal 
nacional não pode ser empregado nas xarqueadas. (Novos apartes). Já 
declarei: concedo que o sal nacional não se ·preste para o uso nas xarquea-
das, para collocar a questão no pé irritante em que o illustre. Deputado pelo 
Rio Grande do Sul o Sr. Nabuco de Gouveia a co !locou. 

Sr-. Presidente, convenho que· o sal não se preste a esse uso, mas 
a questão é saber se a industria do xarque está a carecer desta protecção 
especial: 

Porque, si o facto de importar uma materia prima que existe no paiz, 
ou para a propria industria, justificasse a isenção do imposto, logicamen-
te, todas as industrias que importassem materia prima do estrangeiro, por 
não a terem no paiz, viriam reclamar da Camara medida semelhante. 

O SR. NABUCO DE GouVEIA - Não apoiado. A questão foi posta neste 
terreno: o xarque argentino e o uruguayo, que concorrem comnosco, teem 
essa isenção. E' por .isso que queremos a isenção. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Em troca ·O x-arque do Rio da Prata tem 
taxa contraria para proteger o de V. Ex. 

O SR. OsORIO - Tem a qualidade do gado que nós não temos, tanto que 
o xarque della é vendido por preço mais elevado. 

O SR. GARÇÃO STOCKLER - Si é mais elevado não faz concurrencia. 
O SR. NABUCO DE GouvEIA - Temos xarqueadores nossos em Minas e 

em S, Paulo e pergunte-lhes si é ou não de justiça o que estou d,izendo, 
neste ponto. 

O SR. RIBÉIRO jUNQUEIRA - Sou mineiro e não me consta que Minas 
exporte carne. 

0 SR. GARÇÃO STOCKLER dá um aparte. 
0 SR. NABUCO DE GOUVEIA - V. Ex. está no seu papel,. mas h a de per-

mittir que eu esteja no meu. 
O SR. PRESIDENTE - Pergunto aos nobres deputados si já posso dar a 

palavra ao Sr. Deputado Raul Fernandes. 
O SR. RAUL FERNANDES - Invocando o precedente, as industrias que 

Importam rolha de cortiça, folhas de Flandres, que são productos que não 
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existem no paiz, vmam, com igual razão, reclamar da Camara isenção de 
direito. E quanto ao argumento que acaba de apresentar o nobre Deputado 
peio Rio Grande do Sul, de que ha industria similar ·em paizes visinhos, 
qut não estão gravados desses · onus, devo dizer, exactamente, para que a 
industria nacional não tivesse a concurrencia de vulto produzida por esses 
productos estrangeiros, é que se teem votado aqui taxas quasi prohibitivas. 

O SR. NAsuco DE GouvEIA - Não apoiado. 
Esses argumentos foram ventilados aqui junto a V. Ex. e V. Ex. 

acceitou os meus argumentos e firmou o accôrdo comnosco e votou em 
idrnticas circumstancias. ' 

O SR. RAUL FERNANDES - Volto ao accôrdo tão irritã ntemente lembrado 
pelo nobre Deputado. 

O SR. NAsuco DE GouvEIA - Não apoiado, V. Ex. é que está irritado 
com essa apparencia de placidez. · 

O SR. RAUL FERNANDES - Eu votei, na Commissão, pela oppressão dcs-
comedida. 

O SR. NAsuco DE GouVEIA - Perfeitamente, votou. 
O SR. RAuL FERNANDES - Dei o meu voto a favor. 
O SR. NAsuco DE GouvEIA - E' isso que digo. 
O SR. RAUL FERNANDES - Mas, quero dizer que dei o meu vo~o porque 

quiz dar, por motivo personalismo, e não me julguei obrigado a 1sso ... 
0 SR. NABUCO DE GOUVEIA - .Ah, bem, isso é outra cousa . 
.O SR. RAUL FERNANDES - . . . com os pedidos e as supplicas de am-

parar systematicamente os pareceres da Commissão de Finanças em materia 
orçamentaria; não me julgo no direito, nem obrigado, como suppoz o no-
bre Deputado, -a reclamar dos meus collegas a medida. Eu mantenho o. 
meu voto, mas devo dizer, como satisfação a V. Ex. o Sr. Deputado Na-
buco de Gouveia que não me julgo com o direito de, em uma questão em 
que eu sempre achei que não merecia razão, reclamar a medida . . . 

O SR. NAsuco DE GouvEIA - São razões de ordem pessoal. A Catnara 
que tome nota. 

O SR. RAUL FERNANDES - . . . de modo a induzir os collegas a votar 
a favor. 

O SR. NAsuco DE GouvEIA - As razões que o induziram a votar pela 
primeira vez foram de logica e por isso firmou o accôrdo; e agora não 
são. 

O SR. GARÇÃO STOCKLER - A emenda era odiosa. Faz favor a quem 
não precisa delle. · 

O SR. RAUL FERNANDES - E ~ento-rne; na impossibilidade de me fazer 
ouvir melhor. 

O Sr. José Bezerra (*) (para encaminhar a votação) - Srs . fui , 
sou e serei a favor da providencia solicitada pela bancada do Rio Grande 
do Sul; sou e serei proteccionista, e grande proteccionista, sempre que esta 
protecção não importar em prejuízo a terceiros; isto é, sou pela protecção 
que · consiste em favores indirectos concedidos ás nossas industrias, como 
sejam a isenção de impostos e outros semelhantes. 

Quero protecção para o assuçar produzido no meu Estado, industria 
que constitue a base de sua riqueza economica. 

Quero e exijo que o Estado do. Rio Grande do Sul tenha o assucar em 
seu mercado interno por preço superior áquelle com que poderia ter o . as-
sucar europeu. 

Justo é, pois, que eu consinta que o Rio Grande do Sul coiloque no Es-

(*) Este discurso não foi re\·i,stQ pelo orador, 
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tado de Pernambuco e em outros do norte, o seu xarque, por preço mais 
elevado. 

UMA vóz - Mais elevado? Questão de regionalismo. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Do ut des. 
O SR. JosÉ BEZERRA - Perdão; consinta o nobre Deput-ado que eu 

prosiga. . · 
Assim, pois, Sr. Presidente, esto'u de accôrdo com o imposto prohibi-

tivo para o assucar estrangeiro e estou de accôrdo com o imposto prohibi-
tivo para o xarque estrangeiro. 

Assim sendo, entretanto, tudo devo envidar no sentido de levantar o 
quanto possível o xarque que· tenha de chegar ao meu Estado para uso das 
classes pobres, daquelles que marejam na industria assucareira. 

O imposto que pesa sobre o sal usado na fabricação dó xarque rio-
grandense, não ha negar, encarece qsta ·producção fatalmente. Ergo, reti-
rado esse motivo de encarecimento, ·O xarque p.roduzido pelo Rio Grande 
do Sul sel-o-ha a preço mais baixo. 

Resta, porém, saber si este xarque favorecido com, digamos, com a 
restituição do imposto pago pelo sal estrangeiro, vae prejudicar a industria 
não menos respeitavel dos •Estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do 
Norte e outros. 

Entendo que não; tenho razão para estar convencido de que a indus-
triu do xarque, no Rio Grande <lo Sul, não empregou e não emprega o sal 
nacional, porque é imprestavel para isso. 

Não posso acreditar que o fabricante de xarque, no Rio Grande do 
Su~. gostosamente empregue materia prima muito mais cara, podendo em-
pr~gar outra mais barata. 

Sou um convencido de que nós, os fabricantes de assucar, nós os pro-
teccionistas do norte, não podemos negar protecção aos Estados do Sul; 
é o direito de reciprocidade. 

_Estou ainda mais convencido que a restituição do imposto pago pelos 
xarqueadores em cousa alguma póde prejudicar a industria do sal. 

Eis o meu voto sincero de muito tempo, de hoje e de amanhã, até que 
me convençam do contrario. (Muito bem; muito bem!) 

E' rejeitada a emenda n. 44. 

O Sr. Nabuco de Gouveia (pelei ordem) - Sr. Presidettte, peço a 
V. Ex. ·se digne proceder á verificação da votação. 

(Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que votaram a 
.fa~·or 50 Srs. Deputados e contra 62; total 112). 

O Sr. Presid·e~lte - A emenda foi rejeitada. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Vespucio de Abreu e outros: 
Onde convier: 
t.• Fica supprimida a quota correspondente ao imposto de pharóes para 

os navios que fazem a cabotagem nacional, 'quota esta marcada no n. 7, 
do~ impostos de entrada e sahida dos navios, constante do orçamento. 

2.• Fica eliminada a lettra b, § 22, assim redigida: "para navios na-
. cionaes (idem) 5$000". 

O Sr. Presidente --,- A esta emenda a Commissão deu o seguinte pa-
re::er: 

Póde ser approvada a emenda, substituída, de conformidade com o 
art. 143 do regulamento ria Marinha Mercante e Navegação de Cabotagem, 
a palavra "navios" por "paquetes". 

Approvada com a modificação da Commissão. 
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. Votação da seguinte emenda do Sr. Thomaz Cavalcanti: 

N. 46 - Onde convier e com a redacção que fôr mais apropriada: 
A faculdade concedida aos governos estaduaes, de passarem telegram-

mas pela taxa de .imprensa, paga á bocca do cofre, é extensiva aos Sena-
dores e Deputados federaes. 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão offereceu o seguin-
te substitutivo: 

A faculdade de passar telegrammas com á taxa de 20 oio; paga á boc-
ca do cofre, é attribuida, exclusivamente, aos -governos estaduaes e á im-
prensa. 

O Sr. Thomao;: CaV'alcanti (pela ordem) -Sr. Presidente, esta emen-
da não é mais do que a consignação, na lei do orçamento, de uma facul-
dade de que gosam actualmente os Deputados e Senadores feder.aes, seme-
lhante á que se concedeu aos governadores dos Estados. 

Até h a pouco tempo, essa faculdade não era dada aos Deputados . e Se-
nadores federaes; o governo da União, porém, reconhecendo que havia in-
justiça no modo de distribuir essa faculdade, tornou-a extensiva a todos 
os Senadores e Deputados federaes. • 

E', por conseguinte, um acto governamental e data de alguns mezes. 
E, como a disposição precisava ficar consignada na lei de orçamento, apre-
sentei a emenda que se vae ·votar. 

Os governadores dos Estados, com a faculdade que teem, concedem 
esse privilegio aos Senadores e Deputados seus amigos e, ainda mais, aos 
particulares a quem elles entendem dever conceder o fªvor. · 

Era .injusto que os Deputados e Senadores que estão em opposição aos 
governos estadoaes, não gosassem de igual vantagem. 

Por conseguinte, para que haja equidade, para que a distribuição seja 
feita com justiça, convem que a Camara .âpprove a emenda que restabelece 
a igualdade na distribuição dessa faculdade. 

Peço a approvação àa e!llenda, tanto mais que, com a reducção da 
taxa telegraphica, a correspondencia se tornou maior e eu dou prova por 
mim. Gastando anteriormente uma certa importancia com a minha corres-
pondencia, depois da reducção ella augmentou muito, porque ·passei a cor-
responder-me, politica e administrativamente, por meio do telegrapho. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. N,icano1• Niascimento (*) (pela ordem) - Sr. Presidente, se-
rei raoido. 

o· estado actual da questão é este: teem esse favor os governos esta-
doaes, o que quer dizer que todos os representantes que apoiarem esses 
governos podem, em todos os grandes casos, obtel-o por intermedio de seus 
governadores, ficando exclusivamente delle privados os Deputados e Se-
nadores opposicionistas. · 

O SR. RAUL FERNANDES - Só por abuso os Senadores e Deputados fe-
deraes gosam dessa faculdade, porque o favor é dado aos governos esta- · 
doaes e não a delegados destes. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Mas o facto posiHvo é que OS Senado-
res ou Deputados telegrapham constantemente por intermedio de seus go-
vernos. 

A ' emenda apresentada apenas torna legal o favor, generalizando-o a 
todas as classes que delle realmente precisam. 

(*) Este cliscun;o niio foi 1-evisto pelo orador, 
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Além do mais, occorre que a emenda não diminue a renda; ao contra-

rio, augmenta, porque, dado o barateamento da correspondenci.a telegraphi-
ca, ella ha de crescer extraordinariamente, caso que se tem dado todas as 
vezes que se tem reduzido a taxa. 

O SR. 'RAPHAEL PINHEIRO - Ha um .collega nosso que declara que já 
se tem valido dessa faculdade . (Apartes; tumulto). 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa espera que os Srs. Deputados lhe per-
mittam garantir a palavra ao orador. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO (continuando) - Sr. Presidente, como 
V. Ex. vê, eu me impuz um penoso dever, {) de dizer a verdade; e, · quando 
se diz a verdade nesta casa, provoca-se um tumulto. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA Tumultos em que V. Ex. tem tomado 
parte. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO 0 que disse é a verdade indubitaveJ, 
isto é, que a maioria dos Deputados que apoi.am os g·overnadores gosam . 
deste favor constantemente, por inteTII)edio <los respectiv{)s governos esra-
duaes, creando-se para pobres Deputados opposicionistas a situação dolo-
rosa .d.e pagarem · 3 quartas partes daquillo que outros não pagam. 

De modo que isto não passa de um castigo, de uma pena, de um im-
posto pago pela opposição pelo facto de estar em desaccôrdo com os go-
vernos ·estaduaes, quando a correspondencia nesses Deputados traduz um 
interesse publico, um interesse dos seus Estados. 

Como queriam VV. E Ex. que a opposição podesse chega·r ao centro si 
tivrsse de mandar as suas cartas telegraphicas, pagando a taxa postal, 
quando os governistas pagam apenas 25 ojo? (Apartes). 

Parece-me que esta desigualdade não póde ser assegurada, se ella fôr 
assegurada, chegará a ser vergonhosa. (Apoiados). 

O SR. JosiNO DE ARQUJO - O melhor era supprimir a todos esta fa-
cu!dade. 

O SR. CALOGERAS - Va~ supprimir para todos. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA ~ Com·o é que, dada a vantagem aos go-

vernos dos Estados, pódem os Deputados, pelo simples facto de serem ami-
go:> desses governos, servir-se della? 

O SR. NICANOR NASCii~ENTO - Tenho visto numerosos casos e posso 
até mostrar os originaes em .que os governadores dos Estados telegrapham 
o ara aqui, apr{)veitando-se da taxa, dizendo: Deputado .tal communicou is-
to assim, assim - Fulano de tal, govemad{)r do Estado. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. tem OS o,riginaes? 
0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Tenho OS telegrammas. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA -..,..- Os orignaes dos te)egrammas! Bello 

sigillo! ' 
O SR. NICANOR NASCIMENTO - Ha confusão de palavras. Os orignaes 

estão lá; refiro-me aos telegrammas chegados aqui, aos seus destinata-
rios. (Apartes). 

O facto, Sr. Presidente, está absolutamente provado. Além disto, dous 
terços da Casa declaram que a emenda não é melhor distribuição de um 
favor já concedido a todos os outros nas mesmas condições. (Muito bem; 
muito bem) . · 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) d·á as razões por que vota 
contra a emenda. 

O Sr. Presi·dente - Emenda 46. Vou submetter a votos o substitu-
tivo da Commissão. 

O Sr. Tho:maz Cavalcanti - Peço a palavra pela ordem para reque-
rer preferenci a. 
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O SR. PRESIDENTE - Attenção! O nobre deputado não pode fallar duas 

vezes. 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Para requerer preferencia. • 
O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado não póde requerer preferencia 

sinão pedindo a palavra pela ordem e não pôde fallar duas vezes. 

O Sr. Hosannah ~le Ol.!Vleira (pela ordem) - Requeiro preferencia 
para a votação <ia emenda n. 46 sobre o substitutivo da Com missão. 

Consultada, a Camara concede a preferencia pedida. 

O S1·. Pr.esidente - Vou pôr a votos a emenda n. 46. Approvada a 
emenda, ficará prejudicado o substitutivo da Commissão. 

Approvada a emenda. . 

O Sr. Mauricio de Lac.erd!a (pela ordem) - RequeÍro verificação da 
votação. 

· •Procedendo-se á verificação <la votação, reconhece-se que votaram a 
favor 66 Srs. Deputados, ·contra 44; 110. A emenda foi approvada. 

O Sr. Camillo PJmtes (pela ordem) - Requeiro a V . Ex.· mande 
consignar na acta que votei contra· a emenda. 

O SR. PRESIDENTE - V . Ex . mandará por escripto a sua declaração 
de voto. 

O Sr. Pe(lro Moacy~· (pela ordem) - Peço a V. Ex. que mande con-
signar na act.a a mesma declaração de voto que .acaba. de fazer o nobre 
Deputado por Minas. 

O Sr. Preside:u.te - Peço ao nobre Deputado que mande á Mesa a 
sua declaração de voto por escripto. 

O Sr. Raphael P inhei11o (pela . ordem) - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. que mande consignar na acta a declaração de que votei a favor des-
sa emenda, porque não será isso que ha de aggravar a nossa receita. 

Votação da seguinte emenda do Sr. Pereira Braga e outros: 

N. 47 - Onde convier: 
"O lança perfume pagará 6$ por kilo, bruto, por liquido, razão de 60 % 

e o chlorureto de ethyla ou methyla, 3$ por kilo, bruto, por liquido, razão 
ele 50 %, sejam estas mercadorias importadas em qualquer especie de va-
silhame. 

O Sr. Pre;s:ildente - A Commissão pede a divisão da emenda para a 
votação em duas partes . Vou submetter a votos a 1• parte, até a palavra 
bruto, com parecer favoravel da .Commissão. 

O Sr. Pe.J:Jeh~a. Braga (pela ordem) - Sr.· Presidente, apenas para 
·jizer a V. Ex. que nessa 1" parte da emenda, que se vae votar, e que tem 
parecer favoravel da Commissão, ha um engano de impressão, que alte-
ra o sentido da emenda'. Aqui f iguram sem razão de ser estas ·palavras-
por liquido. 

Pederia a V. Ex. que submettesse á votação essa 1" parte, fazendo 
excluir as alludidas palavras. 

Approvada a refe r.ida proposta com a correcção feita pelo Sr . Pereira 
Braga. · 

o Sr. Ph-es de CIU'V·alho (pela ordem) - Requeiro a verificação da 
votaçã!l. 
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Procedendo á verificaçao da votação, reçonhece-se que votaram a favor 
88 Srs. Deputados e contra 25, total 123. 

O Sr. P rec;iden te -- A p;imeira parte da emenda foi approvada com 
a correcção feita pelo autor. ' 

Vou submetter a votos a 2' parte da emenda n. 47, com parecer con-
trario. 

Rejeitada a 2" parte. 
Votação da seguinte emenda do Sr. João Lopes: 
N . 48 - No art. 1 ", S 40, letra d, diga-se: 
O decreto n. 2.990, de 10 de fevereiro de 1906, (imposto de consumo) 

será observado com as seguintes alterações: 

taxa de cervej~ de baixa fermentação: 
Réis 

Por litro i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Por meio litro , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 
Por uma garrafa . ............. .... ......... ... .... . .. . . ... ..... 100 
Por meia garrafa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 

taxas de cerveja de alta fermentação: 
Réis 

Por lit~o .. : . . ..... ..... .. ...... .... ....... .. .... : . . . . . . . . . . . . 100 
Por me10 htro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 
Por ·garrafa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 
Por meia garrafa. . .................... .. .... .. ... ....... ....... 030 

Na letra c, do mesmo paragrapho, em vez dê 300 réis por litro, diga-
se 400 réis, alterando-se na mesma ·proporção a taxa sobre garrafa, meio 
rtro e meia garrafa . 

O Governo applicará da renda desse augmento de impostos ·50 % á fun-
dação e manutçnção de hospitaes e asylos de defesa contra a tuberculose 
nos pontos melhor indicados do paiz. 

O Sr. João Lopes (pela ordem) - Requeiro a V. Ex. consulte a Ca-
mara sobre si consente na retirada da emenda cuja votação acaba de ser 
annunciada. 

Consultada a Camara, concede a retirada pedida. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Pedro Moacyr: 

N. 49 - Onde convier: 
o aluguel mensal dos proprios nacionaes, que não estejam sendo apro-

veitados exclusivamente em serviço publico, sçrá cobrado á razão de 7 %, 
calculados sobre o valor de cada um delles. 

o Sr. Pref!iden;te - A esta emenda a Commissão offereceu as seguin-
tes emendas additivas: · 

10., depois da expressão 7 % - accrescente-se: no mínimo. 
Accrescente-se: 
2a, quando o habitante do predio fôr funccionario publico, que o oc-

cupe em razão do cargo, por determinação do Governo, ou por disposição 
de lei ou regul11mento, <> pagamento, a titulo de a luguel, será de 15 % dos 
vencimentos totaes do mesmo funccionario, descontados mensalmente; 

3\ exceptuam-se da disposição supra o Presidente da Republica e os 
funccionarios civis ou militares que, em razão das funcções que exercerem, 
habitarem os referidos predios; 
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4". a administração do respectivo serv.iço, inelu!!ive á avaliação, ficará 

a cargo da Directoria do Patrimonio Nacional, que effectuará a pontual co-
brança dos alugueis, recolhendo a importancia mensalmente ao Thesouro, 
e providenciará directamente, por intermedio do procurador dos Feitos da 
Fazenda, quando tenha de compeUir ao pagamento o locatario remisso. 

Approvada a emenda e successivamente os additivos da Commissão. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Christino Cruz: 

N. 50 - Accrescente-se onde convier: 
As machinas automaticas, denominadas monotypos, autoplates e semiau-

toplates, deverão ser taxadas do mesmo modo que os linotypos. 
Approvada. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Chris:tino Cruz: 

N. 51 - Accrescente-se onde convier: 
O papel perfurado em bobinas e destinado exclusivamente ás machi-

nas monotypos pagará a taxa de 10 réis o kilo. 
Approvada. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Joaquim Osorio: 

N. 52 - Inclúa-se na classe de ferro para edificação de casas, sob 
n. 740, sujeito ao direito de 20 <!c ad vailorem, os vergalhões de ferro lami-

.. nado, denominados "Monier", proprios para construcções de cimento arma-
do, de secção circular com os diametros desde 1j8", até 1 1j2" e compri-
mentos nunca inferior-es a oito metros. 

Approvada. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Rodrigues Salles Filho: 

N. 53 - Os tanques ou depositas semelhantes para armazenamento 
ou transporte de substancias e mercadorias liquidas, em peças metallicas, 
armadas ou desarmadas, pagarão os direitos do art. 757, parte final, da 
Tarifa. 

Approvada. 
Votação da seguinte emenda do Sr . José Bonifacio: 

N. 54 - Onde convier: 
Art. O vidro importado em fórma de ampolas e tubos para a fabri-

cação de lampadas electricas pagará na alfandega 300 réis ao kilo. 
Approvada. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Aurelio Amoritn e outros: 

N. 55-Accrescente-se ao § 46, (pagina n. 240) in fine: e as telas 
metallicas m.illimetricas, destinadas a protecção de habitações contra os 
mosquitos. 

Approvada. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Joaquim Osorio: 

N. 56 - Pagará o direito de 200 réis por kilogramma, razão de 20 % 
o preparado denominado Linoleo, fabricado de farello de cortiça com oleo 
de linhaça oxydado, collaà·o sobre aniagem ou papel e proprio para forr!lr 
salas. 

Approvada. 
Rejeitada a emenda n. 57. 
yotação da seguinte emenda do Sr. Costa Ribeiro e outros: 

N. 58 - Ao n. 11, do art. 1 o - imposto de consumo sobre bebidas 
Mantenha-se a redacção da lei vigente. 
Approvada. 
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Votação da seguinte emenda do Sr. Lamounier Godofredo e outros: 
N. 59 - Onde convier: 
O material para o abastecimento de agua, rêde de esgotos e illumi-

nação electrica dos · municípios será despacha<lo nas estradas ile ferro da 
União, pela tarifa mais baixa, mediante requerimento dos presidentes das 
municipalidades aos directores dessas estradas de ferm e cópia das fàctu-
ras dos objectos a serem despachados. 

Approvada. 
Rejeitada a emenda n. 60. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Souza e Silva: · 
N. 61 - Ao n. XII, § 52, accrescente-se, após a palavra "mesmo", 

o seguinte: "e que não exceptuarem os vapores de ·propriedade de empre-
zas nacionaes". · 

Approvada. 
Rejeitadas successivamente as emendas ns. 62 e 63. 
Votação da 'seguinte emenda 'do Sr. Garção Stockler e outros: 
N. 64 - Onde convier: 
;Os dentistas estabelecidos ficam equipar-ados aos medicas para os cf-

feitos da arrecadação. 
Approvada. 
Rejeitada a l emenda n. 65. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Arthur Moreira: 

N. 66 - Onde convier: 
Fica o Poder Executivo autorizado a fixar a taxa de aforamento do 

terreno cedido ao Centro Hippico Brazileiro, para a construcção de uma es-
cola ile equitação e estabelecimento de concursos hippicos internacionaes, 
e de que está o mesmo centro de posse. 

O Sr. Presi.dente - A esta emenda a Commissão offereceu o seguin-
te substitutivo: 

"Fica o Governo autorizado a fazer o aforamento do terreno. cedido ao 
Centro Hippico Brazileiro para a construcção de uma escola de equitação 
e ·estabelecimento de concursos hippicos internacionaes. de accôrdo com a 
leg.islação em vigor". 

Approvado o substitutivo, ficando prejudicada a emenda n. 66. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Pedro Lago: 

N. 67 - Onde convier: 
Art. A arrecadação da rend·a consular será discriminada pelos res-

pectivo.:; consules em documento do qual constarão especialmente as <les-
pezas feitas á cpnta da mesma renda, e por ordem do Ministerio das Rela-
ções Exteriores. · 

Recolhido Q saldo á Delegacia do Thesouro -em Londres, como é de 
praxe, essa repartição escripturará, tendo em vista o referido documento, 
que lhe será fornecido . em RECEITA a renda illiauida arrecadada. em DESPEZA 
as quantias · des-pendidas, imputando-as á verba "Extraordinarios do Ex-
terior". 

O Sr. P-edro Lago I pela ordem ) - Sr-. Presidente, peço a V. Ex. que 
consulte a Casa sobre si consente na retirada da emenda n. 67, de minha 
autoria. 

·Consultada, a Camara consente na retirada solicitada. 
Rejeitada a emenda n. 68. 
E' consider11da prejudicada a emenda · n. 6::1. 
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Votação da seguinte emenda do Sr. jo'st! Bonifacio: 

N. 70 - ~rt. A' correspondencia postal do Instituto Historico e 
Geographico Brazileiro será cobrad·a a taxa off·icial e á telegraphica será 
applicada a taxa relativa aos telegrarnmas da imprensa. 

O Sr. Presi'llente - A esta emenda e a de n. 71 a Commissão of. 
fereceu o seguinte substitutivo: 

A' correspondencia postal do Instituto Historico e Geographico Bra-
zileiro, Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano, Instituto His-
torico e Geog·raphico da Bahia, de Bello Horizonte e de S. Paulo será . co-
brada a taxa official. ' 

Approvado o substitutivo, ficando prejudic-adas as emendas ns. 70. e . 71. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Homero Baptista: 

· N. 72 - Art. t•, n. 1. - Diga-se: ouro, 96.840:5005; papel, ...... 
162.215:000$; n. 36, em vez de 2U <fr., diga-se 18 o/r , \1), altt:rada a esti-
mativa para 9. 350:0005; e n. I, do fundo de garantia, diga-se: 
13.634:5U0$000. . 

Approvada. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Martim Francisco: · 

N. 73 - Seja elevado a 27.000:0005 o titulo constante do n. 25, do 
art. I •, referente ao imposto do sello. 

Approva<la. 
Votação da· seguinte emenda do Sr. Martim Francisc_o: 
N. 74 :...__ Onde convier: 
Dependem <lo pagamento d<> sello proporcional, de accôrdo com o S 9", 

da ta beiJa A, do <iecreto n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900, os contractos 
que envolverem negociações a termo e liquidaçõ·es por differença, manti-
da outrosim a revalidação regulamentar. 

O Sr. Pre-sild-en<te - A esta emenda a Commi·ssão offereceu os se-
guintes additivos propostos {>elo Sr. Galeão Carvalhal: 

Art. Os contractos de compra e venda de mercadorias a termo só 
serão validos na praça do Rio de janeiro e nos Estados onde funccionam 
bolsas Qfficiaes de mercadorias, quando lavrados por correctores, cujo nu-
mero será illimita<io e declarada na bolsa, feito o registro nas caixas éle li-
quidação officiaes ou naquellas que se organizarem livremente, ebservadas 
as disposições legaes relativas ao typo de sociedade mercantil que ad-
aptarem. 

Art. Para garantia da effecfividade da liquidação dos contractos a 
termo, deverão as partes fazer, de accôrdo com tabellas previamente orga-
nizadas, um ·deposito inicial e posteriormente reforçai-o, sempre que haja 
modificação na cotação das mercadorias vendidas. 

Art. Poderão as Caixas de Liquidação reter os depositas iaiciaes e 
as margens para garantia das . operações de que se incumbirem, bem como 
exigir reforço, quando aquellas coberturas parecerem insufficientes. 

Art. Nos Jogares Qnde houver Bolsa de Mercadorias ou Camara 
Syndical de Corretores, servirão de base para as liquidações das caixas as 
cotações por· esta publicadas, si as caixas em seus regulamentos nada es-
tipula~em a respeito. 

O S1·. MaTtint Francis.co (pela ordem) - Mantendo tudo quanto af-
firmei da tribuna e de accôrdo com os mais competentes financeiros e com-
mercialistas a respeito de contractos a termo e· transacções a liquidar por 
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differença, feo::J.Ueiro , todavia, a retiradá da eme:::d:t ·n. i4, por juigal-G. 
actualmente inviavel deante do vicio triumphante. 

Consultada, a Gamara concede a retirada pedida. 

O Sr. Josino de Araujo (pela ordem ) - Req11eiro verifkação dá. 
votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 
favor da t'etirada da emenda n. 74, 90 Srs. Deputados (56 á direita e 34 
á esquerda), e contra, 19, (I á direita e 18 á esquerda). 

·Concedida a retirada. 

O Sr. Galeão Oarvalhal · (pela ordem) - Sr. Presidente, á emenda 
que foi retirada, a requerimento do nobre Deputado por S. Paulo, apresen-
tei e a Commissão de Finanças adoptou como seu, um additivo que encer-
ra materia ·differente da outra. . 

Pergunto a V. Ex. si está prejudicado o meu additivo, pelo facto da re-
tirada da emenda. Esta se refere propriamente ao imposto a que deve ficar 
o_brigado o contracto a termq, ao passo que o meu additivo diz respeito ao 
contriu!to 'em si, á regularização dos · contractos sobre mercadorias a termo. 

São, portanto, materias inteiramente differentes. 

O Sr. Pres:ildeDJte - O additivo está prejudicado: as modificações, de 
qualquer natureza que sejam, offerecidas a uma emenda, ficam prejudica-
das desde que esta é retirada.' 

Votação da seguinte emenda, do Sr. J osino de Araujo: 

N. 75 - "Accrescente-se onde convier: 
Art. O Governo venderá em hasta publica todos os automoveis per-

tecentes á União, destinados a transporte de pessoas, excepto os neces-
sarios: 

a) ao serviço do Palacio Presidencial, que não poderão exceder de 
dous; 

b) ao serv-iço da policia do Districto Federal, que não poderão ex-
ceder de cinco, sendo um para o serviço do chefe de Policia, um para o 
delegado auxiliar em serviço de dia, e tres para os inspectores da Guarda 
Civil, de vehiculos e de segurança; 

c) um para o serviço medico legal; 
, d) ao serviço de Saude Publica sendo um pará o director geral e dous 
para os serviços urgentes da repartição; 

e) ao serviço de Assistencia e Prophylaxia do Ministerio da · Guerra, 
tres; 

f) ao serviço de esgotos, agua e illuminação da Capital Federal, tres; 
g) para o Corpo de Bombeiros e forças armadas - os necessarios ao 

serviço .de transporte collectivo do pessoal. 
Paragrapho. Nenhum funccionario, sob pena de incorrer na san-

cção do art. 210 do Codi-go Penal, poc-~rá utilizar-!Oe, por si ou por outrem, 
dos automoveis pertencentes á União, a não ser em serviço publico ou a 
proposito de actos ou solemnidades officiaes. 

Approvada. 
Votação da seguinte emenda, do Sr. Metello Junior: 

N. 76 - Sub-emenda á emenda do Sr. josino de Araujo; sobre auto-
moveis officiaes: 

Onde convie.r: 
h) á Repartição Geral dos Correios, dous; sendo um para o director 

geral, e outro para o ·3ub-director do trafego, para fins de fiscalização de 
a_gencias., _além dos que forem necessarios ao serviço.-
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O Sr. P1•esitleute. - A esta sub-emend[\ a Commissão deu o seguin-
te parecer: 

"A Commissão acceita a sÚb-emenda com a suppressão .que propõe, 
das palavras "além dos que for.em necessarios ao serviço". 

A Commissão, por sua vez, propõe outra s.ub~emenda, assim redi-
gida: 

i) á Repartição Geral dos Telegraphos -- um, destinado ao director. 

· O Sr. Josi:u.'O de Ar.a.~jo (pela ordem) - Sr. Presidente, tomo a li-
berdade de chamar a attençao da Camara para esta emenda que teve a seu 
favor um parecer, que, a meu ver, não se justifica. Peço licença á alta 
competencia e á grande capacidade do digno R·elator, para assim me ex-
primir. 

De facto, os dous funcciona·rios - o director dos Correios e o dos Te-
legraphos - aos quaes se faz a concessão dos automoveis, são funccina-
rios burocraticos, sedentarios por natureza, não teem necessidade, abso-
lutamente, desse meio de tr;~.nsporte. 

A fiscalização que o sub-director do trafego exerce, quanto ás agen-
cias postaes, não póde justificar t;~.mbem a necessidade do automovel; ella 
pó de ser exercida usando .outro qualquer meio de locomoção (apartes), 
tanto mais quanto sou informado, em aparte, que nem a esse funccionario 
cabe a fiscalização directa e continua das agencias. 

Acabamos de votar a emenda n. 75, em que se retiram os auto moveis 
até aos Ministros de Estado; como vamos dar esses vehiculos a funcciona-
rios de hierarchia inferior, e que delles não precisam? . 

Si votarmos hoje os automoveis para os directores dos Telegrapho·s e 
Correios, teremos de votar, com muitto maior razão, para o inspector da Al-
fandega, que tem trapiches ·a fisc~Jizar, e assim para todos os outro·s che-
fes e sub-chefes de repartições, o que dará Jogar ao abuso que quizemos 
evitar, approvando a emenda n. 75. 

Penso, p01' isto, que não deve ser approvada a emenda, apezar do pa-
recer favoravel. (Muito bem; muito bem ). 

O Sr. Metello Junior (pela ordem) - Sr. Presidente, não procede 
a argumentação do meu nobre collega, porque o director dos Correios, as-
sim como o sub-di·rector do trafego, exercem funcções de fiscali:l:ação nas 
agencias situadas nesta cidade (não apoiadcs), e, ainda ha poucos dias, 
pude verificar pessoalmente .que esses dous altos funcciona·rios faziam, no 
seu automovel, até o serviço de entrega dos livros eleitoraes. 

O SR. CALOGERAS - . Para essas occasiões podem alugar. um a~tomovel. 
O SR. METELLO JUNIOR - Senhores, estou · citando um facto concreto. 
Além do mais, o proprio autor da emenda, meu illustre collega por 

Minas Geraes, manda ·dar automovel para o serviço de Assistencia e Pro-
phylaxia ao Ministerio da Guerra, automovel para o delegado auxiliar de 
dia, tres automoveis para os inspectores da Guarda Civil, de Vehiculos e 
de Segurança, que menos necessidade teem disso. (Protestos). 

O SR. CAMILLO PRATES ~ A emenda de V. Ex. dá até um numero il-
Jimitado d.e automoveis ao director dos Correios, dizendo "além dos que 
forem necessarios". ' 

O SR. METELLO JuNIOR - Houve lapso da minha parte. Não veriti-
. quei ·que a emenda se referia sómente á conducção do pessoal. 

Tanto é justificada a minha sub-emenda que a digna Commissão de 
Finànças a consagrou, incluindo nella tambem o que me parece ser neces . 

. siüade para o serviço do Sr. director dos Telegraphos . (Muito bem). 
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O Sr. P1•esillente - A' sub-emenda, que tem o n. 76, a Commissão 

offercceu uma modificação e um additivo; vou submetter a votos a sub-
emenda, salvo essas alterações. 

Rejeitada a sub-emenda da Commissão. 

O Sr. Metello Junior (pela ordem) - Requeiro verificação da vo-
tação. 

O Sr. P t.•esiide:wte - Vae-se proceder á verificação da votação. 
Procedendo-5e á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor 58 Srs. Deputados (33 á direita e 25 á esquerda), e contra 47, (22 
á direita e 25 á esquerda) ; total, 105. 

O Sr. P resi 'dente - Não ha numero. 

Vae-se proceder á éhamada. 

O S r., S:i.moeão Leal ( I • Secretario) procede á chamada, que é in-
terrompida com a seguinte observação: 

O Sr. P reri,dente (sussurro no recinto) - Attenção. Ainda uma vez 
eu peço licença aos Srs. Deputad-os para lhes lembrar que a sessão está 
aberta. Não é possível proceder-se á chamada com o sussurro que se . faz 
n,l sala. 

Feita a chama-da, verifica-se terem se ausentado os Srs. M:mteiro de 
Souza, Dunshee de Ab-:-;:;.nches, Moreira da Rocha, Frederico Borges, Flo-
res da Cunha, Eloy de Souza, Augusto Monteiro, Seraphico da Nobrega, Ma-
ximiano de Figueiredo, Balthazar Pereira, Costa Ribeiro, Lourenço de Sá, 
José Bezerra, Cunha Vasconcellos, Erasmo de Macedo, Dias -de Barros. 
Felisbello Freire, Octavio Mangabeira, Ubal-dino de Assis, Souza Brito, Mo-
niz Sodré, Figueiredo Rocha, Rodrigues Salles Filho, Ely!;!io de Araujo, Mau-
ricio de Lacerda, Raul Fernandes, Alves Costa, Teixeira Brandão, Francisco 
Veiga, Baptista de Mello, Christiano Brazil, Josino de Araujo, Honorato 
Alves, Ferreira Braga, Alberto Sarmento, Marcello Silva, Fleury Curado, Os-
car Marques, Luiz Bartholomeu, Nabuco de Gouveia e Pedro Moacyr. 

O Sr. Presi·dent.e - Responderam á chamada 102 Srs. Deputados. 
Não ha numero para se proseguir nas votações. 

Continuação da votação das emendas offerecidas ao projecto n. 102, 
· de 1913, orçando a Receita Geral da Republica para 

Ses.qão c1e 30 <f.co exercício de 1914 (vide projecto n. 102 A, de 1913) 
Sovent.'b!•o (emendas ns. 76 e seguintes) (2" discussão ) . 

o Sr. PJ.'es~·tteníe - Como a Ca:mara acaba de ver, a verificação ac-
cusou a presença de 109 Srs. Deputados no recinto. As emendas a serem 
votadas são apenas 17. Si os Srs. Deputados se conservarem no recinto 
poder-se-ha concluir já a votação. 

Vou submetter a votos a seguinte emenda do Sr. Metello Junior, cuja 
votação ficou interrompida hontem: 

N. 76 - Sub-emenda á emenda do Sr. Josino de .Araujo, sobre auto-
.mcveis officiaes: 

Onde convier: 
h) á Repartição Geral dos Correios, -dous; sendo um para o director 

geral, e outro para o sub-dirttetor do trafego, par~~; fins de fiscalização de 
a&encias, além dos que forem necessarios ao serv1ço. 
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A esta emenda a Commissão deu o s·eguinte parecer: 
A Comm~~sã_o acceita a sub-emenda, c.om a suppressão, que propõe, 
palavras alem dos que forem necessarws ao serviço". 
~ Çommiss~?2 por sua vez, propõe outra sub-emenda, assim redigida: 
l) a RepartJçao Geral dos Telegraphos - um, destinado ao direct<Jr. 
Rejeitada. 

O Sr. Metello Junior (pela ordem) requer a verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor 23 Srs. Deputados e contra 84; total, 107. 
Rejeitada a emenda n. 76. 
Votação da seguinte emenda do ~r. 1homaz Cavalcanti: 

N. 77 - Onde convier: 
A' conversão do ouro em papel no pagamento dos impostos será feita 

em qualquer hypothese pelo typo da Caixa de Conversão. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti (pela ordem)--Sr. Presidente, esta emen-
da diz: 

"A conversã<J de ouro em papel no pagamento dos impostos será fei-
ta em qualquer hypothese pelo typo da Caixa de Conversão". 

A Commissão de orçamento deu o seguinte parecer: 
"A ·emenda contém providencia justa e equitativa, já incluída no pro-

jecto de revisão.da tarifa. De sua adopção resultaria, porém, abatimento nas 
rendas, o que a. situação especial, inteiramente transitoria, ·do Thesouro, não 
comporta. . · 

Lamenta a C<Jmmissão não poder, por tão relevante m<Jtivo, annuir á 
approvação da emenda, que deverá ser, entretanto, considerada com maior 
propriedade no citado projecto tarifario". 

Requeiro a retirada da emenda. 
C<Jnsultada, a Camara concede a retirada pedida. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Josino de Araujo: 

N. 78 - Accrescente-se onde convier: 
Art. Quaesquer alterações da tarifa aduaneira só entrarão em vi-

gor quatro mezes depois da publ:cação das leis que as decretarem. 
O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão offereceu o seguin-

te additiv<J: 
..• ficando sujeitas ás taxas da Tarifa então em vigor as mercadorias 

cuj<J conhecimento de embarque tenha ·data anterior áquella em que termi-
nar a vigencia das referidas .taxas. 

O Sr. Carlos Pieixoto Filh,o (*) (pela ordem) - Sr. Presidente, 
tendo lido com grande attenção os fundamentos apresentados como justifi-
cativa dessa emenda, eu pediria apenas licença ao Sr. Relator da Commis-
são de Finanças para recordar que dessa fundamentação me parece que ::t 
providencia seja, quand{) muito, applicavel, ou parece ser applicavel ás 
modificações ou alterações de tarifa feitas em lei de orçamento. 

Redigida como está a emenda, o dispositivo teria applkação a qual-
quer modificação de tarifa aduaneira, feita numa reforma geral de tarifas, 
ao passo que a fundamentação determinadamente ·se refere á circumstan-
cia de que a tarifa se modifica, muito irregularmente aliás, em leis de or-

( •) ~·:Este d.iscurso não foi revisto pelo ·orador. . . ' 
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çamento, que são discutidas e votadas eu1 pequeno numero de dias, de modo 
a nã'J permittir que os interessados conheçam bem o que se pas~a. 

Para essas alterações, feitas no orçamento, acredit_o que seja razoavel 
applicar-se o prazo de quatro mezes; para outras, porém, assim não me 
parece. 

Eu pediria licença ao nobre Relator para, dada a acquiescencia, de S. Ex. 
á ponderação que ora faço, ser proposta, em 3" discussão, a modificação do 
disposi-tivo, restringindo-o á tarifa aduaneira. 

O Sr. Josi:ao de Araujo (pela ordem) Sr. Presidente, peço licen-
ça para discordar da obser,vação que acaba de ser feita pelo meu illustre 
collega, Sr. Carlos Peixoto. 

E ' um principio de direito que onde ha a mesma razão ha a mesma 
disposição. 

A citcumstancia de serem as modificações de tarifas votadas á ultima 
hora na lei do orçamento da Receita é a razão primordial da . r,epresentação 
citada pelo illustre Relator; mas a verdade é que a mesma razao allegada 
nesse docuniento existe, no tocante ás modificaçóes feitas em leis especiaes. 

O SR. CALOGERAS - Neste caso, ha discussão mais ampla, mais demo-
rada. 

O SR. jOSINO DE ARAUJO - V. Ex. sabe que a discussão, mesmo am-
pla, demorada, não esclarece os interessad·os; elles não sabum, pela discus-
são travada, si a Camara approvará ou não este ou aquelle dispositivo, si 
acceitará esta ou aquella modificação. Para elles, até ao momento da vota-
ção, lia o estado de duvida, de incerteza. 

Eu, portanto, voto· pela emenda, não só nes·ta, como na 3" discussão. 
Approvada a referida emenda com o additivo da Commissão. 
Rejeitadas successivamente as emendas ns. 79, 80 e 81. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Augusto Leopoldo: 

N. 82- Redija-se assim a disposição do n. IV das autorizações: 
IV. A cobrar para ser applicada indistinctamente aos melhoramentos 

e conservação dos portos, canaes e rios navegaveis da Republica: 
1 •, a taxa até 2 %, ouro, sobre o valor official da importação pelas al-

fandegas e outras repartições fiscaes da União, devendo a importancia ar-
recadada ser recolhida á Caixa de Portos e Rios. 

O mais, como no projecto. 

O Sr. Ca.rl-Qs P·eixoto F\ilb.o ('*) (pela ordem) - Sr. Presidente, 
si V. Ex. me permitte, quero limitar-me a recordar á Camara que foi pre-
cisamente sobre a materia desta emenda que travamos, em fins do anno pas-
sado, uma demorada discussão. 

Em con'sequencia dessa discussão, a Camara resolveu destacar, para 
projecto em separad-o, o assumpto. 

O projecto não veiu a nossa discussão, porque a Oamar:a assim nã.o en-
tendeu conveniente. E não poss-o comprehender que este ann-o se queira re-
novar a mesmissima materia ainda em cauda de orçamento, a despeito d·os 
graves inconvenientes que não só eu apontei, mas que a Camara reconhereu 
e proclamou, de se decidir, em cauda de orçamento, assumpto de tal ordem. 

Sobretudo, o ·caso ainda tem mais importancia neste momento. 
Ha, além disso, argumentos apresentados em relação a determinados 

portos, cujos contractos nem mesmo permittiam a innovação aqui proposta. 
Succede que, como outro dia tive opportunidade de recordar á Cama-

ra, nem mesmo ha, no mecanismo das nossas finanças de caixas especiaes, 

( •) Este dJscur.;:o não foi r€v·i.st'() pelo '()rador. 
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qualquer causa que nos convide a estar decretando a generalização de um 
tributo; ao contrario, o que verificamos é que, dos eniprestimos contrahidos 
determinadamente para certos fins, não pequenas quantias são applicadas 
em outras co usas que não correspondem a esses fins. De sorte que, nem 
mesmo por este lado, é natural que a Camara, á ultima hora, se resolva a 
generalizar o tributo. 

Todavia, que se me permitta lembrar á Camara -que tenho, em favor da 
rejeição da emenda e em abono daquillo que acabo de dizer, melhor do que 
qualquer outra, a opinião do Sr. Relator da Receita. 

S. Ex., que era favoravel á emenda o anno passado, votou contra, en~ 
tendendo que era obrigado a respeitar o voto da maioria da Camara. 

Como o meu distincto collega votaram os Srs. Antonio Carlos, Galeão 
Carvalhal e João Simplicio. E posso asesgurar que no mesmo sentido vota-
riam os Srs. Raul Fernandes e f'ereira Nunes, que a mim o declararam pes-
soalmente. 

Nestas condições, com ós votos destes dous distinctos collegas, temos 
-que a maioria da Commiss·ão é contraria á emenda. 

Era para este ponto que pediria a attenção de V. Ex., Sr. Presidente. 
Os Srs. Deputados Raul Fernandes e .Pereira Nunes me autorizaram 

a declarar que, por não estarem .presentes no momento, deixaram de votar 
contra a emenda. 

Deste modo, quatro e mais dous seis; isto é, a maioria da Commissão. 
Nestes termos, não tendo até agora sido apresentada nenhuma razão 

que pudesse contradizer ao que alleguei o anno passado e devendo respei-
tar a opinião da maioria da Commissão, penso que não ha motivo que jus-
tifique a approvação da emenda. (Muito bem; muito bem). · 

O Sr. Rarul F•elrtnJa.ndes (*) (pela ordem) -Sr. P·residente, a referen-
cia que a mim e ao meu collega, Sr. Pereira Nunes, acaba de ser feita pelo 
illustre Deputado por Minas, obriga-me a explicar por que, sendo nós, votos 
contrarias á emenda, entretanto, assignamos o parecer sem nenhuma decla-
ção. 

Sr. Presidente, o parecer foi discutido em commissão em reuniões suc-
cessivas. 

Na primeira vez que o assumpto foi abordado, a o.pinião que dei, acom-
panhado pelo Sr .. Pereira Nunes, foi de que, o anno passado, tinha dado 
voto favoravel á emenda com modificações substanciaes que a emeuda deste 
anno não reproduzia; e que, mesmo nestes termos, eu hesitava agor·a em ac-
ceitar a idéa, visto como, no debate anterior, se havia arguido uma obje-
cção até hoje sem resposta, qual a de haver contractos de melhoramentos de 
portos pelos quaes o Governo e'fa obrigado a não manter a cobrança do im-
posto, desde que a renda attingisse a certa quantia, e que esses ·contractos 
me pareciam ser obices irremoviveis. Por ultimo, que o momento não era 
o mais opportuno para generalizar o imposto, porque viria pesar gravosamen-
te na economia nacional. na occasião de crise tào angustiosa, corno a actual. 

O assurnpto ficou adiado. No dia immed.iato, a Commissão decidiu ap-
provar a emenda, ·estando ausentes eu e meu co_llega . de bancada. 

Foi assim, Sr. Presidente, que, no terceiro dia, estando nós presentes, 
assignamos o parecer, sem informação relativamente á decisão da v·espera. 

Eis como, parecendo favoraveis , somos contrarias á emenda . . (Muito bem; 
muito. bem) . 

Rejeitada a referida emenda n. 82. 

( •) Este discu·roo não foi I•evi,sto pelo •ür ador. 
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O_ Sr. Pre~dlente - Vou, submetter a votos as emendas da Commissão. 
Sao successtv-amente approvadas as seguintes · 

EMENDAS DA COMMISSÃO 

N. 83 - CORREIO GERAL: 

Reproduzam-se as dispoSIÍções do n. 43 - do art. · 1• da lei da receita 
vigente- n. 2.719, de 31 de dezembro de 1912, com as seguintes alterações: 

Lettra g - accrescente-se: 
Os livros e authenticas .eleitoraes; os avisos para o serviço do jury; 

os impressos Telativos á instrucção public-a; os manifestos remettidos á 
Repartição de Estatística Commercial; as respostas dadas ·a questionarios 
e mappas remettidos á Directoria Geral de Estatística em sobrecart-as for-
necidas pela propria directoria. 

Lettra h - supprima-se a palavra - reduzidos - e dig.a-se: ao pre-
mio de um quarto por cento, cobra,do (no singular). 
U..i~· l1i 

N. 84 - Accrescente-se á tabella. das taxas post·aes: 
a) da taxa modica de 10 réis por 100 grammas sã-o excluídas todas as 

publicações de distribuição gratuita ou de preço méramente commercial, 
destinadas a annuncios, embora contenham aTtigos litterarios ou scienti-
ficos; . 

b) os jornaes submettidos a registro pagam a taxa de impressos, salvo 
quando expedidos pelos editores; 

·c) não . serão expedidos, nem distribuídos, os maços de jornaes, im-
pressos, manuscriptos e amostras, desde que não tenham sido pagas as 
respectivas taxas. 

N. 85 - Accrescente-se: Assignaturas de Caixas - taxa semestral 
adeantada - Na Sub-directoria do Trafego: - Caixa simples, 20$; idem, 
dupla, 30$; idem, qu«drupla, 50$. Nas administrações de. 1• classe e agen-
cias especiaes, 14$. Nas outras administrações, sub-administrações e agen-
cias de 1" classe, 7$. Nas outras agencias, .5$; chave sobresalente, 4$000. 

Votação da seguinte emenda da Commissão: 

N. 86 - Accrescente-se á tabella de taxas de vales .postaes: 
Os vales telegraphicos estão sujeitos, além do respectivo premio, ás 

taxas de 2$500 dentro do mesmo Estado e 4$500 no caso contrario. 
O -orçamento da receita para o corrente exercício, tal como sahiu redi-

gido da Camara, visava cohibir o abuso da franquia offidal sem crear em-
baraços ao serviço publico. 

O Senad-o, porém, em sua alta sabedoria, · -entendeu adoptar medidas 
radicaes cujo resultado infelizmente não correspondeu aos elevados intui-
tos do illustre Relator. 

Por outro ·lado, a pratica diaria tem mostrado que uma parte conside-
ravel da renda postal tem -deix-ado de ser arrecad-ada não só por falta de 
fiscalização como por má interpretação de textos regulamentares,- que não 
são bastante claros, ou ausencia de dispositivos garantidores da mesma 
renda. · 

Experiencia feita em pequena escala pela Sub-directori-a do Trafego 
postal mostra que pelo menos 30 % da renda resultante da taxa dos jor-
naes e impressos deixa de ser arrecadada. 

Proseguindo nos seus intuitos de evitar esses desvios, a Commissão 
apresenta as emend«s supra. 
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Para melhor comprehender-se a situação em que ficará o serviço pos-

tal, damos abaixo as differentes taxas com as modificações propostas: 

Taxas ordinarias internas 

Cartas (15 grammas ou fracção) .......... ·.................... $100 
Cartas-bilhetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100 
Bilhete-postal simples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $050 
Bilhete-postal duplo ........ .. . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100 
Amostras (50 grammas ou fracção)............................ $100 
Manuscriptos (50 grammas ou fracção)........................ $100 
Encommendas (50 grammas ou fracção)... ..................... $100 
Impressos (50 grammas ou fracção) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $020 
J ornaes ·e revistas (50 grammas ou fracção) ................... . 
J orna_es e re_v.i.stas ( 100 grammas ou fracção) . . . . . . . . . . . . . . . . . . $010 
Prem1o de r1g1stro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200 
A viso de recepção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100 
Sello-resposta. . . . .................... · ..................... . 

Correspondencia de taxa reduzida 

a) da taxa modica de 10 réis por 100 grammas são excluídas todas as 
publicaçõ-es de distribuição gratuita ou de preço, meramente nominaes, des-

. tina<ias a annuncios, embora contenham artigos Iitterarios ou scientificos; 
b) os jornaes submettidos a registro pagam a taxa de impressos, sal-

vo quando expedidos pelos editores; 
c) não serão expedidos nem distribuídos os maços de jornaes, impres-

sos, manuscriptos e amostras, desde que não tenham sido pagas integral-
mente as respectivas taxas. 

Correspondencia expressa 

Além das taxas a que estiver sujeito pela sua natureza, cada objecto 
pagará a taxa addidonal de 500 réis ou de 1$ quando a resposta fôr con-
duzida pelo mesmo portador. 

Assignatura de jornaes e outras publicações periodicas 

Premio de 2 % sobre o preço da àssignatura e 1 % para a remessa do 
dinheiro. 

Assignatura de caixas - Taxa semestl'al aded:ntada na Sub-directoria do 
Trafego 

Caixa simples. . ..................................... . 
Caixa dupla. . . . ....................................... . 
Caixa qua<irupla .......... .. ............................. . 
Nas administrações de 1" classe e agencias especiaes ....... . 
Nas · outras administrações, sub-administrações e agencias de 

1• classe. . . . ........................... , ..•.......... 
Outras agencias. . . . ...............•..•.................. 
Çhave sobresalente. . ! r '' f t r r ~ ! ! ~ ! f ' ! ·,' ' f , •• ' r r ' ' ' ' • ' ••• ' ' 

20$000 
30$000 
50$000 
14$000 

7$000 
5$000 
4$000 
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Valores 

Cartas - além de todas as taxas a que estiverem sujeitas pela sua 
natureza, pagam mais 2 % do valor nellas incluído na seguinte proporção: 

Até 10$000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200 
Mais de 10$ a 15$000.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . $300 
Mais de 15$ a 20$000.................................. .. .. . $400 
Mais de 20$ a 25$000 .................................. :. . . $500 

àccrescendo sempre 100 réis. por 5$000 ou menos de 5$000: Valor maximo 
que pôde ser incluído em cada carta, 500$000. 

Para a remessa de valores é obrig•atorio o uso de sobrecarta especial 
fornecida pelo Correio. 

En-commendas - Além das taxas a que estiverem sujeitas pela sua na-
tureza, dos premios fixos de registro e aviso de recepção, estão sujeitas ao 
premio de 3% na se~uinte proporção: 

Até 10$000 ..................................... · ....... . 
Mais de 10$ a 15$000 ..................................... . 
Mais de 15$ a 20$000 ................... : . ................ . 
Mais de 20$ a 25$000 ...................................... · 
Mais de 25$ a 30$000 ....... , ............................. . 
Mais de 30$ a 35$000 ..................................... . 
Mais de 35$ a 40$000 ....... · ......................... : .... . 

accrescendo sempre 150 réis por 5$ ou fracção de 5$000. Valor 
500$000. 

Vales 

As quantias enviadas por meio de vales postaes estão sujeitas 
guintes premi os: 

Até 25$000 .............................................. . 
Até 50$000 .. · . .' ..... .. .................................... . 
Até 100$000 .......... . ................. . .... · ....... .... . . . 
Até 150$000 ....................................... .' ..... . 
Até 200$000. . . ....................... : ................... . 
Até 300$000 .............................................. . 
Até 400$000. .. . . . . ....................................... . 
Até 500$000 ............... :· .............................. . 
AtP 600$000. . . . •......................................... 
Até 700$000 ..... : ........................................ . 
Até 800$000. . . . ....................... . . . .... .. .......... . 
Até 900$000. . . . ................................. : ........ . 
Até 1 :000$000. . . . ........................................ . 

accrescendo 500 réis por _ 100$ ou fracção desta quantia. 

$300 
$450 
$600 
$750 
$900 

1$050 
1$200 

maximo, 

aos se-

$300 
$600 

1$000 
1$500 
2$000 
2$500 
3$000 
3$500 
4$000 
4$500 
5$000 
5$500 
6$000 

· Si o remettente ·quizer um aviso do .destinatario pagará previamente 
mais 100 réis em ·sellos ordinarios. 

Os vales telegraphicos estão sujeitos, além do respectivo premio, ~s 
taxas de 2$500 si as rep•artiçõ~s emissora;:; forem situadas no mesmo Estado 
e 4$500 no C!\So cgntrario, · c 

. i. ~ 
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Correspondencia official 

a) a correspondencia official da União pagará as seguintes taxas em 
sellos offidaes: 

Officios, 50 réis por 25 grammas; 
Manuscriptos e amostras, 50 réis por 100 grammas; 
Impressos, 10 réis por 100 grammas; 
b) a correspondencia do serviço postal transitará independente de ta-

xa ou de sellos, de accôrdo com o disposto no regulamento e na Convenção 
Postai· · c/ a correspondencia, embora com a declaração de serviço publico, só 
será considerada offidal, para o effeito da r-educção das taxas, quando ti-
ve:- o carimbo da repartição expedidora e os funccionarios - remettente e 
destinatario - forem indicados pelos respectivos cargos e nunca pelo nome; 

d) quando houver suspeita de fraude, será convidado o destinatario do 
objecto a abril-o, para verif.icação; 

c) a acquisição dos se11os officiaes será feita a dinheiro, á bocca do 
cofre, pelos creditas para esse fim consignados aos ministeribs ou, na fal-
ta destes, pelas verbas "eventuaes" dos respectivos orçamentos. 

f) a correspondencia official d{)s Estados e municipios continúa su-
jeita ás taxas seguintes em se11os ordinarios: · 
Officios ou cartas. . . . ........... . ........... . 
Manuscriptos, amostras e encommendas .. . ...... . 
Impressos .. . . . ............ .. . . . . ..... . .... . 

100 réis por 25 grs. 
50 réis por 50 grs. 
10 réis por 50 grs. 

g) gosarão dos favores da lettra b: 
Os papeis, concernentes ao fôro Cl'iminal, remettidos pelas autoridades 

estaduaes ás autoridades federaes; 
Os mappas do registro civil., quando remettidos simultaneamente á re-

parti cão de estatisti.ca estadual e federal; 
Os livros e authenticas eleitoraes; 
Os av·isos para o serviço do Jury; 
Os impressos relativos á instrucção publica:; 
Os manifestos remettidos á Repartição de Estatística Commercial; 
As respostas dada.; '! questionarias e mappas remettidos á Directoria 

Geral de Es·tatistica em sobre-cartas fornecidas pela propria directoria; 
h) os valores o fficiaes da União remettidos pelo Correio ficam sujei-

tos ao premio de 114 % cobrados na seguinte proporção: 

Até 100$000 . ........... . . .. .. . ................. . ........... . 
Mais de 100$ até 200$000 .. ... ........... : .. ................ .. . . 
Mais de 200$ até 300$000 . .. ... ... .. . .. . . . . .. ...... . ...... . .. . . 

. M11is de 300$ até 400$000 ...... .... .. . .......... ... .... . : . .. .. . 

$250 
$500 
$750 

1$000 

c assim por deante, accrescendo sempre · 2.50 réis por 100$ o~ fracção desta 
quantia. 

O Sr. Mauricio d ·e Lace1:1d•a (pela ordem) pede a votacão da emen-
da por partes. de modo -a serem votadas separadamente as palavras "nem 
distribuídos", da lettra c. 

O Sr. Presidente - A Mesa pensa que •attende aós intuitos do no-
bre Deputado, submettendo á approvação a emenda n. 86, salvo as pala-
vras ' "nem di·stribuidos", da lettra c. 

Vou submetter a votos a emenda, salvo as palavras que acabam de 
ser indicadas. 

; Approvada a t• ?arte da referida emenda n. 86, 
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O Sr. R·aul Fernandes ( *) (pela ordem) Sr. Presidente, pedi a 
palavra apenas para saber do honrado Relator se conviria á Camara appro-
var esta terceira parte da emenda, deante de uma inconveniencia de ordem 
pratica que me parece visível. 

A correspondencia, . actualmente, pela qual se paga um porte insigni-
ficante, é distribuída em avuls<>s, e a differenc;;a é cobrada ao destinata-
río. Uma vez que se disoõe que ella não será expedida se o porte fôr in-
sufficíente, e não havendo no mecanismo postal um processo para dar noti-
cia ao expeditor, este fica sem saber se a correspondencia seguiu ou não 
o seu destino, com prejuízo para elle e para o de•tinatario. 

O SR . .lOSINO DE ARAUJO - Podem-se dar abusos j!:ravissimos! 
O SR. RAUL FERNANDES .- Proporia á Camara a rejeição desta parte 

da emenda, se o honrado Relator não allegasse alguma obieccão razoavel. 
Eis por que peço a S. Ex. o devido esclarecimento. (Muito bem; mui-

to bem). 

O Sr. Hom-ero Baptista (pela ordem) - Sr. Presidente, as medidas 
relativas ao ~erviço postal foram todas iniciadas pela Directori•a Geral dos 
Correios, -estando o Governo de accôrdo com estas medidas, porque esta-
belecem a ordem e regularizam melhor os- serviços. A Commissão, tendo 
sciencia deste facto, as acceitou, incluindo-as no projecto que a Camara 
está votand<>. 

Não ·tenho, francamente, conhecimento do melhor modo de ser effe-
ctuado o ~erviço . postal, pelo que não posso dar uma resposta favoravel á 
proposta do illustre Deputado pelo Rio de Janeiro. 

· Parece-me que a Camara andará acertadamente approvando a medida, 
que foi proposta pelo illustre Deputado, cujo nome decHno com a devida 
venia, Sr. Mauricio de Lacerda . (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Prestd~mte - Vou submetter ·a votos a parte da emenda que 
se contem nas palavras - nem distribuídos. da .Jettra c, porquanto a ou-
tra parte já foi approvada pela Camara. 

Posta a votos a 2• parte da emenda, cons·tando das palavras - nem 
distribuídos, é approvada. . 

Approvadas successivamente as seguintes emendas da ·commissão: 

. N. 86 A - Fica reduzida de 50 o/o a taxa sobre sal refinado ou pu-
rificado - 2" parte do § 4• do · art. 2" do regulamento dos impostos de con-
sume. 

N. 87 - Reproduzam-se os ns. 5, 7, 27, 44, 50 e 65 do art. 1" da 
lei da receita vigente - n. 2.719, de 31 de dezembro de 1912. 

O Sr. Mauricio de Lace:r~a. (pela ordem) - Sr. Presidente, com 
a devida venia do meu eminente amigo Rela·tor e Deputado pelo Rio Gran-
d~ do Sul, eu me permittiria fazer uma observação, afim de abolir-se esta 
praxe de estabelecer-se emendas cabalisticamente escriptas, quer dizer com 
numeras e Iettras alpha·beticas e classificações <>rd,inaes,· etc.; na fórma . da 
emenda actual, nós não sabemos qual seja o assumpto de que trata, por-
que nem todos nós podemos ter catalogada na cabeça a legislação nacio-
nal, de sorte .que eu pediri·a a V. Ex. ·que procede~se á verificação ·da emen-
da, que se acaba de votar; antes, porém, eu appellaria para o eminente Re-
lator da Receita para dizer-me ·O que é que essa emend·a n. 88 dispõe, e, 
sobretudo. appellaria para todos os relat<>res para que nos seus pareceres 
deixem de crear emendas alphabeticas. 

(*') Este djHC\l·r:so n~o !Qi revi'ito .pe)g Ol'!\Ot,lf , 
·- ...... \.. .• 1 . 
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O S1•. Ho:mero Baptd!st.a (pela ordem) pareceu-lhe excusado repe- . 

tir as disposições que a emenda manda vigorar, porque trata-se da propria 
lei da receita em vigor; lê os numeros 5, 7, 27, 44, 50 e 65 dessa lei, em 
satisfação aos desejos de seu collega. 

O Sr. Presic'Jienrte - Vae-se proceder á verificação da votaçãq. 

O Sr. M-auricio de Lacerda (pela ordem) - Sr. Presidente, em 
vista da elucidação que acaba de . fazer o honrado Relator, peço a V. Ex. 
quf' considere retirado o meu re·querimento de verificação. 

Approvadas successivamente as seguintes emendas da Gommissão: • 

N. 88 - O Governo apresentará no anno vindouro a relação dos con-
tractos em que houver clausula de , concessão de isenção de direitos inte-

. gral ou parcial com a denominação dos artigos favorecidos. 

N. 89 - Diga-se onde convier: 
Nos relogios de parede, de cima de mesa ou de descançar no chão, é 

lndifferente o modo de accionar o movimento, seja po.r meio de peso, mola, 
electricidade . ou qualquer outro . . 

Sala das sessões, de novembro de 1913. 

N. 90 - Os bancos que mantiverem 10 agencias nos Es-tados da 
Repub!ica, . sendo uma casa em cada Estado, terão a reducção de 50 o/o no 
imposto de dividendo; os que mantiverem uma agencia em cada um dos 
Estados gosarão da isenção do mesmo imposto. 

N. 91 - Supprimam-se no § 7° do art. 1°, as palavras "primeira· ins-
tallação publica de" e incluam-•s.e,' entre os artigos que gosam da taxa de 
3 o/o o-s destinados aos •s-erviços de. s:aude e assistenci-a publica, accrescen-
tando-se ás palavras "por administração" as seguintes: "ou por contra-
ctos". 

N. 92 - A taxa de 500 reis por cada grupo de 70 palavr.as ou fracção 
por telegramrtla expedidos dentro das cidades será cobrada aos telegrammas 
expedidos da Capital Federal para Nictheroy e para Petropolis, e vice-
versa. 

Votação da seguinte emenda da Gommissão: 

N. 93 - Fica elevada a 500 réis à taxa pneurriatica 
n. 44 do art . 1 o da lei da receita vigente. 

lettra h do 

O Sr. Pires de Ca.rvalho (pela ordem) - Permitta a Camara que eu 
chame sua attenção pam tsta emenda n. 93, que eleva quasi ao duplo a 
taxa determinada para um ~erviço incipiente como é . o das cartas pneu-
maticas. 

E' um serviço que . ainda não ganhou a popularidade, a acceitação do 
publico, mas cuja utilidade está na consciencia de todos nós. 

Assim, chamo a attenção da Camara para esta emenda, tanto . mais 
quanto estou certo de que a Commissão de Finanças nã:o fará questão da 
su~ . rejeição . (Muito bem). 

O Sr. Nioamor Nwscimento (pela ordem) - Sr. Presidente, eu cha-
mo a attenção da Camara para esta .emenda, que vem matar um habito 
que s~ está inaugurando? qual o do usq da cor.respondencia pl).e~matica, 
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Si esta, entretanto, apezar da taxa de 300 réis, ainda não conseguiu se 
generalizar, como vamos augmentar o preço? 

Por isto, acho a emenda ino;:>portuna. 
UM SR. DEPUTADO - Ha quasi uma dupHcação da taxa. 
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Precisamente. 
Acho que, si esse processo de correslj)ondencía ainda não foi bem in-

troduzido, devíamos, ao contrario, baixar a taxa, para fazer com que se 
estabelecesse um habito, que é util, que é necessario. (Muito bem). 

O Sr. Rdbeiro Junqu~ira (pela ordem) - Sr. Presidente, creio que 
não teem razão os meus collegas que impugnam essa emenda. 

A inicativa da mesma, perante a Commissão, por minha parte, foi lem-
brada pelo Sr. Director dos Telegraphos. 

A carta pneumatica custa actualmente ... 
O SR. PIRES. DE CARVALHO - Perdão, o Director dos Telegraphos de-

clarou que a idéa não era delle. 
O SR. RIBEIRO ]UNQUEIRA - Entre a declaração transmíttida por V . 

. Ex. e a minha garantia, permitta V. Ex. que dê mais valor áquillo que 
e~tou dizendo á , Camara. Si o ill ustre Director dos Telegraphos · achar que 
estou fazendo uma dec-laração falsa, que venha contestar-me. 

A carta pneumatica, a·ctualmente, · custa 300 réis apenas, sendo muito 
mais rapida . que o telegramma urbano e que a carta expressa. 

Esta ultima custa 600 réis, e o telegramma urbano, 500 réis. A carta 
pneumatica, que dá maior trabalho á Repartição dos Telegraphos, porque 
exige que o mensageiro pa-rta immediatamente. custa apenas 300 réis. 

O Sr. Director dos Telegraphos informou-me que com o grande· de~en
volvimento que tem tido o serviço de cartas pneumaticas, o dos telegram-
mas urbanos será forçosamente c·acrificado, e, nestas condições, seria muito 

·conveniente que se equiparasse a taxa do serviço pneumatico á de serviço 
de telegrammas urban-os, e foi por isto que apresentei a emenda. 

V. Ex. comprehende que deixar que primeiramente se genera!ife o 
uso desse meio de. correspondencia, para depois elevar o porte, não é jus-
t:>, não é natural. 

· Trata-se de uma differença _ pequena, de 200 . réis aperias, mas que vem 
equiparar os dous serviços. (Muito bem! Muito bem!) 

O Sr. C.wrlo·s Ma.ximJilia.no (pela ordem) - Sr. Presidente. as rã-
zões apresentadas pelo illu.ortre Deputado por Minas não podem, absoluta-
mente, convencer a Camara. 

A opinião do director dos Teleg~aphos, sobre uma questão de dinheiro, 
não pó de abalar a nossa opinião pessoal; mas, em resumo, o que S. Ex. ' 
disse foi o seguinte: "o serviço ·de pneumaticos tem augmentado, ·dia . a 
dia" (e é motivo para nos regosijarmos). Ora, S. S., que sabe que sob ' 
a sua direcção se organizou esse serviço, com augmento de despeza, com-
prando todo o material necessa·rio, agora, que esse serviço começa a dar 
resultado, segundo o seu proprio testemunho, e ouando elle pede á Ca-
mara que augmente o numero de palavras dos telegrammas e se conside-
rem como . urbanos os expedidos para Petropolis e para Nictheroy, até 70 
palavras, o que equivale a uma verdadeira carta, quer que se eleve a taxa 
das cartas penumaticas. 

O SR. RIBEIRO ]UNQUEIRA - Não são setenta palavras; são vinte 
àpenas. . 

0 SR. CARLOS MAXIMILIANO - 0 avulso diz <etenta. 
O SR. RIBEIRO .TuNQUEIRA - E' erro. 
0 SR. CARLOS MAXIMILIANO - ·Pois, bem, ainda assim. 0 certo é que 

quer que se eleve a taxa dos penumati·cos, confessadamente, para que pas-
semos de preferencia telegram111as urbanos, · 
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A moralidade, portanto, é a seguinte: organiza-se um serviço, gasta-

se dinheiro es:plecialmente para o mesmo serviço, e, como elle está dando 
muito trabalho aos emp·regados dos Telegraphos, que são noss·os emprega-
dos, vamos augmentar as taxas para que SS. EEx. trabalhem menos e nós 
paguemos mais. 

Por isto, voto contra a emenda. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Raphael Pinn•eiro (pela ordem) - Uma simples reflexão: 
para mim, é principio cornesinho em economia que, quando cresce o {:Onsu-
mo, deve decrescer o. preço da 'producção. 

Nada mais preciso dizer para attestar que voto contra a emenda. 
(Muito bem; muito bem). 

O Sr. M F,uric:ilo de Lacerda (*) . (pela ordem) - Considerando, em 
principio, que esses serviços não são mantidos para dar renda, mas para 
facilitar as communicações, eu votaria contra qualquer augrnento proposto 
em relação ás taxas dos mesmos; entretanto, ha uma razão, lembrada pelo 
nobre Deputado por Minas - e cito S. Ex. porque a{:ho que o Sr. Dire-
ctor dos Tejegraphos, corno funccionario subalterno, não precisa ser ci-ta-
do em nossas discussões (não apoiados) - razão que é a seguiqte: a taxa 
é de 500 réis para as cornrnunicações telegraphicas urbanas, e é de 300 réis 
para os pnellmaticos, tambem urbanos. · 

Não . cape aqui indagar porque se estendeu tambem a taxa dos tele-
gramrnas urbanos a Nictheroy, etc.; do que se trata é de ponderar que, 
por 300 réis,. o particular obtem cornmunicações . muito mais minuciosas, com 
sigiJ.lo . muito mais garantido, por meio de .correspondencia, por a~sim dizer 
epistolar, usando o pneumatico; em quanto, pelo serviço do telegrapho, a 
taxa muito maior, de 500 réis, tem maior demora, menos detalhe e muito 
menor garantia de sigillo. 

Dahi a preferencia pelo pneumatko, o que ·quer dizer que, forçosamen-
te, o accrescimo que se d·á na expedição de pneumaticos h a de . ·Corresponder 
a um decrescimo na expedição dos telegrammas. 

Mantida a . taxa differente entre telegrammas e pneumaticos, menor para 
este ultimo, o serviço telegraphico urbano tenderá a des•apparecer; ao pas-
so que, estabe.lecida taxa igual para ambos, esta; pela natureza do serviço 
desempenhado por ambos os meios de communicação, torna-se mais ba-
rata para as cartas pneumaticas, porque nellas a correspondencia tem maior 
sigi•llo, é mais extensa, . e tão rapida quanto a dos telegramrnas. 

Assim, . o augmento da taxa dos pneumaticos nã·o equipara sinão nu-
mericamente as duas taxas, continuando a presidir, para a preferencioa aos 
pneurnaticos, as mesmas razões de utilidade particular, dada a propria na-
tureza desta correspondencia . . 

Por isto, Sr. · Presidente, votarei pela emenda da · Cornmi·ssão. (Muito 
bem; muito bem). 

O Sr. Pedro Moacyr (pela ordem ) - Sr. Presidente, não venho en-
caminhar a votação, mas, por assim dizer, justificar meu voto. 

Não considero .Correios e Telegrapho~ fontes de receita: considero-os 
meios de communicação. (Muito bem) . Teem por principal e quasi ex-
clusivo objecto o interesse publico, constituído pelos interesses, sommados, 
de cada um dos . particulares, que compõem a communidade. 

. 0 SR. MAURICIO DE LACERDA - A Camara, aliás, hontem, não sei si 
com este esoirHo, votou, em causa propria, uma diminuição de taxas ... 

O SR. PEDRO MoACYR - Votei contra, e V. Ex. sabe, e muita gente 
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votou contra; mas, por outras razões, não menos procedentes do que aquel-
las que me fizeram hontem votar co"ntra, voto hoje tambem contrà a ele-
vação da taxa dos pneumaticos, que é actualmente de 300 réis, para 500 
~~- . 

Trata-se· de um serviço incipiente, mas promissor, que está sendo aco-
lhido pelo favor publico, que -tende a se desenvolver e que precisa ser 
conS<l!idado. 

Pouco importa que diminua, até certo ponto, a renda de telegrammas 
urbanos: póde diminuir a receita, . digamos, nesse capitulo ou rubrica, e 
augmentar muito no que se refere aos pneumaticos. 

Podemos, portanto, per-der de um lado e ganhar de outro, mas o que é 
exacto é que nós, mantendo a actual taxa, não a augmentando no começo 
do serviço, vamos favorecer grandemente o interesse publico, o que deve 
ser o nosso principal criterio nesta decisão. (Muito bem; muito bem). 

Rejeitada a referida emenda n. 93. 

O Sr. M.auricilo d-e Lacerda (pela ordem) - Requeiro verificação 
da votação. 

O Sr. Presid!ent·e - Vae-se proceder á verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor 46 Srs. Dep•utadoiS e contra 54; total, 100. 

O Sr • . Presidente . Não ha numero. 
Vae-se proceder á chamada. 

O Sr. Si·mei.o Leoal ( J• Secreta-rio) 
Deputados. 

procede á chamada· dos Srs. 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 103 Srs. Deputados. 
O Regimento manda que, no caso de não se poder concluir uma votação 
por falta de numero, sejam os nomes dos Deputados publicados no Diario 
do. Congresso. Os Deputados que se retiraram são os seguintes: Erasmo 
de Macedo; Lourenço de Sá e Souza e Silva. 

Ha outros Srs. Deputados que não responderam á chamada, mas que 
estão no edifício. São elles os Srs. José Bezerra, Moniz Sodré, Floriano 
de Britto e João Simplicio. 

O Sr. Pedro Mo.acyr (pela ordem) faz considerações no sentido de 
reaffirmar que não cabe á opposição a responsabilidade pela falta de nu-
mero com que luta a Camara para ultimar o atrazadissimo trabalho orça-
mentario. 

Continuação 

Sessão de 1• de 
J)ezembt•o 

da votação da emenda n. 93. da Commi·ssão, offerecida 
ao projecto n. 102, de 1913, orçando a Receita Geral 
da Republica para o exercício de 1914 (vide projecto 
n. 102 A, de 1913) (emenda n .. 93), (2• discussão). 

o Sr. Presidente - Vou submetter . a votos a seguintç emçnda d;l. 
Commlssão, i:uj·a votaç~o fi·CO\l interrompida hon tem: 
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N. 93 - Fica elevada a 500 réis a taxa pneumatica - léttra h' do 
n.. 44, do art. 1 o da lei da receita vigente. 

Approvada. 

O Sr. Mauricio de La.ce1"1:1'8. ....,.... Requeiro verificação -da votação. 

O Sr. Presidente - Vae-se proceder á verif·icação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor 73 Srs. Deputados e contra 31; totai, 104. 

O Sr. Pr.esidente - . Não ha numero. 
Vae-se proceder á chamada. 

O Sr. Sli.meão Leal ( 1 o Secretario) . procede á chamada dos Srs. 
Oeputados. 

Feita a chamada responderam 122 Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 122 Srs. Deputados. 
Ha numero para p-roseguir-se nas votações. 
Vou submetter a V>Otos a emenda da Com missão de Finanças n. 93. 
Queiram levantar-se cons.erv·ando-se de pé, os senhores que approvarn 

a emenda. (Pausa. Os Srs. Secretarias procedem á . contagem dos votos). 
Votaram a favor 66 Srs. Deputados. 
Queiram sentar-se os senhores que votaram a favor e levantar-se os 

senhores que votam contra. (Pausa. Os Srs. Secretarias procedem á conta-
gem dos votos). 

Votaram contra 54 Srs. Deputados. 
Approvada a referida emenda n. 93. 

O Sr. Pre·sir:len.te - Os senhores que entendem que o projecto as-
s:m emendado e approvado em 2• discuSISão passe á 3" queiram lev·antar-
se . (Pausa). 

O projecto passa á a• discussão, indo antes á respectiva Commiss·ão 
para ser redigido de accôrdo com o vencido. 

REDACÇÃO PARA 3• DISCUSSÃO 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 A Receita Geral da Republica dos Estado.s Unidos do Brazil 
é orçada em 1 OS. 295 :384$888, ouro, e 347. 661 :000$000, papel, e a desti-

nada á applicação . especi·al em 24.924:500$000, ouro, e 
Sessão àe 1° àe 19.850:000$000, papel, que serão realizados. com o pro-

Dezemb•l'o dueto do que fôr arrecadado dentro do exercício de 1914, 
sob os seguintes titu!'õs: 
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Ordin.a.ria 

RENDA DOS TRIBUTOS 

Impostos de importação, de entrada, sallida e estadia de navios e addicionaes 

1 . Direitos de importação para consu-
mo, de accôrdo com a tarifa ex-
pedida pelo decreto n. 3.617, de 
19 de março de 1900, com as mo-
dificações introduzidas pelas leis 
ns. 1 . 144, de 30 de dezembro de 
1903; 1.313, de 30 de dezembro 
de 1904; 1.452, de 30 de dezem-
bro de 1905; 1.616, de 30 de de-
zembro de 1906; 1.837, de 31 
de dezembro de 1907; 2.321, de 
30 de dezembro de 1910; 2.524, 
de 31 de dezembro de 1911; 
2.719, de 31 de dezembro de 
1912, e mais as seguintes altera-
ções: 

Espoletas lisas, . vulgarmente den<J-
minadas B B, pagarão 20$ 1por 
kilo; 

Lança-perfume pagará 6$ por kilo 
bruto, razão 60 <fo ; 

Machinas automaticas, denominadas 
monotypos, auto-plates e semi-au-
toplates pagarão a taxa das lino-
typos (30$ cada uma); 

Papel perfurado em bobinas e des-
tinado exclusivamente ás machi-
nas monotypos pagará 10 réis por 
kilo; 

Vidro importado em fórma de ampo-
las e tubos para a fabricação de 
tampadas electricas pagará 300 · 
réis por kilo; 

O preparado denomina.do "Linoleo", 
fabricado de farello de cortiça, 
com oleo de linhaça oxidado, col-
lado sobre aninhagem ou papel e 
proprio para forrar solas, pagará 
200 réis por kilo, razão 20 %; 

Os tanques ou depositos semelhan-
. tes para armazenamento ou trans-
porte de substancias e mercado-
rias liquidas, em peças metallicas, 
armadas <JU desarmadas, 1)agarão 
os direitos do art. 757, parte fi-
nal da tarifa (20% ad valorem); 

Ouro Papel 
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Os vergalhões de ferro laminado, 
denominados " Monier· ", proprios 
para construcções de cimento ar-
mado, de secção circular com os 
diametros desde 118" até 112" e 
comprimentos nunca inferiores a 
oito metros, pagarão 20 % ad va-
lorem, incluídos sob n. 740 dru 
classe de ferro para edificação de 

Ouro Papel 

casas. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.840:500$000 162.215:000$000 
2. 2 %, ouro, sobre os ns. 93 e 95 (ce-

vada em grão), 96, 97, 98, 100 e 
101 da classe 7 da tarifa ( ce-
reaes), nos termos do art. 1 • da 
lei n. 1.452, de 30 de dezembro 
de 1905. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000:000$000 

3 Expediente de generos livres de di-
reitos de consumo ........• .... ... 

4. Dito de capatazias ... ............ . 
5. Armazenagem; fi-cando isentas nas 

Alfandegas do Rio Grande, Pe-
lotas e Porto Alegre, até seis me-
zes as -mercadorias destinadas aos 
paizes vizinhos, e até dous mezes 
as mercadoi'ias destinadas ás loca-
lidades brazileiras da fronteira, de 
conformidade com as instrucções 
que o Governo Federal expedir 
para acautelar o deposito, trans-
porte e entrega das mesmas, pro-
cessado nas ditas alfandegas o 
respectivo despacho, si as mesas 
de rendas não estiverem habilita-
das a fazel-o .................. . 

6. Taxa de estatística ........... . ... . 
7 . Impostos de pharóes, sendo abolida 

a cobrança nos portos dos rios ·e 
lagoas onde não houver pharóes, 
salvo quando, para demandar es-
ses portos, fôr necessario penetrar 
em barra ou porto que tenha pha-
rol, sendo exonerados da taxa os 
paquetes .que fazem a cabotagem 
nacional. .................... . 

8. Ditos de dQcas ...... ............ . 
9. 1 O % sobre o expediente dos generos 

livres de direi'tos .......••.•.•.• 

li 

IMPOSTO DE CONSUMO (REGISTRO E TAXA). 

JO. Sobre fumo ..•• 

1 . 400 :000$000 

390:000$000 
150:000$000 

3. 000:000$000 
1 . 600 :000$000 

4.500:000$000 
600:000$000 

450 :000$000 

8 . 000:000$000 
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11. Sobre bebidas, inclusive · vinho de 
canna, frutas e semelhantes, de 
accôrdo com o art. 20 da lei nu-
mero 2.321, de 30 de dezembro 
de 1910 .. ....... , .......... .. 

12. Sobre phosphoros ............... . 
13. Sobre o sal, redu~ida a 10 réis por 

kilogramma. . . . .............. . 
14. Sobre calçado .................. .. 
15. Sobre velas ..................... . 
16. Sobre perfumarias. . . . . : . ........ . 
17. Sobre especialidades pharmaceuticas 
18. Sobre vinagre .. ............. .... . 
19. Sobre conservas ................. . 
20. Sobre cartas de jogar ........ , ... . 
21. Sobre chapéos. . . . ............. . 
22. Sobre bengalas. . . . .•............ 
23. Sobre tecidos .................. .. 

· 24. Sobre vinho estrangeiro .......•.•• 

III 

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO 

25. Imposto do seilo ..........•....... 
26 . . Imposto de transporte .......... .. . 

IV 

IMPOSTO SOBRE A RENDA . 

. 27 . Imposto sobre subsidias e venci-
mentos á razão de . 2 o/o sobre to-
dos os subsidias e sobre todo·s 
os vencimentos que excederem de 
3:000$ annuaes ou 250$ mensaes, 
ficando isentos do referido im~osto 
os vencimentos até 3:000$ annuaes, 
cobrando-se o imposto sobre os 
que excederem essa importancia 
apenas sobre o excesso ......... . 

28. Dito sobre o consumo de agua .. . _ . 
29. Dito de 2 112 o/o sobre os dividendos 

dos titulas de companhias ou so-
ciedades anonymas. . . . ....... . 

30. Dito sobre casas de sports de qual-
quer especie na Capital Federal .. 

v 
IMPOSTO SOBRE LOTERIAS FEDERAES E ES-

TADUAES 

31. Imposto de 3 112 o/o sobre o capi-
tal das loterias federaes e 5 o/o so-
bre os das estaduaes ..•........• 

Ouro 

... ~ ........... •' . 

. ....... · ..... . 

Papel 

10 . 000 :000$000 
10.000:000$000 

3.000:000$000 
2.100:000$000 

425:000$000 
1 . 050 :000$000 

. 1 . 200 :000$000 
300:000$000 

2.200:000$000 
220 :000$000 

2.500:000$000 
40:000$000 

13.000:000$000 
5. 800 :000$000 

25:000$000 27.000 :000$000 
. .. .. .. . • .. . . . 2. 600 :000$000 

30:000$000 

• j 

1 . 500 :000$000 
3.000:000$000 

2.500:000$000 

6:000$000 

1 . 700:000$000 
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VI 

OUTRAS RENDAS 

32. Premi os de depositos publicos .... . 
33. Taxa judiciaria .................. . 
34. Taxa de aferição de hydrometros .. . 
35. Rendas Federaes do Territorio do 

Acre ......................... . 
36. 18% sobre a exportação da borra-

cha n1l Territorio do Acre ....... . 

II 

RENDAS PATRIMONIAES 

DOS PROPRIOS NACIONAES 

37. Renda de proprios nacionaes .. : ... . 
38. Idem da Villa Militar Deodoro .... . 

II 

DAS FAZENDAS DA UNIÃO 

39. Renda da Fazenda de Santa Cruz e 
outras ......... .. .... , ....... . 

III 

DAS RIQUEZAS NATURAES E "FÓROS 

40. Pri>ducto do arrendamento das areias 
monazíticas. . . . ............ .. . 

41 . Fóros de terrenos de marinha ..... . 

IV 

DOS LAUDEMIOS 

42. Laudemios .. 

III 

RENDAS INDUSTRIAES 

43. Renda do Correio Geral, de accôr-
do com os dispositivos de n. 16, 
do art. 1•, da lei n. 2.210, de 28 
de dezembro de 1909, pagando 
$040 por 50 grammàs a correspon-
dencia da ou para as repartições · 
da estatística dos Estados e $010 
por 30 grammas as revistas e 

Ouro 

488 :888$888 

. ...... · ....... . 

Papel 

40:000$000 
130:000$000 

5:000$000 

30:000$000 

9.350:00Q$000 

150:000$000 
40:000$000 

25:000$000 

25:000$000 

60:000$000 
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mn1s impressos organizados pelas 
secretarias dos Estados ou repar-
tições subordinadas oparat expedi-
ção para os Estados ou paizes es-
trangeiros e observadas as seguin-
tes disposições: 

a) a correspondencia official da Uniãó 
pagará as seguintes taxas em sei-
los officiaes: 

Officios 50 réis por 25 grammas; 
Manuscriptos e amostras, ·ao réis por 

100 grammas ; 
Impressos, 10 réis por 100 grammas. 

b) a correspondencia do serviço postal 
transitará independente da taxa ou 
de se!los de accôrdo com o dispos-
to no regulamento e na Convenção 
Postal. . 

c) A correspondencia, embora com a de-
claração de serviço publico, só se-
rá considerada official, para o ef-
feito da reducção das taxas, quan-
do tiver o carimbo da repartição 
expedidora e os funccionarios -
remettente e destinatario- forem 
indicados pelos respectivos cargos 
e nunca pelo nome. 

d) Quando houver suspeita de fraude, se-
rá convi<lado o destinatario do ob-
jecto a abril-o, para verificação. 

e) A acquisição dos sellos officiaes se-
rá feita a dinheiro, á bocca do co-
fre, pelos creditas para esse fim 
consignados aos ministerios ou, na 
falta destes, pelas verbas "even-
tuaes" dos respectiv-os orçamentos. 

f) A correspondencia official dos Esta·· 
dos e municípios continúa sujeita 
a taxa -actual. 

g) Gosarão dos favores da lettra b os 
papeis concernentes ao fóro cri-
minal, remettidos ás autoridades 
esta<luaes, ás autoridades federaes; 
os mappas de registro civil quan-
do remettidos simultaneamente á 
repartição de estatística estad<t.$001 
e federal; os livros e authenticas 
eleitoraes; os avisos para o serv·i-
ço do jury; os impressos relativos 
á instrucção publica; os manifes-
tos remettidos á Repartição de 
Estatística Commercial; as respos-
tas dadas a questio-narios e map-
pas remettidos á Directoria Geral 
de Estatística em sobrecartas for-
necidas pela propria directoria. 

Ouro Papel 

··- · -~-· 
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h) Os valores officiaes da União remet-
tidos pelo Correio ficam sujeitos 
ao premio de 114 % (um .quarto 
por centQ). 

i) A' tabella das taxas postaes otdinarias, 
accrescente-se: 1" da taxa modica 
de 10 réis por 100 grammas são 
excluídas todas as publicações de 
distribuição gratuita ou de preço 
meramente commercial, destinadas 
a annuncios, embora contenham 
artigos litterarios ou scientHicos; 
2", os jornaes submettidos a re-
gistro pagam a taxa de impressos, 
salvo quando expedidos pelos edi-
tores; e 3", não serão expedidos 
os maços de jornaes, impressos; 
manuscriptos e . amostras desde 
que não .tenham sido pagas as res-
pectivas taxas. 

i ) Assignatura.,s de caixas - taxa se-
mestral adeantada - Na sub-dire-
·CtQria do Trafego - Caixa sim-
ples, 20$; idem dupla, 30$; idem 
quadrupla, 50$. Nas administra-
ções de 1• classe e agencias espe-
ciaes, 14$. Nas outras administra-
ções, sub-administrações e agen-
cias de 1" classe, 7$. Nas outras 
agencias, 5$; chave sobres alente, 
4$000. 

k) Os vales telegraphicos estão sujeitos, 
além do resp~ctivo premio, ás ta-
xas de 2$500 dentro do mesmo Es-
tado e de 4$500, no caso contra-
rÍQ. 

l) A' corres·pondencia postal da Socieda-
de Nacional de Agricultura, do 
Instituto Historico e Geographico 
Brazileiro, Instituto Archeologico e 
Geographico Pernambucano, Insti-
tutQ Historico e Geographico da 
Bahia, de Bello Horizonte e . de s ... Paulo, será cobrada a taxa of-
fiCial. ...... · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · 

44. Dita dos Telegraphos, fixada a tarifa 
seguinte: 

a) Taxa fixa - 500 réis por grupo ou 
fr.acção de 100 palavras, limitado, 
salvo quant-a aos officiaes, o ma-
ximo de 200 palavras por tele-
gramma. 

b) Taxa urbana de $500 (quinhentos 
réis) por cad.a grupo de 20 pala-

Ouro Papei 

9.000:000$000 
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vras ou fracção, por. telegrammas 
expedidos dentro das cidades e da 
Capital Federal para Nictheroy e 
.para Petropolis e vice-versa . . 

c) Taxa interior de $100 (cem réis) por 
palavra em telegramma expedido 
entre estações de um mesmo Es-
tado, sendo o Estado do Rio de 
J aneiro e o Districto Federal con-
siderados para este fim como um 
só Estado; de $200 (duzentos 
réis) entre estações de Estados di-
versos em toda a extensão do ter-
ritorio nacional. 

Os governos dos Estados pagarão a 
taxa fbça de $025 ( v4tte e cinco 
réis) por palavra, seja o telegram-
ma expedido dentro do Estado, 
seja para Estado diverso, sendo, 
porém, o pagamento á bocca do 
cofre. Esta mesma taxa de $025 
(vinte e cinco réis) pagarão tam-
bem a imprensa e os Senadores e 
Deputados federaes. 

d) Taxa exterior - reduzida a um fran-
co por palavra a taxa terminal e 
a 75 centimos a taxa de transito·, 
mantidas a de 25 centimos para o 
serviço de imprensa e as que vi-
goram em virtude dos convenios 
com as a dministrações platinas e 
vigorando para os telegraphos dos 
gov·emos do Chile e Bolivia as ta-
xas estabelecidas nos convenios 
com a Argentina e o Uruguay. 

e) Taxa semaphorica - Mantida a de 
um franco pQr telegramma, além 
aa taxa do percurso electrico, 
quando houver, e a de 5$ mensaes 
para a assignatura de avisos . marí-
timos dentro do limite de um ki-
lometro. 

f) Taxa radiotelegraphica - Seis fran-
cos por telegramma até 10 pala-
vras e 60 centimos por palavra ex-
cedente, comprehendida nessa taxa 
a da transmissão entre a estação 
costeira e a estação telegraphica á 
qual se achar aquella directamen-
te ligada, cobrando-se tambem a 
taxa do percurso electrico, quando 
houve.r, á razão de 25 centimos 
por palavra. 

g) Taxas telephonicas - Assignaturas 
telephonicas: 50$ por semestre, . 

Ouro Papel 



-541-

pago adiantadamente: conversação 
telephonica: 500 réis por cinco 
minutos; idem entre Rio, Nicthe-
roy, Petropolis e Therezopolis : 2$ 
por cinco minutos e mais 1$ pelos 
cinco ou fracção excedente; pho-
nogramma: 500 réis por 20 pala-
vras e 200 réis por grupos ou fra-
cções de 10 palavras excedentes. 

h) Taxa pneumatica - 500 réis por 
carta. 

i) Taxas diversas-:Mantidas: a de 25$ 
annuaes para os endereços regis-
trados; a de 500 réis por cópia de 
telegramma interior até 30 pala-
vras ou fracção P.e 30; e a .de 50 
centimos por cópia de te!egramma 
exterior até 100 ou fracção de 
100 palavras. 

i) Os te1egrammas, para que possam ser 
acceitos e transmittidos official-
mente pelas estações telegraphicas 
da Repartição Geral dos Telegra-
phos e das estradas de ferro .da 
União devem preencher, além dos 
requisitos do § 9° do art. 101 e 
dos arts.' 103 e tOS do decreto nu-
mero 9.148, de 27 de novembro de 
1911, as condições seguintes: 

I, trazerem a assignatura do expedidor 
seguida da indicação do cargo pu-
blico que este exerce, de modo que 
se possa fa·cilmente v e ri ficar si 
se trata de autoridade federal au-
torizada a fazer uso do telegrapho, 
official,mente; 

II, o nome do destinatario igualmente 
seguido da indicação do cargo pu-
blico federal. 

k) as autorizações de que trata o para-
grapho unico do artigo 10 do re-
gulamento da Repartição Geral 
dos Telegraphos vigorarão para 
cada exercício unicamente, cadu-
cando a 31 de dezembro. 

[. No correr do mez de ·dezembro, os di-
versos ministerio;; remetterão ao 
da Viação uma lista completa dos 
funccion<> rios que devem fazer 
uso official do telegrapho no anno 
seguinte, indicando-lhes o nome e 
o car11:o e ainda quando possível 
os destinatarios aos quaes ordina-
riamente se dirigem. No corrente 
exercício essa lista será organiza-
da em janeiro. · 

Ouro Papel 
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II. As alterações desta lista, durante o 
anno, serão notific:ldas ao Minis-
terio da Viação, .que dellas dará 
conhecimento á Repartição Geral 
dos Telegraphos. 

l) Os telegrammas que forem contrarios 
ás disposições em vig<>r, e que não 
devam por ísso ser considerados 
officiaes, serão remcttidos ao Mi-
nisterio da Viação, que lhes provi-
denciará o pagamento, como par-
ticulares por parte do ·runcci<>na-
rio que os tiver assignado. 

m') si decorridos dous mezcs da data da 
notificação, não tiver sido a re-
partição indemnizada 'C!a importan-
da desses . telegrammas, será sus-
penso ao funccionario o direito de 
usar officialmente do telegrapho .• 

45. Dita da Imprema Nacional e Dia-
rio 0!/icial . .. . .............. . . 

46. Dita da Estrada de Ferro Central do 
Brazil. .. .... .... .. .. ...... . . . 

47. Dita da Estrada de Ferro Oeste de 
Minas . ....... . ... . .. . .... . .. . 

48. Dita da Estrada de Ferro do Rio 
do Ouro ..................... . 

49. Dita do ramal ferreo de Lo rena a 
Piquete .. .. . ................. . . 

50. Dita da Casa da Moeda, sen,do gra-
tuita a cunhagem da moeda de 
ouro ......•.... . . ... ..... .. .. 

51. Dita dos arsenaes ..... .... .... . .. 
52. Dita dos Institutos dos Surdos-Mu-

dos e dos Meninos Cégos .... . . . . . 
53. Dita dos Collegios Militares ...... . . 
54 . Dita da Casa de Correcção .. . .... . 
55. Dita arrecadada nos consulados . .. . 
56. Dita da Assistencia a Alienados . .. . 
57. Dita do Laboratorio Nacional de 

Analyses ..................... . 
58. Contribuição das companhias ou em-

prezas de estradas de ferro, das 
companhias de segur<>s, nacionaes 
ou estrangeiras . . . .... ... .. . .... . 

RECEITA EXTRAORDINARIA 

59. ·Montepio da Marinha . . . .. .. . . .. . . 
60. Dito militar. . . . . .. .... ..... .... . 
61. Dito dos empregados pub!icos .. ...• 
62. Indemnizações .. . ........ . .. .... . 
63. Juros de capitaes nacionaes ...... . . 
64. Remanescentes dos premios d<> bi-

lhet~;:s d~;: lot~;:ria~ f f f f .f f f f f., f f , , , , 

Ouro 

500:000$000 

~ ..... ....... . 

1.600:000$000 

10:000$000 
4:000$000 

13:000$000 
20:000$000 

300:000$000 

t : t · ~ • t ' ' t ' t t r r 
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6.200:000$000 

300:000$000 

36.000:000$000 

4.000:000$000 

160:000$000 

20:000$000 

20:000$000 
10:000$000 

10:000$000 
250 :000$000 

10:000$000 

140:000$000 

200:000$000 

2.300 :000$000 

300:000$000 
700:000$000 

1 . 300 :000$000 
1.200:000$000 

50:000$000 

$0:()00$00Q 
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65. Idem de industrias e profissões no 
Districto Federal e no Territorio 
do Acre ...................... . 

66. Contrib"uição do Estado de São Pau-
lo para pagamento de juros, amor-
tização e respectivas commissões 
do emprestimo de 5: 3.000. 000 ..• 

Ouro Papel 

5.000:000$000 

2.523:996$000 

Total. ........ . · ..•...... 105.295:384$888 347.661:000$000 

RENDA COM APPLICAÇÃO ESPBCIAL 

1. Fundo de resgate do papel-moeda: 

t.• Renda em papel proveniente do 
arrendamento das estradas de fer-
ro da União .................. . 

2.• Product~ da cobrança da divida 
activa da União em papel ...... . 

3.• Todas e quaesquer rendas even-
tuaes percebidas em pape f ...... . 

4.• Os saldos que forem apurados 
no orçamento. . . . ............ . 

5.• Dividendo das acções do Banco 
do Brazil pertencentes ao Thesouro 

2. Fundo de garantia · de papel moeda: 

t.• Quota de 5 %, ouro, sobre todos 
os direitos de importação para con-
sumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 634:500$000 

2.0 .cobrança da divida activa, em 
ouro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 :000$000 

3.• Todas e quaesquer rendas even-
tuaes, em ouro. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 :000$000 

3. Fundo para a caixa de resgate das 
apolices das estradas de ferro en-
campadas: 

Arrendamento das mesmas estradas 
de ferro . . . .. ......... .. .. .... . 

4. Fundo de amortização dos empresti-
mos internos: 

1.• Réceita proveniente da venda de 
generos e de proprios nacionaes .. 

2.• Saldo ou excesso entre o recebi-
mento e as restituições ......... . 

5. Fundo do montepio dos empregados 
publicos, novos contribuintes, de-
creto - n. 8.904, de 16 de ag~sto 

- li e 1.91 \. r r • " ... .. _ • • r • ~ • ·- ••• ' ; 10:000$000. 

800:000$000 

1 . 000:000$000 

2.000:000$000 

2.200:000$000 

4 .000 :000$000 

50:000$000 

5.000 :000$000 

. 800 :090$000 
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6. Fundo destinado ás obras de melho-
ramentos dos portos, executados á 
custa da União: 

I Õ 

Rio de Janeiro ... .' ................... . 
Bahia .................. . .. .... .... . 
Recife ............................. . 
Rio Grande do Sul ................... . 
Parahyba. . . . .............. : ....... . 
C:eará .......... .......... ......... . 
Paraná .......................... .. .. 
Rio Grande do Norte ............. _ .... . 
Maranhão . .. .... .. ............... .. . 
Santa Catharina. . . . . ............... . 
Espírito Santo .•................ .... .. 
Matto Grosso. . . . ...... ... .......... . 
Alagoas . ............... .. ......... . . 
Parnahyba (para o porto de Amarração) 
Aracajú ....... ... ................ . . 

Ouro Papel 

7.000:000$000 4.000:000$000 
800:000$000 
900:000$000 

1 . 200 :000$000 
70:000$000 

200 :000$000 
300:000$000· 
. 40 :000$000 
150:000$000 
120:000$000 
100 :000$000 
100:000$000 
120:000$000 
40:000$000 
40:000$000 

Total. ... . ............ ... . 24.924:500$000 19.850:000$000 

Art . 2.• E' o Presi-dente da Republica autorizado : 
I. A emittir, como antecipaçã-o de receita. no exercício desta lei, .bi-

lhetes do Thesouro, até a somma de 30.000:000$, que serão resgatados até 
o fim do mesmo exercício. · 

11. A receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 41 
da lei n. 628. de 17 de !'etembro de 1851, os dinheiros provenientes dos 
cofres de orphãos. de bens de defuntos e ausentes e do evento, de pre-
mias de loterias, de depositas :das caixas economicas e montes de soccor-
ro e dos depo~ itos de outras origens; os saldos que resultarem do encon-
tro das entradas com as sahidas poderão ser al)plicados ás amortivações dos 
emprestimos inter-nos, e os excessos das restituições serão levados ao 
balanco do exercício. • 

111. A cobrar do imposte de importação para consumo, . 35 ou 50 %, 
ouro, e 50 ou 65 %, papel, nos termos do art. 2•, n. 3, lettras a e b, da 
lei n. 1.452, de 30 de dezembro de 1905. 

A quota de 5 %. ouro, da totalidade dos direitos de importação para 
o consumo. será destinada ao fundo de garantia: o imposto em ouro des-
tinado ás despezas da . mesma 1:atureza e o excedente serão convertidos em 
papel. para attender ás despezas dessa especie. 

Os 50 %, ouro. ~erão cobrados emquanto o cambio se mantiver acima 
r! e 16 d., par 1$. durante 30 di-as con!"ecutivo!". e do mesmo modo só dei-
xarão de ser cobrados depois que. pelo mesmo prazo, elle se mantiver 
abaixo de 16 d . Para o effei-to desta disposição, tomar-se-h a a média da 
taxa cambial durante 30 dias. 

Si o cambio babe ar de 16 d. ou menos, cobrar-~ e-hão rio imposto de 
importação sobre as mercadorias de que trata a lettra a. 65 % em . papel 
c 35 % em ouro. 

IV. A cobrar, nara o funrl·n cief tinado ás obras de melhoramentos dos 
portos, executados á custa da União : 
- 1•. a taxa ·até 2%, ouro, sobre o valor official na impor-taçãn do por-
tn do Rio de Janeiro e das alfandegas dn . Recife. Bahia, Rio Grande do 
Sul, · Maranpão, Ceará, Rio Grande do Norte. Parahvba. Espírito Santo, 
Paraná, Santll Gath!irina, M?-ttQ Çrç$SQ1 Alagôas1 Pamahyba, ~ Aracajú, 
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exceptuadas as mercadorias de .que trata o n. 2 do art. i•; · de~encÍo 3 
importancia arrecadada nos portos cujas obras não tiverem sido iniciad-as 
ser escripturada no Thesouro, separadamente, para ter applicação ás mes~ 
mas obras, opportunamente .. 

2", taxa de um a cinco réis ·por kilogramma, de mercadorias que fo-
rem carregadas ou descarregadas segundo o seu valor destino ou proce-
dencia dos outros portos. ' 

Para accelerar a execução das obras referidas, poderá o Presidente da 
Republica acceitar donativos ou mesmo auxilios a titulo oneroso offere-
cidos pelos Estados, municipios ou associações interessadas no ~elhora
mento, comtanto que os encargos resultantes de taes auxilios não excedam 
do producto da taxa· indicada. 

. V. A fazer o aforamento do terreno cedido ao Centro Hippico Brazi-
leiro para a construcção de uma escola de equitação e estabelecimento de 
concursos hippicos internacionaes, de accôrdo com a legislação em vigor. 

VI. A promover a cobrança amigavel da divida activa, de accôrdo com 
o decreto n. 9.957, de 31 de dezembro de 1912, inclusive a conceder prazos 
razoaveis, afim de evitar que se accumulem grandes sommas não arre-
cadadas. 

Nail dividas provenientes de multas, impostos e outras contribuições 
a cobrança amigavel se deve fazer pela seguinte fórma: ' 

a) para multas e impostos não lançados, dentro de 30 dia&; 
b) para os impostos lançados. 
1", os de responsabilidade pessoal: 
a) si pago em duas ou mais prestações, a cobrança amigavel só ·terá 

Jogar até o vencimento de outras prestações; 
b) si em uma só prestação, dentro de 60 dias; 
2", para os impostos de garantia real, a cobrança amigavel se fará até 

31 de março de cada anno, isto é, até ao encerramento do exercício a que 
corresponder a divida. -

Para os impostos lançados de responsabilidade individual, cujo paga-
mento não se realizar no prazo determinado no regulamento e se houver 
de promover a domicilio a cobranca ou fôr satisfeita fóra do respectivo ·pra-
zo, a multa será, em vez de 10 %, 20 %, que se elevará a 30 %', rio caso 
de ser judicialmente arrecadada. · 

As dividas · remettidas pelas estações fiscaes arrecadadoras ás delega-
cias e Procuradoria Geral da Fazenda Publica para cobrança executiva se-
rão. de,ntro do prazo maximo de 15 dias,· enviadas ao juizo competente, de-
vendo os procuradores fiscae<; promover a immediata cobrança executiva, 
sob pena de responsabilidade criminal e civil devida e immediatamente apu-
rada a requerimento dos delegados fiscaes. 

VII. A modificar a taxa dos direitos de importação, até mesmo dar 
entrada, livre de direitos, durante o prazo que julgar necessario, para os 
artigos de procedencia estrangeira, qué possam competir com os similares 
produzidos no oaiz •pelQs trufttes. 

VIII. A desmonetizar as moedas de prata do cunho anterior ao cunho 
substituído recentemente, do valor de $500, 1$ e 2$, substituindo-as por 
moedas do novo cunho, podendo fixar os prazos dentro dos quaes se deverá 
operar a substituição. · 

IX. A não admittir a despacho nas alfandegas os cognacs, arma· 
gnacs, whiskys. rhums, genebras e úUtras bebidas alcoolicas, .que contive· 
rem mai.s de cinco grammas de impurezas toxicas ( etheres da série gra-
xea furfurol , alcooles superiores, etc.) de que trata o art. 11 da lei n. 559, 
de J1 de dezembro de 1898, por 1.000 grammas de alcool a 100 l!ráos, ou 
duas ~rammas e 50 centigrammas por 1.000 11:rammas de alcool a 50 grá?s. 

X. A effectuar nas estradas de ferro federl!,es o transporte gratuito 
da moeda, de cobre destinad~ a ~er r~c.olhida ~ da de prata e de nickel 
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destinada á circulação desde que sejam remettidas a uma repartição fiscal 
federal. 

XI. A rever o projecto de Tarifas de Alfandegas elaborado pela com-
missão especial presidida pelo ministro da Fazenda, submettendo-o ao Con-
gresso Nacional no mais breve prazo. 

XII. A organizar pautas de preços das mercadorias sujeitas a imposto 
ad valorem, para base de arrecadação do mesmo imposto nas alfandegas e 
mesas de rendas, devendo, no caso de omissão na pauta, .ser calculado o 
imposto pelo valor constante da respectiva factura consular. 

XIII. A estabelecer .nfls alfandegas e onde julgar conveniente o ser-
viço de entreposto para as mercadorias em transito com destino a paizes 
limitrophes, expedindo o regulamento necessario para execução do serviço. 

XIV. A pagar, depois de effectuada a devida arrecadação, 50 % da 
respectiva multa a todos aquellês que descobrirem e levarem ao conheci-
mento da autoridade fiscal qualquer sonegaç.ão das rendas internas prati-
cadas pelos contribuintes. 

XV. A determinar a hora da noite .em que é permittida a visita da 
entrada dos navios nos portos da Republica. 

XVI. A emendar o regulamento .que baixou com o decreto n. 7.473, de 
29 de julho de 1909, de modo a . tornal-o efficiente no que concerne á ob-
tenção dos elementos para a organização de esta·tistica de exportação, para 
o exterior e do commercio interes·tadual. 

XVII. A mandar cobrar em dobro, nos portos da Republica, todas as 
taxas e impostos a que forem obrigados os navios ou vapores nadona·es OU· 
estrangeiros, que navegarem entre os portos do Brazil e os do exterior, 
que fizerem rebates de fretes de productos nacionaes, sob condição de em-
barques exclusivos nos mesmos e que não exceptuarem os vapores de pro-
priedade de emprezas nacionaes e que fizerem abatimento superior a 20 % 
no preço das passagens de vinda de 3" classe para sabida dos portos bra-
zileiros, e, bem assim, a lhes cassar as regalias de paquetes ou quaesquer 
outros favores. 

Art. 3. • As taxas · do Correio Geral serão arrecadadas · na conformida-
de do n. 43 do art. 1• da lei n. 2.719, de 31 de dezembro de 1912, fican-
do abolida a franquia postal e outras quaesquer reducções de taxa ahi não 
consignadas. 

Art. 4.• O Governo abrirá na Imprensa Nacional uma conta para cada 
repartiÇão, só satisfazendo as encommendas feitas por ellas dentro da ver-
ba votada pelo Congresso Nacional e dahi em deante a nenhuma dando 
satisfação sem pagamento á bocca do cofre .. 

Art. S.• Das .quotas de fiscalização de qualquer natureza, 2!5" perten-
cem ao Thesouro como renda sua; os outros 75 % poderão ser applicados 
ao serviço da fiscalização com toda a parcimonia, ainda pertencendo ao 
Thesouro o saldo. 

Art. 6.• Para os effeitos da lei n. 2.407, de 18 de ja:neiro de 1911, 
todos os materiaes importados pagarão a taxa de 8 %' ad valorem. 

Art. 7.• Continuarão em vigor todas as disposições das leis de orça-
mento antecedentes que não versarem particularmente sobre a fixação da 
receita e despeza, sobre autorização para marcar ou augmentar vencimep.-
tos, reformar repartições ou legislação fiscal e que · não tenham sido ex~ 
pres~amente revogadas e se refiram a interesse publico da União. _ 

Art. 8.• As isenções de direitos aduaneiros, de que trata o regulamen-
to que baixou com o decreto n. 8.592, de 8 de março de 1911, ficam res-
trictas aos seguintes casos: . 

I. Aos mencionados no art. 2• das disposições preliminares da Ta-
rifa das Alfandegas, §§ 1• a 21, 23 a 28, 31 a 33 e 36. 

II. Ao can:ã.o ~e. pedra e ao oleo de petroleo brl.!to ou itnpuro, escuro, 
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proprio para combustível e de&tinado para este fim, tão sórnente, quando 
Importado por ou para ernprezas de navegação, estradas de ferro e indus-
trias que consomem vapor, para uso exclusivo das mesmas, as quaes paga-
rão apenas a taxa de 2 % de expediente, sendo a entrada e applicação fis-
calizadas pelo Governo e ficando, nos demais casos, ambos .os combustí-
veis isentos de direitos de importação, mas sujeitos ao pagamento da taxa 
de 1 O % de expediente. . 

III. A's em prezas que gozarem da clausula de isenção em virtude de 
contr.acto anterior, fic11-ndo o . Governo autorizado a conced.er nas novações 
ou modificações de contratos, que contenham isenção de direitos aduaneiros, 
urna taxa variando de 5 a 8 % ad valorem em compensação da isenção, que 
em todo o caso será eliminada. · 

IV. Aos adubos naturaes ou artificiaes .que não possam ter outro uso 
ou applicação; sulfato de potassio, chlorureto de pota&Sio, kainit, sulfato 
de ammonio, superphosphato de calcio, escorias de Thomar, guano ani-
mal e artificial, salitre impuro oo Chile e· as misturas de adubos contendo 
potassa, acido phosphorico e azoto, os quaes gosarão tarnbem de isenção 
da taxa de expediente e, bem assim, os machinismos e apparelhos destina-
dos ás emprezas de adubos de origem animal. 

V. Ao gado vaccurn que fôr introduzido pelas fronteiras dos Estados 
do Rio Grande do Sul e de Matto Grosso, destinado á criação, consideran-
do-se destinado á criação o gado que contiver 42 % de vaccas de tres an-
nos para cima, inclusive dous touros, 30 % de novilhas de dous annos a 
tres, 28 % de novilhas de dous annos para baixo. 

VI. Aos apparelhos e instrumentos importados pelos institutos de agro-
nomia e veterirtaria destinados aos seus laboratorios e gabinetes. 

VII. Aos materiaes de construcção, as installações, moveis e mobi-
liaria importados pelo Instituto Geographico Historico da Bahia e pelo Ly-
ceu de Artes e Officios da Bahia para seus respectivos edifícios, em cons-
trucção na capi·tal do Estado da Bahia, que pagarão a taxa de expediente 
de conformidade com a legislação em vigor. · 

Art. 9." Os objectos mencionados no art. 2• oas preliminares cita-
das §§ 1 • a 8", 11 a 16, 18 a 20, 26, 25, 31 a 33, 36 e os animaes constan-
tes da alínea 5" dú art. 2•, swsarão tambern da isenção de expediente de 
que trata o art. 560 da Consti-tuição das leis das alfandegas. 

Art. 10. Na expressão livre de direitos, ou livre oe direitos aduanei-
. ros, consignada em lei, decreto especial ou contracto, só se comprehen-

dem os direitos de importação para consumo. A isenção de quaesauer ou-
tras taxas só terá Jogar si em lei, decreto especial ou contracto estiver ex-
pressamente consignada. 

Art. 11 . Ficam supprimidas as reducções· constantes da lei n. 2.524, 
de 31 de dezembro de 1911 , que não estejam expressamente mencionadas 
nesta lei. 

·Art.· ' t 2. O material destinado aos serviços de saude e assistencia pu-
blica, á· luz, força, viacão urbana, excluído o material destinado ás instal-
lacões particulares, abastecimento de· agua. rêde de esgoto, calçamento. in-
clusive britadores e saneamento, embellazamento. motores respectivos e rô-
los compressores para macadamização. incineração do lixo, melhoramentos 
de barras é portos, pontes, estradas de ferro e viação electrica. destinado 
~ labora-torios de analvzes. para colonias correccionaes. prisões com traba-
lhos, materiaes destinados á praticagem de portos e desobstrucção de bai-
xios e _ canaes para ser apolicado pelo ~?;o vemo dos Estados e munidpios, 
inclusive o Districto Federal. á reouisicão delles, em suas obras feitas por 
:td!T'inistração ou por contractos, pagarão 8 % do seu valor. que se enten-
derá ~er o commercial ou da factura, quando !?~ tratar do ·material para sa-
neamento, ; · " • _ . • 
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Art. 13. Pagará igualmente 8 % sobre o valor -o material fluctuante 
para o serviço de navegação àos rios e lagôas da Republica. 

Art. 14. Continuam em vigor as reducções mencionadas no art. 2" 
alinea 11, da lei n. 2.524, de 31 de dezembro de 1911, exceptuados os ar~ 
tigos comprehendidos entre os materiaes de custeio e sobresalentes de que 
trata o § 36, art. 2", das disposições preliminares das tarifas das alfande-
gas, por estp.rem isentos de direitos aduaneiros. 

Art. · 15. A's casas e institutos de carida-de e assistencia publica gra-
tuita será concedido o abatimento de 90 % sobre as taxas da tarifa vi-
gente para as drogas e medicamentos em geral, folhas, sementes, plantas, 
flôres, fructas e raizes medicinaes, para instrumentos e apparelhos cirur-
gicos, apparelhos e instrumentos physicos, especiaes ao tratamento medico 
e desinfecções, aos curativos de Lister, aos artefactos e fazendas que não 
tiverem similar na producção nacional, de algod-ão, lã e linho, pa-ra uso dos 
doentes e assistidos. 

Art. 16. Quer para as isenções de direitos, quer para os abatimentos 
e reducções consignados na presente lei, serão obsérvadas as formalidades 
e condições do decreto n. 8.592, de 8 de ·março de 1911. 

Art. 17. As isenções constantes dos §§ 26 e 32 do art. 2• das preli-
minares da tarifa são da competencia do Ministro da Fazenda e as demais 
da dos in'spectores das alfandegas. 

Art. 18. As peças de mobilia avulsa pagarão o triplo das taxas das 
peças de madeira soltas, conservada a mesma razão da tarifa. 

Art. 19. Fica revogado o art. 26 da lei n. 2.524, de 31 de dezembro. 
de 1911, mantidas as disposições anteriores a essa lei. 

Art. 20. As reducções constantes da presente lei, com excepção das 
relativas ás casas e institutos de caridade, e materfal para saneamento, 
serão calculadas sobre o valor official quando a mercadoria tiver taxa 
fixa na tarifa e sobre o valor commercial quando tarifadas ad valorem. 

Art. 21. São autorizadas as mesas de rendas federaes ·da fronteira a 
despachar obj ectos conduzidos por passageiros ·em suas bagagens, os quaes, 
não podendo ser considerados de commercio e estando dispensados de fa-
ctura consular. são sujeitos a direitos, desde que o valor dos mesmos não 
exceda de 320$, sendo, si exceder, remettido á alfandega mais proxima. 

Art. 22. As expressões "dinheiro em conta corrente" ou outras equi-
valentes, usadas como prova de solução ou amortização de divida, bem 
como os avisos de recebimento de quantias, sob qualquer fórma, corres-
pondem a recibo para o effeito de obrigar ao devido sello, sob as penas da 
lei, ás pessoas cuj ós nomes figurarem nesses documentos. 

Art. 23. Ficam isentos do imposto do sello as cámbiaes emittidas pelo 
Banco do Brazil, as operações ·que realizarem os bancos de custeio rural, 
organizados sob a fôrma cooperativa de credito, bem assim as · caixas ru-
rar:-s ou urbanas que se fundarem sob a fôrma cooperativa de c-redito · e 
sob a ·base ·de responsabilidade · pessoal, solidaria e illimitada, visando mais 
facilitar e desenvolver o credito agrícola do que lucros directos dos asso-
ciados. · 

Art. 24. Ficam tambem isentas de qualquel sello proporcional ·a cons-
tituiÇão de bancos, hypothecarios ou agrícolas, e as obrigações ao portador 
( debentures) por elles emittidas, uma vez que taes estabelecimentos ·se-
jam ou tenham sido fundados com a cooperação e immediata fiscalização 
dos governos da União ou dos Estados, afim de fornecerem á lavoura au-
xilio de capitaes. · 

· Art'. 25. Permanece em vigor o art. 7• da lei n. 1.837, de 31 de de-
zembro de 1907, reduzindo a quatro mezes o prazo de 10 ahi concedido. 

Paragrapho uni co . . O ·Presidente da Republica informará ao Congres-
so, em sua proxima reunião, da execução deste preceito legal. . . ~ . 
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Art. 26. Ficam obrigados os fabricantes de mercadorias suj eítas ao 

impostü de consumo á applicação de rotulos em seus productos, nos quaes 
se declare o nome do fabricante ou empreza fabril registrada na estação 
fiscal competente e situação das fabricas: · 

a) as fabricas .que venderem artigos acondicionados em cascos nes-
tes farão gravar em tinta indelevel ou a fogo aquellas declaraçõ~s, fi-
cando sujeitos á rotul~gem, por unidades, os pacotes de velas, de phos-
phoros, os maços de cJgarros, os pacotes de fumo e todas as demais uni-
dades tributadas, como sejam: bengalas, chapéos, sabonetes em barra ou 
de qualquer feitio, especialidades pharmaceuticas, etc. ; 

b) os tecidos nacionaes de quaesquer generos ficam sujeitos a pena~ 
ao rotulo declaratorio de-i·ndustrla brazíleira; 

c) aos industriaes que, na vigencia desta disposição legal, derem sa-
hida aos seus productos das fabricas sem se acharem devidamente rotula-
dos, serão applicadas as multas estabelecidas no art. 122, n. 3, lettras 
d e g, do regulamento annexo ao decreto n. 5.890, de l O de fevereiro de 
1906. 

Art. 27. As taxas a cobrar pelas cartas de saude serão as seguintes, 
pagas mediante sello adhesivo: 

a) para navios estrarig·eiros (á V·ela ou a vapor) 10$000; 
b) para navios nacionaes (idem) 5$000, excepto para os paquetes que 

fizerem a cabotagem nacional. 
Art. 28. Fica supprimida a exigencia do despacho nas alfandegas e 

mesas de rendas da Repub!ica, das baga:gens dos passageiros que se destinam 
ao exterior. · 

Art. 29. As embarcações entradas em domingo ou feriado, ou depois 
ae fechado o expediente nas alfandegas, poderão ser despachadas na guar-
da-moria, assignando os agentes ou consigna.tarios termos de res-ponsabi~ 
!idade pélos impostos, despesas ou multas em que incorrerem os referidos 
navios. Esta disposição aproveita aos navios .que entrarem e sahirem no 
mel>mo dia. 

§ uni co. O termo a que se refere este artigo deverá ser liquidado den-
tro de 48 horas uteis, sob pena de ser cassada esta faculdade aos relapsos. 

Art. 30. Os navios que entrarem nos portos da Republica para re-
frescar, receber mantimentos, deixar naufragas, doentes e arribados, pa-
garão i 2, como unico imposto. 
. Art. 31 .. A cobrança ·das licenças pela Municipalidade do Districto 
Federal, uma vez que tenham relação com o imposto de industria e pro-

.fissões, não será liquidada sem que seja apresentado o docu~ento de que 
este imposto foi pago no Thesouro Nacional. 

Art. 32. Fica elevada a 10% a toleranda a que se refere o art. 108 
do actual regulamento dos impostos de consumo para differenças entre 
quantidades de sal constantes do manifesto e as verificadas na descarga. 

Art. 33. O warrant pagará o sello fixo de 300 réis, quando fôr endos-
sado pela primeira vez, ficando assim equiparado .ao recibo nas n:tercado-
rias depositadas nos armazens geraes e ao conhecimento de deposito para 
effeito fiscal. 

Art. 34. A disposição do art. 19 da lei n. 1.313, de 30 de dezem-
bro de 1904, não tem applicação ao porto do Rio de Janeir.o, pagando, en-
tretanto os navios que entrarem pela barra do mesmo, a tttulo de conser-
vação cto portü, a taxa de um real por kilogram~a de :nercadoria embar-
cada óu ·desembarcada, exceptuadas . as de . producçao nacwnal, o carvão de 
pedra e o oleo de petroleo, que ficam isentos . . 

O Governo providenciará, tanto quanto possível, tambem no- porto do 
Rio de Janeiro, sobre a atracação dos navios de passageiros. 
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Art. 35. _Conti_núa e~ vigor a autorizaçã<! dada a<J .Governo para ad-

optar _uma tanfa dJfferenc1al para um ou ma1s generos de producção es-
trangeir~, podendo. a redu~ção att!ngir até o limite de 20 %,. limite que, pa-
ra a farmh~ de tngo, _sera de at~. 30 % e reducção que sej-a compensadora 
qe concessoes aduaneiras e facilidades commerciaes feitas a generos de 
pro<}ucção brazileira, cog10 o café, a herva-matte, o assucar, o alcool, o 
cacao, o fumo e o algodao. 

Art.· 36 O imposto de pharol será cobrado em ouro ao cambio de 27, 
assim como o de doca. 

Art. 37. Fica equiparada a taxa de importação de vehiculos de tra-
cção animal para o transpqrte de passageiros e carga - arts. 308 e 806 
da Tarifa - á taxa de automoveis. · 

Art. 38. Ficam sujeitos a direitos de importação os 'rebocadores, lan-
chas e mais embarcações construídas no estrangeiro e que arquearem me-
aos de 200 toneladas, quando importadas para trafego nos portos. 

Art. 39. Continúa em vigor a disposição do art. 8", paragrapho uni-
co, da lei n. 2.21 O, de 28 de dezembro de 1909. 

Art. 40. Nenhuma restricção podePá ser estabeleci<ia á entrada e ao 
commercio, na Capital Federal, de generos ou mercadorias procedentes dos 
Estados da União. 

Art. 41. Os beneficios resultantes de quotas lotericas entendem-se 
prescriptos p.ara terem o destino determinado na lei n. 2.321, de 30 de 
dezembro de 1910, e no decreto n. 8.597, de 8 de março de 1911, desde 
que as instituições beneficiadas não os reclamem dentro do. prazo de cin-
co annos, a contar da data em que os mesmos forem recolhidos ao Thesou-
ro, á sua disposição. 

Art. 42. No art. 757 da Tarifa das Alfandegas, depois da palavra 
"desarmadas", acrescente-se: exclui das as portas, j anellas, caixilhos, ca-
lhas, columnas e tudo quanto não constitua propriamente peça para o es-
queleto das construcções. 

Art. 43. O expediente a que estão sujeitos os generos livres será pa-
go nas mesmas especies que os direitos de importação para consumo, e 
incidirão nas mesmas penalidades, nos casos de differença verificada na 
respectiva conferencia. ; 

Art. 44. A expedição de valores em dinheiro, por via postal, será 
feita em sobre-cartas de papel telas da taxa de 300 réis, que serão fecha-
das com lacre e fecho especial, fornecidos pelo Correio, estando inclui-
dos nessa taxa o registro e o recibo destinatario, sem prejuízo do respe-
ctiv<J premio e a taxa do porte. 

Art. 45. O decreto n. 5.990, de 10 de fevereiro de 1906 (imposto de 
consumo) será observado com as seguintes alterações: 

a) no § 7• do art. 1", supprimam-se as palavras - indicado em doses 
meclicinaes. b) no art. 2", § 2•, ás aguas denominadas syphão ou soda, accrescente-~e: 

" ... e semelhantes, xaropes de limão, groselhas, gomma, etc:, propr10s 
para refrescos". 

c) no art. 2• § 2•, as taxas do amer picon, bitter, f~rnet ~ranca, ver-
mouth e bebidas semelhantes ficam alteradas pela segumte forma, exce-
ptuado para o cognac, sujeito 'ainda assim á disposição da leHra g: 

Por litro . ....................... • · .. · · ·. · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Por garrafa. .. . . ............... · · · · . · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Por meio litro. . . . .• · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , · · · · · : • · · · · · · 
Por meia garrafa ............ · .. · · .. · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · 

$300 
$200 
$150 
$100 
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ct) no art. 2•, § 2•, as taxas da cerveja de baixa fermentação ficam 
alteradas pela seguinte fórma: 

Por litro. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . $075 
Por garrafa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . . . • . • • • • . . . . . . • . • $050 
Por meio litro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . $038 
Por meia garrafa. . . • . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . . • . . . • • . • • . . . . . . . . . $025 
~.Z.Jf:· . . ' . i. 

e) - ao art. 2•; § 2•, accrescente-se: 
Aguas mineraes naturaes, para mesa, gazozas ou não, de procedencia 

estrangeira: 
Por litro. · . . . .. ...........•. . . : ............................. . 
Por garrafa ................... ~ ... , ............... : .. ..... . 
Por meio litro ......................•......•....... . .......... 
Por meia garrafa. . . . .. . .....•.................... · ........ . .. . 

f) no art. 2•, § g•, a taxa do acido acetico fica. alterada pela 
te fórma: 

Acido acetico, solido: 
Por 250 grammas ou fracção .............••.................... 

Acido acetico, liquido: 
Por litro ....................... , ....... , .•.•....••.......... 
Por garrafa. . . . ....... · .....•...•.......•.•................ : . 
Por meio litro. · . . .............................•............. . 
Por meia garrafa ....................................... . ,, .. .. 

$040 
$030 
$020 
$015 

seguin~ 

$150 

$600 
$400 
$300 
$200 

g) fica estabelecida a taxa proporcional para o meio litro do vina-
gre e de todas. as bebidas tributadas: 

j) chapéos para cabeça: 

Para homens e meninos : 
a) de palha do Chile, Perú, Manilha, semelhantes até o preço de 

10$000 . . ..................................... :. . . . . . . $500 
b) de lã. . . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . $300 

k) no art. 2•, § 4• - Sal, accrescente-se: 
O chlorureto de sodio, refinado ou purificado em laboratorios chi-

micos, destinado exclusivamente á salga dos productos das fabricas de 
lacticinios, pagará a taxa de 10 r.éis por 250 grammas ou fracção, po-
dendo sahir dos laboratorios em saccos ou outrQs envoltorios semelhan-
tes, com o peso pelo menos de 50 kilogrammas. 

Art. 46. Pagarão sómente 8 o/o sobre o valor todos QS apparelhos e 
accessorios destinados exclusivamente ás applicações industriaes de alcool, 
como força, luz e aquecimento. 

Art. 47. Pagará 4% do valor, que será o da factura, o material es-
colar para escolas publicas primarias gratuitas, importado pelos governos 
dos Estados, do Districto Federal e dos municípios. 

Art. 48. Aos machinismos e accessorios destinados aos estabeleci-
mentos de fabrica de cimento será applicada a tarifa de 8 %' ad va1orem. 

Art. 49. Pagarão 8 % do seu valor os machinismos e pertences de 
prLneira installação, importados para indivíduos ou emprezas .que se pro-
puzerem a desenvolver as appli.cações do algodão e de fibras animaes ou 
vegetaes no fabrico de linhas de carretel e retrozes, ou utilizando os- mes-
mos productos em industrias ainda não exploradas ou sem congeneres no 
p~~ L • 
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Art. 50. Pagará 8 %, ad valor em o material importado para as 
obras da cathedral de S. Paulo, com excepçào do que fôr considerado-
obra de :;:rte - que será despachado livre de quaesquer direitos. 

Art. 51. O material importado pela Associação Cornrnercial de Per-
nambuco, para :::onsttucção e installação do seu novo edificio, na Aveni-
da Central, cidade do Recife, pagará 8 % ad- valorem. 

Art. 52. Pagarão 4 % do valor cornrnercial os artigos especificados 
no § 35 do art. 2" da tarif.a, nos termos do mesmo paragrapho. 

Art. 53. Pagarão tarnbern 8 % ad-valorem as cercas conhecidas sob 
a denominação de "Cerca Arnericana"i consistente em um quad;ila~ero 
formado por fios que se cruzam horizontal e verti.calrnen·te, inclusive os 
respectivos rnoirões de ferro ou de madeira, quando importados por agri-
cultores ou criadores e as telas rneta!li.cas rnillirnetricas, destinadas á pro-
tecção de habitações contra os mosquitos. · · . 

Art. 54. No art. 986 da tarifa, depois das palavras "bombas a v a~ 
por", accrescente-se: "hydraulica-s e de ar quente". · 

Art. 55. Só poderá o Governo usar das autorizações para a abertu-
ra de creditas constantes da lei de orçamento sem verbas especificadas, 
ou das autorizações concedidas por leis especiaes, no segundo semestre 
de exercício e dentro do excesso verificado sobre o orçamento da renda 
arrecadada no primeiro e por ella calculada para o segundo, ernquan-to a 
deste não fôr conhecida. Esta disposiçã-o não cornprehende os creditas sup-
plernentares componentes da tabella B. 

Art. 56. As companhias de seguros, as associações de peculios e 
pensões e sociedades congeneres pagarão, para fiscalisação, ficando ex-
tinctas as quotas fixas, que actualrnente pagam. 

1 •, em relação aos prernios de seguros terrestres e marítimos 2 % 
( dous por cento) sobre os que forem · arrecadados por seguros . effectuados 
durante o exercício; 
· 2•, quanto aos prernios de seguros de vida, peculios, pensões e ren-
da vita!icia, 2 o lo o ( dous por mil) sobre os -que forem arrecadados du-
rante o exér-cicio. 

Por conta da . renda dessas contribuições, proverá o Poder Executi-
vo sobre a melhor fiscalização das mesmas companhias e sociedades. 

Art. 57. Não será perrnittido nas a.Jfandegas e · mesas de rendas o 
despacho de rner.cadorias importadas para o ·consumo do Brasil sem que 
os seus donos ou consignatarios apr·esentern a primeira via de factura 
consular, salvo si requererem assignatura de um ·termo de responsabili-
dade pela apresentação desse documento dentro do prazo irnprorogavel 
de 90 dias; fi-cando, assim, derogado o n. 1 do art. 23, do decreto nu-
mero 1.103, de 21 de novembro de 1903. 

t.• Haverá um livro especial, devidamente numerado e rubricado, pa-
ra lavratura de termos de responsabilidade, que serão _ numerados e dos 
quaes constarão, á vista da primeira via da nota de despacho, depois de 
paga, a irnportancia total, em ?uro e papel, dos direi·tos e taxas, bem 
corno o numero e data da refenda nota. 

2.• No verso da primeira via da nota, a que deverá ficar pregado ou 
collado o requerimento, o empregado inc~bido de lavrar o termo ~. obri-
gado a declarar á tinta vermelha: "Ass1gnou termo de responsabilidade, 
nesta -data sob' n .... para apresentaÇão da primeira via da factura con-
sular". E~sa declaração poderá ser fei·ta por meio de carimbo e será as-
signada pelo respectivo empregado. . a.• Sob pena de responsabilidade pessoal do conferente de sabida; 
apurada em .qualquer tempo e punida com a suspensão por tres dias e 
perda dos respectivos vencimentos, nenhuma mercadoria será desembar-
çada sem que da nota de despacho conste o cumprimento do § 2•. . 
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4.• Findo o prazo improrogavel de 90 dias, o empregado encarregado 
do livro de termos de responsabilidade é obrigado a fazer communicação 
desse facto ao inspector da Alfandega, que imporá aos donos ou consigna-
tarios das mercadorias a multa de 50 o/o sobre a importancia total dos di-
reitos e taxas; constante do termo respectivo. 

··· Essa - multa deverá ser paga dentro de 48 horas, procedendo-se a sua 
cobrança executivamente, si não fôr effectuado o pagamento dentro daquel-
le prazo. · · 

5." Effectuada a cobrança da mul-ta, amigavel ou executivamente será 
a respectiva importancia escripturada em - receita eventual - da~do-se 
imme>diatamente baixa no termo de responsabilidade, com declaração de ha-
ver sido cobrada a multa. 

6." Apresentada a factura consular, dentro do prazo de 90 dias, será 
logo dada baixa no termo respectivo, independente de petição, mas por 
meio de despacho do inspector da Alfandega, na propria factura, dizendo: 
"Dê-se baixa no termo de responsabilidade". 

Na factura o empregado respectivo declarará: "Dei baixa no termo 
de responsa-bilidade n. . ", datando e assignando. 

Art. 58. Não poderão ser despa-chadas nas ;llfandegas e mesas de 
rendas da Republica as mercadorias que houverem soffrido transbordo em 
portos estrangeiros, sem que sejam acompanhadas de certificado de tran-
si•to, passado pelo respectivo agente consular, o qual deverá conferir com 
a primeira via do certlficado de que trata o decreto n. 8.547, de 1 .de fe-
vereiro de 1911. · 

Art. 59. O aluguel mensal dos proprios nacionaes que não estejam 
sendo aproveitados exclusivamente em serviço publico será cobrado á ra-
zão de 7 o/o, no mínimo, cal-culados sobre o valor de cada um delles. 

§ 1." Quando o · habitânte do predio fôr funccionario publico, que o 
occupe em razão do cargo, por determinação do Governo ou por disp osi:: 
ção da lei ou regulamento, o pagamento, a titulo de aluguel, será de 15 o/o 
aos vencimentos totaes do mesmo funccionario, descontados mensalmente. 

§ 2." Exceptuam-se da disposição supra o Presidente da Republica e 
os funccionarios civis ou militares -que, em razão das funcções que exer-ce-
rem, habitarem os referidos predios. 

§ 3." A administração do respectivo serviço, ~nclusive a avaliação, fi-
cará a cargo da directoria do Patrimonio Nacional, que effectuará a pon-
tual cobrança dos alugueis, recolhendo a importancia mensalmente ao the-
souro, e providenciará directamente, por intermedio do procurador dos Fei-

• tos da Fazenda, quando tenha de compellir ao pagamento o locatario re-
misso. 

Art. 60. O Governo venderá em hasta publi<:a tod·os os automoveis 
pertencentes á União, destinados a transporte de pessoas, excepto os neces-
sariC's: 

1a) ao serviço do Palacio Presidencial, que não poderão exceder de 
dous. 

b) ao serviço de policia do Districto Federal, que não poderão exceder 
de cinco, sendo um para o serviço do chefe de Policia, um para o delega-
do auxiliar em serviço de dia e tres para os inspectores da Guarda Civil, 
de Vehiculos e de Segurança; 

c) um para o serviço medico legal; 
d) ao serviço de saude publica, sendo -um para o director geral e dous 

para os serviços urgentes da repartição; 
e) ao serviço de assistencia _e prophylaxia do Minis,terio da Guerra, 

tres; . 
f) ao serviço de esgotos, agua e illuminação da Capital Federal, tres i 



g) para o Corpo de Bombeiros e forças armadas, os necessarios ao 
serviço e transporte collectivo do pessoal. 

Paragrapho unico. Nenhum funccionario, sob pena de incorrer na 
sancção ao art. 210 do Codigo Penal, poderá utilizar-se, por si ou por ou-
trem, dos automoveis pertencentes á União, a não ser em serviço publico 
ou a proposito de actos ou solemnidades Mficiae:s. 

Art. 61. Quaesquer alterações da tarifa só entrarão em vigor quatro 
tnezes depois da publicação das leis que a decretarem, ficando sujeitas ás 
:!Lxas da Tarifa então em vigor as mercadorias cujo conhecimento de em-
barque tenha data anterior áquella em que terminar a vigen.cia das referi-
das taxas. 

Art. 62. O Governo apresentará no anno vindouro a relação dos con-
tractos em .que houver clausula de concessão de isenção de direitos inte-
gral ou parcial com a discriminação dos artigos favorecidos. 

Art. 63. Nos reJ.ogios de parede, de cima de mesa ou de descançar no 
chão, é i.ndifferente o modo de accionar o movimento, seja p·or meio de peso, 
mola, eleotricidade ou qualquer outro. 

Art. 64. Os .dentistas estabelecidos ficam equi·parados aos medicos para 
os effeitos da arrecadação. 

Art. 65. Os bancos ·que mantiverem 10 agencias nos Estados da Repu-
blica, sendo uma em cada Estado, terão a reducção de 50 % no imposto de 
dividendo; os que mantiverem uma agencia em cada um dos Estados go-
sarão da isenção do mesmo imposto. 

Art. 66. Fica reduzida de 50 o/o a taxa sobre sal refinado ·ou purifica-
do - 2" parte do § 4• do art. 2• do regulamento dos impostos de consumo. 

Art: 67. As taxas do imposto de consumo, sobre as perfum.arias e as 
especialidades pharmaceuticas, são as seguintes: 

Productos, cujo preço não exceda: 
De mais de 5$ a 10$ a duzia, cada unidade, 40 réis; 
De mais de 10$ a 15$ a duzia, cada unidade; 60 réis; 
De mais de 15$ a 25$ a duzia, ·cada unidade, 80 réis; 
De mais de 25$ a 45$ a duzia, cada unidade, 100 réis; 
De mais de 45$ a 60$ a duzia, cada unidade, 200 réis; 
De mais de 60$ a 120$ a duzia, cada unidade, 500 réis; 
De mais de 120$ a duzia, cada unidade, 1$000. 
Art. 68. Ficam equiparadas as tarifas na Estrada de Ferro Central do 

Brazil e na Oes<te de Minas para o transporte de carvão de pedra, cimen-
to nacional, machinismos para a primeira installação de usinas industriaes 
e para os sobresalentes destes; vigorando, para estes transportes, a tabel-
la 14• das tarifas da Estrada de Ferro Central do Brazil, approvadas pelo 
decreto n. 10.286, de 23 de junho de 1913, com 25% de abatimento em re-
lação ao carvão e ao .cimento nacional. 

Art. 69. O material para o abastecimento de agua, rêde de esgotos e 
illuminação electrica dos municípios será despachado nas estradas de. fer-
ro da União, pela tarifa mais baixa, mediante requerimento dos p_re.siden-
tes das municipalidades aos directores dessas estradas de ferro e copia das 
facturas dos objectos a serem despachados . . 

Art. 70. Ficam reduzidas a 50, 100 e· 150 réis, lettras d, e e f do § 
14 do art. 2• do reg. n. 5.890, d.e 1 O de fevereiro de 1.890, as taxas do 
imposto de consumo sobre tecidos de lã ou lã e algodão, sendo reduzida a 
taxa lettra f sobre os artigos exclusivamente de algodão. 

Art. 71. Revogam-se as disposições em contrario. . . . 
Sala das Commissões, 1 de dezembro de 1913. - R1bezro ]unquezra, 

presidente. - Homero Bapt!sta, relator._- Pereira Nun.es. - Raul Fer-
nandes. - Octavio Mangabe1ra. - Galeao Carvalhal. - Caetano de Albu-
querque. - joifu Simplicio. - Manoel Borba. 
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DISCUSSÃO 

O Sr. Martim Fra.ncisc:a (movimento de attenção) - Sr. Presidente 
a firma nacional Brasil & Republica, está em más condições financeiras: 

Seu passivo exigível é maior que seu activo realizavel. 
Sessão de Da parte publica de sua escripturação. já não é licito ex-

s ele Deze1nlwo cluir a vizinh!llllça da f.allencia. 
A?dicionad\5 as resp?nsabilidades geraes, esta-

ctuaes e mummpaes da fuma Brasil & Repubhca, excedem ellas de cinco 
milhares de contos de ·réis, indo além do decuplo da receita annua·l orçada 
a totalização do seu debito. Vai cessar, e já a a-rrecadação do segundo se-
mestre do actual exercido o patenteia, esse excesso de renda que no ul-
timo decennio e numa média calculada em nove por cento, ia · retardando os 
effeitos da rígida insistencia com que o Executivo se habituara a gas·tar 
vinte e um por cento annualmente a mais do que lhe fôra determinado pelo 
Legislativo. No exercício de 1912, só em creditos addicionaes, gastou a f-ir-
ma Brasil & C. quatrocentos contos por dia; e aos inactivos, ferventes culto-
res da ociosidade, favoreceu ella com a dilatada quantia de trinta e dous 
mil contos! Tornai-lhe a somma das despezas; dividi-a em tres partes e, 
com exíguas differenças, uma parte irá par.a o serviço da divida, outra para 
as forças armadas, e á terceira caberá attender ás demais necessidades pu-
blicas. 

Afflictivas, portanto, ruins no fundo e na fórma, as condições em que 
se acham as finanças da nossa patria. Nunca estiveram tão deprimidas e 
tão deprimentes. Decresceram as rendas de exportação;. falta consequen-
temente o dinheiro; diminuem os descontos bancarias; sóbe a taxa de ju-
ros; baixam os nossos ti·tulos nas praças européas; começa a ser liquida-
do com o ouro da Caixa de Conversão o deficit da nossa exportação; va-
cillam tentativas de emprestimo externo; mais de cem mil contos, credores 
fluctuantes, instam famintamente ás portas do Thesouro pelo processo de 
suas contas em retardamento inexplicavel; e, lá do outro lado do Atlantico 
o credor extrangeiro, conhecendo-nos e observando-nos mais do que nós 
nos conhecemos e nos observamos; cançado deste nosso systema de con-
trahir emprestimos para pagar emprestimos; agente maneiador desses pro-
veitos monetarios que conduzem da fiscalização á antichrese e da antichre-
se ao protectorado, certo cogita de um Egypto sul-americano, supprimindo-
nos do numero dos povos livres com a mesma serenidade resoluta com que, 
incinerando títulos assignados pelo hospede, reinante, os banqueiros Fug-
ger supprimiam no individuo Carlos V a independencia e o pudor. (Muito 
bem!) 

E não é tudo. Collaborada pelo azar das o\.igarchias estaduaes, e obscure-
cendo a perspectiva de melhores dias, a baixa dos nossos mais rendosos 
productos de exportação. o café e a borracha, ahi está signifi.cando a repli-
ca da lei da offerta e da procura aos desvairados projectos de intervenção 
administrativa no phenomeno da troca e, mais, traduzindo o merecido casti-
go á subserviencia do contribuinte que os applaudiu. Concorrendo efficaz-
mente com oo seus · perniciosos effeitos para a carestia da vida, e, conse-
quen1emente, para concordat.as . commerciaes e in~endi_os, suicídios e. ass!ll-
tos á propriedade, o protecciOmsmo, sanguesuga msaciavel e trapaceira, In-
siste em p-romover, na medida de sua~ obstin~as forças, o desassocego. e o 
empobrecimento a que estamos reduzmdo, apos um seculo de autonomia, o 
grande legado luzo-ibero q~e recebemos da, 12equena metrop~le. E, para 
que uma nota comica v~~ha mtervallar essa sene de appre~ensoes, ql!e con-
demnam ao receio justificavel e ao pavor que se approx1ma do ammo do 
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patriota, cumpre assignalar não só ~ sa_gacidade politiqueira com que, a 
pr_etexto de _refor~na ~a':'al _se bu~a Impor ao futuro Presidente da Repu-
?,hca a co,~tmu~çao. mmi~ten~l da 1ncompeten~ia provada ~a. catastrophe do 

Guarany , mais amda, a gmza de defesa naciOnal, a exquisita audacia· com 
que é mantida, na Alfandega de Bella Vista a ordem superior do contra-
bando eft'ectivo (rLSIO). ' 

Disso, desse ctesconceito angustioso e louco, quaes os -responsaveis? 
Mas que vale, Sr. Presidente, discernir cumplicidades e estygmatizar cul-
pados':' Palavras não curam males, e a obrigação dos .que aceitam manda-
to~ p oli~icos é tentar, _quando menos alfitrar, medidas que prolonguem a 
existencia do corpo social a que pertencem. Se assim p-rocedi, simples jor-
nalista em S. Paulo, desejando afastar minha terra do perigoso plano da 
valorização do café, sob maior pressão de motivos devo dess·a mesma fór-
ma agora agir em pró! dos interesses, maiores e mais arriscados da aotua-
lidade nacional. ' 

Valorização do café: como estas tres palavras organizaram a desgraça 
paulista! l:racassadas as inintelligentes tentativas de augmento do consu-
mo pelo augmento do preço: revogadas pela desobediencia ·as inconstitucio-
naes disposições legislativas que prohibiam o plantio e limitavam a .expor-
tação, voltou o café ao preço do inicio da aventura valorizadora, havendo, 
porém, em seu · trajecto sobrecarregado todas as classes sociaes do Estado 
com <> peso de uma divi-ia não inferior a quín·hentos mil contos. 

Bem recordo o esforço com que indiquei aos meus patrícios o rumo da 
sensatez. Expliquei-lhes, em trabalho CUJa leitura foi quiçá impedida pela 
preoccupação de lucros immedia-tos, quanto o problema, complexo em suas 
origens e demorado em sua solução, exigia de auxílios tambem complexos, 
de persistencia, de paciencia, de competencia. Lembrei-lhes que urgia co-
gita r equilibradamente, synch.ronicamente, da moeda, do braço, da producção; 
aconselhei-os a que, umdos, animados, trabalhassem pela prohi-bição da re-
tirada do ouro min(!rado no paiz, pela duplicação do imposto sobre os ca-
fés" baixos e pela concessão de direito ás munici·pali dades para, por proces-
so rapido, excluírem do seu -territorio os vadios e os desoccupados: conjun-
cto de providencias que, combinadamente pratica<ias economizariam des-
pezas de colonização subsidiada, aproveitar-iam o braço nacional, contribui-
riam para o saneamento da moeda e tranquillidade da vida, melhorariam a 
producção, fi·rmariam tal qual permanencia nos preços, acreditariam o ge-
nero nos mercados consumi<iores. Tempo perdido! Venceu o erro. Joga-
dor. desatinado, repete o Govern<> paulista emprestimos e mais emprestimos, 
já pouco discutindo as respectivas clausulas, e mantendo a trapalhona es-
perança de que um aca:::o de banca proporcione ao productor o impraticavel 
encargo de regulador uni co do mercado! Resultado de tanta insania: a la-
voura pagou e paga enormes impostos, em pura perda; alguns intermedia-
rios enriqueceram, sem prestar contas; a mesma imprensa que elogiou a 
cartada valorizadora repete os mesmos adjectivos encomiasticos a propo-
sito dos emprestimos, sempre em vespera permanente (riso), e, para echo 
de todo esse flagrante de dislate propala-se o boato da creação de um par-
tido da lavoura com o difficil programma de dominar capitaes europeus. 
Isso tudo na zona mais rica e mais individada da America do Sul! 

Voltemos porém, Sr. Presidente,- ao caso brasileiro em sua amplitude; 
foi elle quem' me trouxe á tribuna, obrigado que me acho, não só a defender 
idéas que tenho e apresentei, mas tambem a corrigi·r com algumas m)e-. 
cções de logica a lentidão intellectual da ignorancia aggressiva a preço va-
riavel. Apresentei idéas consignada:s em emendas a orçamentos em deba-
te·· retirei-as d<> debate e não de minha-s convicções. Natural é que eu ex-
pllque o porque do meu procedimento. 
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Para desviar do pa!z _os ~esast:es que o atemorizam, quaes os recur-
sos lembrados pela aptldao fmance1ra dos meus oppositores? Córtes nas 
despezas e autorização legislativa para emprestimos. 

. Ora, ni~guem_ é obri~ado a ignorar que, por mais insignificantes que 
sejam os cortes 1·rregular1zam sempre serviços es·tabelecidos devendo sua 
adopção o mais preferencialmente visar interromper abusos d~ que augmen-
tar receitas; e .quanto ao emprestimo, ninguem nega ser elle um remedio 
seductor, facil, immediato, mais dependente da vontarle alheia e da ca·rtei-
ra dos outros, quando contractado. - e traiçoeir·o, e pernicioso, quando dis-
farçado pela mascara do papel-moeda. -

Se externo, e quasi sempre é essa a fórma preferida, tem o emp·resti-
mo !llarcha conhecida e ·predeterminada · pelos altos occupantes administrati-
vos e accommodados adversarios adjasc·éntes. E' assim o caso: insinúa a 
imprensa opposicionista constar na p·r.aça a negociação de um emprestimo 
externo; replica a imprensa governista ser completamente inexacta seme-
lhante noticia, estando o Thesour.o folgado, os pagamentos em ordem . e to-
dos os contribuintes em inevitavel exercício de bem-estar; decorrem quatro 
ou cinco mezes; revela-se o emprestimo; grita a imprensa opposicionista, 
especificando a falsidade •da negativa governamental; ·retruca o Governo 
que o mais elementar criterio exigia para semelhantes transacçõs segredo 
absoluto, e assim succedêra, tendo s·ido a negociação realizada a titulo li- · 
quido admiravel, para pagamento da divida f!uctuante, devendo o saldo ser 
empregado em melhoramentos reproductivos. Decorridos mais tres ou qua-
tro mezes, verifk:a-se ·que, não havendo entrado cla·rarnente nas clausulas 
do emprestimó a impressão dos "coupons" e a gratificação aos intermedia-

. rios, não pôde ser paga toda a divida flnctuante, ficando parcella que, no 
futuro exercício. determinará um novo emprestimo, com amoldavel repeti-
ção das drcumstancias que adornaram o anterior, sendo porém · sabidamen-
te incontestavel -que em todas as negociações deste genero nem um afi-
lhado do Governo, por mais que poreje patriotism{), é capaz de perder um 
vintem. 

Comprehende V. Ex., Sr. Presidente, que dessa therapeutica sediça e 
cara, consubstanciada no emprestirno externo, não póde vir •a salvação do 
Brasil. Nem mesmo é licito contar agora com a sua applicação, sendo ra-
zoavel acreditar que os capitaes disponíveis no Velho Mundo prefiram, ás 
indisfarçaveis vicissitudes do no:vo, a segurança offerecida pelo annuncia-
dissimo e avultadissimo ernpres:timo f.rancez. (Apoiados). 

- Mas ainda temos, proferem com entono decisorio os que veneram 
co:no novidades cousas velhas, ainda temos o recurso do papel-moeda. Sr. 
Presidente, se papel-moeda neutralizasse -crises, a primeira resolução que 
e!las toma·riam era não existir, tanto estaria seu àesapparecimento na al-
çada scientifica do meu cozinheiro. Papel, Sr. Presidente, já o temos de-
mais no Brasil; do que precizamos é de ouro, e não consta que a missão 
de papel-moeda acarrete a ·entrada de ouro no paiz. O oue consta, o que 
póde ser lido . em innumeros escript~res, é que a boa moeda ~ispensa a ~á, 
assim como a má ·exclue a bo-a: Nao havendo actualmente lei .que autonze 
a insania .do ·papel-moeda, sua emissão agora i!llporia á c!rculaç~o tres e~
pecies des~.a peste circulante: o papel convers1vel da Caixa, o mconversl-
vel e o falso r avoiados), e quinze dias após a emissão. a nossa taxa cam-
bial 'teria descido a onze ~u dez dinheiros por mil réis, annullando só o · 
;;ervico da nos,a divida externa, num período limitado, quae~q~_er vantagens 
monetarias e economicas, imagina•das ou sonhadas pelas opm10es vassallas 
de jogadores individados ou de instituições bancari~<:: em atrapalhação pro-
\'isoria. Sei, Sr. Presidente. que ao papel-moeda na o te!ll faltado . adorado-
res . Neste mesmo. recinto ha um anno, ouvi o seu elogiO em replica a es-
t!l ~ asserçijo que mantenho' - cambio baixo, feijão alto; mas que a calami-
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dad~ •. de~e que o mundo é mund_o! obteve, Sr. Presidente, escapar ao pa-
negmco msalubre. da coragem pol!tlca? Luciano Samosate fez o elogio da 
mosca, e na Grecta decadente, escriptor cujo nome não me occorre de mo-
mento, a-bundou em phrases probantes de que o suor de Demetrio Poliorce-
tes era cheirow. . . (riso). 

1Do que o Brasil preciza, Sr. Presidente, não é de dinheiro promessa é 
de dinheiro valor, dinheiro de verdade; do que sua administração p-reci~a, 
Sr. Presidente, mas preciza já e já, não é só .de diminuir despezas, mas de 
augmentar a receita. Uma só dessas providencias, des-amparada da outra, 
assignala-ri-a excessiva inutilidade. Não, não basta, Sr. Presidente, chamar 
o Executivo a contas, communicando-lhe a existencia do esquecido decreto 
n. 2.511, de 20 de Dezembro de 1911; é indispensavel, é · inadiavelmente 
indi.~·pensavel, comprehendendo que, bem aproveitada, a natureza produz 
riqueza economica, determina a commercial e prepara a financeira, provo-
C:\r o augmento da Teceita, por meio de medidas que dêm tempo a que as 
nossas probabilidades economicas engendrem sem inevitaveis resultados de 
enriquecimento. Tal é o problema brasileiro. Tal elle se me apresentou. 
Tal pr.ocurei enfrentai-o com as tres medidas resumidoras da exígua acção 
parlamentar, que as circumstancias me permittiram: .correcção ao abuso e . 
limite ao uso dos credítos e das auto-rizações, applicação da lei aos cont·ra-
tos a termo e liquidaveis por dífferença, e elevação e alargamento do im-
posto sobre vencimentos. 

Malsinadas idéas! A primeira, hoje artigo 50 da lei n. 2.719, de 1912, 
inutilizada pel·a obesa -collaboração de um appendice a excepcionar casos 
t!rgentes, foi accintosamente sophísmada por amanuenses poderosos, a des-
peito das honestas ·reclamações do Tribunal de Contas. Evidenciada a ille-
gal esperteza, a Camar.a este anno aceit{)U a emenda como eu a desejara e 
redigira, e o . Senado, ha dias, tambem assim a aceitóu . . . 

O SR. CALOGERA.s - Não falle cedo demais. 
O SR. MARTIM FRANCISCO. :. talvez na certeza de que, sendo improva-

vel a votação de orçamentos este anno, com a inevitavel prorogativa será, 
outrosim, ' prorogado o s·ophisma que inutilizou a minha emenda. . 

Quasi identíco destino teve a segunda idéa: idéa legal, cla·11a e irretor-
quivel: a obedíencía ao paragrapho 9• da tapeUa. A do decreto n. 3.504, 
de 22 de jaeníro de 1900, que determina o pagamento de sello proporcional, 
e não do simples sello de trezentos réis, pelos contratos - a liquidar por dif-
ferença. Objectou-se-me que o imposto era novo, não se me explicando, 
aliás, se a novidade consistia na cohrança ou na lei; buscou-se dispensa 
nesta em prol do jog·ador, proporeionando->e ao vicio poderoso o que se 
nega ao o·rphão, á viuv·a e ao ·proletario. (Apartes). 

Que choque de interesses, Sr. Presidente, de estudos, de acertos, de er-
ros e sobretudo de co-ncessões, essa emenda minha despertou! 

Ao projecto Carvalho Chaves, que estatuia o sello proporcional, se-
guio-se o devorante plano de caixas de liquidação estadoal, onde as oly-
garchias pudes•sem p-rivilegiadamente commanditar nego cios; á exhibição de 
tão perigosos intuitos contrapuzeram-s·e os esplendidos estudos dos Depu-
tados Carlos Maximiliano e Mello Franco, em defesa da praticabilidade da 
lei e da moralidade social, apparelhando--se, porém, o derradeiro acto desse 
entremez pa·rlamentar em um meio accôr.do consistente em abaixamento e 
dispensa de parte do imposto. · 

. · Vê V. Ex., Sr. Presidente, como ao cahir do panil.o, na comedia orça-
mentaria, vicio e virtude fi.caram relativamente contentes, senão do que ga-
nharam, ao menos do que evita-ram perder! 

. Despreoccupo-me do caso, porém. Era elle a parte menos importante 
do meu plano . Para que insistir nella, quando as outras duas já não exis-
tem? J og~e q,uem quizer. Nã9 mail? l'erturbarej t>l\nC!J. alheia. Ficarei â 
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margem dos •acontecimentos convencidamente cançrudo de ser inutil. (Não 
apoüzdos geraes). ' 

P~ucas i-déas, _Sr . ." Pres_!dent~, (e e~tro agora no assumpto principal do 
meu discurso), terao tido tao ma recepçao nesta Camara e fó ra daqui como 
a do augmento para 10 % da cobrança deductiva wbre · vencimentos: Apo-
dam-n-a de impopular, nova, inconstituci<mal, irregimental e injuridica. 
Nem um grupo parlamentar a amparou. Na imprensa, excepçã0 feita ao 
Jornal do Commercío, cuja superioridade sabe harmonizar a disco·rdancia 
com a delicadez.a, o.utros orgãos, sem muito exame do assumpto, delle t·ra-
taram ·approveitando-se da op.portunidrude para evidenciar quanto o mundo 
esM •regularmente cheio de gente v as ia. A idéa da emenda que apresentei 
só póde ser nova para os habituados á ignoranci:a. 

Uma idéa nova é facto quasi impossível tanto em finanças como em 
qualquer outra província da sciencia human·a. (Apoiados) . ' 

Ainda recentemente, da publicacão de alguns trabalhos de Roger Ba-
con, se infere que, já no seculo XIII, eram materia de cogitação para esse 
frade geni·al, e seu mest·re Pedro de Maricourtt, o automovel, o aeronave, 
o telescopio, o microscopia, a polvora e a America. Em assumpto financei-
ro e em rubrica de impostos, a unica novidade possível é dizer que ha no-
vidades. (Riso) . 

Na Ingl'llterra, na modificação feita em 1903 ao Land Tax, creado por 
Pitt em 1798, supprimido em 1816, e remodelado em 1842 sob a feliz de-
nominação de lncome T.ax, a quanta classificação (E) comprehendia a de-
ducção de porcentagem nos pagamentos aos funccionarios pubrícos, nas pen-
sões, annuidades e até subvenções; com a imposição uniforme de sete 
pences. 

Na Italia, essa cont-ribuição para os cofres geraes incide até sobre os 
'lrdenados pagos pelas Communas. 

Na Bulgaria, essa deducção legal chega até aos empregados pri-
vados. 

Na Austria, existe ella desde que o ordenado do funcciona·rio vá além 
á e seis mil e .quatrocentas corô-as. Mas para que, Sr. Presidente, pedir en-
sinamentos ao extrangei·ro, quando os temos em cas·a? Vejamos a lição 
mais de perto. . 

O regulamento ·seguinte ao dec. 7.544. qe 1879, redigido por Affonso 
Celso, o estadista que semp·re teve sobre os que o censuravam a vantagem 
de saber o que fazia e porque o ·fazia (apoiados) , estabeleceu ·a d·educção 
de cinco por cento sobre todos os vencimentos recebidos dos .cofre<~ publi-
cas geraes. exceptuando, porém, desse imposto os operarias, os militares e 
a familia imperial. Passou essa ler por varias alternativas, ficando, toda-
via, respeitado o intuito que a engendrara, tanto que a lei n. 25, de 1891, 
elevou a 10 % o imposto sobre o subsidio e vencimentos de deputados e 
senadores. O Presidente da Republica, o Vice-P residente e os membros 
do Poder Legislativo, pela lei n. 191 A. de 1893. tiveram de paga·r 2 % so-
bre os respectivos vencimentos; em 1897, pela lei n. 489, foi mudada a 
fórma até então observada, por outra a·ccentuadamente proporcional, que 
obteve o seu indefectível regulamento, aliás jámais ob~ervado. Em 1899, 
pela lei' n. 640, e com invoca-ção ao -art . 57 da Constituição Federal~ fo·ram 
isentados de semelhante contribuicão os juizes federaes em exercício, fa-
vor que em 1903 (lei n. 1.144) foi geitosamente distendido aos juizes fe-
deraes aposentados e aos membro.s do ~upremo Tribunal .Militar. De . 1~08 
até hoi·e. até a actual lei da rece1~a, o 1mposto de 2 % sobre os ~.ubs!diOs, 
ordenados. etc., tem permanecido, mantida até a sua ·primitiva redacção. 
Onde. pois, a novidade da idéa que _apresentei? (Pa.usa). • • 

Completemos, porém, Sr. · Presidente, com ma1s algumas remimscen-
cias1 a lição que está sendo dada a quem m'a quiz dar e a quem, sem ma-
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Iicia, estou em meu direito applicando o - dou-lhe os cabes a ternos -
d-o elegantissimo Vieira. O imposto por deducção de vencimentos praticou-il 
com esplendidtl resultado a administração de Santa Catha·rina ' sob a di~ 
recção eminente de Lauro Müller. Praticou-a, embora com a 'impti!!Jnação 
de interessados recalcitrantes,· o Estado do Rio de Janeiro. Praticou-a V. 
Ex., quando Governador do Estado do Ma·ranhãtl, em obediencia á lei nu-
mero 329, de 3 de Abril de 1903, que em seu bem redigi4o art. 1• § 18, 
resolvia a cobrança de 10 % sobre vencimentos, subsídios de qualquer na-
tureza, ou quaesquer gratificações de todos os funccionarios publicas do 
Estado, de nomeação, designação ou electivos, comprehendidos os inacti-
vos, aposentados, reformados ou em disponibilidade, e tambem quaesquer 
pes~·oas que a qualquer titulo pei'Cebessem gratificação ·ou remuneração do 
Estado; com excepção unicamente das praças de pret e diarias a pres-os de 
justiça. · · · · 

. Não se restringia, porém, Sr. Presidente, a esse prurido de insciencia 
quanto aos precedentes estadtlaes em pró! d·a minha emenda o ataque· cer-
rado que a victimou; f-oi além: chegou a esquecer · essa significação li-
teral das palavras oue a Ordenação, I, 62, 53, o nosso art. 131 do Codigo 
Commercial e porções interminaveis de jurisconsultos e jurisperitos acon-
selham como elemento essencial de interpretação. Firme no ex.ercicio de 
desfalques intellectuaes, e confundind-o augmentar ordenados ·Com diminuir 
ordenados (causas tão <emelhantes na Parvoni-a!), houve quem bradasse 
não poder V. Ex. receber a emenda, em vista do art. 190 do · nosso Regi-
mento, que não permitte apresentar aos projectos de leis annuas emendas 
que augmentem os ordenados dos funccionarios . Um outro. provavel e~·pe
cimen melhorado da sub-raça do primeiro, depois de have·r decretado que do 
imposto eu isentara os · membros do Poder Legis}ativo, passou a descançar, 
contente, jovial, á sombra dos louros colhidos nesse combate contra a 
verdade. 

Que a idéa é impopular, sei-o de sobejo; sei, outrosim, nunca ter ha-
vido imposto popular. Nem mesmo o de consciencia, que traduz uma das 
muitas originalidades do caracter inglez, tem alcançado signaes ou traços 
d~ . popularidade. Como, porém, dispen~·ar o imposto, desde que a minoria 
chamada llOVerno. tendo contractado com a sociedade o serviço de protecção 
aos seus indivíduos. reclama annualmente, para attender aos seus compro-
missos, uma ·parte da riqueza publica, sob a fórma de imposto? Infelizmen-
te, Sr. Presidente, é do Poder Judidario, em s-ua mais preeminente mani-
festação nacional. que advêm os maiores esttlrvos á pratica da idéa contida 
m emenda que ora estou a discutir. E tão forte foi a opposição manifestada 
por esses depositarias permanentes da -"·Oberania, que eu, desanimado, po-
rém não convencido, recuei dos azares da votação, embora permaneça, como 
V. Ex. está vendo, na defesa de minha persuasão reflectida . ·Ao lado des-
ses aciversarios intelligentes, que por oue o são de mais. e melhores elemen-
tos dispõem para persistir no erro, formou fileira a illustrada Commissão , 
de Finanças, ciechnando ser a emenda inacce:tavel, por ter contra si juris-
prndencia conhecida. . · 

Nem Hercule~ contra .. düus, quanto mais . um contra tantos, Sr. Presi-
dente! Ensaiemos, porém, o litígio, repartindo-lhe as peri'J)ecias. 

Lei das leis, nos agrupamentos humanos adiantadamente policiados, as 
ron!'tituições não !t'ermittem · nem conhecem jurisprudencia oue ·as derogue. 
A nossa Constitui cão, em seu art. 15, declara harmonicos os tres poderes, 
orgãos da soberania nacional, competindo ao Legislativo, pelo ·art. 34, or-
çar annualmente a receita federal; mas faz el-o como, se o judiciario. le-
e:islando por meio de l!Córdãoc;. intenta ne11:ar a esta Camara a iniciativa de 
impostos ou e o art. 29 da Constituição lhe concede? t Não dil"f·arcemos: o 
que a ilh.jstre Commissã9 de Finança~ ~ualificou de JUris?rudencia inclu,t) 

• · .or. 
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um desrespeito ao art. 52, paragra-pho 2" da nossa lei fundamental inten-
ta. ~rear classe privil.egiada num paiz de' apreciaveis tradições iguahtarias, 
divide em partes des1guaes, uma estadoal outra federal com garantias des-
iguaes, o Poder Judiciario, que é uno, que não · póde s~r mais de um pa-ra 
o legislador consciente. O que a Constituição quiz Sr. Pcesidente no seu 
art: 57, foi assegurar a sub~.istencia independente 'dos juizes, e n~nca in-
clmr a contagem de nickeis nas · suas disposições . E' inutil o intuito de at-
tribuir ao legislador constitucional a organização, no Brasil, de uma pa-
rodia desse velho governo hebraico, onde Samsão, manejando uma qud-. 
xada, decidia da vida de quantos adversarios o procuravam enfrentar. 

Que na observancia de uma lei deve ser tomada em primeira linha de 
conta a sua intenção ·manifesta; que os Tespectivos textos não toleram- in-
terpretação que os incompatibilize; que declarar ampliar e restringir a lei 
compete privativamente ao Congresso Nacional: são, Sr. P residente, idosas 
vulgarida-des jurídicas, constatadas em uma mult·idão de textos, da qual ex-
trahirei, para experiencias na attenção do auditoria, a·penas a lei de 3 de 
Agosto de 1770, a de 15 de Dez·embro de 1774, a de 18 de Agosto de 1769, 
as Ordenações III, 25, 5; pr.; 81, 2; e, valendo tanto como todas estas cita-
<:Ões reunidas, a opinião sempre respeitavel, sempre estudada, de Carlos de 
Carvalho, no capitulo IV de sua esplendida Consolidação das Leis Civis. 

·Acceita que fosse a· significação attribuida pe'o Suoremo Tr:bunal FP.-
deral ao a-rtigo 57 § 1 • da Constituição, logica consequencia seria, num paiz 
de moeda f.iduciaria como .o nosso, o augmento -de vencimentos sem-
pre que o cambio baixasse! Ha, Sr. Presidente - para que occultar? 
uma quasi injuria na supposição, que o parecer da illus•trada Commissão 
de Finanças denunda, de que o Poder Judiciario, privilegiando-se na im-
possibilidade de diminuição de ordenado, mais cogita da manutenção pro- . 
pria que da permanencia da organização social. Melhorada a economia des-
~a, valorizado consequentemente o nosso papel moeda, como desconhecer as 
compensações então obtidas na luta da vida, por esses mesmos juizes aos 
quaes apavora a deducção de lO % que a minha emenda aconselhava? Por 
r.sses mesmos juizes que. olvidados do que leram em· Plut.archo, no seu ce-
lebre "Tratado da Lisonja", já não sabem que cada um de nós, por ser o' 
seu maior li~onjeiro, não póde ser bom juiz de si mesmo. E disso ha prova 
completa nos proop11ios casos julgados. que da illustre Commissão de Finan-
ças mereceram a affirmativa de jurisprudenci.a constituída. 

Li, reli, discuti, examinei, reexaminei, com animo tranquillo, perspeca-
cia em <~lerta. e ~-ohretudo vontade de -acertar. OR acórd~os .. com aue o Su-
premo Tribunal, mais authenticando uma imprudencioa do · que estabelecen-
do uma jurisprudencia, esqueceu de tomar em consideração o verdadeiro as-
pecto constitucional do assumpto, limita-ndo o exercício da sua logica á re-
petição material de uma parte do artigo 57 da Constituição- Embóra mais 
perigosos no erro do <!Ue o commum do,. homens, porque mais intelli~entes 
e illustrados, a verdade foi que se libertaram esses emeritoR juriscon!5'ul-
tos; .no. caso vertente. de fugi.r ao fatigante "ergo, oro.pter ergo" que aauelle' 
nosso velho mestre de ohilo-~ophia idealista tão origi.n.almente parodiav·a. re-· 
olicando-nos as obieccões que lhes apresentavámos ( all!:uns dos actuaes 
juizes do Tribunal e eu), com esta insistente e memoravel phra·~e: 

O compendio assim o diz. na verdade assim o é, porque se não fosse 
o comoend·io não o diria. (Riso). 

Li reli e e!'tudei os acordãos de 29 e 19 de Julho de 1905. de 25 de 
Setembro de 1907. de 23 e 29 de J.aneiTo de 1909. de 20 ele Abril de 1909; 
li e estudei o orotesto dos dignos membros do Supremo Tribunal contra o 
imposto .do seno relativo ~ os seus vencimentos; co-nheco a loonga e impor-
tante sentenca. datada de 7 de Agosto de 1908 e assignada ·pelo illustre !fla-
gistrado Godofredo da Cunha, hoje um dos ornamentos do Supremo Tr1bu-
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na!: e, asseguro-o com a mais indiscutível t.ranquillidade de consciencia 
n:sses tantos documentos de autoridade judiciaria e de motivos jurídicos' 
nao deparei u~a. conjectura, u~ i·ndicio, menos ainda uma prova de have~ 
rem os seus d1stmctos autores mdagando do por que legal restrictos ten-
çoeiramente 9u~ !icaram sem r~ciocinios sob o peso gramm'atical do artigo 
SJ da Constltmçao! Tenho aqui e offereço-a ao auditoria, copia .dos acor-
da~s. que acabo de citar. Nem todos são unanimes; tratam elles de retro-
a~tiVIdade, mudança de libello, prescripção, assistencia, .que sei eu? e in-
~~Identemente, _apen~s incidentemente, em rapidos e fugitivos considerandos, 
mserem. a aff!ri?.ahva que estou combatendo, e á qual nego a superiorida-
de e a mtang1b1hdade que lhe concederam. · 

Estamos, Sr. Presidente, fátigados, eu e o audiotrio. (Não apoiados). 
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Estamos todos aprendendo com V. 

Ex. (Apoiado,). 
O SR. MARTIM FRANCISCO - Antes, pQ{'ém, de deixar a tribuna, levan-

do commigo o agradavel desejo de que alguem me opponha raciocínio a ra-
ciodnio e conclusão á conclusão; entendo de tal qual utilidade pratica ac-
centuar que, só servindo os casos julgados para os individuas que os ob-
têm, cada um dos acórdãos que acabo de lembrar deve ser vantajoso ape-
nas aos interessados que os obtiveram. Distendel-os ao B~asil é program-
ma pouco acceitavel. 

Medida provisoria; alvitre que, erradamente repellido hoje, ha de ne-
cess-ariamente ser renovado no proximo exercido, talvez com maio.res onus; 
recurso ·que, posto em pratica, mesmo com a deducção das quantias que 
o judiciario federal insistisse em reter, significaria proveitoso accrescimo de 
receita, o impQSto de 10 %, a tirar de subsídios e pagamentos teria, afinal 
de contas, Sr. Presidente, mais, muito mais a burra do .rico que a cartei-
ra do pobre. Não o quizeram. Recusaram-no. Retirei dos azares da vota-
ção a emenda ·que o consubstanciava. Retirei, outrosim, as demais emendas 
com que, até então confiante, acompanhára eu a marcha e o debate dos 
orçame-ntos nesta casa. Calmo de conscienci.a e de attenção, á margem dos 
acontecimento-s, estou á espera que elles me ensinem o modo de augmentar 
a · Receita, substituídos os alvitres que lembrei por quaesquer outros que 
confesso . igrrotar. 

Sr. Presidente: as condições do pa;jz não toleram disfarces nem sub-
terfugios. Estamos evidentemente em derradeiro acto de uma arriscada ~ba
se historica. Apossou-se do animo publico a mais grave das apprehensoes: 
acredita-se que o dia de amanhã será peior .que o de hoje. Domina a crise 
da esperanç-a. Não ha credito; não ha dinheiro; não ha resoluções :' O que 
h a, o que ninguem contesta, o que nos está a· envergonhar · perante nacionaes 
e extmngeiros, é o deprimente espectaculo de um Legislativo que, após _nove 
mezes de subsidio effectivo, não quer, · não pode, não sabe votar orçamen-
tos, não s-abe cumprir a sua primeira, quasi a sua exclusiva obrigação legal! 

Legislativo que não vota orçament·o! Mas, S.r. Presidente, como pena-
lis-a o receio de que o estrebuchar das instituições acarreta os funeraes da 
Patria! (Muito bem! ·muito bem! O orador é vivamente felicitado). 

O Sr. ArdJSltar.cho Lopes - Ha poucos dias usou da palavra, _procuran-
do demonstrar que a crise que nos assoberba não é economica nem finan-

ceira, mas orçamentaria, o que patenteou com algaris-
Se&>ão ele 9 àe mos e argumentos irrefutaveis. 

Dézmnbro E para comprovar ainda mais essa asserção, basta 
relembrar que o . seu illustre collega, Sr. Homéro Baptis-

ta, já annunciava, em 1910, essa crise como originaria das diss-ipações e das 
loucuras dos governos. 
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No emtanto, agora que a crise s.e manifesta, dizem que é de caracter 
mundial, dando-se grande retrahimento de capitaes na Europa, havendo fa-

. talmente repercussão no Brazil. 
Mas, .observa o orador, as ·Condições da Europa são muito diversas das 

nossas. 
Na Europa, a crise é proveniente -do extraordinario augmento das for-

ças armadas, e resultante ou do receio de futur.as guerras, ou do desejo de 
col?-quista. O Brazif, porém, não se arreceia de guerras nem almeja con-
quistas. . 

· O omdor reco!'da que no começo do seculo passado, depois de eman-
cipadas as colonias hespanholas, pretendeu a Hespanha reconquistar esses 
paizes, e, neste sentido, conseguiu que .a Santa Alliança, no Congresso de 
Verona, deliberasse ·que fosse organisrudo um exercito de 60 mil homens 
para restaurar as colonias emancipadas. 

E foi nessa occasião que Monrõe declarou em mensagem que julgaria 
uma affronta a intervenção de potencias estrangeira.s no territorio cj.a Ame-
rica, firmand-o assim a doutrina que determinou a paz para com novos pai-
zes emancipados. 

A Inglaterra, que a principio pareceu identificar-se com as deliberações 
de Verona, resolveu afinal acceitar a doutrina Monrõe, terminando assim o 
preparo para a invasão da America po·r parte das potencias alliadas. 

Assev·era que o Brazil foi sempre um 'paiz de paz, evitando conflictos, 
e regulando todas. as questões de limites pelos meios pacíficos ; e a ta l 
ponto que conseguiu, por meio do arbitramento, resolver as mai& graves 
questões de limites, com os paizes visinhos. 

Critica o regimen proteccionista em vigor no paiz . Consi.dera-o ele-
. mento contrario ás necessidades geraes, P·rincipalmente pela carestia q1:_1e 

occasiona á vida em todas as suas modalidades. Além de que entende nao 
ser propriamente uma industria aquella ·que recebe a ma teria prima de pai-
zes estrangeiros. E não é justo que o povo pague de fó rma exorbitante os 
gemeras que lhe são indis'j)ensaveis á subsiEtencia quando os poderia adqui-
rir por preço a:eÇommodado, creando semelhante s-ituação, apenas um sys-
tema privilegiado, que materialmente protege a poucos em detriment-o da 
enorme massa consumidora. A tarifa aduaneira como está nã-o pó de, pois, 
continuar: e!Ia é um contrasenso, começando por attentar contra a base 
alimentar de tocja uma população, base essa que é ma.is do que qualquer 
outra imp.rescindlvel á força de uma nacionalidade. . 

Estuda longamente a crise da borracha, lembrando medidas que con-
sidera opportunas para a debellar, ou então para attenuar os seus male-
ficos effeitos actuaes e mesmo para preveni.r os ·futuros. Não ha duvida 
que as crises, como a que está neste instante ·convulsionando o paiz, não 
são devi-das a phenomenos fataes, que não podiam ser evitados; mas sim 
á imprevidencia dos nossos governos. 

Julga que infelizmente a acção do Parlamento não p6de ser efficaz nas 
circumstancias actuaes. Ella só pó de limitar-se a providencias para o futu-
ro, pois que nem recursos pecuniarios temos disponíveis para semelhante 

.fim. · 
. Mostra que a nossa situaçiío exige. prudencia e que só a competencia 

de um experimentado financeiro poderia resolver o grave problema das nos-
sas a:ctuaes finanças. 

·Estuda a situação critica do paiz e mostra que um dos maiores males 
e o systema p!'oteccionista adaptado entre nós; tanto mais quanto a merca-
doria, depois de desembaraçada das nossas alfandegas, fica exposta a com-
pleto bloqueio fiscal. Além dos tributos federaes, paga os estaduaes e mu-
niciplles Parece .termos voltad.~> fiO tegimen feudal da ic(ad~ média - e ac-
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cr~scent.a que as rnerc~ãorias ~ransitarn pagando impostos ·!Ylr to-ia a na.rte, 
ate c_hegar a-o consumrd~r. Crta urna pequena factura de legumes vindos 
de Minas para esta Caprtal, na irnportancia de 13$, pagando de impostos 
e transporte a sornrna de 13$500! 

Deste modo a vida. s~ torna difficil e a agricultura será abandonada 
corno vae sendo, em preJUizo de todos . 

. Lembra a época da _de~adencia da . Republica Rornaqa, e corno Augusto 
c-ogrtou _da ~avoura, a prmcrpal fonte da rrqueza publica, fazendo-lhe gran-. 
des concessoes e dando grandes honras aos agricultores. Mostra corno Vir-
gílio escreveu as Georgicas, obedecendo á tendenc-ia da época para glorifi-
car os campos e chamar para elles os homens do trabalho. 

Quer ver a sua patria feliz e abundante e é na agricultura que se acha 
h riqueza do paiz. 

Aprecia a situação do café e da bqrracha e mostra que as outras cul-
tutas dão excellentes resultados. 

Conclue fazendo grandes elogios ao Relator do orçamento da Rece!-
ta_ de quem espera brilhante collaboração para a soluçã-o da crise. (M_uito. 
bem; muito bem. O orador é cumprimentado ). 

O S r. Erl/lJSmo de M ac-edo - Ainda perdura no espírito de seu& cal-
legas a impressão pouco agrada.vel do discurso que hontern proferira; e, 

· mão grado o >Upp·Jicio que lhes causara, vem occupar~se 
Sessão ele 11 tle do orçamento da Receita. 

Dczemb1·o Apresenta-se em defesa da Receita ·e outro não po-
deria ser o procedimento da bancada pernambucana, sob 

a inspiração criteriosa do eminente general Dantas Barreto, que iniciou em 
seu Estado a regeneração financei.ra. 

Declara antecipa·darnente que não vem obstruir e que a sua bancada 
nunca as~urniu a altitude de obst-rucjonist·a. porquanto tem contribuído sem-
pre com a sua presença para a votação dos orçamentos. 

_ E tanto não vem obstruir, que até está de accôrdo com o parecer da 
Cornrni>são sobre as duas unicas emendas que . apresentou, as de ns. 37 
e 103. 

O parecer rejeitou a primeira e reduziu de 50 o/o a quantia solicitada 
na segunda. Está de conformidade com a Cornmissão. 

Sem ~e affastar do a!'surnpto. vae, porém, se occupar do Ministerio da 
Agrícultura, creado para desenvolver as industrias e alentar aos agriculto-
re' e que. l'CJ erntanto, tem mentido aos fins para que fôra creado, desba-
ratando os dinheiros publicas. · 

Parece que desde a proclamação da Republica, os homens ·que nos 
J!ovemam teern-re m2,nifest.ado atacados do prurido de grandeza. E· é essa, 
talvez, a razão por que o Ministerio da Agricultura, de.sde ·o ·seu ·inicio·, ·se 
re~·entiu desse vicio do fausto e da , ostentação. - · 

· Chama a attenção dos seus colli:gas 'para o discurso proferido pqr um. 
dos espíritos ma-is i!Íustrados da Carnara, o Sr. Calo geras, sobre esse rni-
nisterio. 

Estuda, então, em sustentação do ·que vem affirrnando, os varias or-
çamentos do Ministerio da Agr-icultura, desde a sua fundação , procurando 
demonstrar quão crescentes teern sido os seus compromissos. Refere que 
!'i 0 Sr. Rodolpho Miranda foi accusado de perdulario na distri,buição dos 
dinheiros publicas (accusação, aliás, que o orador menciona, sem pretender 
of.fender ao illustre brazileiro), o Sr. Pedro de Toledo lambem foi alvo de 
ataques ~emelqantes ,e, ta} vez· ainda em ~ráo mais elevado. · · 
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Todas essas cousas vieram, emf.im, patentear que o Ministerio da Agri-
cultura é um sorvedouro das rendas da Nação. Agora, o novo titu1ar, o Sr. 
Edwiges de Queiroz é, no sentido . contrario, distinguido com vibrantes ap-
plausos ás suas tentativas economicas, tentativas essas que acredita, náo 
lhe ser possível levar ávante, porque ellas hão de parar no momento em 
que começarem a attingir os amigos da situação dominante. Attribue aos 
gastos ex.horbitantes do Ministerio da Agricultura, uma das causas prima-
rias da terrível crise por que atravessa o paiz, na occasião presente e sus-
tenta ser indispensavel pôr um paradeiro á tão grande desatino de des-
peza. ; 

O Sr. Edwiges de Queiroz terá de recuar do caminho em que vae, pois 
não poderá continuar a degollar, a desbastar as repartições do ministerio 
a seu cargo, porque, contra esses actos, que desorganizam serviços, se ha 
de levantar o interesse publico. 

Analysa os orçamentos da Receita desde 1910 a 1914, que é o que es-
tá pendente do exame da Camara, criticando a organização de varios ser-
viços. , , 1 

Refer.indo-se á pesca e á defesa da borracha, confessa-se partidario 
deste ultimo serviço, sem que, entretanto, deixe de se ins·urgir contra o des-
proposito dos ordenados vencidos pelos funccionarios desse departamento 

. da administração. Acha mesmo que todos os serviços creados são uteis, 
apenas os gestores das pastas não n'os teem effectivado, de modo a tor-
nai-os efficientes, productivos e profícuos. . 

Lamenta que um serviço dispendioso como é o de povoamento esteja 
tão mal cuidado,. que permitta declarações e criticas como as .que fez o se-
cretario do Sr. Edwiges de Queiroz a um dos jornaes desta Capital, quando 
cita o escandalo da vinda de caftens á . custa dos cofres publicas! . 

Chama a·inda uma vez a attenção do Relator da Receita para os venci-
mentos dos funccionarios do Serviço da Pesca, lendo a tabe!la do pessoal 
com os respectivos o-rdenaJos. 

Mostra a desordem que presidiu á organização desse serviço ainda in-
cij:iente, perguntando quaes as vantagens das sub-inspectorias. 

Apartea.do pelo Sr. Raphael Pinheiro, que assevera serem as capita-
nias dos portos que estor;ram o trabalho dessas repartições, o orador es-
tranha que o Ministro da Agricultura não consiga do seu collega da Mari-
nha providencias no sentido de neutralizar a acção perturbadora de repar-
tições subalternas deste ministedo. 

Allude a varios to_picos do relatorio do Sr. Pedro de Toledo, lamentan-
do que S. Ex., conhecend0 a situação desesperadora da borracha, não pro-
curasse um termo aos gastos e aos desperdícios, lendo á Camara o quadro 
dos empregados da repartição da defesa da borracha, com os seus respe-
ctivos vencimentos, além dos 50 % a 80 %, quando em commissão, mos-
trando a anomalia de ganhar. o superintendente desse serv.iço mais do .que 
o titular da pasta a que elle está subordinado. Lastima não seja o regula-
mento da defesa da borracha posto em execução, pois são boas as suas me-· 
didas, censurando o Governo por se ter descurado da resolução de um dos 
principaes problemas para o progresso e o surto da Amazonia, que é o seu 
saneamento. 

Defende a idéa dos premias para os que estabelecerem usinas de ar-
tefactos de borracha, pois não sabe que melhor medida possa ser tomada 
na defesa desse producto, sinão essa que promoverá o desenvolvimento de 
tanta ~ndustria, já de grande consumo no paiz. 

Chama a attenção da Camara para o furacão que ahi vem a destroçar 
o castello tão paciente e cuidadosamente a·rchitectado pelo Sr. Rivadavia 
Corrêa, affirmando que esse pampeiro é o ·orçamento da Viação. . . 

Estranha que o . titular dessa pasta, valendo-se da amizade pessoal do 



Sr.. P~esidente da RepubJ.ica, venha solicitar medidas que, perfeitamente 
ad1ave1s, venham ter como resultado o desequilíbrio. financei·ro. 

O problema do Governo é o mais simples possível: - fazer economias. 
Toda a gente sabe que .decrescendo a receita, urge se reduzam as des-

pezas. Como, pois, o Governo não põe em pratica essa med-ida tão facil? 
E' forçoso recue o Governo desse caminho de esbanjamentos. A Na-

ção não comporta mais despezas, está exgotada a capacidade tributaria do 
povo, completamente estanques as fontes de receita. 

Assim pensando, conclue, depois de .varias considerações a respeito da· 
situação financeira do paiz, propondo como uma medida opportuna a sup-
pressão do Ministerio da Agricultura, em obediencia aos reclamos dos inter-
esses nacionaes. (Mwito bem; muito bem. O orador é cumprimentado). 

O Sr. Ni'Ca:nQr Nascimento (*) - Sr. Presidente, eu que sou um 
iconoclasta, tenho o systema de levar o escalpello .da mintla critica até ás 
regiões sagradas em que se encastellam os deuses. 

Sinto immenso prazer, no emtanto, quando se me depara occasião de 
engrinaldar de louro e de elogio as frontes valorosas. 

Quero pedir licença a V. Ex., nesta hora em que sinto o prazer in-
descriptivel de verificar que a obra iniciada por um pequeno grupo de au-
dazes, é hoje uma convicção definitiva da opinião esclarecida do paiz 
(apoiados), para vir proclamar perante a Camara e perante a Nação que 
Lsso que parece uma verdade e nos cobre de glorias e do favor da opinião, 
deveria recuar no tempo para cahir como o louro definitivo sobre a fronte 
hoje indubitavelmente gloriosa do Sr. Homero Baptista. 

VozEs - Muito bem. 
0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Quando, em 29 de setembro de 1906, 

se discutia a fundação do Ministerio da Agricultura, esse nobre e sincero 
espírito, já não gloria e honra do Rio Grande do Sul apenas, mas tambem 
de todo o Brazil ( muito bem; apoiados), um dos espíritos, por sem duvida, 
mais cultos da Arrierica (muito bem), dizia, ·Com previdencia prophetica, 
que essa creação devia ter limites modelares que permittissem o desenvol-
vimento o11ganico e gra-dativo, sem onerar as finanças do paiz e sem crear 
repartições e organismos superfectados. 

Não quero tomar tempo á Casa, mas ·entendo que é hora de reinserir 
nos Annaes esse discurso, essa nobre e sincera oração, e accrescentar, si 
possível, a autoridade dos ensinamentos desse nosso distincto collega. A 
prophecia, quando se realiza, sagra definitivamente o sacerdote. A idéa 
expressa por um modo contemporaneo, corresponde ao seguinte: os homens, 
perfeitamente informados, podem em dado momento acclarar o futuro e 
prever o que vae acontecer. Esta é toda a missão da historia. 

Peço a V. Ex. que, .como remate, como joia de que as minhas · palavras 
são apenas pobrissimo engaste (não apoiados), obtido o assentimento' da 
Camara, mande publicar, em seguida ao meu discurso, a · nobre oração de 
S . Ex., que passo á Mesa. (Muito bem; muito bem!) 

Consultada, a Camara concede a publicação pedida. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DEPUTADO NICANOR NASCIME'NTO 

O SR.' HQMERO BAPTISTA -Sr. Presidente, depois do extraordinario dis-
curso do eloquente Deputado do Districto Federal, seria minha ousadia es-
perar a attenção da Camara. 

Os grandes oradores, especialmente nas assembléas parlamentares, 

(*) Este discm-so não . foi rev.Lsto •pelo orador. 
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quando proferem as suas orações impre>sionantes, deixam os obscuros e in-
babeis em uma precaridade tribunicia -que os desanima e abate. 

Mas, eu já estava inscripto para fallar sobre o projecto de creação do 
Ministerio da Agricultura, de modo que sou mesmo forçado a occupar a at-
tenção da Camara durante alguns momentos. . 

Assignando o parecer sobre o projecto n. 190, do corrente anno hesi-
tei si devia accrescentar ao meu nome a resalva - com restricções.' 

Por fim, não fiz uso dessa resalva, mas declarei que offereceria emen-
das ao proj ecto. 

Seu esclarecidô relator, o infatigavel Deputado bahiano Sr. Ignacio Tos-
ta, soube, desde então, desse meu intuito. 

0 SR. TOSTA - E' exacto. 
O SR. HoMERO BAPTISTA - A minha assignatura, pois, no parecer, si-

gnifica que estou de accôrdo com a sua idéa capital, com o patriotico pro-
posito que elle encerra de fomentar e proteger a agricultura nacional. 

Mantenho, pois, o mesmo ponto de vista. 
Reconheço que é imprescindível desenvolver e alastrar por todo o paiz 

o gosto e a boa pratica do trabalho agrícola, o mais simples e o mais igua-
litario, que permitte a todos, desde os mais jovens, o seu exercício sauda-
vel e remunerativo. 

Não vem a · rigor fazer o elogio da agricultura. Direi, entretanto, que 
todos os povos cultos a estimam como a mais necessaria de todas as indus-
trias e todos os governos manteem institutos, departamentos, destinados a 
superintender os serviços e os negocias que lhe são attinentes. 

Nós já tivemos o Ministerio da Agricultura. Creado pela lei n. 1.067, 
de 28 de julho de 1860, foi organizado, em 1861, sendo seu titular o gene-
ral conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello, o que bem evidencia 
qu-e não é impossível o consorcio da espada com o arado. (Muito bem). 

Não é um erro dizer que as conquistas de ordem material alcançadas e 
que os comettimentos progressistas realizados no paiz tiveram sempre seu 
inicio e fomento nesse ministerio. ' 

A Republica, depois de ter operlltdo nos seus dous primeiros annos o 
desdobramento extraordinario das nossas energias em todas as industrias, 
remodelou a organização superior de seus serviços, substituindo o Minis-
teria da Agricultura pelo Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas. 

Ha cerca de seis annos, alguns espíritos bem intencionados teem feito 
o maior empenho para reconstruir o Ministerio da Agricultura, afim de que 
este, o commercio e as industrias congeneres tenham a maior amplitude, o 
maior desenvolvimento e uma direcção mais efficaz. 
. . O projecto que ora se discute vem dessa nobre iniciativa. Accelto-o, 
como disse, em seu principio cardeal, no seu objectivo util e patriotico; dis-
cordo, porém, de sua fórma. 

Receio, Sr. Presidente, que, · na nomenclatura extensa e minuciosa de 
suas partes, tenha havido alguma. omissão, excesso ou infracção á boa lo-
gica; que faltem uns· serviços, que outros sejam demais ou não se enqua-
drem bem nos delineamentos do novo ministerio. 

Receio que, posto em pratica esse departamento administrativo, tal co-
mo o projecto o institue, obra acabada á feição de institutos identicos de 
oufros paizes, venha se verifi<:ar, depois ~e grand~s d_:spez!ls e de novas 
responsabilidades para o Thesouro, que a 1mportaçao nao fo1 acertada, que 
adaptação não póde ser bem feita, que erramos, que andamos mal avisa-
dos, começando pelo fim. 

Eu ·quizera, Sr. Presidente, que o Congresso creasse o Ministerio da 
Agricultura dotando-o, desde já, com as secções que lhe pertencem pela con-
iiexidade d~ serviços e fins, já existentes actualmente em nossa administra-
çã-o e que, depois, gradualmente fosse organizando as secções necessarias1 
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de conformidade com os ensinamentos de experiencia e as indicações do 
bem publico. · . 

Eu quizera que neste, como em outros serviços, adoptassemos os con-
selhos salutares da sabia politica experimental, de que se fez, desde mui-
to, sectaria iiiustre a lnglarerra, e de que, na organização de seu Ministerio 
da Agricultura, deu brilhante exemplo, que devemos seguir, a grande Repu-
blica da· America do Norte. 

Em uma longa e suggestiva exposição, transcri·pta como annexo n. 1 
ao parecer em debate, o meu eminente coestadoano, Sr. Dr. Assis Brazil, 
historiou a organização do Ministerio da Agri<:ultura, nessa Republica, se-
cção por secção, desde a primeira consignação orçamentaria de mil dollars, 
votada em 1839, até a equiparação do já . Departamento de Agricultura a 
Ministerio de Estado, em 1888. 

Si não bastasse, como licção proveitosa, o modo pratico e experimen-
tal por que os Estados Unidos instituíram o seu ministerio, passo a passo, . 
segundo as necessi.dades do serviço e o desenvolvimento do paiz, poderia-
mos tomar para ~odei-o, como acto inicial, feitas as modificações exigidas 
pelo novo regimen; o decreto de creação de nosso primeiro Ministerio da 
Agricultura, de 28 de julho de 1860, nos termos seguintes: 

"Art. 1.• Fica creada uma nova Secretaria de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commei:cio e Obras ·Publicas. 

§ 1.• O respeCtivo Ministro e Secretario de Estado terá as mesmas hon-
ra.s, privilegios e vencimentqs de que gosam os actuaes Ministros. 

§ 2.• Fica o Governo autorizado para distribuir pelos differentes mi-
nisterios as attribuições que devam a cada um competir. 

§ 3.• O Governo dará regulamento á referida secretaria de Estado, em-
pregando nella o pessoal necessario, tirado das diversas secretarias· de Es-
tado, da ·Repartição Geral de Terras Publicas e da Directoria Geral dos 
Correios. . . 

§ 4.• O numero de empregados das Secretarias de Estado não :p-oderá 
exceder ao actualmente existente neilas e naqueilas duas repartições, nem 
a somma a dispender em seus vencimentos pod·erá exceder a que ora se 
despende. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em contrario." 

Si não quizessemos adoptar como lei do nosso regimen uma lei do Im-
perio, dadas as modificações a que. já me referi, podíamos nos limitar a se-
guir o ·exemplo da lei republicana n. 23, de 30 de outubro de 1891, remo-
delando a . organização superior do serviço publico . . 

Quanto · ao Ministerio .da Industria, Viação e Obras Publicas, diz esta 
lei, no que se refere á agricultura, simplesmente o seguinte: 

"Compete ao ministerio: a) os serviços que interessam á agricultura, 
ao commercio e a quaesquer outras i-ndustrias, bem como aos institutos ou 
associações que se destinarem á instrucção technica, desenvolvimento e 
aptrfeiçoamento desse ramo do trabalho nacional." 

Depois, em outro ponto, tem apenas, referente ou que se possa refe-
rir á agricultura, o seguinte: 

" ... a conservação das florestas" e na lettra j sómente: " ... e quaes-
quer outras instituições de credito que tenham por fim favorecer a uma 
cl~.sse de productores ou a um ramo especial da industria." 

No .. senti-dq destas considerações eu apresento varias emendas ao pro-
jecj:o;. 

São as seguintes: 
Art. 2.• Depois da palavra - cargo diga-se: a agricultura nacjo-



hai em seus dous ramos fundamentaes - a lavoura e a criação-, bem 
como as· -industrias e o commercio. 

Supprimam-se os ns. 1, _2 e 3. 
Não acho conveniente estabelecer desde já os serviços que os assum-

ptos especificados nesses numeros reclamam, não só porque elles não consti-
tuem uma competencia completa e logica do novo ministerio, como porque 
acarretam, sem necessidade que a legi-time, despeza que o Thesouro não 
póde satisfazer, a menos que não aggrave mais· o nosso deplorado dese-
quilíbrio financeiro. O novo ministerio deve ser instituído pelo desmem-
bramento dos serviços que lhe são relativos, já existentes na nossa admi-
nistração. Os demais serviços deverão ser creados opportunamente. 

Supprimo, pois, toda a discriminação de serviços contemplados nos 
ns. 1, 2 e 3. 

Art. 4." Depois da palavra - iguaes - diga-se: sendo tudo sujei-
to á approvação do Congresso Nacional. 

Como se trata da ·reorganização das Secretarias de Estado, de transfe-
rencia, de serviços, de vantagens e direitos dos funccionarios, é indispen-
savel que tudo seja sujeito á apreciação do Congresso. 

No n. 1. Depois da palavra- trabalhos -'--- diga-se : attinentes á agri-
eultura, industria e commercio. 

Ao n. 4. Depois da palavra - Ministerio - diga-se : sendo preferi-
dos, · na ·falta destes, os funccionarios · em disponibilidade e os com direito 

·a reintegração. 
Supprima-se o n . 5. 
Este numero comprehende assumpto já contido no art. 4", que auto-

riza o Governo a reorganizar as Secretarias de Estado . 
. Substituo o n . 6 pelo seguinte : "O numero de empregados das. Se-

cretarias de Estado não poderá exceder ao actualmente existente nellas, 
nem a somma a despender com seus vencimentos poderá exceder á que ora 
se despende, salvo o pessoal do gabinete do ministerio ora instituído." 

Aqui me approprio do § 4" do art. t • da lei de organização do Minis-
teria da Agricultura do Imperio, com a suppressão de ·algumas palavras e o 
accrescimo de outras. 

Como vê V. Ex . , Sr. Presidente, o meu voto é pela c reação do Minis-
teria da Agricultura, segundo as posses do Thesouro Publico e as condições 
reaes da lavoura, da criação, do commerciá e da ind•1stria, que fórmam um 
departamento especial de nossa actividade, additando-se-lhe depois, no-
vas secções, novos serviços, que se prendam a esse uti!issimo ministerio. 

Todos os dias ouvimos dizer que a lavoura e a industria estão em cri-
• se, estáo em condições precarias, visinhas da desorganização e da penuria. ' 

Sendo assim, não é de boa razão dar a esses importantes ramos do serviço · 
nacional um ministerio que, por sua grandeza e pompa, vae-lhes servir de 
contraste. A lavoura e as industrias, míseras, andrajosas e anemicas, ape-
nas fitarão de longe, admiradas, a sumptuosidade do seu ministerio: sen-
tir-se-hão constrangidas e humilhadas ao transpor seus porticos sllmptuosos. 

A esmola é demasiada. 
Parece até uma irrisão! (Mztilio bem; muito bem). 

O Sr. Martim Fran·cdsco (*) (movimento de attenção) - Sr. Presi-
dente, em poucos minutos terei occasião de dizer o que quero, como quero, 
e quanto quero, para collocar perfeitamente Jucidas e coordenadas as re-
lações de minha consciencia com o meu dever. 

Não acompanharei o illustre Deputado por Pernambuco, cujo discur-
so ·acaba de deliciar o auditorio, que com tanta attenção o ouviu, não acom-

( •) Est~ diseu.rso não foi reyisto .. pelo O<ra<lor. 
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panharei .a S. Ex. na viagem qu~ emprehendeu em torno dos <iiversos Mi-
nistros da Agricultura do meu patz. . . 

Pediria, entretanto, licença a S. Ex.; não para contestar, mas para es-
clarecer um topico do seu discurso, pelo qual S. Ex. me offerece opportuni-
dade apreciavel de ainda uma vez fazer justiça a um dos homens mais 
distinctos de minha terra, a · um dos caracteres mais notaveis, mais ·1eaes, 
mais dignos, mais íntegros, mais honestos, com que tenho lidado na minha 
já não curta existencia. 

O Sr. Rodolpho Mijranda, chefe incidentemente meu, pois que me filiei ao 
agrupamento que em S . . Paulo, combatia a oligarchia ·permanente, o Sr. 
Rodolpho Miranda ha de sem duvida motivar a·podos e .censuras, divergen-
cias e criticas. Sim. Já dizia o poeta allemão: "ninguem ha que atire pe-
dras aos arbustos", e já notava o critico Rénan, homonageando aquelles 
que, como Rodolpho Mirani:Ja, estão embaixo, estão fóra do poder, que só-
bem excessivamente e permanecem nas alturas os que não prov_ocam in-
veja. 

Um topico do discurso do illustre orador pernambucano, disse eu, me-
rece meu esclarecimento. 

S. Ex. declarou que o Sr. Rod·ólpho Miranda, como Ministro da 
Agricultura, gastou mais do que o seu antecessor. 

E' exacto . E' natural, gaste mais do que o antecessor aquelle cujo an-
tecessor foi Ministro tres mezes, aquelle cujo Ministetio durou onze ou 
doze mezes. (Muito bem) . 

E' o primeiro esclarecimento; agora, segundo esclarecimento: o Sr. 
Rodolpho Miranda completou a organização do Ministerio, (apoia-dos); o 
seu antecessor mal teve tempo ' - não o censuro, nem elogio - de dar ini-
cio á organização. . 

E' evidentemente claro, é incontestavel que ha de gastar quem orga-
niza, não quem não organiza. . ' 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Tem V. Ex. razão; o Sr. Rodolpho Mi-
randa é um dos melhores caracteres que conheço. (Muito bem). 

0 SR. MART!M FRANCISCO - H a um ponto a tratar: tem sido o Sr. R o- · 
dolpho Miranda accusado, vagamente, jie haver despendido dinheiro em 
"reservad<ls" . 

Já . o anno passado, com a prudencia com que me costumo referir aos 
nego cios reservados e de dinheiros publicas, fui obrigado a pedir, da ban- · 
cada paulista, que positivassem a accusação. 

Contestei de frente a accusação, declarei e declaro de novo que o Sr. 
Rodolpho Miranda, como Ministro da Agricultura, não teve, em serviço de 
seu Ministerio, reservados sinão aquel!es inteiramente indispensaveis na oc-
casiã<l, e que podem vir á publicidade agora. 

Reservado do Sr. Rodolpho Miranda, conheço um de 32:000$, para re-
messa de c·avallos, a pedido de governo estadual, apoiadissimo por aquelles 
que o accusam. · 

O SR. RAPHAEL PINHEIRQ - Nas vesperas de eleição presidencial. 
O SR. · MARTIM FRANCISCO - Com a cautela e com a comprehensão da 

responsabilidade que a minha palavra, quer como individuo, quer como ho: 
mem publico, encerra, eu, quando defendi pela primeira vez -o meu parti-
cular e distincto amigo Sr. Rodolpho Miranda dessa accusacão vaga de 

· despezas com reservados, dei a entender que, ministerio novo, tinha aquel!e 
verbas novas, e que taes verbas f<lram gastas por outros ministerios. 

Simplesmente me é doloroso ter de repetir o desafio em termos mais 
expressivos: peço que appareça um homem, com responsabilidade publica, 
dizendo que empresta a sua responsabilidade á discussão do assumpto. 

Só um excesso quasi apopletico de . ignorancia pôde explicar o não sa-



berem os accusadores que os Srs. J aures, Clémenceau e outros oradores 
vieram visitar o Brazil; e basta. 

E' muito commodo esse modo de accusar sem precisar. . . Commodo, 
mas beiradamente covarde ... 

1 ean passe, et des meilleu71S. . . . 
Sr . Presidente, ha ahi repetição de uma emenda que, retirada ha dias 

volta de novo, com a minha assignatura, á Mesa. ' 
Desejo explicar a v~ Ex. os motivos da re-apresentação da emenda e 

a necessidade de ser a mesma viavel, ao menos para acautelar intéressês 
da honestidade orçarnentaria. 

E' a emenda relativa ao cerceamento do Executivo, nó uso e abuso dê 
creditos. 

Este anno a Camara acertadamente acceitou a emenda sem um appen-
so que a acompanhava o anno passado, quando era elle explicavel. 

Tratava-se de uma idéa nova, ao menos l!l.a fôrma, e exigiria el:'tudos. 
A pratica, acredito, provou que a razão estava commigo, e a emenda 

passou este anno sem appenso, mas a emenda foi acceita o anno passado, 
· na Receita com a explicação do illustre Relator da Receita de que preferível 

fôrá ella tivecse entrada no orçamento da Fazenda. 
Não tendo eu certeza si o orçamento da Fazenda será votado este 

anno, tendo certeza de que o da Receita indispensavelmente o será, e ha-
vendo o precedente da emenda ter entrado já no orçamento da Receita, pa-
receu-me de ~lementar caqtela repetil-a no actual projecto de Receita, em-
bora fizesse eu em publico o papel de espírito incerto, ora apresentando, 
ora retirando a emenda. 

Consulto ao digno Relator do orçamento da Receita e creio que S. Ex. 
me permittirá que eu promova a acceitação como regra do que S. Ex. ac-
ceitou o anno passado como excepçã.o. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - A Carnara acceitou no orçamento da Re-
ceita. 

O SR. MARTIM FRANCISCO - Desde que todos estamos de accôrdo quan-
to a isto, mutato nomine, de te falula narratur. 

Não vae, na insistencia minha quanto á adopção dessa emenda, aggres-
são a quem quer que seja, divergencia de quem quer que seja. Julgo-me a 
creatura ·mais tolerante do mundo, e esta idéa que faço de mim, Sr. Presi-
dente, V. Ex., tambem fará de sua pessoa, todos fazem de si ... 

Costumo fazer concessões em tudo o que se refere á materia de fôr-
ma, até de fôrma de governo; não faço, porém, a mínima concessão em 
assumptos scientificos, em consequencia de convicções reflectidas, de co-
rollarios demonstrados e acceitos. 

Faço questão da approvação da emenda. Ella é o resultado de estudos 
n:1 civilização occidental, como já expliquei. 

Nessa luta entre o Legislativo e Executivo, é natural que o Executivo 
peça e o Legislativo restrinja; é urna luta prevista até pelo poeta floren-
tino. 

E' natural que 'o Legislativo faça a lei, legisle, e o Executivo saía 
della. 

O poema dante~co , sabe V. Ex., é urna _perfeição. Cada um d?s COf!· 
demnados está no seu circulo, cada categona dentro dos respectivos !I-
mites. 

Uma unica vez no Inferno ·de Dante, urna -unica vez, um condemnado 
salta de uma categdría para outra, sahindo da lei. E sabe V. Ex. quem. é 
esse condemnado? E' o empregado publico. (RiSo). (Muito bem; muzto 
bem. O orador é cumprimentado) . 

Na sessiío de 12 11<' ll<•zl'mht•o é encerrada a discussão do projecto. 
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PARECER N. 102 C 

Orça a Receita Geral da Republica, no exercício de 1914; com parecer da 
Commissão de Finanças sobre as emendas offerecida; 

Sesstio c7e 1!J 11e em 3" discussão 
·. IJezem7n•o 

- N. 1 - Os artigos da classe 17", ns. 528, 529 e' 530 da Tarifa vigen-
te · pagarão direitos de importação, com augmento de 30 o/o sobre os actuaes. 

Sala das· sessões, 6 de dezembro de 1913. - Manoel Borba. 

N. 2 -As "madeiras" (classe 12" e ns. 330 e 331 da-Tarifa) pagarão 
quando importadas, direitos accrescidos de 30 o/o sobre os · actuaes. 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1913. - Manoel Borba. 

N. 3 -·Os "vinhos" do n. 136 da Tarifa pagarão · os direitos de im-
portação com 20 o/o de augmento sobre os actuaes. 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1913: - Manoel Borba. 

!N. 4 - As "bebidas fermentadas" e "liquidas e bebidas alcoolicas" 
dos ns. 124 e 131 da Tarifa vigente, pagarão, quando importados, o dobro 
dos direitos actualmente ·cobrados. 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1913. - Manoel Borba. · 

N. 5 - O fumo, n. 115 da Tarifa vigente, pagárá direitos em dobro 
q1.1andc importado. 

Sala das ·sessões, 6 de dezembro de 1913. - Manoel Borba. 

N. 6 - Os livros em branco, indicados no n. 605 da Tarifa, p_agarão 
mais 20 o/o de . impostos de importação. . 

Salá das sessões, 6 de dezembro de 191 3. - Manoel Borba. 

N. 7 - Onde convier: . 
.' Na classe 9" da Tarifa, n. 130 - Licores de qualquer qualidade: 

Elevem-se os -direitos, para pagar -- em cascos, kilo, 3$; em outras 
vasi lhas, 2$, mantida a razão de 60 o/r . 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. - Costa Ribeiro. 

N. 8 - Onde convier: 
Eleyem-se na Tarifa, classe 9", n. 131 - Líquidos e bebi'das alcoolicas 

~os direitos sobre: absintho, brandy, encalypsintho, cognac, etc., que, sob 
a mesma razão de 60 o/o, passarão a pagar: em •Cascos, kilo, 2$; em quaes-
quer outras vasilhas, kilo, 1$300. 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 191 3. - Costà Ribeiro. 

N. 9 - Onde convier: 
Na classe 4", n. 64 - Sabão, sem perfume, de qualquer qualidade: 
Elevem-se os direitos a 450 réis o kilo; sem alteração nos mais di-

zeres. 
Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. - Costa Ribeiro. 

N. ·10 - Onde convier:· 
Na classe 9• dá Tarifa, n. 136: 
Vinhos: 
Bitter, Amer-picon, Fernet, etc., passarão a pagar, com a , mesma razão, 
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em cascos, 600 réis o kilo e em quaesquer outras vasilhas 3so ·~éis; fican-
do assim elevados os direitos. 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1913. - Côsta Ribeiro. 

N, 11 - Onde convier: 
Na·classe 9• da Tarifa, n. 136: 
Vinhos: 
Champagne e outros espumosos - Mantidos os demais dizeres, sejam 

elevados os. direitos a 1$700 o kilo. 
Sala das sessões, 7 de dezembro de 1913. - COISta Ribeiro. 

N. 12 ---' Onde convier: 
Na classe 9", n. 131, da Tarifa: 
Líquidos e bebidas alcoolicas: 
Sejam augmentados os direitos sobre Genebra, deste modo: em cas-

cos, kilo 1$; em quaesquer outras vasilhas, 600 réis, mantida a razão de 
GO %. 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. Costa Ribeiro. -Erasmo 
de Macedo. - Augusto ·Amaral. 

N. 13 __:_ Onde convier: 
rt 

,, 

Ficam elevados os direitos sobre o alcool rectificado, que pagará . 701 
réis por kilo, . razão de 60 % . (Classe 9", n . 131, da Tarifa). 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. - José Bezerra. - Costa 
Ribe'!ro. - Simões Barbosa. · 

N. 14 - Onde convier: 
Na Tarifa das Alfandegas, classe 15", n. 472: 
Gravatas lisas ou bordadas : . 
Em vez de 3$, elevem-se os direitos a 3$500 a duzia, razão GO %, li-

quido. 
Sala das sessões, 7 de dezembro de 1913. - Erasmo de Macedo. -

Costa Ribeiro. - Balthazar Pereira. 

;N, 15 - Onde convier: 
Augmentados os direitos, os esoart'lhos pagarão: 
De algodão, (classe 15•, n· 456); um, 9$. razão 50 % : de linho (cla~

se 17", n. 550), um; 9$, razão 60 % ; de seda (classe 18•, n. 585), um, 
22$, razão 60 %. 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. -- Erasmo de Mace4o. 
Costa Ribeiro. - Balthazar Pereira. · 

•N. 15 A - Na classe 12, n . 320, Tarifa das Alfandegas, augmentem-
fe 35 % sobre os direitos ora em vigor. 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. - Pedro Moacyr. - Mauri-
cio de Lacerda. 

.t.': 

N. 16 - Onde convier: 
Classe 9•, n. 122 - "Assucar de qualquer outra qua!id-aae". augmen-

te-se de 100 réis - os respectivos direitos. ' _ 
Sala das sefsões, 11 de de1.embro de 1913. ·- Costa Ribeiro. 
De accôrdo com o narecer sobre as emendas ao projecto de orçamen-

·to da receita geral, em 2' ·discm;são, homologado ·pelo voto da Camara, e a 
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que se reporta a Conunissão de Finanças recusa assentimento á approvação 
das emendas ns. I, 2, a, 4, 5, 6, 7, 8, 9., . 10, 11, 12, ta, 14, 15, 15 A e 
16, todas alterativas de taxas tarifarias. 

Para o nosso paiz, mais talvez, do que para qualquer outro, ao proble-
ma da Tarifa das Alfandegas estão incubados os mais valiosos interesses 
e, dírecta ou indirectamente, as mais variadas e relevantes questões .. 

Nos impostos alfandegarios tem o Estado o veio mais rico da receita 
publica e da Tarifa aduaneira faz o instrumento principal de protecção ás 
industrias, de sorte que e·stas e o fisco, o commercio e a população toda 
dependem da taxação tal"ifaria - para attenção de recursos, garantia de 
lucros, mesmo dos negoci<ls, satisfação dos objectivos capitaes da vida. 

Devendo o Congresso brevemente se accupar da revisão geral da Ta-
rifa, alterações parciaes das taxas serão perturbadoras de tão consideraveis 
interesses, o que é sempre ãe grande ínc.onveniencia. 

A' apresentação das emendas presidiu, é certo, louvaveis intuitos que 
serão melhor aquilàtados naquella proxima revisão. 

N. 17 - No n. 44, lettra g, do art. 1• ------' Taxas - telephonicas -As- -
signaturas telephonicas: 

Eleve-se a taxa de 50$ para 60$ por semestre. 
Sala das sessões, 6 de dezembro de 191a. - Costa Ribeiro. 

A taxa de assignatura thelephonica; a que se refere1 a emenda, se não 
póde ser diminuída, não deve ser augmentada. - . 

O telephone official !Jão presta utilidade, dírectamente, ao publico. O 
augmento attingíría os estabelecimentos publícos, sem proveito positivo. 

Não é conveniente a adopção da emenda. 

N. 18 - Ao título li, n. IV, § 2" do art. I • do projecto de lei da re-
ceita para o exercício de 1914, ou onde convier: 

A autorização ao Governo, contida no art. a• lettra a, da lei n. 741, 
de 26 de dezembro de 1900, comprehende tanto a alienação do domínio dos 
immoveis nella mencionados, como de quaesquer direitos eventuaes sobre 
!mmoveis nas mesmas condições·. 

Quando, por circumstancias especiaes não possa ter Iogar a concur-
rencia publica a que se refere o art. a• da citada lei n. 741, será supprida 
por avaliação pela Directori_a do Patrimonio. 

Sala das sessões, 7 de dezembro . de 191a. - Dias de Barros. 

Nã-o se tratando dos proprios nacionaes comprehendidos no paragra-
pho unico ·do art. 64 da Constituição, a emenda póde s·er approvada. 

Accrescente-se, pois, depois de - condíçõ_es - o seguinte: 
- não comprehendídos no paragrapho uníco da Constituição. 

N. 19 - Ao art. 1", n. 25 - "Imposto do sello" . -~ Accrescente-se, 
in fine: · · 

"ficando sujeitas ao sello fixo de aoo réis de accôrdo com as disposi-
ções em vigor, as segundas e mais vias de recibos particulares e outras de-
clarações de pagamento effectuado, qualquer que seja a fórma empregada 
para expressar o recebimento e desde que -o pagamento não seja feito por 
ordem de terceiro." . _ · •· 

Sala das sessões, de dezembro de 191a.-- Rodolpho Paixão. · 
A emenda envolve a intenção de impedir a fraude, usualmente prati-

calia . no se!lo qo~ recibos. E' providenci!l salutar - C<mvém seja app-rovada. 
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-N. 20 ~ Eleve-se a -27.000:0CO$ o titulo do n. 25, do art. 1•- Im 
p:.~sto de sello. 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 191.3. - Mauricio de Lacerda. 
A emenda consagra a estimativa do projecto. 
E' desriecessaria. 

N. 21 ---'- Onde convier: 
Art. As companhias ou sociedades de seguros de vida, peculios, ren-

d~s, dotes e c?ng·en~res que obtiverem _autorização do Governo para func-
cw~ar ~o Braz1l, farao no Thesouro Nac10nal, ou nas suas delegacias, o de-
posJto mtegral de 500:000$ (quinhentos contos de réis) em dinheiro ou 
~police da divida publica, devendo as que estão actualmente funccionando 
integrar, dentro do prazo improrogavel de tres mezes, a contar da data des-
ta lei, os respectivos depositos de 200:000$ (duzentos contos de réis). 

Sala das sessões, de dezembro de 1913. - Rodolpho Paixão. 

N. 22 -i Art. _E' o Presidente da Republica autorizado: '-
A rever o decreto n. 5.072, de 12 de dezembro de 1903 e demais leis 

e regulamentos relativos ao funccionamento das companhias de seguros, na-
cionaes ou estrangeiras, mutuas ou anonymas, devendo ser estabelecido um 
regimen ·de igualdade para todas as companhias que estiverem funccioann-
dJ ou vierem a funccionar. 

Sala das.- sessões, 6 de dezembro de 1913. - José Bonifacio. 

•N. 23 - E' o Presidente da Republica autorizado a rev~r o decreto 
n . 5.072, de 12 de dezembro de 1903, e demais. leis e regulamentos rela-
tivos ao funccionamento das companhias de seguros, nacionaes ou estran-
geiras, mutuas ou anonymas, devendo ser estabelecido um regimen de igual-
dade para todas as companhias que estiverem funccionando ou vierem a 
funccionar. 

Paragrapho. A lnspectoria de Segurós continuará a regular-se 
pelas disposições constantes do decreto n. 7.751, de 23 de dezembro de 
1909, sendo -o quadro dos funccionarios da secretaria de: um inspector, um 
ajudante de inspector, tres primeiros, tres segundos, tres terceiros, dous 
quartos escripturarios e um continuo cóm os vencimentos constantes do ci-
tado decreto n. 7.751. 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1913. - José Bonifacio. - Borges 
da Fonseca. 

N. 24 - Onde convier: 
A garantia a que são obrigadas as companhias · de seguros, nos termos 

do art. 2" n. I, da lei n. 5.072, de 12 -de dezembro de 1903, poderá ser 
orestada tambem em immoveis urbanos, desde que tenham o dobro do va-
ior e preceda approvação do Governo, por intermedio da [nspectoria de 
Seguros. 

Sala das· .sess.ões, de dezembro de 1913. - Felizardo Leite. - Si-
m cão Leai. 

Referem-se as émendas ns. 21, 22, 23 e 24 ás companhias de segu-
ros nacionaes, estrangeiras, mutuas e congeneres. 
· O serviço official rela1ivo a taes companhias está a car~o da rnspe-

ctoria de Seguros, dirigida com proficiencia e zelo pelo Sr. Dr. Pedro Ver-
gne de Abreu. 

· No intuito de bem se orientar sobre as alludidas emendas, para poder 
ministrar á Commissão os devidos esclarecimentos, o relator procurou os 
supplementos daquelle funccionario, que lhe dirigiu a seguinte exposição: 

"O regulamento que baixou com o decreto n. 5.072, de 12 de _dezem-
l;>r(i ~e 1~03, está hoie modificado em grande parte, além de que nao con-
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tém diversas disposições do decreto n. 4.270, de 10 de dezembro de _1901 , 
as quaes se acham em vigor, porquanto o decreto n - 5.072 apenas revo-
gou as disposições em contrario - art. 72. 

E' assim que, poucos . dias depois de expedido o citado decreto n. 5.072, 
se enco·ntra a disposição do art. 25 e seus paragraphos, da lei n. 1.144, de 
30 de dezembro de 1903, e exisrem posteriormente modificando-o as seguin-
tes leis e iiecretos: lei n. 2.0&3, de 30 de julho de 1909; decretos n. 7.751, 
de 20 de dezembro de 1909; n. 8Q08, de 3 de setembro de 1910 e .n. 9.287, 
de 30 de dezembro de 1911. 

Pelo regimen que vigorou até 1909 a despeza com a fiscalização era 
custeada pelas contribuições · de 2:400$ com que entravam as companhias 
nacionaes, perfazendo a receita cerca de 100:000$ e aquella entre 90 e 95 
contos de réis, resultando pequenos saldos, annualmente, de cinco a 10 
contos, os quaes, entretanto, não pertenciam ao Thesouro, porquanto passa-
vam para o exercido seguinte para o custeio da fiscalização. 

Em virtude da lei n. 2.083, que incorporou a Inspectoria de Seguros 
ao quadro das repartições de Fazenda, passaram desde 1910 as contribui-
ções das companhias a fazer parte da receita da União. 

Em 1910 a arrecadação proveniente das companhias nacionaes orÇou 
·por 130:000$, em 1911 e 1912 por 140:000$; porquanto as sociedades mu-
tuas, em grande numero organizadas nestes ultimas tres annos, foram dis-
pensadas do pagame!ltO das contribuições. 

As despezas nos tres alludidos exercidos foi orçada em 125:600$, não 
se comprehendendo nesses caleulos as importancias com que entraram as 
companhias estrangeiras e que eram exactamente as correspondentes aos 
vencimentos que percebiam os fiscaes. · 

A lei orçamentaria. para o exercício cadente rriodifkou a fô rma de fi -
xação do imposto de fiscalização, como de ha muitos annos já reclamava 
a Inspectoria de Seguros, estabelecendo uma porcentagem de 2 % sobre a 
receita dos premias de ~egu-ros terrestres e marítimos e de 2 % sobre a 
dos premias de seguros de vida e seus correlatos. · 

Essa medida veiu attender aos justos reclamos das companhias, por-
quanto cada unia passou -a pagar a importancia correspondente a sua recei-
ta e pelos dados colhidos, relativos ao primeiro semestre deste anno, esse 
imposto produziu approxirnadamente 280:000$; e sendo no segundo semes-
tre a receita sempre mais avultada, principalmente no mez de dezembro em 
oue é renovado elevado numero de seguros terrestres, iieverá orçar por 
350:000$ pelo menos, porquanto muitas são as sociedaiies de peculios que 
teem s ido autorizadas e começaram a funccionar de 1 de iulho para cá. 

A receita total do anno deve attingir a mais de 630:000$000. 
o movimento de operações de seguros é cada vez mais crescente, o 

oue melhor demonstra o -<JUadro, incluso por cópia. comprehendendo opera-
cões desde 1905. o qual foi apresentado ao Sr. ministro da Fazenda em 3 
de março proximo findo. 

Pelo referido quadro verificaremos que a fôrma do imposto actual si 
fosse adootada desde 1905, teria produzido nesse anno 300:000$ e actual-
mente o dobro. 

Em 1905 funccionaram 36 companhias nacionaes, 13 estrangeiras de 
!'eguros terrestres e marítimos·, cinco nacionaes ·de seguros de vida e· uma 
estrangeira: ao todo 55 companhias. 

Em 1910 funccionaram 48 companhias de seguros terrestres e maríti-
mos. das. quaes 37 nacionaes e 11 estrangeiras, e 21 companhias de segu-
ros de vida, das quaes 20 nacionaes, ao todo 69. 

Presentemente funccionam 57 companhias de seguros terre<;tres e ma-
rítimos, das auaes 42 nacionae" e 15 estrane:eiras. e de see-urol'l de vida e 
'iet;s correlatos 102, sendo sômente uma estrangeira; ao todo· 159. 
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Como demonstra o crescente numero de companhias e consequente-
mente o movimento de suas Qperações, conforme o quadro annexo, a secre-
taria não póde actualmente dar cumprimento em dias aos servjços que lhe 
são affectos, os ·quaes forçosamente irão se atrazando. 

Esses serviços não se podem considerar materiaes, porquanto deman-
dám estudo minucioso e demorado, pelo mecanismo e technica das ope-
rações. · 

As reclamações sobre deficiencia de pessoal já veem desde os primiti-
vos chefes deste serviço, sendo que o Dr. Aristides Spinola, no relatorio 
de 1905, julgava imprescindível a creação de um sub-inspector, cargo de 
immediata categoria á sua, e alludia ao numero de funccionarios de que se 
compunha a antiga repartiçãQ de seguros, a qual se subdividia em duas su-
perintendencias com 18 funccionarios (2 superintendentes, 2 secretarias, 6 
escripturarios, 6 auxiliares e 2 contínuos). . 

O quadro annexo ao decreto n. 7.751 (tabella E), relativo á inspecto-
ria, compõe-se de 15 funccionarios, dos quaes 6 delegados nos Estados, sem 
cornprehender um servente. 

A revisão do regulamento n. 5.072, cuja autorização já constou de di-
versas leis orçarnentarias desde 1906, impõe-se corno medida u;gente, não 
sé para consolidar disposições esparsas em diversas leis, corno tarnbern para 
qui! sejam precisadas outras corno se tem dernonHrado em muitos casos 
occorridos nestes ultirnos annos. 

O orçamento geral da despeza com a Inspectoria de Seguros importa 
em 280:000$, da qual 196:000$ para pagamento de 16 fiscaes ( 153 :600$) e 
de 6 delegados nos Estados ( 43.:200$), funccionarios esses de que não co-
gitava a organização da fiscalização pelo decreto n. 4.270, de 1901: por-
tanto com o pessoal da secretaria 72:000$ e 12:000$ para material despen-
dern-se apenas 84:000$, ·e é sobre este pessoal que recáe a maior sornrna 
de serviço e responsabilidade. · 

Com o corpo de funccionarios constantes da emenda, dotando a se-
cretaria com sufficiente pessoal para attender á fiscalização e exame de 
estatutos, balanços e outros documentos em dia, o augrnento da despeza é 
apenas de 34:200$; e o saldo ·que até 1912 regulava, corno ficou dito, por 
uns 10 contos, imnualrnente, não será, mesmo com esse pequeno augmento, 
inferior a 300:000$, crescendo de rrnno para annQ, visto augrnentar sempre 
a receita de prernios das companhias. 

A elevação do deposito, corno propõe urna das emendas, para 500:000$, 
é urna medida excessiva, bastando, para difficultar a creação de organiza-
ções de fracos elementos, que se mantenha inexoravelmente a obrigação de 
integralizar o deposito de 200 a 300 contos, antes de encetar operações. 

Quaesquer medidas que sejam tornadas nesse sentido deverão, a nosso 
ver, respeitar as autorizações já dadas, que constituem direitos adquiridos. 

Os depositos no Thesouro teem aliás o inconveniente de prestar-se a 
·redarnes, para as sociedades fazerem avultadas operações, sem que pos-
sam offerecer CQnveniente garantia. . 

J.Ylelhor seria que nenhuma possa ser autorizada, sem que prove ter 
adquirido e feit() inscrever em seu nome, inalienaveis, apolices federaes 
em determinada irnportancia, só sendo expedido o decreto de approvação 
de estatutos e a earta patente de autorização, mediante a exhibição dQ ti-
tulo de inscripção na Caixa de Amortização. 

Outras medidas são necessarias e ·que só poderão ser consignadas na 
revisão da legislação actual, estando prornpto para prestar verbalmente ou-
tros esélarecirnentos, para· que não se torne por dernaisl longa· a presente 
exposição. . . 

E' imprescindível e urgente que o Congresso e o Governo encarem 
com mais apreç.o. e attenção a importanoia . e responsallilidade 9este _serviço 
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publico, que em todas as nações cultas se ac·ha organizado com zelo· e per-
feição correspondente a · sua cul·tura. A continuar como está entre nós, 
desamparado completamente desde a sua inauguração em 1901, com uma 
regulamentação inefficaz e banalissima, sem lei, sem pessoal e sem recur-
sos, (pois, além do mais, nenhuma verba foi prevista para a mobilização 
dos fiscaes) a fiscalização é uma illusão, pouco differindo do antigo perío-
do da mais absurda licença em materia de seguros. · 

Para se aquilatar da importancia e necessidade desta fiscalização, con-
siderada em todos o~ paizes, releve-se a repetição, como serviço de primei-
ra ordem, equiparavel á cunhagem da moeda e á fiscalização das estradas 
de ferro, (Wagner e outros muitos economistas assim pensam), basta lan-
çar-se uma vista de olhos sobr.e o quadro que tomo a iniciativa de offerecer 
á Commissão de Finanças, relativo ás operações de seguros effectuadas 

· pelas differentes companhias em actividade no Brazil, de 1 de janeiro a 30 
de junho do presente anno. 

Por esse quadro, organizado rigorosamente sobre os dados apurados 
pelas proprias companhias, verifica-se que a somma de premios arrecada-
dos no alludido semestre, que, diga-se mais uma vez, é sempre inferior ao 
segundo ( d.e julho a dezembro) foi a seguinte_: 
Seguros terrestres e marítimos ...... . ........ : ...... . 
Seguros de vida a premio fixo ....... , ...•........... 
Peculios e pensões (Tontinas) ...................... . 

11.774: 183~00 
8.280;282$123 

11.295:254$328 

31 .349:720$251 
Admittindo-se, na peior das hypotheses, que essa avultada somma não 

seja excedida no segundo semestre, e que a producção deste se mantenha 
na mesma cifra acima, podemos calcular, só para o .anno de 1913, a im-
portante arrecadação em premios de seguros no valor approximado de 
63.000:000$, e que certamente poderá attingir a 65 ou 70 mil contos. 

Essa importancia arrecadada em pequenas parcellas á economia e á 
~revidencia individual, e que representa quasi o orçamento de uma nação, 
deve merecer alguma consideração e carinho por parte dos poderes publi-
cos; é a sua avultada concentração nas mãos de em prezas particulares que 
teem obrigado todos os paizes civilizados a estabelecer em bases efficien-
tes e rigorosas um meticuloso serviço de fiscalização. 

Na Allemanha, na Suissa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Fran-
ça, na Italia, na Russia, na Hespanha, em Portugal, na Australia, toda a 
parte, emfim, serviços existem mais ou menos completos e em constante 
evolução para o estadismo em materia de seguros. 

Mas, no Brazil, fez-se a primeira tentativa em 190 I, com um regula-
mento toleravel, qual o do competentis-simo Dr. Joaquim Murtinho, e logo 
se voltou atrás numa reviravolta de panico infantil, e ficamos ankilosados 
no mesquinho reg. 5.072, de 1903, cataplasma inerte e dessorada, mani-
pulada propositalmente para se invalidar e burlar toda e qualq-uer fiscali-
zação séria. 

Na França, onde aliás esse serviço foi organizado com apuro desde 
março de 1905 e tem recebido ampliações e reformas, impondo tal fiscaii-· 
zação a todas as emprezas que, sob qualquer fórma, façam appello á eco-
nomia privada, os interessados não se cançarrt de reclamar uma . maior e 
mais perfeita vigilancia sobre taes operações, uma regulamentação cada vez 
mais rigorosa - como já existe nos Estados Unidos da America do Norte. 

Assim resume a sua critica um dos competentes especialistas alli: 
"Le contrôle de l'Etat n'est pas preventif. ll n'a jamais eu l'intencion 

de lêtre. C'est un gardéfou, ce n'est pa-; un Mentor". 
Entre nós, perdôe--se-me a desanimadQra verdade, tal se.tviço não pre-
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· Imposto de fiscalilllaçã.o 

COMPANHIAS DE SEGUROS TERRESTRES E MARJTJMOS 

Primeiro semestre de 1913 

Nomes das companhias Sêdes 

I 
11Argos Fluminense............. Rio de .Janeiro .... 
2IBrazil .......... , ........... . 
3I.Confiança ................... ·. » 

» 
» 

4ICruzeiro do Sul. ............ ,. » » » 
5I·Equitativa ...... '............. , » )) 

6!Garantia .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . , ,, 
71 Indemniza-dora .............. . )) )) 

SI Integridade . . . . . . . . . . . . • . • . . .. » » 
9IMinerva ........ .'............ » » 

)) 

10INaeional de Seguros Contra 
I >Fogo, .................... . 

li I Previdente .................. . 
12IUnião dos Varegistas .....•.... 
131União dos Proprietarios ....•... 
141Aachener und Muncilener .•... 
15IAlbingia ... · .................. . 
161Commercial Union ............ . 
171 Guardian •..........•......... 
181Manheimer .................. . 
19INord-Deutsch .....•.......... 
20INorthcrn ..................... , 
211Prenssiseh National. .......... . 
221London and Lancashire ....... . 
23IRoyal ....................... . 
24fL'Union ( ..................... .. 

» 

J) )) )) 

)) )) )) 

li )) )) 
D )) D 

Aix-la . Chapellc .. . 
Hamburgo ...... . 
Londres •........ 

» •·•·····• Manhein ........ . 
Hamburgo ...... . 
Londres. ...... · .. , 
Stettin ........... . 
Liverpool ....... . 

» ......... . 
Pari-s ........... . 25,Hansa ...................... . 

26 Alliance A:-;surance-. . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · 
271Assurance Génêrale. . • .. .. .. . p~~-i~ ·: .' .': .' .'.:.'.'.'.': 
281North,British .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............. .. 
2
3
·
0
9j·AL loyd Amazonense . . . . . . . . . . . . •Manáo.s .....•.... 

mazonia ......... ; . . . . . . . . . • Belém .....•..... 
311 Alliança ..•................... 
32,Brazil Seguradora ............ . 

)) 

)) 
33 ~conunercial. ............... · .. . 
34/Lealdade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · 
35/Lloy'd Paráense............... » ::::::::::: 
3·61 Paráense .. . .. .. .. . .. .. . .. . • .. » .......... . 
371Segurança· .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ,, ... , ..... .. 
38l11iara nhense . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. Luiz .......... . 
39IEsperança ......... -......... ,, » ........ .. 
40IAmph!trite . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Recife •.....•.... 
411Indemnisadora . . . . . . . . • . . . . . • . » ..........• 
421Iris ...... , ... .. .. .. .. .. .. .. .. . ,, .......... . 
431Phenix Pernambucana...... . .. ,, ...•....... 
44IAI!iança da Bahia .............. s. Salvador ...... . 
4-ãiinteresse Publico.............. » » 
461Brazileira de Seguros.......... s. Paulo ........ . 
4~1Paulista de Seguros ........... 

1 

,, ,, .......... 

1 

4 !Agrícola de Seguros........... » » • : .••.... 
491 Pelotensc .....•.••.. . ·~ ....... · Pelotas (Rw Gran-

1 de do Sul) .... . 
5o 1 Phenix Porto ·Alegre. . . . . . . . . . . Porto Alegre ..... ·r· 
511Porto-Alegrense . .. . .. .. .. .. .. . " " .... .. 
~21Sul-Brazil . . . . . . . . . ... . • • . . • . . . » , •••••. 
53IUnião .......... :.. .. .. .. . .... » » 
54,Rio"Grandense . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Grande do .Sul 
55 União Fluminense............. Campos ... ,·, ..... 

I 
I 

_I_ 

I 
Premios I 

I 
I 
I 

328 :914$6601 
86: 01 4$ 2501 

378 :931$10•01 
·105 :794$6641 
340 :535$9841 
184:325$0501 
243 :o26$53o 1 
148 :896$89()-l 
127:603$1601 
. I 
227 :'121$8821 
397 :104$·6·651 
416 :26•2$0211 
111 :173$7301 
294 :580$67•51 
1.83 l622$·360'l 
41'6 :0~1$4901 
205 :9·40$190·1 
231:344$0801 

59 :5,15$9101 
466:327$2101 
220 :777$<5701 

. 136 :253$74'01 
42•3 :803$9501 
190:409$01201 

32:391$3701 
126 :65.5$4201 

20 :.585$4901 
111 :616$0651 

9•2 :002$9101 
278 :1)99$0301 
23()-:82.5$.:1401 
244 :082$0201 
358 :•51 0$4 141 
2·65 :000$0001 
389:617$3311 
314 :OOOo$000 I 

9:218$0911 
41: 908$3 201 
36:000$0001 

10·0 :741$530 1 
47 :0~0$5201 
89 :567$6·501 

112:782$1701 
1.142 :768$430 1 

433:299$~521 
155 :8•5.3$4701 
3•95 :935$ 240 1 

24:277$2501 . I 
197:809$74iil 
105:008$1701 
147:253$9701 
114:172$0101 
140:580$410 1 

86 :740$2601 
4: 6.51$74 01 

I 
11.774 :•183$8001 

' 

Imposto de 
2% 

6:578$293 
1:720$205 
7:578$622 
2 :113$893 
6:810$720 
3 :68·6$·501 
4:860$.531 
2:977$938 
2:552$0613 

4:542$ 438 
7 :942$0·93 
8 :32·5$240 
2':223$47,;) 
5:891$613 
3:672$448 
8:321$830 
4 :118$804 
4:626$882 
1 :1•90$31 8 
9 :326$>544 
4 :415$551 
2 :725$075 . 
8 :476$0o59 
3:808$180 

647$8.27 
2 :533$108 . 

411$709 
2:232$321 
1 :840$0•5 8 
5 :579$.980 
4:616$507 
4 :881$640 
7 :-170$20-8 
>5:300$000 
7:792$346 
6 :.280$000 

184$362 
8•38$166 
720$000 

2:014$831 
941$210 

1 :791$3.53 
2:256$643 

22 :855$368 
8 :66<í$993 
3:1;1.7$070 
7 :918$7 04 

48~$54•5 

3 :956$19-5 
2:100$163 
2 :94•5$080 

. 2 :283$440 
2 :811$608 
1 :734$80·S 

93$034 

235:483$670 



Imw!l"to d e F::.-alizaç ã o 
Companhia de seguros de vida 

I • semestre de 1913 

Nonw" da~ companhias Prl•mios Imposto de 
2 oi ou 

Obser\"aÇÕ•'s 

_____ , _______ __:_ ________ -----·-----...,.....-
I 

11 Sul Amer!Ctl. ............... ·-
21Equitntivtt .......... : . ...... . 
3ICaixtt Geral dns . Fnmilin.s ..... . 
4jNew York Life ... ... ......... . 
5ICruzeiro do Sul. .. : ... : ...... . 
6IGarantia da Amazonia .... .... . 
7IL1oy.d Paraens•' .............. . 
81Paulista de Sl!guros .......... . 
9IBrnzl!eira d~ St>guros ......... . 

10 I Pre,·idencin do H ui ........... . 
I 
! I 

Rio de Janeiro .... 
)) 

» » )) 
Nont York ...... . 
R_io de Janeiro ... . 
Belém ... . . .. ... . 

" ··········· s. Paulo ........ . . . ........ . 
Rio de Janeiro ... . 

------

I 
2. 7·57 :149$206 1 
1. 9H :024$6101 

4fi3 :404$-6791 
68-6 :44~$268 1 
411:497$380 1 

1$160 1 
57$597 1 

174:3412$600 1 
240$371 1 

388:446$3801 

8.280:282$1231 
__ I-

5 :514$29S Prt'tnfo:-: fixos. • 
3:8g2$049 

920$808 
1 ::>72$899 . 

822$995 )) 

2$320 • • 115$194 ~ • 
348$63ii • • 
480$H2 " • 
776$8~!2 » 

16 :5 60$562 1 

lDlposto de Fiscalização 

Sociedades Tontineiras - Caixas de Pensões 
I" semest-re de 1913 

c Peculios 
I 

Xomrs das compnnhins Sé~les 

i 11Bonifica!lora ......... ..... · · · Barbacena .. .... .. 
2IA Universal.................... » ....... , 
3IA Vida Mutua .. , •....•..•. · ·. Bello Horizont<' .. . 
41Mutuaria ~~mparo das Famillns 

51.-\.uxiliadora .•..•..•.......••• 
I SIA Bonança.. ................. Rio Preto ....... . 

7IA Minas Geraes............... Juiz de Fóm ..... . 
8IA Pastoril Mlnt>lrn ........... . 
9IA Garantia do Futuro ........ . 

10I.Fratern ldade Sul ){lneiru ..... . 
111 A Garantia .:Mineira .......... . 
121Mutua Mineira ......... . ... .. . 
13lil.1:utua Ouro-Pre tenn .. ........ . 

» • 
» • » 

Itn.iubâ ......... . 
Guataguazes .... . 
Pouso Alegre .... . 
Ou1·o Preto . ..... . 

I 
14 IUn ião Mineira ........ ......•.• 
151Zona da Mntta ... ... .......... . 
16!il.'Iutua ·central. .. . . .......... . 
17 1Mutua M. 1tat\n11 ............. . 
181 Allinnça do Braz! I. ........... . 

PaM~OR .......... . 
Leopoldin:t ..... .. 
Palmyra ........ . 
Itàllna .... .. ... . 
S. Pnulo ........ . 

» 19 JAlliança elo Sul. .............. . 
20ICaixa Mutua de Pensões Vita- » 

D 

• 
1 licias ................. .... .. 

lll !A Contirt<•ntal................. » ••.....•• 
22IA Economizadora Paulistn...... » •.. . . .... 
23IO:Montepio dns Fnmllins....... .• » .•..••.•. 
2iiMutua Brnzl! ............ . ..... 

1 
» » ....... .. 

25,Mu tua Pauhstn .... . • . . . . . . . . . » •..•.•.•• 
2-6 Mutua Excel.sior . . . . . . . . . . • .. . I » • ......... 
!l7 !.Pensionato dan FamllinH. . . . . . . • » ••.•..•.. 
28 IA f're,,ide~tc ........... , ...... j » • ... ...... , 
29IA Tranqu tllldade ......... ..... • ....... "I 
30 1A União Brazil. .............. 

1 

» • ....... .. 
n 1 Mut~l ~lidacle Gernl. ............ . >: » ... .. .... . 

32IAUxll1os das Famill11•.......... Ptracicaba 
331 Mutun Drazlleira .............. 1 Batatncs . 
341Mutun. S. Joannense ..... : ..... j S. João dn B. V .. 
3·51Preve!ltiva de Auxilio :\Iutu<> .. 1 Campinus ....... . 
36IT'.revidente Amparnrcns<' ...... ··J Amparo ... ... .... , 
37 1Garantia Paulis t a ... .. ...•.... j S. Paulo ..•...... 
38IA Americana. ...... ........... Recife . ' ........ 1 
39jVitalicia Pet·nnmbucnnn. · · • · · · · I • · · · · · · · · · · 1 
40jMutualidade Pernambucana ..... 1 · » .......... 
41 1Dote Parannense .... , .•...•..• , CUI·ityba ! 
42 ISeguran!;n. da ·Fnmllia......... • · · · · · • · · J 

I I 

Premi os 

I 
$õiiO J 

1. 634 :865$0001 
H :8&6$000! 

309:593$050 1 
114 :380$650 1 

I 
44:085$000 ! 

481:444$868 1 
I 

127:811$000 1 
1 :031$000 1 

31:683$32ü l 
81:02-6$000 1 

157:228$800 1 
I 

189:776$00-Q I 
129:792$755 1 
201 :546$4.10 1 

I 
24:985$000 1 

100 :100$000 ! 
-l54:485$000 i 

I 
68:285$000 1 

790 :28õ$900 j 
1.275:160$0001 

17·5 :548$000 1 
144 :150$000 i 

25 :425$000 1 
112:191$4001 

1. 47<5 :128$272 ! 
51-l :775$7401 

fi3 :93.0$ 000 i 
S1:125$250j 

I 
I 

183:427$500 1 
I 

26 :638$000 1 
9:695$000 1 

22 :890$0001 
62 :408$100 ! 
:n :677$2201 

390 :702$0001 
195 :340$000( 

2·2 :140$0011 ! 
46 :!1!15$000 ~ . J 

I lll[)OS to d t> 
2 o Jou 

Obse•·vaçõf's 

1 :100$000 j Joia" e quotas slnistrnes. 

89$73Q D D 
3 :269$7 30 I . 

619$186 • • • 
228$561 Joias e quotas slnistl•tws 

dicionnes. 
S8$170 .Joinn e quotas 11lnlntrae". 

962$890 D • • 
» 

• » 

D 

e taxns nd~ 

2:i5$622 
2$062 

63$33~ 
162,052 
314$460 

D 

• ,. • 
» e taxjls. 

379$5·52 
259$58fo 
403$112 

49$97Ó 
200$200 
908$97(• 

» » 
.Toias c quotHH 

lecimento. 
Joias e quotns 

» 
D 

» )) 

• sinlstraes e taxas por fnl· 

sinistr~e~. 

1 niclou no 2• scmestrt•, 
.Join!< e quotas sinistrnes. 

)) » 

136$~7Ó • e mensalidades. 
1. 580$572 .Join". 
2 :550$320 • e mensalidade><. 

35UiJn6 ,, quotas sinistrnes. 
288$30Ó • )) 
50$850 • 

224$-383 • » • 
2 :~J50$256 f » » » 
1 :029$55~ 1 I nscrlpções, men~alid;tdes , joins e quotas. 

127$860 llnscrlpçõcs, quotas e taxas sinlxtrnes. 
162~250. .Juins, -commissõc.;; predincs, mensnlidades 

e quotas sinistrues. 
36·6,85ã· Joins e quotns sinistrne~. 

53$276 
19$390 
!5$780 

124$816 
63$354 

, 781$404 
390$$80 

H$280 
93$970 I 

• • 
Quotn sómente. 
Joins, q1,1otas e nnnuldndes. 

f'remios, quotas sinistrat>s •• caucionadas. 
.Joins, prestações e quotas sinistraes. 

mensalidades e 'quotns slnJ;;trnes. 
<' quotns sinlstraes. 



. -.:>;"'" 



, . 

Nomes das companhias Sédes Premi os 

I I 
431Mutua Paranâense......... .. . . Ponta Grossa..... --r I 
441 A Família. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio de Janeiro. . . . i 
451A Egualdade ......... _....... ... , 101:275$00 01 
46 O Globo...................... » 15 :607~5001 

! I 
47IA Liberal ....•................. l » » 18 :460$20{)j 
48IA Mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 225 :605$0001 

49~A Perseverança Internacional .. , .. ," » 32:233$100/ 
50 IA Yictoria.................... 137:923$5001 
51 IA Protectora do Lar.......... • 48·:339$4001 
52 IA Rei*lrva do Futuro .......... I » » » 28:316$0001 
5-3, A Mutua Federal .............. 1 » _», I 
54 A Providencia ................ 1 80 :464$748 1 
55 Rio,Brazil .................... 

1 

2·4 :~J46$00Ui 
56 IA Nacional................... , » 12:244$0001 
57 IA União Internacional. .... ·. . . . » » » 112 :300$000 I 
58 IA Carioca . . .. . . • .. . . . .. . . . . ... 1:734$6401 
59 IA Rio de Janeiro ..... . _.. ...... 36:490$ 0001 

Imposto dr 
2 oloo 

36$9p0 
451$210 

I. 
64$4~6 

27-5$8,47 
96$679 
56$632 

160$929 
49$8'9-6 
Ú$-lSS 

224$6.00 
3$469 

72$980 
45$5•92 60IA Popular ...... ,............. » 22:796$0001 

I 1---------

Observações 

Fusão com a Garantia Paulista. 
Livros subtrahidos. 
J o ias e q u Dtas sin}straes. 
JDias e quDtas sinistraes e quo_tas de sor-

teios. 
Joias e quotas sinistraes. 
Joia·s e -quotas sinistraes c quotas de 

sorteios. 

Joias, quotas ele sinistros e sorteio. 
D » » D » 
» D D » » » 

Operações ainda não iniciadas. 
Joias e quotas sinistraes. 

» » e mensalidades. 
)) » » » sorteios. 
» D » 
'' » de dotes e pecullos. 

)) 

)) e sorteio. 

1 11.295 :254$3281 2-2 :590$504 

__ I -----------~~~-~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

tí·-l. , -· . -
~ t· ' . 
;: IEspeclés . de. companhias dé se-
S I guros 
Zi 

Imposto d e :Eiiscalização 
Companhias de Seguros 

1" semestre -de 1913 

Numeró- de~ cada 
especle 

- - • - 1- ··. · · lt-· _- • . I 
Premio, · Imposto de 

2o/o e 2 olrio 

' 

Observações 

1lcompanh1a de. Seguros Terres-1 I 
I tres e Marltimos............ 11.774 :183$800! 

· 21 Companhia de Seguros de Vida . I 
235 :48-3$,70 Im-posto. de 2 %. 

I a premios fixos--Actuaes.... 8 .. 280 :282$1231 16 :560$562 2 oloo. 
3JCompanhia de Seguros Tont1nei· I 

I ras- Caixas diversas....... 111.29<5 :254$,328[ 22:590$504 »..._ 2 %. 

I ·a1.349:720$251!<·> 274 :634$·
1
·ao 

' i - I . I 

~~~==~~~========~==~===-~-±-~~-====~====~~ 
-( 0 ) Falta a importancia relativa ã. sociedade «A Familiall que a directoria não informou por terem ·se extraviado os livros. 

Pelo numero- -de inscripções feitas a impor tan-cia ào imposto não àeverâ ser inferior a 10· :000$ 000·. 

Rio· àe Ja'nciro, 19 de novembro de 1913. -- O fiscal de seguros. -Antonio f'· ·de Far-ia Albm'na.z. - Y!Ht<' Rio, dE-zem-
bro àe 1913. - Vet'O'le ele ::4-breu, inspector de seguros. ' 



• I 
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.589-

· A ·commissão deixa de-tomar na merecida consideração a parte . da- ex-
posição· supra e o paragrapho da emenda n. 23, relativos ao pessoal ··da 
Inspectoria de Seguros, porque o assumpto não se contem no: ~rÇamento da 
receita. · • ·· 

Accresce ponderar, em relaÇão ao augmento dos depositas, proposto na 
emenda n. 21, que, compromettendo a· situação financeira das companhias, 
acarretaria, quiçá, o desapparecimento de algumas dellas, com grave pre-
juízo dos interessados. E, quanto á emenda n . 24, que não h a convenien-
cia na ampliação aos immoveis, como objecto de garantia a que são obri-
gadas as companhias de seguros, visto que o · valor desses bens está sujei-
to a oscillações, ficando, por isso, em depreciação durante longo tempo. 

S·eria acertado, a este respeito, que se restringisse a garantia em di-
·nheiro a determinada importancia, · para que fosse prestada em apolice da 
divida publica da União, em uma caderneta da Caixa Economica. Sendo 
em dinheiro, a retirada occasiona inconvenientes, ,quando attinge a grande 
somma e os saldos disponíveis não são l!'bundantes. · · 

Attentas ás razões expo_stas, a Com missão propõe ás emendas ns. 21, 
22, 23 e 24 o seguinte substitutivo: 

Art. Nenhuma companhia ou sociedade de seguros de qualquer na-
tureza poderá ini.ciar operações ~em que demonstre possuir, si fôr anony-
ma, 300:000$, pelo menos, representados por apolices federaes, averbadas 
com a clausula de garantir as operações de seguros; si fôr mutua, 300 as-
sociados e uma importancia nunca inferior a I 00:000$, a qual deverá ser 
integrada em 300:000$ com quatro prestações annuaes successivas, de 
50:000$ cada uma, egualmente representadas por apolices, averbadas nos 
termos supra. 

a) as sociedades já autorizadas deverão demonstrar a acquisição de 
apolices nas condições estabelecidas no mesmo artigo anterior, segundo os 
prazos fixados, si os decretos de autorização não marcarem outros; 

b) as companhias que se tiverem installado e apresentado até a data 
Ja publicação da presente lei requerimento para funccionar, só poderão 
operar, sendo anonymas, si provarem a inscripção de I 00:000$ nas condi- · 
ções do artigo; si mutuas, a de 50:000$, sendo essas importancias integra-
das em _300 :000$ com prestações annuaes successivas, de igual importancia 
á inicial ; 

c) as companhias que funccionam sob o regimen do estabelecido no 
art. 8° do decreto n. 5.072, de 1903, e as que vierem a ser autorizadas, 
quando forem de seguros terrestres e mari.timos, são obrigadas a consti-
tuir no Brazil uma reserva de 20 %, pelo menos, dos lucros liquidos apu-
rados annualmente das operações no paiz; 

d) nenhuma companhia de seguros de vida e seus correlatos poderá, 
a contar áa ·data desta lei, adoptar planos ou celebrar contractos de segu-
ros que em iguldade de condições proporcionem, mesmo mediante augmen-
to ou contribuição extraordinaria, vantagens especiaes a determinado nu-
mero de segurados. · 

·N. 25 - Supprima-se a lettra k do art. 45, continuando em vigor o 
art. 66. . 

· Sala das sessões, 11 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. · 
O art. 62 contém disposição de ordem geral, proposição da lettra k 

do art. 45. 
Deve _ser approvada a emenda. 

N. 26 - Art. 66: supprima-se. 
Sala das sesões 7 de dezembro de .1913. - Mauricio Íle Lacerda. 
Prejudicada .. pel~ acceitação da emenda. anterior. 



590 

N. 27 - Ào art. 50, in fine, accrescente-se: na conformidade do que 
dispõe o § 32 do art. 2• das "Disposições Preliminares- da Tarifa, que con-
tinúa em vigo;. -· ··~ . , 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1913. ·- Mauricio dJe Lacerda. 
A emenda deve ser approvada, pois que precisa convenientemente os 

termos do favor tarifatio constante do artigo. 

N. 28 --; Onde oonvier: 
"Continúa em vigor o § 32, da Consolidação das Leis das Alfandegas, 

referentes ás <>bras de arte". · 
Sala das sesões, 7 de deúmbro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 
Prejudicada, quer se refira a emenda ao § 32 das Disposições Preli-

minares da Tarifa das Alfandegas, como parece, quer se refira ao mesmo 
paragrapho da Consolidação, como está impresso, visto que estão os dous 
em vigo r~ 

N. 29 - Substitua-se o n. VIII, do art. 2", pelo seguinte: 
"A desmonetizar as moedas de-'prata do antigo cunho, substituído em 

1908 pela lei n. 2.050, de 31 de dezembro desse anno, do valor de 500 réis, 
1$ e 2$, substituindo-as por moedas do novo cunho, da lei citada, as quaes 
só poderão ser cunhadas pela Casa da Moeda, fixando o Governo os pra-
zos dentro dos quaes se deverá operar a substituição e não excedendo a 
cunhagem da_ quantia de 15.000:000$000". · 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. ·_ Pedro Moacyr. - Mauri-
cio de Lacerda. 

Pó de ser acceita, supprimidas as pala v r as: - da lei citada. 

-N. 30 - Art. 2", n. VIII: accrescente-se depois da palavra "cunho" 
as seguintes "as quaes deverão ser cunhadas na Casa da Moeda, etc.". 

Sala das sesões, 7 de dezembro de 1913. - Maunicio de Lacerda. 
Prejudicada. 

N. 31 - Ao art. 8°, n. 5, supprima-se: 
Sala das sessões, dezembro de 1913. - JO'sino de Araujo. 

IN. 31 A - N. V, do art. 8" - ·supprima-se. 
Sala das sesões, 7 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 

N. 32 - Ao art. 8°, n. V - Depois das palavras: "gado vaccum, que 
contiver", diga-se: "45 % de vaccas ... 5 % -de touros de tres ou mais an-
nos, 15 % de novilhas de dous a tres annos, e 35 % de gado miudo, indis-
crimina-do". 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1913. - M. de Escobar. - Eiia. 
risto Amaral, 

N. 32 - No art. 8°, n. V, em logar de: 
"Considerando-se destinado á criação o gado que contiver 42 % de 

vaccas, etc . . . ) , diga-se: "considerando-se destinado á criação o gado que 
contiver 45 % de vaccas de tres annos acima, 5 % de touros reproductores 
e 50 % de animaes de ambos os sexos de dous annos . para baixo". 

Sala das sessiíes, 9 de dezembro de 1913. - João Benicio. - Domin-
· gos Mascarenhas. - Joaquim Osorio. - Nabuco de Gouvêa. - Vespucio 
de Abreu. - Evaristo Amaral. - Gumercindo Ribas. - Victvr de Britto. 
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Referem-se as emendas ns. 31, 31 A, 32 e 33 ao n . V do art. s• do 
projecto. As duas primeiras supprimem a disposição . As outras modificam 
a classificação do gado de cria. 

Não é opportuna a suppTessão . As regiões pasto ris do paiz não estão 
sufficientemente providas de gado, riqueza que se reproduz por si, e ele-
mento éapi.tal para solução . do problema economico que nos afflige, repre-
sentando, além de tudo, necessidade indeclinavel para a propria subsisten-
cia da população. 

Quanto á ela~ si fi cação, parece melhor não alterar a que está determi-
nada, que attende ao fim do desenvolvimento da criação. 

Não aconselhando a approvação das tres emeridas, a Commissão pro-
põe sejam supprimidas as pslavras - pelas fronteiras dos Estados do Rio 
Grande do Sul e de Matto Grosso. 

N. 34 - Ao art. 63 - Supprima-se. 
Sala das sessões, 7 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 
Não convem a suppressão. 
O relator offereceu emenda, completando a disposição do artigo. 

N. '35 - Accrescente-se depois de "gratuita", as palavras: "e não 
subvencionadas pela União." . . 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 
Refere-se a emenda, ao que parece, ao art. 15. · 
A Commissão, por maioria, rejeita a emenda. 

N. 36 - Ao art. 20: Accrescente-se depois da palavra "caridade" , as 
seguintes: "citadas no art. 15 da presente lei.". 

Sala das sesões, 7 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 
Não ha inconveniente em ·que seja approvado, resolveu a .Commissão, 

por maioria de votos. 

N. 37 - Ao art. 64 - Supprima-se. 
Sala das sessões, 7 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 
E' equitativa a disposição. A emenda deve ser rejeitada. 

N. 38 - Art. 68 - Supprima-se: . 
Sala das sessões, 7 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 
O artigo estabelece condições de igualdade de fretes ferroviarios, aí-

tendendo a justos interessP.s da população. 
Deve ser rejeitada a emenda . 

. - N. 39 - Emenda ao n· VII do art. 2•: 
Onde se diz: "produzidos no paiz, pelos trusts, diga-se: "accaparados 

do paiz pelos trusts". 
Sala das sessões,, 7 de · dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 
Parece á Commissão preferível substituir por açambarcados. 

N. 40 - Ao art. 60 lettra b: Em Ioga r das expressões "e tres para 
os mspectores da Guarda Civil, de Vehiculos e d.e Segurança" diga-se: dous 
para os inspectores da Guar-da Civil e de Vehiculos e um para o serviço do 
Gabinete de Identificação". -

Sala das sessões, de dezembro de 1913. - Josino de Ar<mjo. 

N. 41 __, Ao art. 60 lettra g: Em vez das expressões "ao serviço e 
transporte" diga-se: "ao serviço de transporte". 

Sala das sessões, de dezembro de 1913-. - ]osino de Araujo. 
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Pedem-nos acceitar ·as emendas ns. 40 e 41; a primeira altera ã dis-

tributação de autornoveis p"ara attender ao serviço do Gabinete de fdentifica-
ção e a outra corrige um erro. 

N. 42 - Emenda á lettra l, alínea 3•. do n . 43, do at t. 1 o; 
Acrescente-se no final: "devendo . publicar ·no jornal official semanal-

mente a relação dos mesmos, com o nome dos destinatarios e Jogar de res-
pectiva residencia, podendo, rnediant'e requerirnt.nto do expeditor, urna vez 
que este pague a respectiva multa do sello insufficiente,. fazer a expedição". 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 
Não póde ser acceita, por acarretar despeza e trabalho. 

N. 43- Art. 1°, n. 43. (Correio Geral): 
Supprirnam-se as palavras seguintes a "1909" até "e observa-das"; · 

na lettra a~, em vez de 3Q, diga-se 50; e na lettra /, depois de " municípios", 
accrescente-se: "inclusive a das repartições de Estatística" (o mais corno 
está). - Homero Baptista. 

Convem seja adaptada a emenda, começando a suppressão nas pala-
vras "e 10 -réis". 

N. 44 - Art. 3°---'Substitua-se pe_lo seguinte: 
As taxas do Correio Geral serão arrecadadas na conformidade dos ns. 

43 e 44 do art. 1 o, ficando abolidas a franquia postal e telegraphica e quaes-
quer reducções de taxa ahi não consignadas. - Homero Baptista" . 

Deve ser approvada. 

N. 45 - No art. lo, n. 44, lettra c, segunda parte, supprirnarn-se, in-
fine as palavras: "e os Senadores e Deputados Federaes ". 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1913. - Mauricio d6 Lacerda. 
E' conveniente a approvação da emenda. 

N. 46 - Art . O Governo deixará de pagar os telephones "a!le-
rnães" installados corno si fossem · de serviço publico nas casas de -parti.-
culares, funcdonarios ou não, perrnittindo unicamente a iristallação e func-
cionamento de telephones officiaes nas repartições publicas e nas residen-
cias dos respectivos directores de serviço. 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 
Pedro Moacyr. 

A Commis~ ão opina contra a acceitacão·· da emenda, cujo objecto foi 
attendido no j:lrojecto de orçamento da Fazenda de modo mais util ao ip-
teresse fiscal. 

· N. 47 ......... Ao art. 7°: 
Depois das palavras "legislação fiscal", accrescente-se "ou versa- · 

rem sobre concessões . a particulares, fociedades ou companhias cujos 
contractos não tenham ainda sido feitos ou executados no exerclcio vigen-
te, etc.". 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 

Não ha inconveniente na approvação da emenda, exceptuada~ as pala-
vras - ou executados - para que se não prejudique contractos legitimamen-
te celebrados e porventura ainda não executados por estipulação nelles mes-
mos exarada, por pendencia de condição por suspensiva ou por semelhan-
tes motivos, que le~~tirnamente retardam a execução dos contractos. 
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N. 48 Art. 45. Accrescente-se á lettra a do § ,14 do art. I • do 
decreto n. 5.890, de 10 de fevereiro de 1906 (impostos de consumo), depois 
da palavra "estampada", o seguinte: "em peça ou jã reduzidos a saccos". 

Sala das sessões, 10 de ç!ezembro de 1913. - Homero Baptista. 

A emenda visa preencher uma lacuna da lettra a do § 14 do art. 1• do 
rtecreto que cita, sobre _: o imposto de consumo. 

Deve ser approvada. 

N. 50 ·- Art. 57 no começo e no n. 4•: Supprima-se "improrogavel" e · 
Rccrescente-se depois de "dias", desse numero o seguinte : " que poderá ser 
prcrogado por mais ·45 dias". 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1913. - Homero Bapt:sta. 

Tem-se verificado que é inconveniente a improrogabilidade do prazo. A 
emenda tem por fim corrigi l-o. · Deve ser acceita, accrescentando-se a 45 
dias - a palavra - improrogaveis. 

N. 51 - As chapas onduladas de · ferro galvanizado vulgarmente cha-
madas ".telhas" pagarão por kilogramma 200 réi's. 

Sala das sessões, de dezembro de 1913. - Alvaro de Carvalho. -
Bueno de Andrada.. , 

As chapas galvanizadas - para cobrir casas _: (n. 728 d'a ·Tarifil) 
pagam 100 réis por kilogramma, razão de 20 %. A ellas foram equiparadas 
as telhas chamadas (ruberoid) pelo art. 1• n. 1, da lei n. 1.616, de 30 de 
dezembro de 1906, para pagamento -da mesma taxa, com a mesma ,razão. 

Tratando-se de artigo de uso muito generalizado, especialmente nas 
construcções ruraes, e sendo incipiente a fabricação nacional que não pode-
rã abastecer os mercados em todo o paiz, a Commissão, por maioria de vo-
tos, deixa de aconselhar a approvação da emenda. 

N. 52 - Ao art. s• - Em vez -de 2\5 o/o, diga-se: 25 o/o. - Homero 
Baptista. 

A emenda corrige- um erro typographico. Deve ser . acceita. 

N. 53 -Art. 8• - Em vez de 5 a 8 o/o, diga-se: 25 o/o, 8 a 12 ojo.-
Homero Baptista. 

Resa a emenda: Em vez de 5 a 8 o/o, diga-se: 8 a 12 o/o e visa favore-
cer o Thesouro, na novação ou modificação de contractos que contenham 
c.lausula de isenção de direitos. 

Acceitando o pensamento que ditou a emenda, propõe a Commissão seja 
substituída a disposição do projecto pela seguinte: 

111 A's emprezas que gosam da clausula de isenção em virtude de con-
tracto anterior, ficando o Governo autorizado a conceder nas modificações 
ou renovações de contractos que contenham isenção de direitos e de taxa 
de expediente, uma ·taxa variando de 5 a 8 o/o ad v.alorem, e nas modificações 
de contractos que estipulam só a isenção de direitos, uma taxa variando · de 
11 a 15 o/o, eliminada, em todo o caso, a clausula da isenção. 

N. 54 - Art. 8• - Accrescente-se: VIII - Não será permittido con-
signar nos contractos que forem celebrados, clausulas de isenção de direitos, 
sendo considerada nulla a que porven.tura fôr estipulada. - Homero Ba-
ptista. · . . . . . . .. 

Obedecendo ao plano de restrmgu o ma1s poss1ve! o lflJUSto favor tari-
fario. de isenção de direitos, para a Com missão a emenda· deve ser appro· 
vada. 
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N. 55 - Cap. 3•- Rendas industriaes, lettra h do n. 44: 
Diga-se - Taxa pneumatica, 300 réis - como na proposta do Governo. 
Saia das sessões, 10 de dezembro de 1913. - Evaristo Amaral. - M. 

de Escobar. - Carlos Maximiltano. - João Benicio. 
-- l · 

· A elevação da taxa pneumatica a 500 réis resul.tou de voto da Camara 
na 24 discussão do projecto, tendo em vista a conveniencia de ser a mesma 
igual á dos teiegrammas urbanos. 

De accõrdo com tal voto, a Commissão não acceita a emenda. 

N. 56- Art. t•, n. 43; lettra k, accrescente-se, in fine: 
... para pagamento do respectivo telegramma. · 
Sala das sessões, de dezembro de 1913. - Homero Baptista. 
A emenda contém esclarecimento necessario ao dispositivo citado. 
Deve ser approvada. 

N. 57 - No art. 40, depois das palavras "Capital Federal", accrescen-
te-se "ou dos Estados" e substituam-se a-s palavras "dos Estados da União" 
pelo seguinte: "de qualquer ponto do territorio nacional". 

Saia das sessões, 8 de dezembro de 1913 • .......: Mauricio de Lacerda.-
Pedro Moacyr. 

Não parece conveniente a ádopção do primeiro accrescimo - ou dos 
Estados - porque diz respeito á economia local. Quanto ao outro, não ha 
inconveniente em ser acceito. 

N. 58 - No art. s• n. VII, supprimam-se as palavras "moveis e mo-
biliaria". 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. -Pedro Moacyr. - Mauricio 
de Lacerda. 

E' conveniente a approvação da emenda. 

N. 59 - No art. 34, in fine, onde se diz: "o Governo providenciar.::, 
etc.", diga-se: "0 Governo determinará que se faça a atracaçao dos navios 
de passageiros, nacionaes e estrangeiros, em ·N>dos os portos da Republica 
onde existam cães de atracação". 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda.-
Pedro Moacyr. 

A disposição do art. 34 in-fine, ainda não deve ser obrigatoria, attenta á 
falta de meios sufficientes de fiscalização e, bem assim, de transporte com-
modo rapido para passageiros e para cargas. Convind·o, porém, tenha cara-
cter geral, a Commissão accei.ta a emenda, substituída a palavra - deter-
minará por - providenciará para. · 

I 
N. 60 - No art. 12, supprimam-se as palavras "ou por contractos". 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. -
Pedro Moacyr. 

E' conveniente a suppressão: a ampliação do favor de taxa reduzida 
no material para, obras feitas por contracto, póde dar ensejo a muitos abu- , 
s.os, em prejuízo do .Thesouro. 

N. 61 -Ao art. 2", n. XV, substitua-se pelo seguinte: 
" A permittir que a visita da entrada dos navios nos portos da .Republi-

ca seja feita até ás 12 horas da noite". , 
Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. -Pedro Moacyr. - .1\fauricio 

de Lacerda. 
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A disposição da emenda está contida na do n. XV do art. 2• do pro-

jecto. 
E', portanto, des-necessaria. 

N. 62 - Onde convier: 
Ao art. 2" n. I, substitua-se pelo seguinte: 
A emittir como antecipação da receita no exercício desta iei, bilhetes do 

Thesouro com o premio não maior de 7 o/o até a importancia de cincoenta 
mil contos, que serão resgatados dentro do mesmo exercício. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1913. - Aurelio Amorim. 

N. 63- Ao art. 2°, n. I,- Onde se d,iz: "30.000:000$000" diga-se: 
"20.000:000$000". ' 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. - Pedro Moacyr. - Mauricio 
de Lacerda. 

Na sítuação actual de inobscureciveis difficuldades financeiras, não será 
pf'.ldente restringir a faculdade de emissão de bilhetes do Thesouro, como 
antecipação da receita, resgataveis como são, dentro do exercício. Ao contra-
rio, será de bom aviso ampliai-a, como propõe a emenda n. 62, - o que é 
tarnbem justificado pelo montante a que tem attingido a receita federal, 
passando á Commissão, provar, que se deverá confiar ao criterio do Go-
verno o quantum do premio. 

N'estes termos, pensa a Commissão deverá ser approvada a emenda 
n. 62, com a · suppressão das pala v r as - com o premio não maior de 7 o/o 
-e rejeitada a n. 63. 

N. 64 - Art. As patentes de invenção poderão, si assim o requere-
rem os respectivos inventores, ser revalidadas por mais 15 annos, além do 
prazo actualmente concedido, sendo cobrados os impostos como si se 
tratasse de novas patentes. 

Sala das sessões, de dezembro de 1913. - ·Celso Bayma. 

Não parece acceitavel a emenda, visto que muitas patentes podem ha-
ver, cuja revalidação não seja conveniente. 

·N. 65 - Ao art. 2"; n. XI - Accrescente-se, in-!irie: "ficando pre-
judicados quaesquer outros proj ectos pendentes". · 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. - Pedro Moacyr. - Mauricio 
de Lacerda. 

Sendo desconhecido, na integra, o ·novo projecto de revisão da Tari-
fa, não parece acertado o prejulgament{) que a emenda traduz . 

. N'. 66 - ·Conclnúa em vigor o art. 5" da lei n. 265, de 24 de de-
zembro de 1894. 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda.. 

o art. s• da lei n . 265, de 24 de dezembro de 1894 estabelece: "O 
Governo da União continuará a arrecadar os impostos de transmissão de 
propriedaçies e de industrias e profissõ~s no Distri~t? ~ederal para com 
elle fazer face ás despezas com os serVIÇ{)S da Mumc1pal!dade1 actualii?-en: 
te a cargo da União e com a metade das despezas que por le1· competir a 
mesma Municipalidade. · • 

Findo o exercício, o Thesouro liquidará as contas destes- servtços e 
entregará o saldo, si houver, á Municipalidade do Districto Federal, ou re-
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· ceberá della a differença entre a arrecadação e o_ total das despezas fei-
tas". 

·-O imposto de_ industrias e profissões continua a ser aJ::recadadó pela 
Umao. Tem por f1m a emenda, pois a reversão á União do outro imposto, 
o de transmissão de propriedade. . __ 

Repo~ta-se o ~elator ao~ pareceres _de _1911 e 1912, sobre · o assumpto, 
em que f1cou vencido no seiO da Comm1ssao, prevalecendo não obstante o 
seu pensamento p~la decisão da Ca_ma!a . Cumpre-lhe adv~rtir apenas q~e,· 
no uso e goso de imposto de transm1ssao de propriedade, o Governo do Dis-
tricto Federal delle se serviu para garantia de emprestimo que contrahiu. 

. . A C~mmissão rejeita a emenda. - · 
; .... I . . 

N. 67 - Accrescente-se o·n<l.e convier: 
. Só poderá o Çoverno usar das autorizações para abertura de cre-

ditos constantes da lei do orçamento, sem verbas especifica dás, · ou das au-
torizações concedidas por leis especiaes, no segundo semestre do 'exercício 
e dentro do excesso· verifi.cado sobre o orçamento da renda arrecadada no 
primeiro e por ella calculada para o segundo, emquanto a deste não fôr 
conhecida. Esta disposição só não comprehende os creditos supplementa-
res componentes da tabelia B. · 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1913. - Martim FraTJ.cisco~ 

. A Camara já incluiu no projecto de orçamento da Fazenda a disposi-
ção constante da emenda. Não se oppõe a Commissã-o a que seja tam-
bem incluída no projecto de receita, cujo acabamento deverá ser assegu-
rado, ·afim de ~e tornar effectivo o benef1co resuhado que da observan-
cia da medida decorrerá para a necessaria normalidade dos orçamentos da 
~epublica. 

N. 68 -. Onde convier: 
O Governo promoverá a pesquiza, estudo e reconhecimento das minas 

e jazidas de minerios e de quaesquer substancias de applicação industrial 
existentes nos terrenos de marinhas, aforados ou não, impedindo que in-
vasores ou foreiros de má fé se locupletem com a riqueza existente no 
sub-solo, a qual pertence á União, como proprietaria do solo, quer esteja 
este occupado, arrendado ou aforado, quer não· . . 

Pela Directoria do Patrimonio, o Governo poderá mandar proceder á 
rescisão dos contractos de aforamentos de marinha, explorados em detri-
mento dos interesses e da riqueza pertencente á Fazenda Nacional. 

· ·Sala das sessões, 6 de novembro de 1913. - Pires de Carvafho. _ 
. O assumpto da emenda é realmente de incontestavel relevancia : En-

tretanto se não epquadra muito bem em uma simples lei de receita, con-
catenação methodica dos· fundos de que disporá o Executivo para fazer 
face ás despezas autorizaqas pelo Congresso.. . 

O que se acha enfe'xado na estreiteza de uma emenda, fornece materia 
abundante para uma lei. ordinaria, explicita e completa. Perigoso parece 
autorizar, sem mais rodeios, em orçamento, a rescisão de contractos de afo-
rarnento perpetuo .. 

· ó impedimento da exploração ou venda de ~inerios e . outras rique-
zas pertencentes á União, póde ser levado a effe1to, energicamente, pelo 
Exec\jtivo, sem especial annuencia do Congresso. 

. A . Com missão não aconselha que se approve a ·emenda. 

N .. 69 - Ao ·art. 65 - Supprima-se, porque: " _ _.:a) não é licito crear "situações dispares. erri pleno_· re2;imen de igual-
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dade de encargos e de direitos" (Parecer sobre as -emendas offerecidas em 
2" discussão, pag. 2); 

b) taes differenças geram, em regra, colligações perigosas ·que, suffo-
cando a concurrencia, conturbam e opprimem o movimento normal dos ne-
gocias; 

c) além de subtrahir á almejada co.ntribuição da renda um dos ele-
mentos em que esta incidiria com maior efficacia e justiça - qual o alu-
guel das reservas monetarias ~ encerra a singularidade de pretender pou-
pai-o exactamente quando se revela mais prospero e dominador; 

d) é urgente fechar o período das excepções, dos privilegias e favo-
res directos ou indirectos, das concessões protectciraes, dos onerosos con. -
tractos por tempo immemorial, das pingues commissões interminas, das 
abusivas accumulações, das subvenções indebitas que amollentam- a natu-
ral e necessaria iniciativa, · esgotam o erario publico, complicam e entra-
vam a administração e desvirtuam os costumes; 

e) presentemente, as aperturas do Thesouro não - permittem siquer a 
hypothese de o despojar de uma fonte de renda certa e barata; 

f) qual ficará sendo a definitiva situação jurídica d•o banco ou ban-
cos, co llocados nas condições descrip.tas no art. 65 do proj ecto da receita? 

O capital é sagaz, avido e implacavel! 
Sala das sessões, 6 de dezembro de 1913. - M. de Escobar. - Eva-

risto do Amaral. 

N. 70 - Ao art. 65 - Accrescente-se: 
"Só gosarão deste favor os institutos bancarias cujas taxas annuaes 

de empres.tinios e descontos não excederem ás- que pagarem pelos depo-
sitas addicionados de 8::J o/o de 70 o/o para as operações s•ob quaesquer cau-
ções e, finalmente, de 6 o/o para as garantidas com hypotheca". 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1913. _:_ M. de E'Scobar. :.__ Eva-
risto do Amaral. 

As emendas sob ns. 69 . e 70 mandam, a primeira, supprimir e, a 
segunda, fazer um additivo ao art. 65, inclui do no projecto do orçamento 
da receita por indicação do Sr. Deputado Anronio Carlos, cujo objectivo, 
muito judicioso, foi facilitar e expandir a circulação monetaria, que não 
deve, por via dos estabelecimentos bancarias, beneficiar apenas a Capital -
Federal e os grandes centros do paiz . . 

Vem de molde observar que nã•o será facil, mesmo para os bancos 
mais fortes em capital e credito, a creação de agencias numerosas em di-
versos pontos do territorio nacional. 

E' sabido que o proprio Banco do Brazil não tem podido attender a 
pedidos, vindos de varios . Estados, para a fundação ahi de agencias. 

Assim, a disposição· do art. 65 é perfeitamente razoavel e prepara na 
justa medida o necessario desenvolvimento da circulaçã•o, que orienta to-
dos os interesses, impulsiona o commercio e a i.ndustria, e facltiia toda 
a sorte de transacções. 

Demais. a fundação de agencias, fixadas no mínimo de dez, para o 
_ effeito da reduccão do imposto de dividendo, e de vinte, para o da isen-

ção total, demanda forçosamente largo prazo, não 'sendo de prever que, ao 
tempo em que estiverem estabelecidas, ainda perdure a crise invocada nos 
fundamentos da emenda suppressiva. 

A outra estabelece cond·ição, que embaraça, sinão cercêa as operações 
bancarias e cuja verificação requererá exame, que não deverá tornar 
exigível. · 

· As emendas ns . 69 e 70 devem ser rejeitadas . 

N. 71 Ar.t. 70 . Accrescente-se no fim, depois de - :reduzida 
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ll 100 réis - e depois de - taxa - da (conforme o vencido). - Homer~. 
Baptista. 

Corrigindo erro de impressão, confoonne o vencido, a emenda deve ser 
approvada. 

N. 72 --. Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica revigorado o art. 9• do decreto n. 1.103, de 21 de no-

vembro de 1913. que dispõe: "A legalização das facturas consulares póde 
ser feita em qualquer consulado ou agencia consular do Brazil, quer nos 
-portos de embarque, quer nos portos de e:x;pedição da mercadoria". 

Sala das sessões, 9 de dezembro de 1913. - Homero Baptista. 

A alludida disposição foi indevidamente supprimida ·pelo decreto nu-
mero 7.865, de 17 de fevereiro de 1910 -·o regulamento de repressão do 
contrabando. 

Será conveniente a revigoração proposta, para serem evitados os cons-
tantes tennos de responsabilidade. 

Deve ser approvada a emenda. 

N. 73 - Art. 57 - 3• - Substitua-se a palavra - conferente - por 
- empregado. - Homero Baptista. 

Ha conveniencia na approvação da emenda, que amplia a responsabi-
lidade do serviço a qualquer empregado que esteja do mesmo incumbido. 

N. 74 -< Art. 59 - 2• - Substituam-se as palavras finaes, depois 
de - civis ou militares - pelas seguintes: que forem obrigados, em razão 
do cargo, a residir nos respectivos predios. - Homero Baptista. 

A emenda visa dar maior precisãoo aos termos do dispositivo. 
Deve ser approvada. 

N. 75 - Art. 63 - Depois de - indifferente - accrescente-se: para 
pagamento do respectivo imposto; o mais, como está. - Homero Baptista. 

Deve ser approvada a emenda, que completa a disposição do artigo. 

N. 76 - Onde convier: 
Art. .As alterações <la tarifa constantes dos artigos do projecto ap-

provados pela Camara terão o caracter de autorização de que o Governo 
só poderá usar si até o fim do primeiro semestre do anno de 1914 não es-
tiver decretada a reforma geral das tarifas ora em estudo no Congresso. 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1913. - Mau11icio de Lacerda. , 

Não convem a appovação da emend~, visto nenhum mal haver em que 
vigorem as a!.terações, observ~do o disposto em o art. 61. 

N. 77- Ao art. 61: 
Depois das palavras : "quaesquer alterações", accrescente-se as pala-

vras: dos artigos, e o mais como está. 
Sala das sessões, 6 de dezembro de 1913. - . Faria Souto, 

A redacção que bem exprime o pensamento vencedor é a que está 
no artigo. 

A emenda alteraria para peior essa redacção, sacrificando Q. desígnio 
.que se tem em vista,, 
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N. 78 - Art. 61 - Supprima-se. 
,- Sala d,as sessões, 8 de dezembro de 1913. - Pedro Moacyr. 

Reaffirmand·o os motivos allegados em o parecer n. io2 A, para a ap-
provação do dispositivo que se transformou em o art. 61, a Commissão opi-
na pela rejeição da emenda suppressiva . 

. N. 79 -;-Art. 61 - Depois de: "tarifa" (no começo), accrescente-se: 
feitas em lei de orçamento; o mais como está. 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1913. - Homero Baptista. 

Restringindo a providencia do art" 61 ·apenas ás alterações tarifarias 
feitas n? orçamento, ~ emenda consigna disposição aprovei.tavel, merecen-
do, por Isso, approvaçao. 

N. 80 ___, Onde convier: 
Art. O Governo entrará em accôrdo com os contractantes e arren-

datarios de portos. para o fim de. revendo os mesmos contractos, dar cum-
primento aQ art. 8° da Consti.tuicão Federal. 

Como consequencia, accrescente-se: 

Renda com applicação especial 
N. 6: 

S. P•mlo. inclu.,ive Santos ........................ . 
Pará. inclu~ive 'Relém ............................ . 

· Ama7"no:~s. inclu~ive Manáos ...................... . 
Elevando o total a ............................ . 

Ouro 
3. ono :OOO$Oon 

300 :000$000 
::lflfl:OOO!l;()O"l 

28.524:500$000 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1913. - Joaquim Pires. 

Sob fórma diver~a. a emenda tem em mira o me~mo fim da que foi 
110re~entada em 2" discu<:o;ão do proiecto de orcamentn ila receita pelo Sr. 
Deputado AU!m~to t .eopoldo - a cobrança da taxa "té 2 %. ouro. de.,tina-
da ois ohr<~s rle melhoramento~ de portos. sobre o valor official da impor-
tado pel9s alfandegas e repartições fiscaes da União. E' a generalizaçãu 
da taxa. 

r.umnre arlvertir: a emenrla niio crea limit<~r.iio ele au~lauer especie ao 
accôr"o que prescreve - o que póde dar origem a inconvenientes muito 
gravec;. 

Tendo em vista o decisivo pronunciamento da Camara sobre o assum-
oto na ~.p~siin rln o:~.nno nass~.do. olP.rtamente ratific'lrlo na rece'lte vot<~cão 
do proiecto. a Commissão por maioria de votos é de parecer seja a emen-
da rejeitada. 

N. 81 - Onde convier: 
Art. Fica autorizado o Governo a conceder aos Estad1>s, em afora-

mento. de confnrmid"rl'" com a lei em vil'!or. os ten'enos neC'e..:!'!arlos, no 
cães do porto de~t". Capital, para construccão de armazens geraes, nos mol-
de'1 da fei n: 1.102, de 21 de novembro de 1903. não poclertdo o~ . Estados 
utilizar os mesmos annazens, sinão para o fim especial do deposito de mer-
cadorias micionaes, e nem transferir a concessão. · 

Sala das sessões, dezembro de 1913 . ..,...- Afranio de Meteo franco. 
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Tem por fim a emenda o desenvolvimento dos armazens geraes, que 

podem produzir vantajosos resultados em favor das classes productoras e 
do commercio exportador. 

Taes armazens estão subordinados ao regimen estatuído na lei n. 1.102, 
de 21 de novembro de 1913, que não tem tido á applicação esperada, at-
tentas as seguranças que offerece á producção e as facilidades de trans-
acções que proporciona aos interessados. 

Suggere a emenda aos Estados e aos productores, em particular, a 
possibilidade de constituírem neste grande centro coinmercial e principal 
porto do paiz, grandes depositas para a exportação das mercadorias nacio- · 
naes, libertando-se, de tal modo, das condições precarias que lhes são aqui 
impostas pela especulaçãQ, senhora do negocio. 

Tem boa acolhida da Commissão a iniciativa do Sr . . Deputado Afra-
nio de Mello Franco. Afigura-se-lhe, porém, que seria preferível ao afora-
mento a venda em concurrencia publica, resalvando, de vez, o domínio . 
Para este fim e para dar maior amplitude aos termQs do dispositivo pro-
posto a com missão offerece o seguinte substitutivo: 

Art. - Fica o Governo autorizado a vender aos Estados como ·áos 
particulares, mediaqte hasta publica, os terrenQs de que a União não care-
cer e que estiverem situados na zona do cães do porto da Capital Federal 
e nos demais portos do paiz. Nessa venda é assegurada preferencia aos 
Estados que se propuzerem a promover o estabelecimento de armazens ge-
raes destinados exclusivamente a deposito de mercadorias nacionaes. 

'N. 82 - Tendo encontrado ·em lamentavel atrazo a cobranca da divida 
activa da União e apercebendo-se dos graves prejuízos que dahi provinham 
para o Thesouro e que de dia a dia se iriam aggravando, tqmou a si o actual 
Govern'O a tarefa de pol-a em dia, accelerando o processo administrativo 
que precede á remessa das certidões e o subsequente processo judicial. 

Para isso, utilizando-se da autorização contida no art. 3•, letra. M, da 
lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912, depois de minucio<>o e>tudo das cau-
sas determinantes desse atraz.o, expediu o decreto n . 9.957, de 21 de de-
zembro do mesmo anno . O · acerto das novas medidas p9tenteou-se logo 
de modo inequívoco . O resultado não se fez esperar e não podia ser mais 
lisonjeiro. . 

A cobrança, que vinha Eendo, de 1911, de 31 :87:5$200 em 1912, de 
42:906$751 , ascendeu logo nos dez primeiros mezes; subsequentes á pu-
blicação daquelle decreto, a 234:957$556. Isto só para referir á cobrança 
judicial dos impostos de industrias e profissões, porque, si se computasse 
a cobrança judicial das outras dividas e o augmento da cobrança amigavel, 
aquella · somma subiria a mais de mil contos. · 

· Acontece, porém, que das novas providencias reclamadas algumas ca-
recem da approvação do Congresso, e, por outro lado, que a experiencia 
demonstrou a conveniencia de ligeinis modificações e de medidas comple-
mentares para o completo exito daquelle proposito. 

Por isso, propomos: 
Onde convier: 
Fica approvado '() decreto n. 9.957, de 21 de dezembro de 191:?, com 

as seguintes alterações: 
Ao art . 84 - Redija-se assim: - Findo o prazo de que trata o arti-

g-o anterior, as repartições arrecadadoras, dentro do pl"azo de 30 dias, re-
lacionarão nos livros competentes as certidões de dividas· não cobradas, 
qualquer que seja a sua quantidad-e, independente de liquidação, e as en-
viarão á Procuradoria da Republica . para a cobrança executiva. 

Art. 88 _:_ Accrescente-se: paragrapho unico - P-ara o effelto do dis-
posto neste artigo, · a escripturação até aqui a cargo da Procur:Jdoria Geral 
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da Fazenda Publica, no tocante ' ás taxas da pena d'agua e aos impostos de 
industrias e profissões, será transferida ás repartições arrecadadoras que 
a effectuarão no prazo do art. 84 . 

. Ao art. 1~ .- Accrescente-se: c ) - Certidão do official de justiça, 
dev1damente ratificada pot mais d•ous, com os motivos de não iqtimação .. 

Ao art. 145 - Supprima·-se. 
Ao art. 149 - Substituam-se as palavras: "mandarão dar vista" por 

estas - "darão sciencia". ' 
Nas disposições especiaes accrescentein-se os seguintes artüms: 
A cobrança de licenças pela Municipalidade do Districto Federal uma 

vez que tenham relação com o imposto de industria e profissões nã·~ será 
liquidada sem que seja apresentado documento de que este impost~ foi pago 
no Thesouro Federal. 

Fi~a fixada na metade da estabelecida no art. 47, lettra A, principio 
do referid•o decreto de 1912, a porcentagem creada pelo art. 16, da lei 
n. 489, de 15 de novembro de 1897, bem como a dos escrivães e dos offi-
ciaes de justiça, pela arrecadação que fizerem da divida activa da Fazenda 
Nacional, excluído~ os respectivos. processos da dispos ição do art. 9 da 
lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912. 

O Governo mandará publicar novamente, com as alterações supra, o 
referido decreto n. 9.957, de 21 de dezembro de 1912 . . 

Sala das sessões, 6 de de-,;embro de 1913. - João Maximiniano de Fi-
·gueiredo. ~ Seruphico da Nobrega. - Camillo de HollandlL. - Simeão 
Leal. - Felizardo Leite. ~ Collares Moreira. 

As medidas constantes da emenda são . aconselhadas peta administra-
ção. Convirá apenas ampliar o prazo d:Js artigos citados 84 e 89. conforme 
as rechmacões dos funccionarios incumbidos do serviço, e consEtuir o ar-
tigo 145 com -o disp-ositivo additado no art. 144. . 

Propõe a ComiJlisl'ão, pois, que em vez de 30 - se diga - 45 no 
art. 84 e que •e substitua o art. 145 pelo !'eguinte : Si as provas do arti-
go anterior forem insufficientes. servirá tambem. como tal. a certidão do 
official de justiçg, devidamente ratificada por mai3 d·ous officíl!es, com os 
motivos de não intimação. 

Com taes modificações e supprimido o penultimo período, a Commis-
são acceita a emenda. 

N. 83 - A Fazenda Nacional de Santa Cruz, que tinha uma super-
fície de 60 leguas ouadradas. acha-se actualmente na situação seguinte: 

Cerca de 30 leguas ouadradas de terreno foram remidas. 
Cerca de 27 le~mas ouadradas de terreno f·oram aforadas. 
Cerca de tres leguas quadradas de terreno foram arrendadas a di-

versos. 
Estas ultimas 30 leguas 127 e tres) deveriam dar ao Thesouro, de foros 

e renda, annualmente perto de 80 contos de réis, mas o certo é que pelos 
relatarias ministeriaes, se vê que a receita sóbe apenas a 31 contos de 
réis, gracas a uma· pessima arrecadaçã-o e a grande atrazo de devedores. 

Regularizada a remissão pela fórma que indica e particulariza a emen-
da os pedidos de remissão se farão em grande escala, podendo produzir 
u~ augmento de receita para este exerci cio de 2.400 contos a 3. 000 con-
tos de réis. dada a fixação da remissão · dos arrendamentos e fóros em trin-
ta annuidades em vez de vinte a'nnuidades. como dil'punha a lei n. 1.195 D, 
de 31 de de7embro de 1892, de accôrdo com o artigo 14 da lei n. 126, de 
21 de novembro do mesmo anno, augmento de receita que seguramente não 
_seri~ . para c!_~sdennar para o nosso Thesouro. 
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Renovando as disposições da lei -orçamen~!lria n. 1.195 D, de 31 de 
dezembro de 1892, accrescente-se onde convier: . 

. Art. Durante o actual exercício financeirQ é concedido aos actuaes 
~oreiros e a!re_ndatarios ?as_ terras da Fazenda• Nacional de Santa Cruz, 
aquelles o dtretto de rem1ssao das terras aforadas, a estes, o de conversão 
em aforamento das terras arrendadas, sendo expedidos os respectivos tí-
tulos pelo Ministerio da Fazenda, observadas as seguintes disposições: 

Art. No prazo de um anno poderão os fqreiros requerer a remissão 
dos fóros a que estiverem obrigados, e os arrendatarios, a conversão em 
aforamento dos seus arrendamentos. 

Art. Para este fim deverão os requerentes : 
a) dirigir ao Ministerio da Fazenda requerimento acompanhado da 

carta de aforamento ou certidão de termo de arrendamento, plantas das ter-
rac; e certidão de quitação de foro ou renda annual passada pela repartição 
competente; 

b) fazer o deposito nos cofres do Thes-ouro Nacional, - os foreiros 
- da quantia equivalente a trinta annuidades do foro, os arrendatarios 
da quantia correspondente a vinte annuidades da renda annual, cuja guia 
será expedida pela Directoria do Patrimonio Nacional. Este recibo de de-
posito deverá ser junto ao requerimento dirigido ao Ministerio da Fa-
zenda. 

Art . Preenchidas estas formalida·d~s serão examinadas pela Directo-
r.ia do Pa·trimonio Nacional os títulos e documentos apresentados, a · qual 
expedirá o titulo de propriedade plena ou de aforamento, conforme a hy-
pothese, depois do respectivo despacho do Ministro da Fazenda. 

Art. Aos foreiros ou arrendatarios que p·or ventura não possuírem 
as plantas exigidas, é concedido o prazo de do\ls annos para juntar estes 
documentos de medição, a contar da data d-o deposito no Thesouro Nacio-
nal das annuidades de que trata o art ...• lettra b. 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1913. - Salles Filho. 

Não co·nvem conferir o direito de remissão aos foreiros, nem conceder 
aos arrendatarios o · aforamento das terras da Fazenda Nacional de Santa 
Cruz. Conveniente ·aos interesses do Thesouro será transformar em aren-
damento as concessões á poporção que· se extinguirem ou se invalidarem. 
O arrendamento melhor representa o valor da utilização da terra, quer 
para o proprietario, quer para o explorador indlJ.strial. 

A emenda deve ser rejeitada. 

N. 84 ----< O Governo, creando renda para os cofres federaes, regula-
rizará. por intermedio do Ministerio da Fazenda, o serviço de inflammaveis 
e explosivos, de accôrdo com a Prefeitura deste districto, sem offensa de 
quaesquer direitos adquiridos, provenientes da acção desta com referencia 
ao dito serviço. 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1913. - João Maxim.iano de Fi-
gueíre~o. - Camiillo de HoUanda. - Felizardo L~ite. - Seraphico da No-
brega. - Simeão Leal. - Collares Moreira. 

No serviço de infla~maveis e explosivos cabe aó Governo Federal ape--
nas acção fiscal, n-o sentido de serem os direitos aduaneiros devidamente 
_arrecadados . Pagos estes e nacionalizada a mercadoria, não lhe importa 
saber onde e como vae ser ella guardada. 

A Consolidacão das Leis das Alfandegas estabelece como regra o des-
pacho de taes artigos sobre agua, (arts. 192, 217 e 474). 

- E' este o processo adaptado em relação aos explosivos e inflammaveis 
importados _no Rio de Janeiro. o· dono ou consignatario da mercadoria faz 
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quasi sempre conduzir os volumes, em saveiros, para o pateo do Rosario, 
afim de serem conferidos e guiados para onde melhor lhe convenha, nos 
termos dos arts. 494 e seguintes da citada consolidação. Os outros são 
recolhidos ao trapiche da ilha do Cajú, destinado exclusivamente a inflam, 
maveis. 

Si se pretende crear outm entreposto para tal fim. não será preciso. 
mais, quanto ao Governo .Federal, do que satisfazer as exigencias do arti-
go 204 da nova consolidação. Não haverá necessidade, para · tal, do accôr-
do do Thesouro com a Prefeitura. · 

Nem mesmo de semelhante · accôrdo poderá resultar a creação de ren-
da para os Cofres federaes, como insinúa a emenda, porquanto, si a Pre-
feitura póde, em qulllquer concessão, estabelecer . taxas especiaes para si, 
a União tão sóm~nte se deve limitar ás taxas estipuladas em lei, isto é, aos 
direitos que actualmente recebe. 

A emenda deve ser rejeitada. 

N. 85----< Ao art. 1", IV, n. 27 (exercício de 1914): 
"Extenda-se o imposto de subsídios e vencimentos ás pensões e mon-

tepios, redigindo-se a disposição da seguinte maneira : Imposto sobre ven-
cimentos, subsídios, montepios e pensões, sendo 10 % para os' que excede-
rem de 25:000$, 5 % para os que excederem de 15:000$, 3 % para os 
maiores de 10:000$, 2 % para os menores de 10:000$, bem · como para as 
pensões e montepios que excederem de 3:000$, todos annualmente". 

Sala das sessões, 8 de dezembro de 1913. - M:canor Nascimento. 

N. 86 _:_ Onde convier: 
"Art, Fica all'\pl iado o imposto de 2 % sobre vencimentos ás apo-

se.'Jtadorias, reformas· e pensões, cuja revisão é autorizado o Governoe a 
fazer". 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1913. - Maurício de Lacerda. 

Quanto á emenda 85: 
Considerando que o equilíbrio orçamentario e financeiro póde e deve 

provir da reduccão de de~·pezas. no que muito ha por fazer ainda; 
Considerando que á creação ou augmento de impostos só convem re-

correr quando, embora reduzida a despeza, se ·presume o desequilíbrio do 
orçamento ou das finanças; 

Considerando ·que, segundo tem sido dito em mensagens presidenci ~es, 
relatorios ·de ministros e pareceres de relatores da Receita . e da Fazenda, 
a capacidade tributaria da Nação, _ em qualquer -das modalidades, está por 
demais sobrecarregada; · 

A Commissão de Fin <tnças é de parecer -que seja rejeitada a emenda. 
Quanto á emenda 86: · 
Tem ·duas part-es a emenda: em a primeira se amplia ás aposentado-

rias, reformas e pensões o imposto de 2 %; em ·a segunda se autoriza o Go-
verno a rever aposentadol'i-as, reformas ou pensões. 

A Commissão opina pela rejeição da -emenda, j-á quanto á primeira, 
.já quanto á . segunda parte, invocando os seguintes motivos: 
. O imposto . de 2 % já recae tambem sobre aposentadorias, reformas ·c 
pensões; a revista de aposentadorias. reformas e pensões pode ser . feita 
pelo . Governo - para o fim de v e ri ficar irreP:ularida•de'l e illegalidades 
existentes - independente de a1.1torizar.ão do · Poder Legislativo, cabendo-
lhes, no c.aso de descobrir t~es irregu\aridane,:; ou il\e<>?.1it1ades, . promover 
::t nullicla·de daR rr>e~mas apoFentadorias. reformas ou pen~ões. 

Assim, a emenda, quer numa, quer noutra parte, consagra · disposições 
ocipsas; ·devendo, por isso, ser rejeitada. . 
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Considerando que nos paizes, como o nosso, de · vastissimo . territorio, 
população disseminada e communicações difficeis, deve-Ee poupar, tanto 
quanto possível, o meio circulante, mórrnente quando elle é precario, cons-
tituído de bilhetes conversíveis a determinada taxa de cambio e de papel-
moeda de curso forçado ; 

Considerando que a carencia de elasticidade de duas terças partes des-
se meio circulante, que póde ser diminuído peJ.o resgate, sem que -deva 
ser augmentado por novas emissões, que viriam, não ha negar, favorecer o 
commercio e as industrias, no momento, desafogando os devedores de con-
tas vencidas e por se vencerem em curto prazo , mas que de terminariam a 
exportação de moeda metallica para cobrir o deficft accusado pelo nosso 
balanço internacional de valores no corrente exercício, reduzindo, forte-
mente o stock em ouro da Caixa de Conversão e provo.c:ando a baixa e 
continuas oscillações da taxa cambial; . 

Considerando que a emissão de cheques nominativos ou ao portador 
não tem correspondido ao valor das transacções commerctaes dentro do 
paiz nestes ultimos annos, me3mo sob o actual regimen da lei n. 3.564. de 
22 de janeiro de 1912, cujos arts . 2•, lettra c, 4• e 5° conteem disposições 
entravadoras da facil e rapida circulação desse poderoso instrumento de 
que os bancos, o commercio, as industrias e os particulares se podem valer 
para o pagamento das suas contas; 

Considerando, finalmente, que as aperturas desta praça e de outras 
do paiz, motivadas pela retracção do credito e enthesouramento da moeda, 
receiosas da crise economico-financeira que nos assoberba, reclamam do 
Congresso Nacional providencias efficazes e promptas, entre as quaes a 
que facilite a circulação de cheques, offereço ao projecto que orça a re-
ceita geral da Republica para o exercício de 1914 a seguinte emenda, que, 
si não c.oncretiza idéa puramente minha, accode ao clamor daquelles que 
sentem, de perto, as necessidades prementes, resultantes da citada crise: 

"Onde convier: 

Art. Na vigencia dessa lei, o cheque deve conter, além dos dizeres 
constant-es do art. 2•, lettras a, b, ó., e e f da lei n. 2.-591, de 7 de agoslto 
de 1912, a data comprehendendo o Jogar, dia, mez e anno de emissão, sen-
do o mez por extenso. · . 

Art. O cheque deve ser apresentado dentro do prazo de um mez, 
quando passado na praça onde tiver ·de ser pago;· e de tres meies, em ou-
tra praça. · 

Art. O portador ·que não apresentar o cheque nos prazos indicados 
no artigo antecedente, ou deixar de protestai-o por falta de pagamento, não 
perderá a acção regressiva contra o emittente, si este ao tempo t'ver pro-
visão sufficiente de fundos em poder do saccado e essa deixar de existir, 
sem facto que lhe seja imputavel " . 

Sala das sessões, de dezembro de 1913. ~ Rodolpho Paixão. 
A emenda visa escolmar de defeitos já verificados pela pra-tica a nova 

lei brazileira sobre cheques. 
De f11cto, _é irrisorio o prazo de 8 dias para ser o cheque < subscrÍJ>~ .... 

em . uma praça pago em outra. 
Paizes · menores e de communicacões mais fac eis e rapidas do que o 

nosso per mittem que o portador tarde um pouco mais a reclamar o nume-
raria a que o seu titulo de credito faz jús: elle tem 10 dias, na Allema-
nha: 12. na Hespanha; 15, na Italia, Suissa e Portugal, e 30 na Republica 
Argentina. . 

A Inglaterra não limitou o prazo. 
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Ora, só de viagem entre Manáos e Cuyabá se perdem mais de tres 
mezes. 

Por conseguinte, a estreiteza do tempo para a apresentação, prescri-
pta por lei, torna inapplicavel, entre praças commerci·aes diversas, aquelle 
meio utilissimo de pagamento com economia de numeraria. 

Desde que a da:ta não -possa apparecer, em documento algum, emen-
dada nem borrada, nenhuma duvida pode resultar do facto de ser ella ex-
pressa em algarismos designativos do dia e anno. Nada justifica a exigen-
cia actual de ser tudo menciondo por extenso, perdendo-se um tempo pre-
cioso a escrever palavras que algarismos substituiriam vantajosamente. 

Quanto ao terceiro ar-tigo da emenda, não pode a Commissão ac-
ceital-o. 

O cheque é instrumento moderno de liberação de divida. Quem o ac-
ceita, obriga-se a receber o numeraria dentro do prazo, que constitue di-
reito reciproco. Si o não f.az, sujeita-se ás consequencias da. sua desídia, 
por exemplo, á resultante da fallencia ou fuga do saccado depois de trans-
corrido o tempo para a apresentação do documento. 

O dispositivo actual é melhor: recusa ao por.tador acção regressiva 
contra o emittente, si este tiver, ao tempo, suffici.ente· provisão de fundos 
e esta deixar de existir, .sem facto que lhe seja imputavel. 

A Commissão aconselha que se rejeite o art. 3 da emenda e se ap-
prove o ·1", na integra, e o 2", substituindo as palavras "tres mezes" por -
cento e vinte dias corridos. 

N. 88 - Onde convier: · 
Art. Os contractos de compra e vend·a de mercadorias a termos só 

serão validos na praça do Rio· de 'janeiro e nas dos Estados onde furiccio-
narem bolsas officiaes de mercadori:h, qu~ndo lavrados por corretores, cujo 
numero será illimitado, declarados na bolsa e feito o registro nas caixas 
officiaes de liquidação ou naque!las que se organizarem livremente. obser-
vadas as disposições legaes relativas ao typo de sociedade mercantil que 
adaptarem. 

Art. Os Estados poderão crear e organizar as camaras de correto-
res e as bolsas de mercadorias ou bolsas especiaes para certa e determi-
nada mercadoria. · 

Art. Para garantia da effectividade da liquidação dos contractos a 
termo, deverão as partes fazer, de accôrdo com as tabellas préviamente or-
ganizadas. um deposito inicial e posteriormente reforçai-o, sempre que 
haja modificação na cotação das mercadorias vencidas. . 

Art. As caixas de li-quidação poderão reter os depositas· iniciaes e 
as margens :~>ara garantia das operações de que se incumbirem, bem como 
exigir reforço, quando as .coberturas parecerem insufficientes; 

· Art. Nas praças onde houver bolsa de mercadorias ou cama r a syn" 
dica! de corr·etores, as suas cotações servirão de base para as liquidações 
das caixas. 

Art. As ·operações de mercadorias a termo ficam sujei-tas ao impos-
to pago em sello de $300, por conta ou fracção desta quantia.' 

~da ·.das· sessões, 6 de dezembro de 1913. - Galeão Carvalhal. 

N. 89 - Si fôr approvada a emenda Carvalhal, sobre contractos de 
compra e venda de mercadorias a termo, proponho o seguinte additivo, de-
pois das palavras typo de sociedade meromtil que adoptarem: " ... e as leis 
dos Estadõs, votadas para regularizar o funccionamento dessas instituições". 

Sala das sessões, 9 de dezembro de 1913. - Cincinato Braga. 

N. 90 - Onde convier: 
Dependem do pagamento · do sello proporcional, de accôrdo com o § 
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9• da tabella A do decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900, os contra-
ctos que envolverem negociações a termo e liquidações por differença man-
tida, outros-im, a revalidação regulamentar. · ' 

Sala das sessões, 7 ·de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 
A Commissã.o, convindo em que é necessario adoptar providencias ten-

dentes a regulanzar as operações a termo e a respectiva tributação, é de 
parecer que, em substituição ás emendas de ns. 88, 89 e 90, seja appro-
vada a seguinte: 

Art. Os contractos de compra e venda de mercadorias a termo só 
serão validos na praça do Rio de Janeiro e nas dos Estados onde funccio-
narem bolsas . officiaes de mercadorias, quand-o lavrados . por corretores 
cujo numero será illimitado, declarados na bolsa e feito o registro nas cai~ 
xas de \iquidação que S·e organizarem, observadas as disposições legaes re-
~ativas ao typo de sociedade mercantil que adoptarem. 

Art. Os Estados poderão crear e organizar as camaras de correto-
res e as bolsas de mercad(}rias ou bolsas especiaes para certa e determi-
nada mercadori·a. 

Art. Para garantia da -effectividade da liquidação dos contra.ctos a 
termo, deverão as partes fazer, de accôrd(} · com as tabellas previamente or-
ganizadas, um deposito inicial e posteriormente reforçai-o, sempre que haja 
modi ricaÇão na C(}tação das mercadorias vendidas. . 

Art. As caixas de liquidação poderão reter os depositos iniciaes e 
as margens para garantia das operações de que se incumbirem, bem como 
exigir reforço, quando as coberturas parecerem insufficientes. 

Art. Nas praças onde houver bolsa de mercadorias ou camara syn-
dical de corretores, as suas cotações servirão de base para as liquidações 
das caixas. . 

Art. Os contractos das operações a termo pagarão o se11o do n. 26 
do § 1• da tabella A do decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900 (im-
posto do sello), reduzido a 500 réis, sendo a estampilha inutilizada no pro-
t6collo do corretor, e o registro dos contractos nas caixas de liquidação, 
no instituto competente para o fazer, pag:ará o se11o fixo de 1$000. 

N. 91 _, Fica restabelecido o imposto de sello na razão de 100 réis 
por cheque de qualquer valor sobre contas correntes ou depositos em es-
tllbelec:lmentos bancarios. 

Sa\a das sessões, 6 de dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 

Obedecendo ao pensamento de facilitar o mais possível a circulação, 
de que o cheque é o instrumento preferido, a Commissão, por maioria de 
votos, ·deixa de acceitar a emenda. 

N. 92 -Ao art. 1•, n. 1 - Accrescente-se: ao dispositivo sobre ma-
chinas automaticas, depois de - cada uma - o seguinte: razão, 25 %; ao 
dispositivo sobre papel perfurado . ~m bobinas,. depo_is de - por ki_lo - o 
seguinte: razão, 10 % ; ao dtsposthvo sobre vtdro ~mport~do em . ~orm~ .de 
ampolas, deoois de - por kilo - o see:ui·nte: razao, 15 Yo ; ao d:ryostttvo 
sobre vergalhões de ferro laminado. empregados no systema Momer, de-
pois de - oito metros - o seguinte: quando forem importados para cons-
trucções de cimento armado, corrigido 112" para 1 ·112", como foi votado 
em z·. discussão. 

:N', 93 - Ao art. 1• - Elevem-se as estimativas pela fórma seguinte: 
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Rcnia dos tr:butos 

- .. ~ to de consumo: 

t! O. • o o a • • • e o • o • e a 0 0 • " 0 • • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 • 0 0 

Bebidas ...........•............... . . . .• . ...... 
Calçados ........... , · ......................... . 
Perfumarias .. . ..................... . ........ . . 
Especialidades ......... . ..........•. : ..... . ... . 
Vinagre ...................................... . 
Conservas ......... , .......................... . 
Cliapéos ..........•........................... 
Tecidos ••••........... . ..•. '( .•............... 

IV- Imposto sobre a renda: 

38. Consumo de agua .... : . . . .. . .................. . 

Rendas industriaes 

43. Correio Geral. ... .. ....•....•.................. 
44. Telegraphos. . . • • .. . . . . . . . . . . . . . 800:000$000 
46. Estrada de Ferro Central. .......... . .... .. .. .. . . 
47. Estrada de Ferro Oéste de Minas ..... . ..... . .... . 
48. Estrada de Ferro Rio do Ouro .................. . 

Receita e:xtraordinaria 

59. Montepio de Marinha ... . ....... . ........ . ... . .. . 
60. Dito militar. . • • . ...... . .. . ............. .. .... . 
61. Dito dos empregados publicas ..... ... ..... . ..... . 

Papel 

10.000 :000$000 
13 . 000 :000$000 
2.250:000$000 
1 . 200:000$000 
1 . 500 :000$000 

400:000$000 
2. 600 :000$000 
2. 650:000$000 

13. 900 :000$000 

·4.500:000$000 

Ouro 

1 o . 000 :000$000 
8.000:000$000 

42.000 :000$000 
4. 200 :000$000 

260 :000$000 

350:000$000 
770 :000$000 

1.470:000$000 

'N. 94 - Ao ·art. 60, lettra a - Supprimam-se as palavras "que não po-
derão exceder de dous". 

N. 95 - No art. 43, lettra i, n. 3- Supprima-se a palavra "manus-
criptos". 

N. 96 - O Sr. Joaquim Pires apresentou a seguinte emenda, que a 
Comfl1issão, por maioria, acceitou: 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir ao Estado do 
Piauhy, mediante o pagamento de 400 apolices da Divida Publica Federal, 
do valor nominal de 1 :0')0$ cada uma e juros de 5 %, papel, as fazendas 
que a Uniiio possue naquelle E~tado . uma vez que o mesmo assuma as 
responsabilidades do contracto existente, annuindo o arrendatario. 

Sala da Commissão de Finanças, 19 de novembro de 1913. - Homero 
Baptista, Vice-Presidente, Relator. - Raul Feranndes. - Pereira Nunes.-
Joaquim Pires. - Antonio Carlos. - João Simplicio. - Galeão CanJalhal, 
com restricções. - Manoel Borba. - Caetano de Albuquerque. 
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EMENDAS NÃO ACCEITAS 

Considerando que, a União Federal está obrigada, por contractos em 
vigor, a entregar, mediante o pagamento de 400· contos de re1s as fazen-

das nacionaes situadas no Estado do Piauhy, ao arren- · 
·sessão ele .9 ele dataria das mesmas, findo o arrendamento, isto é, em 

Dczemb1•o 1822; · 
Considerando que, presentemente recebe a União, 

a titulo de arrendamento, vinte contos de réis annuaes, que correspondem 
exactamente ao juro de 5 %. sobre o capital de 400 contos; 

Considerando que, as fazendas em questão occupão ·uma área appro-
ximada de 200 leguas de terras registradas em tres municipios do Estado do 
Piauhy, onde o preço da terra devoluta como a particular é reputado em 
um conto de réis a legua quadrada; 

Considerando que, o Governo Federal vendeu as terras· das fazendas 
situadas no valle do Nazareth por pre:,;o muito inferior ao acima estipula-
do; sendQ certo que, como terras devolutas que era·m, deviam ter ·sido at-
tribuidas ao Estado; · 

Considerando que, os gados exis.tentes nas fazendas em questão (val-
le de Cartindé) não attingem a mais de 10.000 cabeças, conforme se eviden-
cia dos relatorios apresentados ao Mihisterio da Fazenda, pelos fiscaes res-
pectivos; 

Considerando que, sendo naquella região, de 20$ o preço do gado 
comprado nas condições propostas, isto é, em fazenda alto e máo é vanta-
josa a venda das ditas fazendas por 400 contos de réis, maximé sendo_ el!a 
feita ao Estado onde estão situadas; a bancada piauhyense propõe a se-
guinte emenda: 

"Onde convier: 
Art. . Fica o Poder Executivo autorizado a transferir ao Estado do 

Piauhy, mediante o recebimento de 400 apolices da divida publica nacional 
do valor nominal de um conto de réis cada uma e juros de 5% papel, as 
fazendas que a União possue naquelle Estado, uma vez ~,tue o mesmo as-
suma as responsabilidades do contracto · existente, annuindo o arrenda-
tario. 

Sala das sessões, 5 de dezembro de 1913. - Joaquim Pires. - Ray-
mundo Arthur. 

Considerando que o koke é o carvão de pedra depurado; 
Considerando que a Estrada de Ferro Central do Brazil equipara essas 

duas substancias; tanto que cobra a mesma taxa da · tarifa n. 14, para o 
transporte, assim do carvão de pedra como do koke; . . . 
· Considerando que o koke se presta para combustlvel e para mdustrla 
como -carvão de pedra; . 

Considerando q.ue o pensamento do autor da emenda approvada em 2• 
discussão com a alteração proposta pela Commissão de · Finanças era que 
estava comprehendido o koke na designação ~ carvão· de pedra; 

Cónsiderando, porém, · que póde, na applicação da medida occorrer du-
vida em comprehender o koke, como gosando do favor concedido ao carvão 
de pedra: . 

Proponho que, depois àa palavra - carvão de pedra - do art. 68 '<lo 
projecto n. 102, se accrescente a palavra: "koke". . 

Sala das sessões, de dezembro de 1913. - Augusto de Lzma. 
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. Onde convier: 
Reduza-se na razão de 20 o/o a verba "eventuaes", em todos os orça-

mentos da despeza. 
Sala das sessões, 8 de d-ezembro de 1913. - Pedro Moacyr. - Mau-

ricio de Lacerda. 

Onde .qon vier : I 

Ficam 'isentos de todos os impostos aduaneiros os animaes destinados 
aos jardins zoologicos do paiz. 

Sala das sessões, de dezembro de 1913. - Dias de Barros. - ]o-
viniano Carvalho. - Moreira Guimarães. - FelisbeF..lo Freire. 

DISCUSSÃO 

Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças sobre as emen-
das offerecidas rta 3" dis-cussão do projecto n. 102 B, 

Sessão ele 23 l1e de 1913, orçan>do a Receita Geral da Republica para 
Dezembro ·o exercício de 1914 (vLde p~ojecto n. 102 C, de 1913). 

O Sr. Irbi.eu M·a•chado (*) - Sr. Presidente, nenhuma opportuni-
dade jámais se offereceu ao exercício da fiscalização parlamentar em nos-
~a vida constitucional como esta que ora se nos depara. Tem-se dito, e eu 
~ou dos que o têm affirmado, que a voMção dos orçamentos é um acto de 
pura formalidade, sem expressão e sem objectivo. 

Os ultimos annos de administração republicana têm demonstrado que 
é em pura perda o trabalho legislativo da decretação das leis orçamen-
tarias. 

Desde o anno passado a opinião publica está impressionada com as 
declarações feitas pelo honrado relator da receita, o Sr. Homero Baptista, 
pelo dã Fazenda, o Sr. Antonio Carlos e pelas continuas lamentações do 
Sr. Serzedello Corrêa; o paiz e toda a nossa imprensa sempre martelian-
do na existencia de um deficit, sem que entretanto, até hoje se tivesse con-
seguido fixar exactamente. deterrílinado precisamente a quanto monta o de-
ficit em . cada um dos ultimos exerci-cios financeiros da Republica. 

O debate, o anno passado, e todas as cogitações de nossos financei-
ros, tiveram por objecto : primeiro, a f firmar a existencia de um deficit; se-
gundo, fixai-o. Todas as declarações do ' Sr. Antonio Carlos, como as do 
Sr. Homero Baptista, com as do Sr. Serzedello Corrêa, encontraram nesta 
casa desmentido formal por parte do Sr. Felisbello Freire e até por parte 
c!o governo. 

Pois não foi o leader da maioria, o Sr. Fonseca Hermes, quem, em no-
me do governo, veiu pôr de lado, arredar o perigo do deficit, affirmando 
que essa ·suspeita e ·esse temor eram de pura invenção, de pura imagina-
ção dos oppo&icionistas e de alguns dos amigos do governo? 

Nã:o se recorda a Camara do longo esforço empregado pelo Sr. Felis-
bello Freire para demonstrar a inexistencia do deficit'? E, fallando em no-
me do governo e trazendo o pensamento offiC>ial a esta casa, o Sr. Fonseca 
Hermes não fallava em virtude de sua qualidade de leader, de sua condi-
ção offici.al de representante da palavra do governo? Entretanto. apezar da 
espectativa ·do deficit annunciado, ninguem conseguiu precisar a quanto elle 
montaria. 

( • ) Este discu.Tso não foi revisto .pelo orador. 
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O Sr. Leopoldo de Bulhões foi quem ma,is se approximou talvez, qu,an-
do procurava chegar a essa fixação; e, a verdade é que em cada interview, 
fm cada um dos seus trabalhos parlamentares, o honrado Senador por 
Goyaz toda a vez que tinha que precisar o deficit, novamente alterava o seu 
total, alterava sua fixação, de modo que nós verificavamos em sua fixa-
ção sempre e sempre um movimento ascencionaJ. 

Parecia, pois, no espectaculo que se offerecia deante dos nossos olhos, 
que realmente a opposição como a imprensa estavam imaginando um de-
ficit que não existia. E, com o simples facto de não chegarmos a preci-
sai-o, a fixai-o, nós nos co!J.ocavamos em difficuldades taes que parecia-
mos aos olhos da nação antes patr·iotas que pro·cur.avam determinar exacta-
mentt:, precisar o quantum do def,.'cit, do que diffamadores e inimigos irre-
ductivds do governo. · · 

O SR. HOMERO BAPTISTA - Assim pode acontecer, emquanto não ti-
vermos terminado o balanço do exerci cio. Conforme a escripturação do 
Thesouro - em certo ponto o de[Zcit é de uma qtiant·ia, mais adeante é 
maior ou menor. 

O SR. IRINEU MACHADO _., Eu vou· mesmo chegar a maiores detalhes. 
Ha tres annos, por occasião <la discussão da lei da Receita, eu apre-

sentei um requerimento de informações que então foi approvado, e ha tres 
annos o meu pedido de informações está dependendo da resposta do Minis-
terio da Fazenda! Eu perguntei a quanto tinha subido a liquidação da des-
peza e da . receita em cada um dos exer-cícios financeiros da Republica, e 
Rté .hoje não me foi dad.a nenhuma resposta. 

De modo que não se chegou, em relação a cada ·um dos exercícios pas-
sados, á fixação .do deficit como, em relação ao actual exercício financeiro, 
o Dr. Bulhões não pôde precisar, segundo a lei votada, a quanto subirá, 
por uma simples razão - porque no orçamento ha despezas certas e fixas 
e despezas autorizadas. 

Ora, o quantum do deficit ir-ia variando e subindo segundo o exerci-
cio e o uso que o governo fizesse das diversas autorizações legislativas; á 
medida que o governo ia lançando mão de cada uma dellas, o deficit ia 
subindo, . e por isso tinha razão o Sr. Bulhões quando já chegara mais ou 

'menos a a·pproximal-o a cerca de 150.000 contos. E, si tivessemos depois 
acompanhado o movimento da administração do paiz, teríamos verificado 
que esse deficit excede de ma-is de 200.000 contos. 

Ainda ha poucos dias o Sr. Carlos Peixoto, em um brilhante discurso 
pronunciado a respeito de um credito pedido pelo Ministeri·o da Marinha, 
para o pagamento de cinco prestações de um tender e outras despezas, di-
zia que po:iiamos chegar a um criterio quasi absoluto, e era a addição dos 
diversos creditas extraordinari·os, supp!ementares e especiaes importava exa-
ctamente na fixação -precisa do deficit de cada exercício financeiro. 

Oxalá que assim fosse, Sr. Presidente. 
Como V. Ex. sabe, o governo dispõe de outros meios e de outros re-

cursos com que satisfaz despezas e encargos da União, sem mesmo abrir 
::reditos, sem mesmo realizar operações de cre:iitos. 

Perguntar-sejá: mas como pode o governo chegar a esse resultado , ex-
cedendo a todas as previsões do legislador, ainda quando este tivesse ci:Je-
gado ao milagre de precisar o total da despeza, si por ventura o governo 
tivesse chegado a utilizar-se de todas as autorizações encaudadiis nos or-
ç:;.mentos, ou na famosa "cauda longa", na phrase do Sr. Ruy_ Barbosa, 
ou na "cauda tropical", de que f aliou o nosso collega Sr. Junque1ra? 

Ora Sr. Presidente, o Banco da Republica dá ao Governo o elasterio 
necessari-o para essas despezas. Os depositas especiaes são outro meio, 
quando o governo delles dispõe, de que elle se soccorre para prover ás 
despe~ as da a-dministração. Em quanto importam ou a quanto• sobem . os 
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esbanjamentos dos d.epositos especiaes? Ninguem o sabe, ninguem co-
nhece. • 

As caixas economicas, como V. Ex . . sabe, tambem recolhem ao The-
souro. uma grande parte dos deposites effectuados pelos seus correntistas. 

Assim, os fundos es.peciaes, os deposites das caixas economicas o Ban-
co da Republica, são recursos de .que o governo lança mão para realizar 
despezas, além üa·quellas que estão autorizadas nos orçamentos, além da-
quellas que effectua abrindo os grandes creditas es.peciaes ou supplemen-
tares, sem fallarmos nos serviços que elle realiza, paga e provê em vir-
tude de contractos até mesmo quando estes estão sujeitos a uma condição 
especial, de terem sido registrados s-ob protesto. 

Quem pode, portanto, no meio de tanto excesso administrativo, de tan-
to abuso de gestão, chegar a fixar o quantum do de{iciti' E~ isso absoluta-
. mente impossível, s-em uma vasta indagação em todos os ramos da admi-
nistração publica, sem o exame de todas as caixas especiaes, de todos os 
fundos de garantia, de todas as contas das diversas caixas economicas com 
ú governo e até, o que é mais grave, sem procurarmos verificar o desti-
no que tiveram as cedulas recolhidas á Caixa de Amortização. 

E si o governo não recua deante do crime de lançar mão dos deposites 
especiaes, de es·banjar os fundos de garantia e esban jar os deposites das 
Caixas Economicas; si o governo não recuou deante do · crime de effectuar 
despezas e pagamentos pela sua conta com o Banco da Republica; si o go-
vern{) não recuou deante de nenhum acto abusivo e criminoso para reali-
zar as despezas que elle quer fazer, que importa a fixação ou decretação 
de orçamentos? 

Explicado ·assim o facto singular, qua:ndo todo o mundo sabe, conhere 
a existencia de um defícit sem que ninguem tivesse precio;ado, a ponto de 
chegar o Sr. Antonio Carlos á suspeita de acreditar que chegasse a !5 mil 
contos, quando o Sr . Bulhões o orçava em cerca de !50 mil contos, quan-
do todos sabiam que elle existia, mas não podiam precisar nem fixai-o, que 
importa. Srs., o trabalho de votar 'orçamentos? 

Alguns acreditam acaso que é nesse trabalho. de reduzir despezas e'll 
que se retinha salarios de operarias e vencimentos de funcrionarios, em que 
se trata de taxar impostos sobre elles; em fim, quando se busca fazer eco-
'lomias de pa)itos, para salvar uma crise, aue se esteja fazendo um traba-
lho serio de organização das finanças da Republica; deante de uma crise 
dessa natureza, é com essas medidas que o Í!;O"erno está, porventura, pro-
curando solver a situação financeira do paiz? Tão pouco. 

Chegando a esta cidade ha poucos dias, no d.ia 14 de dezembro con-
cedi uma "interview" ao Correio da Manhã, publicaila naquelle diario ·no 
seu numero de 15 do corrente, e nella eu proferi as seguintes palavras: 

"A. impressão que tenho é a de . que, na organização da pro-
posta do orçamento, o ·sr. Rivadavia se armou de um cacete e co-
meçOu a d·ar bordoada de cego. Dema-is, devo .accrescentar, deixan-
do o financista do general Pinheiro Machado e do marechal Her-
mes, que a maioria não quer. orçamentos. Isso de orçamentos para 
ella é indifferente, mesmo porque esse governo tem feito todas 
as despezas que tem querido, sem autorização, sem a abertura de 
credites. As verbas são excedidas quando el!e bem o entende, sem 
Que disso lhe tome contas o legislabivo. Finge que administra o 

. paiz com orçamentos, quando, na verdade, fóra e contra os dis>'o-
sitivos orçamenta·rios, comprometteu o Thesouro em mais de du-
zentos mil contos. Gastam quando e quanto querem sem dar satis-
façiro, servindo os amigos e perseguindo os inimig~s. E _vote a Ca-
mara como votar, para a quadrilha do P . R. C. ISSO e completa-
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ttlente indifferente, p'orque só se fará a que "o Pinheiro mandar". 
Com urna situação dessa ord·ern, parece-me -que a minoria tem o · 
dever inillu-divel de fiscaJizar nigorosaimente as despezr.rs autoriza-
das , sem vacillações e decidida a tudo." 

Deve recordar-se a Carnara de que antes .de haver o Sr. Homero Baptis-
ta, na sessão de sabbado ultimo, na Cornrnissão de Finanças, declarado que 
as despezas e compromiss-os que o Governo tinha que solver orçavam em 
duzentos e treze mil contos . (dirigindo-se ao Sr. Homero Baptista) creio 
que são esses os compromissos. (Pausa). Em todo . o caso, o silencio de 
S. Ex. é urna confirmação, porque a reunião da Cornrnissão de Finanças foi 
secreta. . . 

Antes de S. Ex: haver affirrnado a exi'stencia d·e responsabilidades que 
orçam por 213 mil contos, todo o mundo dizia que as res-ponsabilidades do 
governo andavam por 6D mil contos e o Sr. Rivadavia se jactava apenas de 
dever 23 mil contos. Para esse ministro, os 23 mil contos de debito do The-
souro eram apenas aque!J.es representados pelas -contas já processadas pa-
ra pagamento, corno si fos se um processo de administrar moralisadamente o 
paiz, reteu processos e os andamentos das contas para evitar a inclusão del-
las na lista das responsabilida-des e do debito da administração; quando, 
po rém, todo o mundo sabe que só as ·cont<as descontadas nos bancos desta 
càpital andavam em quantia maior de 60 mil contos, a mim se me afigura-
va que era absolutamente impossível que todas as responsabilidades do go-
verno orçassem apenas por 60 mil contos. 

Eu não sei mesmo si fui muito restricto e pobre na minha apreciação, 
quan-do julguei que as responsabilidades do governo orçassem em 20 mil 
contos. . · 

Quem conhece as responsabilidades do Thesouro, quem conhece de 
um modo rigoroso, exa·cto e preciso a _quanto attingern, em todas as suas 
modalidades, as responsabilidades do Thes-ouro? · 

Dirijamo-nos. por exemplo, á Repartição de Fisca lização de Estradas 
de Ferro da União. Affirmo que é absolutamente impossível, ali, colher da-
dos precisos sobre o quantum das responsabilid ades do Thesouro para ga-
rantias de juros e para serviço de auxilio á constmcção de. linhas ferreas 
quando protegidas pelo regirnen da emissão de apolices. Ninguern pó de de-

. •erminar a esse respeito as responsabilidades e como muitas dessas linhas 
estão em andamento, essas responsahilidades vão crescendo, di ariamente, 
sem que entreta·nto se possa conseguir. fixar, no fim de cada rnez, o quan-
tum das responsabilidades do Thesouro. 

Si nós , por outro lado, acompanhamos outros dos diversos ramos da 
adm inis tração, chegamos ao mesmo resultado. Quem poderá precisar exa-
ctarriente o quantum das responsabilidades consequentes de encornrnendas 
feitas pela adminis tração da Central? pela · administração do Telegrapho? 
pela administração da Imprensa ? E assim por deante . -Chegamos a um re-
girnen em que o chefe de serviço, para dis·pender, não consulta as tabellas 
votadas peJo Parlamento; limita-s-e a ir il}terrogar o governo si póde dis-
pender. E quando o governo o autoriza, por es-cripto , ou verbalmente, o 
chefe .. do serviço inicia os trabalhos, ini-cia as obras e as encornrnendas, e 
depois chovem sobre nós os pedidos de creditas extraordinarios ou es-
peciaes. · · 

Quem, porventura, já conseguiu pôr os olhos sobre a conta do gover-
no ·com o Banco da Republica? 

No discurso que eu aqui proferi, sustentando · a denuncia dada pelo Sr. 
Coelho Lisboa contra o Presidente da Republica por abusos po li ticos e abu-
bOS administrativos,· eu disse que havia muitos outros, que a propria denun-
cia rião englobava; que e lia tinha um defeito: era de ser incompleta e nã o 
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o de ser injusta. Enumerei dois casos: o das despezas illegalmente feitas 
pelQ governo para subvencionar o Lloy.d, e das despezas autorizadas pelo 
governo .Para a construcção das villas operarias . Hoje, sabe-se que as res-
ponsabili-dades do governo, decorrentes do seu capricho de sustentar e sub-
vencionar o Lloyd, vão a mais de cem mil contos e que as despezas feitas 
para a construcçãQ das viHas operari-as orçam em 26 mil contos. 

Mesmo a Prefeitura do Districto f ederal não auxiliou, com cinco mil 
contos, os trabalhos de construcção das villas operarias, e é, por isto, cre-
dora da União. · · 

Pois o Lloyd, com quem o governo fez despezas, caprichosamente sus-
tentando alli uma administração politica, procurando alli collocar, á testa 
desse estabelecimento, seus amigos, sem procurar dar solução prompta e im-
mediata ao problema da navegação de caboMgem; pois o proprio Lloyd, com 
quem a União despendeu miihares e milhares de contos, não vale nem a 
terça parte dessa despesa! Emquanto o governo da Republica Brasileira vae 
bater ás portas do ingenuo françez, ,que é eterna victima das dentadas de 
todos os mordedores do mundo inteiro, para lhe pedir dinheiro, não es·tá a 
receber propostas de syndicatos allemães para a venda do Lloyd? E sabe 
V. Ex., Sr. Presidente, em quanto monta a proposta do syndicato allemão? 
Na simples quantia .de 22.000 :000$000! 

Como se explica que a administração subvencione a empresa, mande 
dar-lhe tres, ·quatro mil contos mensalmente? 

Pois, agora, não é uma surpresa para o governo vêr 'que os allemães 
&stão a querer o Lloyd pela quantia de 22.000:000$000?! E essas villas 
operarias ·eram, ·por acaso, a solução do problema· operario? Pois não pre-
tendeu o governo da Republica lançar mão dos depositas das Caixas Eco-
nomicas, para a construcção das villas operarias? Pois o governo não plei-
teou, no Senado, um adeantamento, por conta daquelles depositas, de ..... . 
20 .000:000$, · e não fo-i preciso uma formidavel resistencia por parte da 
Commissão de Finanças . daquella Casa para que não se praticasse esse cri-
me monstruoso?! 

Como o regimen das Caixas Economicas em França não é o que está 
em vigor no Brasil, o governo não podia dispôr dos depositas das nossas 
Caixas Eco-nomicas. 

Mas a solução dada pelo Senado a·inda não foi aqueUa que reclamava 
o interesse publico; foi a de decretar lima autorização ao governo para abrir 
crt:ditos na importancia de 10 .000·:000$, para construcção das vi!lâs opera-
rig.s, quando é certo· que, em todos os paizes do mundo, a difficuldade para 
solução do problema da ha·bitação bara1a, da habitação popul•ar, é encarada 
mui diversamente. 

Entre nós ainda pairava, ainda se demorava o espírito do governo na 
velh.a formula das casas o·perarias. 

A solução hoje . não promette resolver o problema sob esse ponto de 
vista restricto; procura dar-lhe uma solução mais vasta, que é o de bara-
teamento da habitação popular. 

Uma das grandes difficuldades que a Inglaterra encontmu, exactamente 
para a solução desse problema, foi o- que lhe offerecia o argumento resul-
t<tnte do exame dos dados estatísticos. Não havia meio de solver a questão, 
attendendo-se a todas as classes operarias. 

E o Sr. Murtinho mostro·u no Senado, em aprofundado discursQ, .que 
nenhum paiz do mundo possue recursos . para resolver esse problema, offi-
dalizando ou cons truindo casas operarias por conta da admini·~traç.~o . . 

O governo da Republica , por uma barretada ao operariado, ou por oti-
~ra, para fazer proselitismo dentro das classes operariás, adoptava uma so-
bção errada: em primeiro logar, porque o problema não po<lia ser resolvi-
c'.o sob aquelle velho aspecto, já condemnado pela sciencia politka, . e pela 
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sciencia ja administração e em 2• lagar porque a questão tinha uma_ diffi-
culdade invencível entre nós, como em toda a parte do mundo, pela tmp~s

. sib-ilidade em que se acha·•a o Esta<lo de dar uma solução pela sua admims-
tração, ao problema. . . . · _ . 

Pois apezar disto o governo mststlu na construcçao das v11las opera-
rias que, quando chegassem ·a termo, não poderiam contentar sinão a uma 
ce!1tenas de familias com exclusão de milhares de outras, estabelecendo uma 
desegualdade dentr~ ·das proprias -classes operarias, dese_guldade od-iosa, 
inqualificavel e monstruosa. 

. Não conhecemos entre nós _ uma estatística do quantitativo exa-cto de 
operarias existentes no Rb -de Janeiro, porque operaria não é somente aquel-
!e que trabalha nas fabricas conhecidas pelo Centro Industrial e que lhe for-
necem os dados re}ativos ao seu pessoal e producção. Mesmo assim, os 
operarias desta ordem de fabrica talvez cheguem a cincoent~ mil. 

E si pensassemos, no grande numero de pequenas fabncas, de peque-
nas casas onde trabalham oito e dez operarias e nos operarias que fazem 
trabalho a -domicilio, em todos quantos exercem a profissão onde o ganho, 
o lucro para a sustentação da vida é diario, e, porl'anto, operarias lambem, 
porque operarias não são exclusivamente aquelles que trabalham nas fabri-
cas destinadas á transformação dos productos industriaes! 

Quem, portanto, pode achar na solução desse problema uma grande e 
vantajosa concessão para a classe operari-a? 

Pois, por ventura, essa solução, mesmo appl-icada ao operariado do Rio 
de Janeiro, não consistia uma grande injustiça para todos os demais contri-
buintes do territorio nacional, entre elles incluídos os proprios operarias dos 
demais lagares do territorio nacional? 

Pois, apezar disto, o governo dispendeu cerca de trinta mil contos na 
construcção das villas operarias! · 

Pois, apez-ar disto, o governo não recuou diante do seu trabalho de sub-
vencionar pertinazmente, criminosamente o Lloyd Brasilei-ro, e só cessou de 
lhe dar mão forte -quando o Banco do Brasil se viu lambem esgotado pela 
satisfação das constantes requisições de dinheiro feitas pelo governo para 
pagamento d·as suas responsabilidades! 

rSi procedessemos a um largo inquerito na administração do Banco do 
Brasil chegaríamos até a verificar que ha muitos pagamentos feitos por este 
Banco por cheques do governo. 

De modo que emquanto alguns credores cl-amam e reclamam pelo pa-
gamento de seus debitas, muitos delles mais antigos que os dos novos e fe-
lizes credores já pagos, outros vão promptamente solicitar do governo a sa-
tisfação das suas responsabilidades e obtêm cheques e vão receber inte-
gralmente do Banco a imoortancia de suas contas! 

Tanto penso nisto que o anno passado procurei um amigo que occupa· _ 
alta posição no Tribunal de Contas, para pedir as luzes de sua pratica e 
·sciencia, afim de redigirmos um projecto destinado a evitar -que o Banco 
fosse o fundo falso da administração. 

Ainda não pude formulai-o e ha difficuldades invencíveis para o caso. 
Vou expol-as dentro em breve. . 
Entendia que esse era o meio de evitar o meio pelo qual o governo rea-

liza despesas· e satisfaz as suas responsabilidades sem creditas, sem orça-
mentos e sem a publicidade. . 

Mas ha diffi-culdades -insoluveis. Votará, por acaso o Parlamento um 
dispoistivo fulminando, por exemplo, com a nullidade do pagamento ~ di-
reito regressivo do Banco, pa:r.a que o ·governo ou terceiros não possam 
transformar estes pagamentos em dividas, por conta do governo? Poderá 0 
Parlame~to modificar, por exemplo, a administração do Banco da Republi-
ca, deshgando-a, de um modo completo e absoluto, das mãos -do governo 
de · maneira a tornai-a autonoma, de vi-da propria ? Duvido. ' 
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Votará ainda o Parlamento medidas que fulminem, p9r exemplo, com 
a pena de estellionato, as praticas, os abusos com que até hoje se têp1 fei-
to pagamentos e quiçá, até em avisos do governo, por sua conta. 

Pois, no proprio caso das villas operarias, não acabamos de ler nos jor-
naes a noticia diVIulgada por todos elles de que o S·r. Benedi·cto Hyppolito im-
pugnou contas, sob o fun damento de que o preço de ~00 mil metros cubi-
cos de pinho era excessivamente exagerado? Sabe a Camara que todos 
aquelJes fornecimentos foram feitos, todos, sem excepção, sem a concor-
rencia publica? Pois acaso pode tolerar-se num paiz policiado, num paiz 
civilizado. num paiz moralizado, o facto criminoso de se mandar fazer des-
pezas publicas, não autorizadas, sem a concorrencia publica, que seria uma 
attenuante para os abusos do poder? 

Si trago estas informações, é porque desejo que meus colJegas estu-
dem estes casos, como eu os. estudei. 

Direi mais: negociantes desta praça me procuraram para se queixar do 
monopolio, isto é, de que todos os fornecimentos feitos para a construcção 
da villa 4os operaria?, eram feitos por uma ou duas casas de commercio 
desta praça, que tinham a fortuna, que tinham a ventura ·de fornecer mate-
rial necessario á construcção das villas proJetarias. Era acaso o typo 
adaptado para ellas, o ideal, a solução do problema no seu ponto de vista 
architectonico? Acaso satisfaziam ellas as regras da construcção, como a 
querem os proprios operarias europeus? Não, porque as casas têm o typo 
característico da habitação burgueza. Satisfazem ellas as exigencias da vida 
operaria? 

Isso tudo vem demonstrando que a administração entre nós está sendo 
uma simples funcção da politica, e que por isso mesmo . o nosso dever de 
Fiscalização como funcção constitucional, como opposição, que não quer fin-
gir, é, dentro da nossa orbita, da nossa faculdade, resistir contra esses abu-
sos, principalmente quando elles possam resultar da nossa complascencia ou 
do nosso consentimento. 

Felizmente, Sr. Presi--:lente, tudo quanto tem chegado ao meu conhe.ci-
mento, tenho communicado á ·Camara, tanto que tenho empreg11do, quanto é 
possível, na medida das minhas forças, sem resultado, é certo, todos os 
meios para evitar esses abusos, resalvando muitas vezes a minha respon-
sabilidade. 

Si por ventura agora , procedermos a uma indagação na Pagadoria do 
Thesouro e nas respectivas secções, onde . se acham contas pagas e que não 
foram pagas, veremos que alii não se tem guardado nem a ordem, nem a 
antiguidade dos credores, nem se tem obedeC:ido ao principio de equidade. 

São factos que interessam á administração publica. Por-que não h a de 
um ministro relacionar estas dividas e mandar pagai-as na ordem da anti-
guidade? Só comprehendia uma excepção e essa só legitimada pela cir-
cumstancia em que se encontrasse a casa, ameaçada pela fallencia, por fal-
t~ de _pagamentos de contas de responsabilidade do Thesouro, quando a sua 
s·ttuaçao em Jrente a outras casas cominerciaes, não fosse egual a de "ou-
tras, fóra desse risco. Assim, quando uma casa commercial estivesse fóra 
do perigo da fa!lencia pela falta de pagamentos de contas do· governo, e 
q~ando esse pert_go_ se d·ésse em relação a outras, as isentas desse perigo, 
amda que com dtreltos co~n data anterior, seriam preteridas. 

Compre~e_ndo qu~ . o governo assim procedesse exigindo que as casas 
nessas condiçoes exhibissem o seu balanço, e que esse evidenciasse perigo 
por falta de_ pa_gamento. de con~a~ de responsabilidade do Thesouro, que, 
Uf!la vez satisfeitas, seriam suffiCientes para solução de todos os compro-
missos na praça. 

Deante de um argumento desta especie eu recuaria, e então diria que o 
governo quebrava uma regra uniforme, que deve ser immutavel e inexo-
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ravel, por urna necessidade de attender, pelos princ·ipios da equidade, as dif-
f.iculdades do cornrnercio do Rio. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA --1 E mesmo não seria admissivel que urna 
casa cornrnercial se prestasse a contribuir para a desconfiança de · seu cre-
d.ito para obter esses pagamentos. 

' O SR. IRINEU MACHADO - Sabem VV. Exs . .que os livros são visados 
pelo juiz, seus balanços · apresentados mensalmente e auth~nticados pelas 
autoridaâes judicíarías,' de maneira que eu não acredito rnwto que as ~a
sas cornrnerciaes pudessem fraudar livros para obter pagamentos . (Apoza-
dos). 

O Correio da Manhã de 20 de dezembro deste anno escreveu o se-
guinte: 

"As aperturas financeiras do governo têm sido confessadas em do-
cumentos officiaes, por con~Sressistas e . pelos ministros, em discursos e em 
entrevistas mais ou menos barulhentas. 

'Numa situação dessas, quando o Thesouro não dispõe de dinheiro para 
solver compromissos urgentes, era de crer que houvesse um cri~erio qual-
quer no pagamento das contas . respectivas: 

Infelizmente. isso não tem acontecido. Dividas recentes vão sendo pa-
gas, emquanto outras de muitos rnezes são demo·radas, prornettendo-se pa-
ra mais tarde o que já se d.evera ter effectuado. 

O commercio queixa-se, com · razão. contra essa condem•navel proteccão. 
AirriÜJ, hontem, fal.avep..se que. a Comptmhia Edificad.ora recebera da (:en-
tra!. par tfuas vezl~.s-- w.rias oonf}ertas de ctJntos que ainda lhe. .«ão devtlios, 
porque não só a Companhia não entregara o materW que lhe fâra encom. 
mend'ldo, como não foi assumülo peLa Oentral compromis'so aJ.gum para pa-
gar-lhe por adeanta.men-to." 

Falo com a rna·ior insuspeição no caso, porque sou adv<Jgado do presi-
dente da Companhia de que se trata e seu amigo intimo. Todas as vezes 
que chegar ao meu conhecimento eu a transrnittirei desta tribuna. Pedi, nu-
ma ;nterview publicada pela Epoca, q.ue me foram prestados pelos cornmer-
c!antes desta praça esclarecimentos a respeito e que viria a esta tribuna 
o ara transmíttil-os . Vou ler o trecho da minha: inte,rview, publicada na 
Epoca, em 17 de dezembro de 1913, e faço muita questão desta data, por-
ouanto a minha affirrnação publicada na Epoca antecedeu tre.s dias .á recla-
~ação do Correio da Manhã. 

"- Sabe V. Ex. que no commercio ha uma grande quantidade de ca-
c;as j.ã fallídas e outras em concordata, por não haver o governo pago as 
contas de que lhes é devedor ?, 

- Sim. senhor. Sei ou e ao principio os bancos começaram a descon-
tar, e com taxas muito altas, essas contas; mas, depois, começou a circular 
na praça um boato - que .estava organizado um poderoso syndícato para 
comprar essas dívidas e obter do governo o pagamento das contas adquiri-
dHs pela panellínha. A' vista ·desse facto, a embrulhada começou; e, como 
os bancos não podiam dar os 10 o.Jo que o syndicato queria e não conse-
~uiam obter directamente do governo os pa•garnentos desejados', todos se re-
~rahlram e. . . a crise estourou. · 

Esse é o boato; mas. corno cheguei ha muito poucos dias, ainda não 
pude ver o que ha de verdade nessas intrigas da opposição. 

Vou ver si alguns cornmerciantes se dispõem a me dar informações exa-
ctas, e, si as conseguir. denunciarei o escandalo . 

. Repugna-me acreditar que o Ministro da Fazenda se preste a esses 
maneios; ma~ quem sab"! 11i o .,inistro est·á il!udido ?" 

Parece. oue o facto ahi está enunciado ao Sr. Ministro da Fazenda. 
Arr.igo coJ11n "ou do honrado Ministro da Fazenda e repugnando-me. corno 
sempre me repugnou. qualouer suspeita a S. Ex., deixo a S. Ex. o cuidado 
de verificar quaes são os intermediarias que lhe vão reclamar o pagam.en-
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to de contas. Si elles são politicos, jornalistas, homens poderosos e seus 
amigos pessoaes, que os d(spreze e os ponha porta fóra, fazendo circular 
no commercio inteiro a notici-a de que o pagamento será realizado . por or-
dem de antiguidade. 

Mais ainda: si o governo não attender aos pedidos que lhe forem diri-
gidos po-r intermedio dos empenhos politicos ou pessoaes, não conheço nada 
mais proprio de uma administ·ração republicana, do que levar ao ·governo 
quaesquer reclamações ou pedidos, maxime quando é do interesse da admi-
nistração, ir ao encontro de suas responsabilidades. . 

Ora, Sr. Presidente, diz-se e tem-se dito (e não sei si foi isso o que 
informou á Commissão de. Finanças, o honrado Sr. Homero Baptista, na 
sessão secreta de sabbadu, mas pelo menos foi ·isso que se divulgou por 
toda a imprensa) que S. E_x. revelára a seus collegas, a acreditar nos jor-
naes ·desta cidade ... 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Quer V. Ex. saber que disse? .Eu disse · 
aue o Sr. Ministro da Faze.nda, em conferencia commigo, popderára que o 
Thesouro responde po·r compromissos para cuja solução · as rendas do era-
rio publico são insufficientes, o que determinava o contrahimento do em-
prestimo até o maximo de 10 milhões esterlinos ... 

O SR. J..,F,..IEU MACHADO - Interno ou externo? 
O SR. HoMERO BAPTISTA - Para compromissos internos ou externos. 
O SR. IRINEU MACHADO - Precisamos distinguir ahi, tanto mais que 

esse é o ponto essencial que interessa a nós da mino-ria. 
De um lado, se tem dito a esta praça que o emprestimo de 10 milhões' 

esterlinos é destinado á liquidação de compromissos do paiz no exterior. 
De outro lado sa tem dito,· e aqui chamo a attenção 'da França, que é o 
paiz onde existe o dinheiro e dos pequenos e grandes capitalistas francezes: 
tem-se dito a:os intermediarias do emprestimo. em sunima, que os 10 mi-
lhões serão recebidos e deixados em deposito na Europa, para satisfação de 
todos os compromissos e serviços da divida externa. De modo que, dos 1 O 
milhões. não será enviada ao paiz uma só libra esterlina. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Vou ·expôr a V. Ex. os termos da emenda 
que propuz á Com missão de Finanças (lendo) : "E' a•utorizado o Poder Exe-
cutivo a contrahir . emprestimo .externo até dez milhões esterlinos, para pa-
gamento de contas <lo Thesouro, originarias de leis de orçamento, de leis 
especiaes ou de contractos legalmente celebrados". 

V. Ex. mesmo poderia assignar uma autorização dessa natureza. 
O SR. IRINEU MACHADO - Não assignarei uma emenda dessa nature-

za, sem precisar o qnar..tnm d2.s responsabilidades. 
Ou nós temos administração, ou possuímos estatística administrativa, e, 

neste caso, sabemos ao certo as cifras das nossas responsabilidades no- in-
terior e no exterior, a cifra da nossa receita. e podemos. assim, balancear 
os nossos saldos e verificar si os temos ou !li os não temos, o quantum do 
emprestimo e precisar. a sua applicação, ou não temos estatísticas e, então, 
a fixação da quantia de dez milhões seria arbitraria, seria imaginaria. 

0 SR. HOMERO BAPTISTA - E' até o ·maximo. 
O SR. IRINEU MACHADO - Esse lité o maximo é muito contrario aos 

princípios de finanças. 
Eu acho q1,1e auem pede um emprestimo, deve pedir para um fim certo, 

e. neste caso, pedir exactamente o preciso para as necessidades da admi-
nistração. · · . · 

Exactamente os termos da emenda mostram q.ue o governo não sabe 
com precisão o quantum das suas responsabilidades não pode fixar o quan-
tum desejavel. · · ' 

0 SR. HOMERO BABTISTA - A emenda fixa o maximo. 
O SR. IRINEU MACHADO - O Imparcial, no dia 22 do corrente, declara 
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que V. Ex. affirmou que as responsabilidades era·m de duzentos e tantos 
mil contos {lê) : 

Podemos hoje completar com novos detalhes, infelizmente bem tristes, 
a n-oticia que demos no sabbad·o sobre a reunião da Commissão -de Finan-
ças, da Camara. 

A sessão começou ás onze horas da manhã, e só á uma hora, quando 
se retirou o representante pernambucano., fechada a porta da sala da Com-
missão, o Sr. Homero Baptista .atacou o grave assumpto, de cuja explana-
ção fôra incumbido pelo Sr. Ministro da Fazenda. 

O eminente representante do Rio Grande do Sul fallou longamente so-
bre a urgencia da operação de credito cuja autorização o governo demanda-
va, e, deante da attitude reservada de al•guns de seus co!legas, S. Ex. pu-
xou do bolso uma lista de compromissos urgentes do Thesouro, que não 
podem ser satisfeitos com os recursos ordinarios. 

Esta. lista, lida pelo Sr. Homer-o Baptista aos seus collegas da Com-
missão de }.J.aanças, descri mina obrigaçõe•s contrahidas ·nestes tres a.nnos de 

.governo do Sr. Marechal Hermes da Fonseca rio valor de cerca de DUZENTOs 
MIL CONTOS, SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, OU EXCEDENDO VERBAS VOTADAS 
PELO CONGRESSO. 

O SR. HoMERO BAPTISTA -i Eu dei uma explicação sobre a situação do 
Thesouro. 

O SR. !RINEU MACHADO - Mas V. Ex. exhibiu essa relação? 
V. Ex. sabe quanto eu o estimo, a alta consideração em que tenho a 

sua palavra, sabe mesmo o gráo de affeição que lhe dedic<>, a ponto de não 
querer submetter V. Ex. a um interrogatorio, que seria vexativo; mas, de 
outro lado, tenh-:J esse dever imperioso de apres·entar neste momento na tri-
buna duvidas, difficuldades e escrupulos, <J.•Uando se pede a nossa colla-
boração, o nosso esforço patriotico, a nossa cooperação nos · trabalhos de 
salvar a Republica da premente difficuldade em que se encontra; e nós não 
o podemos fazer, apezar de · toda a estima que V. Ex. nos merece, sem 
a precisa fixação das responsabilidades do governo e da applicação do em-
presti.mo. 

O SR. HoHERO BAPTISTA - V. Ex. tem o maximo da autorização. 
O SR. !RINEU MACHADO - Perdão, tenha paciencia. Nós queremos sa-

ber o que se vae pagar, queremos saber si realmente V. Ex. leu perante a 
Commissão de Finanças uma lista de compromissos urgentes do Thesouro 
que não podem ser solvidos com os recursos or;iinarios. 

O SR. HOMERO BAPTISTA - Declaro que, explicando na Commissão os 
motivos da emenda, dei o maximo dos compromissos. 

O SR. !RIN·EU MACHADO - Ora, Sr. Presid-ente, nem outra coisa eu po-
deria ouvir da palavra sempre leal e honesta do nosso eminente collega. 

Veja, entretanto, V. Ex. que o governo pede apenas dez milhões es-
terlinos, ou cento e cincoenta mil contos, quando os compromissos urgentes 
do Thesouro sobem a duzentos e treze mil contos. 

O SR. HOMERO BAPTISTA - V. Ex. sabe que o Thesouro tem outros 
recursos. 

O SR. !RINEU MACHADO -i Eu sei que .o Thesouro tem outros recursos; 
que não só o governo se soccorreria do emprestimo de 150.000:000$, como 
tambem da emissão, por antecipação. de 50.000:000$, em . virtude do au-
gmento, para esta cifra, da de 20.000:000$000, e seriam, portanto, ....... : 
200.000:000$000. 

Sabemos, pois, quaes são os dois meios, ambos paliativos, ambos de 
expediente, de que o governo se soccorreria, para se desembaraçar das dif-
ficuldades em que se encontra, legando-as ao governo futuro. 

E' um desaperto de occasião, para que a bomba vá estourar nas mãos 
de quem lhe succeder. ·(Apartes). 
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Nãó basta, porém, que saibamos quaes são esses compromis~os. ur-
gentes do 'Thesouro. Vê a Ça_mara qu~,- qua?do . o. Sr-. leader dll: mawna, o 
anb.o passado, negava o deftctt, o defw.J ah1 existia i _quando, amda no c~
meço deste anno, o honrado Ministro da Fazenda, d1z1.a .que as ~esponsabl
lidades do Thesoliro subiam apenas a 23.000:000$000, eu aff1rmava, n_!l 
minha interview da:da no domingo 14 de dezembro, ao Correio da Manha, 
que as respons~bilidades iam alé~ de 200.000:000$, e seis dias depois o 
digno relator da Receita informava á Commissão .de Finanç!is que essas res-
ponsabilidades ascendiam a 213_.090 :OOO~OCO. - . . _ 

Não temos, porventura, o d1re1to, ma1s do -que 1sto, o dev_er, de m_dagar, 
de exigir que nos sejam communicados esses elementos de mformaçao, de 
que >Ó rozar.8m os nobre~ collegas ela Co!!'lmirsão de Finanças? · . _ 

Porventura não é coisa p.ublica e divulgada a embaraçosa s1tuaçao, a 
. situação ·da banca-rota em que se encontra o governo da Republica? Pois 

o governo não a confessa a cada momento, como o fez aos honrados mem-
bros da Com missão de Finanças? Porque negar a publicação da lista das 
responsabilidades, dos compromis~os urgentes do Thesouro? 

Queremos saber qua~:> são e!les. O honrado relator, .?.ara documentar 
o seu voto, para provar a procedencia da emenda, para just1Tical-a, não teve 
neeessi·dade de ler aos seus col!egas essa relação? 

E nós, para votar. poderemos dispensar a mesma relação? 
O SR. HOMERO BAPTISTA - V. Ex. é o primeiro a reconhecer que a si-

tuação do Thesouro é grave. 
O SR. IRINEU MACHADO - Pediria da tribuna ao honrado relator da Re-

ceita, o mais .eminente membro da Com missão de Finanças. : . ( UJpoiados). 
0 SR. HOMERO BAPTISTA - Não apoiado! 
O SR. IRINEU MACHADO - . . . que me prestasse este grande serviço, 

que é ao mesmo tempo um serviço á patria: já que todo o mundo sabe que 
. P.s responsabilidades do Thesouro sobem a mais de 200.000:000$, commu-
ni;rue-nàs S. Ex. a lista dessas responsabilidades. · 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA ---1 0 relator diz que sobem a mais de 
200.000 :000$, nas parcellas que enumerou; mas as desconhecidas não es-
tão a pedi r até um inquerito parlamentar? , 

O SR. IRINEU MACHADO - Não basta isso, dizia eu; $. Ex. a, f firma que 
sãiJ responsabilidades resnltantes de contractos, oriundas de leis. Nada h a 
de mais estrictamente de nosso dever do que indagar ·quaes as leis, quaes 
os contractos em que se enquadra cada uma das cifras. 

Temos o dever de verificar, detalhadamente. cifra por cifra.' algarismo 
por algarismo, não só o quantum, não só a divida em si, mas tambem a le-
galid;;~de e a procedencia. 

O SR. HOMERO BAPTISTA - V. Ex. pode requerer ao governo. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - E' o caso da commissão -de inquerito 

parlamentar. ' 
O SR. IRINEU MACHADO ~ Admitta-se que haja des·pezas não autoriza-

das por lei orçamentari·a. 
·0 SR. MAURICIO DE LACERDA - As do Banco da Republica e as dos of-

ficios reservados. 
. O ~~- HOMERO BA_PTISTA - Estas estarão ·excluídas ·da applicação da 
tmportancJa do empreshmo; 

O SR. IRINEU MACHADO _, Admitta-se, quem nos garante exactamente 
depois <!_~ tã? enorme série de abusos que vamos presenciando, que o go~ 
ve.rno nao va fazer precisame?te o_ cont_rario_ do que queremos, isto é, ap-
phcar o producto do empreshmo a satJsfaçao de responsabilidades resul-
taJJtes de debitas ·por elle contrahidos illegalmente? 

O SR. HoMERO BAPTISTA ~ Não o ·deverá fazer· e a Camara que bem 
conhece o ministro da Fa~enda, pode confiar na su~ integridade.· 
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0 SR. lRINEU MACHADO - Pois isto é que é mais hu~ano. Nem .só 
o· Sr. Rivadavia Corrêa não é ministro ad perpetuum, como, ~te, o seu pen~
do de governo finda a 15 de novembro de 1914 e elle tera de ser substi-
tuído, a menos que se lhe esteja des·de já assegurando a continuação no 
ministerio do Sr. Wencesláo Braz. Pois a hypothese oue se off\!rece deante 
dos nossos olhos não é de que teremos no exerci cio futuro dois ministros? 
Como é que vamos invocar, para applicar uma lei que vae vigorar du-
rante o anno inteiro, a hypothese de só haver um ministro? Assim, nem 
mesmo esse. argumento pessoal pode prevalecer. E recorde-se a Camara de 
que o peor, o mais perigoso de todos os processos é dar delegações basea-
das na estima e confiança pessoal que merecem os delegados. 

O SR. HóMERO BAPTisTÀ - E' para o caso da applicação da importan-
tancia do emprestimo. V. Ex. disse que não se admirava que tivesse appli-
cação indebita, e então reclamei, dizendo que não, que confiavamos na ho-
nestidade do ministro. 

O SR. IRINEU MACHADO - Si o governo fez despezas illegaes, que ho-
je não pode dizer, si fez encommendas, si fez contractos contra a lei ou 
independentemente della, isto, que denot.a um alt15 grão de favoritismo ou 
de poderio, de que gozavam junto ao Presi<iente da Republica, os patro-
nos desses a ·quem aproveitaram aj; encomrnendas ou os contractos pão 
fur:dados em actos legislativos, darão lagar, é humano, é natural, é logi- · 
co a que o governo pro;:ure antes de tudo satisfazer as responsabilidades. 
illegaes para furtaf'-se ás responsabilidades e consequencias desses actos. · 

Si esses home·ns, !'i essas casas de commercio gozavam de tanta for-
ça, de tanto prestigio junto da administração, que conseguiram encommen-
das e contractos sem lei ou contra ella. não é muito natural que os mes-
mos patronos usem de sua força e de seu poder nesta hora de salvação in-
dividual, para pôr a coberto os seus protegidos, depois de 15 de novembro 
do anno f.uturo? Por isso, digo eu que é humano. Si por acaso o Sr. Riva-
davia quizesse pôr difficuldades ao . criterio pessoal do Presidente da Repu-
blica e do Partido Conservador, não poderia ·ser despejado por uma sim-
ples pennada do Presidente da Republica? 1 

E' aquelle um funccionario vitalicio e inamovível? 
E se pode confiar no Presidente da Republica, depois que se acaba de 

verificar ·que elle despendeu duzentos e treze mil contos, valendo-se ~e au-
torizações legaes, a admittir que as informações dadas ao relato.r da Re-
ceita sejam verdadeiras ? 

E não sabemos que além dessa res-ponsabilidade derivada de autori-
zacão legislativa, existem outras que se não fundam em lei, contractos que 
o Tribunal de Contas não quiz registrar e que o governo fez registrar sob 
protesto? 
· A quanto montam as responsabilidades dú Thesouro? 

Não votaria, pois, eu, inconvenientemente sem que se prestassem essa3 
i.nformações; sem que . .. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - V. Ex. poderá requerer ao governo. 
O SR. IRrNEU MACHADO - ... viessem definidas e citadas as verbas no 

texto da emenda? Nada existiria de mais regular, de mais moralizador, de 
mais justo do -que o que nós outros da minoria pretendemos. . . 

Nós não queremos negar ao Presidente da Republica os meios de sol-
ver as responsabiiidades do Thesouro, queremos verificar, antes de tudo, 
si elle realmente as vae solver. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - O governo, ou ha de emittir papel moeda 
ou contrahir emprestimo. 

O SR. IRINEU MACHADO - Queremos antes de tudo verificar si essas 
responsabilidades · têm fundamento legal até essas mesmas cuja relação foi 
fornecida a V. Ex. 



O SR. HoMERO BAPTISTA ~ Por isso é que é preferível o empres!i'?o. 
O SR. !RJNEU -MACHADO - Está tão kmge, tão distante de suas tra<hçoes 

po!iticas, de sua veiha bandeira, das origens, historicas de sua. formação ·e 
vida 0 pinheirismo, ora reinante. que elle ate abandona a ma1s alta com-
prehensão, a mais alta realização dos seus deveres parlamentares nesta 
hora . . . 

·O SR. HoMERO BAPTISTA - Sabe V. Ex. que o Senador Pmhetro Ma-
chado é -uma força de resii?tencia contra os esbanjamentos; tem dado provas. 

O SR. lRINEU MACHADO - Eu pediria então ao leader desta Casa, que 
é representante do Rio Grande do Sul; ao ministro d_a Fazenda,_ que é re-
prt;sentante do Rio Grande do Sul, ao chefe do Partido Republicano Con-
servador, que é representante do Rio Grande do Sul. .. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - De todos os Estados . 
. 0 SR. !RJNEU MACHADO - Ao Presidente da Republica, que é do Rio 

Grande do Sul; ao relator da Receita, que é do Rio Grande do Sul, eu pe-
diria a SS. Exs. que se não esqueçam de Julio de Castilhos e das Assem-
bléas financeiras orçamentarias, e do padrão de gloria que SS. Exs. invo-
caram até hoj.e como titulo de benemerencia dentro da patria que foi ao lado 
do principio da autonomia o principio da federação resistindo á intervenção 
indebita na politica dos Estados. 

Esses princípios a política rio-grandense de hoje já deixou muito lon-
ge esquecidos. Julio de Castílhos não mais vive e não mais governa os 
vivos. O outro, das Camaras orçamentarias, que fiscalizam em todo o rigor 
em todas as minucias, em toda · a integridade a decretação dos impostos, a 

. decretação da despeza e a ~ecretação da receita publica está sendo tambem 
esquecido. 

Porque não applícar o principio do "viver ás claras" á administração 
da pasta da Fazenda? Porque não divulgar a relaçao desses creaores ·f. 
Porque não dizer ao Parlamento -q:uaes são elles? Porventura a responsabi-
lidade é só da Com missão de Finanças? Si assim é, a Commissão de Fi-
nanças que vote neste recinto sozinha. Si ella precisa do voto da Camara, 
que nos sejam fornecidos os mesmos elementos . de informações de que ella 
pode usar, de que ella póde lançar mão. Si realmente o governo pretende 
solver as responsabilidade3 relacionadas no documento lido á Commissão 
de Finanças pelo honrado Sr. Homero Baptista, porque não incluir no dis-
positivo todo o texto dessas responsabilidades? Porque não relacionar os 
nomes dos -credores, o quanl'um das responsabilidades? Porque não deixar 
a nós outros o direito e o dever imperioso de fiscalizar em cada um dos 
ca.sos se realmente aquelle credito contra o Thesouro é legal ou contra-
ctual? · · · 

·Realmente não basta o simples cri te rio da administraçi'io. O cri te rio do 
administrador como o do jurista varia; deante do estudo da questão muitas 
vezes elles modificam o seu. criterio. 

Não podemos nós outros pensar de modo differente do gove~o? Res-
ponsabilidades, que o governo julga legaes, não podem aos nossos olhos 
aftgurar-se infundadas e sem assento na lei ou em contracto? 

Eu e~tou _reclamand?•. senhores, com o mais completo rigor e a mais 
abs~lu~a tsença(}. ~e espmto, o us?, a appli-cação do principio da politica 
castJlh1.sta, pnnc1p10 que, em matena de administração finance:ra orçamen-
taria, fez o titulo da políti-ca rio-grandense dominante, naquelle Estado, ha 
23 annos. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - A emenda que eu apresentei á Commissão 
ac'lutelava perfeitamente os interesses do Thesouro. . 

O SR. IRINEU MACHADO - Trago ao recinto o pensamento da grande 
corrente dominante no seio da maioria. · 

Todos quantos, dos nossos companheiros . foram ouvidos, e ouvimos 
a todos quantos a esta casa vieram, todos ·entendem que não nos é licito 
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negar ao governo os meios de salvar· a Republica; mas nenhum de nós en-
tende que o meio de salvar a Republica possa ser a concessão de uma au-
torização ao .governo, discricionariamente ... 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Não apoiado. 
O SR. lRINEU MACHADO - . . . com meia duzia de adjectivos e de 

phrazes sem as cautellas e seguranças precisas. 
O SR. HoMERO BAPTISTA - Apresentei a emenda á Commissão, mas não 

prevaleceu· a Commissão resolveu não addital-a ao orçamento da receita. 
O SR.' !RINEU MACHADO - Creio·, mesmo, tanto quanto a minha inten-

ção opposicionista póde permittir, que o texto da emenda redigida por V. 
Ex., não fosse agradavel ao governo. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Não sei, mas era o ,que eu podia propôr. 
O SR. lRINEU MACHADO - Apenas V. Ex. está numa situação inter-

media; pela bondade do seu espírito, pelas suas longas e · ininterruptas rela-
ções com o Sr. Rivadavia Corrêa, é levado a um natural sentimento de be-
nevolencia para com elle . V. Ex. confia mesmo em todo o vigor physico 
do ministro e na sua longa saude politica, fazendo votos para que a sua 
prosperidade continue no governo do Sr . Wencesláo. V. Ex. já o annun-
cia como exeoutor do texto orçamentario: si acaso essa medida fosse nelle 
integrada mesmo durante o governo do Sr. Wencesláo, si acaso o Sr. Wen-
cesláo vier a assumir a presidencia da Republica. Mas, ser.i o Sr. Wen-
cesláo o futuro presidente da Republica? 

Quererá o Sr. Wencesláo continuar com o Sr. Rivadavia Corrêa na pas-
ta da Fazenda? Ou essa medida é decretada desde já para que o producto 
do emprestimo seja absorv.ido inteiramente antes que o Sr. Wencesláo venha 
assumir a presidencia? . 

Pedir emprestimo para solver os juros de emprestimos é, em finanças, 
o mais elementar, o mais chato e o mais banal de todos os expedientes. 

Disseram-me, e não sei si isso é verdade - e nesse caso deixo, no 
silencio da contestação do honrado relator da Receita, a resposta que a mi-
nha duvida vae suggerir ao espírito da Camara - que entre essas respon-
sabilidades relacionadas, estão os pagamentos de juros da divida externa ... 

O SR. HoMERO BAPTISTA - V. Ex. sabe que o ThesO<uro conta com 
o recurso dos vales ouro para isso. . 

O SR. lRINEU MACHADO - Mas é esse recurso sufficiente para o paga-
mento de todos os juros da ·divida externa? 

O SR. HoMERo BAPTISTA - Não posso affirmar a V. Ex. isso, mas 
o governo deve contar com a importancia dos vales ouro. 

O SR. lRINBU MACHADO - E' um caso esse a verificar: qual a impor-
tancía das responsabilidades das apolices emittidas e qual é a importancia 
dos vales-ouro de que o governo poderá dispôr até a época do pagamento 
dos juros. . 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Os vales-ouro fornecem recursos conheci-
dos, permanentes. O governo sabe que possue esse recurso no Banco do 
Brasil. 

O SR. lRINEU MACHADO - Não será. porventura, esse emprestimo o 
que em finanças constitue o círculo vicioso. de fazer-se um emprestimo para 
pagamento de juros de outro a:nterior? 

E nese caso, qual é a situação de quem reclama emprestimos dessa na-
tureza, pen).nte o credor, perante o ingenuo mordido na sua boa fé? 

Teremos ainda o direito de ir pedir á França dinheiro emprestado ao 
mesmo tempo ·a.ue se dá aos allemães a cunhagem da prata? · ' 

Teremos . nós o direito de ir implorar a tolerancia franceza o favor de 
um novo emprestimo,· quando nós somos os melhores freguezes. do material 
ferroviario allemão? 

Teremos nós o direito de ir morder a França quando o governo entra 
em accôrdo com um syndicato allemão para o arr~ndamento do Lloyd·? Te-
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remos nós o direito de appellar para a boa fé da França, quando nós vive-
mos como os melhores clientes da Allemanha, da sua industria e de seu 
·commer.cio? 

Felizmente, a Frau.;a tem nas suas mãos um apparel.ho de defesa e 
tem nas s.uas mãos o meio de resistir. Em primeiro Jogar, nenhum empres-
timo pode · ser lançado na França ·sem autorização do Ministerio dos Es-
trangeiros e sem. autorização do Ministerio -das Finanças francezas, .de modo 
que st;m o consentimento delles, nenhuma operação de credito pode ser ef-
fectuad-a. . 

E nenhum emprestimo pode ser negociado hoje na França, em boas 
condições, sem o " placet" do governo francez. 

Sabe-se que diante do perigo, da espectativa de uma luta armada _na 
Europa a França precisa reorganizar o seu estado financeiro, reorgnizando 
a{) mesmo tempo seu poder defensivo militar, levantando forti ficações nas 
fronteiras, augrnentando suas forças armadas na quanti-dade e na qualida-
de e para isto ella necessita de um milhar e meio; e quandó o governo fran-
cez negociou o ultimo emprestimo, e quando este emprestimo, apezar do 
Ministerio das .Finanças se ter ·Comprometti.do ·com os bancos que haviam de 
lançar esse ·emprestimo interno na França, apezar de se haver compromet-
tido com ella, a França mesmo no Banco de França não pôde obter esse mi-
lhar e meio, porque não só as diffi~uldades. internacionaes isso .impediram 
como tambem os Banc-os fran::ezes não se queriam .prestar a essa o-peração. 
HGuve uma outra difficuldade: quando o typo de juros dos emprestimos 
~nteriores erá de 3 % o jum da emissão negociada seria de 3 1\2 % e a si-
tuação de desigualdade em que ficava em face do novo emprestimo, havia 
de fatalmente prod.uzir uma ·baixa colossal no valor dos títulos francezes. 
Precisaria, portanto, a França de baixar os juros da nova emissão ou de 
uniformisar os mesmos juros. <J que importava para ella uma grande so-
brecarga nas suas responsabilidades. 
.. A Chinà, que· é um paiz rico, financeiramente, que dispõe de grandes 
recursos, muito maiores do que o Brasil, para realizar .um emprestimo fel-o 
a 16 % ; a Austria a í 1 % ~ A que typo, pois, e com que juros será feito 
o emprestim<J brasileiro? Pedir um emprestimo é nada; a questão é saber 
as condições delle. Pois, então, nós, da minoria, representando a fiscaliza-
ção, justificada como uma necessidade p-elos a-ctos de esbanjamentos, de 
defraudação, podemos acaso consentir na decretação de uma medida a-uto-
rizando o governo a contrahir um emprestimo? 

Podemos acaso consentir na decretação de uma medida, ·autorizando 
o governo a effectuar um emprestimo sem saber qual seja o typo, qual seja 
a taxa, ao menos o mínimo desse typo, sem fixar o maximo dos juros? E' 
bem de vêr que si -nós pretendermos um emprestimo a 6D e ao juro de 8 
ou 10 %, certamente o encontraremos. E com uma autorização dessa natu-
reza ficará o governo privado de adaptar o typo que quizer? de consentir 
ao juro que elle bem entender? De m-:Jdo que a Camara, se porventura, . 
adaptasse a emenda do Sr . Homero Baptista, ficaria nesta triste situação 
de haver -consentido na decretação de uma medi.da, como um meio de sal-
vação das finanças da Republica, sem saber para que fim elle se destina, 
qual a &ua applicação. sem saber qual se11á o typo desse emprestimo e sem 
saber qual o juro. São as razões por que não poderemos consentir, de modo 
algum, uma medida tal como S. Ex. pretende. Mas uma circumstanci-a mui-
to mais grave nos leva á resi>Stencia. Tem-se dito que o trabalho com que 
::;e precipita a passagem e o andamento da lei da receita, resulta da neces-
sidade de· encartar-se, no Senado, a emenda que o Sr. Homero Baptista não 
pôde obter da Comrnissão. Quer isso dizer que para facilitar-se o trabalho 
de despojar a Camara da•s suas pr·erogativas, para diminuil-a ainda mais 
aos olhos da opinião e aos seus proprios olhos, a Camara apresse esse an-



624 

damertto da lei da receita, afim de que o Senado possa na ultima hora im-
pi-ngir-lhe um additivo dessa natureza, constranjend<~-a a adaptai-o, diant~ 
da espectati~a da falta de orçamentos. · 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Ou espectativa peor, a da tal proroga-
tiva do Senado. · · 

O SR. IRINEU MACHADO ----< São estas -ss razões por que a minoria en-
tende que deve ir para o Senado toda a série dos orçamentos da despeza; 
antes d<~ da receita. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA- Muito bem. 
o SR. IRINI!U MACHADO - Nós estamos defendend,o os mais puros prin-

cípios da ·admin~stração financeira do paiz. Nós estamQs defendendo os mais 
claros, os mais consagrado.s princípios da sciencia das finanças. Na eco-
nomia privada, a regra co-nsiste exactamente em calcular-se, primeiro , a re-
ceita, para depois fazer-se a despeza. Na administração publica, como a 
principal preoi:c~:pação ilev-e ser a de SQbrecarregar, o menos possível, o 
r--ovo, de contribuições, vota--se, em primeiro logar, a despeza para que só 
se carreguem, sobre a massa dos contribuintes, os impostos que forem ab-
solutamente necessarios ou imprescindíveis. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - E' a boa doutrina. 
O SR. IRINEU MACHADO ~ E' a doutrina fr-anceza, italiana e até a dou-

trina naci-ona-l-. 
Diz o Sr. João Pedro da Veiga Filho, no seu Manual da Sciencia das 

Finanças: (Lê) - Na economia privada, a receita determina a ilespeza, e, 
na finança publica, a despeza é que d-etermina a receita. Todos os finan-
cistas reconhecem como um prlncipi.a verdadeiro que, primeirament-e, deve 
ser fixada a despeza, pela qual se justifica a necessidade de prover o cus-
teio de serviços essenciaes ao funccionamento do apparelho administrativo 
do .Estado, para, depois disso feito, orçar-se a receita equivalente. Embora 
contribuições e dispendio-3 sejam termos C<~rrelatos, o certo é que, em Di-
reito Orçamentario, o primeiro deve ser subordinado ao · segundQ . A razão 
dessa exigencia está no facto de, uma vez fixada a despeza ou conhecidas 
as necessidades publicas - a receita, oue se constitue. em sua quasi tota-
lidade, -de s-acrifícios do povo (impostos ) não deverá representar sinão esse 
quantum estrictamente necessario, fixado para occorrer á gestão adminis-
trl:l.tiva do paiz . Leon Say, no Senado francez, a 26 de dezembro de 1884, 
dizia "le vote préa'iable du Budget des Dépenses est une regle fundamen-
tale de la .science financiere; c'est une garantie pour les contribuables." 

Essa boa prati.ca representa _ainda um principio impeditivo ou um cor-
rectivo para o augmento ou excesso da despeza publica, d<1s deficits, que 
são um mal classico ou um phenomeno da moderna administração publica. 
Graziani, expondo os mesmos princípios. accrescenta : - "!e spese e !e en-
trate debbona coincidere quantitativa-mente. ché ?e le prime mperano lf: 
second-e, si verifica un disavanzo e non posso-no raggiu-n-gersi gli -scopi pub-
blici e se queste superano quelle si ha -una sottrazione antieconomica di ri-
chezza alia saddis fazzione di biw gni indivi<iuali. " 

Ora, o autor brasileiro, que gosa de uma grande autoridade scientifica. 
o q_ue é o a,utor do melhor dos livros que conhecemos a este respe!to . na 
nossa litteratura financeira, fixa até esta regra, CQmo absoluta necessida-
de, para a defesa contra o deficit. Julga -elle que este é o meio de red-uzil-o, 
de impedil-o, de minorai-o. e, além disso, considera que esse é o melhor 
meio de defender os contribuintes. 

Qual a missão parlamentar, qual a missão dos representantes dos con-
tribuintes, si não -esta? Qtial a sua missão, sinãQ defendei-os? Qual. a mis-
são dos políticos, em face de um deficit, que põe em peri-go a Republica. 
sinão precavel-a conha a possibilidade de novos esbanjamentos, de novas 
aggravações, de · augmento desse deficit'? Já demonstrei, com o especta-
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culo das difficuldades financeiras que hoje, no mundo inteir~, existe, já 
demonstrei que um emprestimo só poderá ser feito em condições gravíssi-
mas para o nosso paiz. 

Eu já diss~ que as finanças francez.as são administradas militarmen-
te: sem o" plac~ do governo franc-ez, nenhum emprestimo alli é lançado. 

Sabe-se que a França é solicitada, constantemente, por numerosos pe-
didos de emprestimos, e que é ella a unica nação. que póde fornecer di-
nheiro. 

A Russia acaba de negociar um emprestimo, tambem com a taxa baixa 
e com altos juros; a China, a Austria, a Grecia, e todos os paizes balkanicos, . 
estão pretendendo emprestimos. A Hespanha, de cuja amizade necessita 
a França, tambem pretende um emprestimo para a reorganização da sua 
Armada e do seu Exercito, para o seu serviço de repressão da revolta afri-
cana. E a França -necessita do apoio da Hespanha, porque e!la possue, a 
um tempo, um porto militar, o de Tanger, que, alliado ao de Gibraltar, en-
cerra, dentro do Mediterraneo, como que braços de ferro a apertar a Itaiia 
e a Austria entre ·a Inglaterra, a Hespanha, a França e a Russia. A Fran- · 
ça não póde deixar de attender á Russia, porque ·esta é uma alliada, da qual 
depende sua salvação, quando aggredida; o auxilio da Russia é o uni co 
meio de que poderá dispôr, .para salvar-se, obrigand{) a Austria e a Alle-
m:mha a dividirem suas forças entre o Oriente e o Occidente. · 
· Como, numa sit1.1ação financeira, que, actualment-e, atravessa o mun-

do; como, quando todo o mundo vae pedir emprestados á França, nós va-
mos conceder a este governo . uma autorização, sem que eHe nos .dê a me-
nor explicação, sem ·que, si quer, n{)s seja informado aos nossos ouvidos, 
qual o typo desse emprestimo?! · 

Mas, o proprio Brasil se encarrega de augmentar suas difficuldades. 
Os pedidos, as solicitações de emprestimos, na Europa, feitos por bra-

sileiros, a quanto montam? 
Já não f aliemos nas sociedades anonymas, nas sociedades financeiras, 

que exploram industrias no Brasil, fallemos nos orgãos da administração 
nacional, estaduaes, ou municipaes, que estão pretendendo emprestimos na · 
França. . · 
· Esses pedidos orçam em 56 milhões e 250 mil libras esterlinas. 

O Estado de S. Paulo vae votar uma lei autorizando um einprestimo 
de 12 milhões. Diz-se mesmo que esse emprestimo será de 12 a 15 rrii-

·1hGes; mas tomemos o minim{); isto é, 12 milhões. A Camara Municipal de 
S. Paulo está tambem a negociar um emprestimo de cinco milhões; o Es-
tado do Pará está a pretender um emprestimo de quatro milhões, com o 
endosso da União; ·a União pretende 10 milhões; o Estado da Bahia, dois 
milhões; o. Estado do Rio Grande d·o Sul, pretende uma operação de dois 
milhões... . 

0 .SR. HOMERO BAPTISTA - 0 governo já foi autorizado. 
0 SR. lRINEU MACHADO - ... o Estado de Santa Catharina, ' um milhão 

e 250 mil libras. Total: 56 milhões e 250 mil libras. 
Acaso a crise economica e financeira do Brasil estará resolvida sim-

plesmente com a boa sorte do governo federal, si elle conseguir para si um 
emprestimo d·e 10 milhões? · . . · 
. Mas, a situação do governo federal é a de quem para obter o em-
prestimo para si terá de sacrificar os emprestimos pretendidos pelos Es-
tados e municipalidades estaduaes! E' o conflicto entre o seu interesse e 
os interesses regionaes, com o s~crificio da borracha no Pará e do café ·em 
S. Paulo! · 

· E', por um lado, a satisfação d·e compromissos prementes, é o desaper-
to de occasião, por um methodo de expediente corrente, em que a ·união 
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obtem para si 10 milhões, sem se importar com o estouro do café e com 0> 
estouro da borracha! 

De modo q.ue, em quanto e lia attende · ás · dividas que berram, .que gritam. 
a)to, de outro lado, a . crise economica se apavora com uma crescente ag-
gravação e com a diminuição tambem consequente da receita pub!ica, des-
de que a crise do café e da borracha produzem uma diminuição na arre-
cadação das rendas federaes. 

Por outro lado, Sr.· Presidente, qual é a nossa situação de paiz In-
consciente, deatlte de todo o espectaculo das diffiouldades financeiras em. 
que se acham as nações que vão appellar para a França, nações em cujo 
seio reina a ordem, cuja administração é moralizada, cuja administração 
não é anarchizada, paizes que não são distantes, que não são considerados. 
terras quentes, terras colo'niaes, paizes sob o olhar, sob a fiscalização da 
França e onde ella pode muito melhor applicar os seus capitaes, obtendo 
renda garantida, renda certa, sem risco e sem perigos, e obtendo compensa--
ções politicas e militares' pelo favor do seu emprestimo! . 

' Perguntaria: resultam difficuldades para o paiz sómente dos emba-
raços dos apertos financeiros em que se encontra a União? 

Não foi o ·proprio Sr. Homer() :Saptista quem ainda no seu relato riO> 
anterior, apreciando um dos aspectos d!l grande crise em que se debatia · O• 
paiz, procurou relacionar as respo-nsabilidades de todos os Estados e mu-
nicípios? Não foi S. Ex. quem pediu a todos os governadores e ao Pre-
feito do Districto Federal o total das respons•abilidades de cada um desses 
Estados e da Capital da Republica? 

O SR. HoMERO BAPTISTA -< Sim, senhor; por intermedio da mesa. 
O SR. IRINEU MAcHADO - Nem todos satisfizeram ·e mesmo assim 

S. Ex. creio que chegou a apurar um milhão. Os álgarismos citados por-
S. Ex. podem ser consultados nos impressos e nos Annaes; são apavoran-
tes. Porventura da falta de pagamento dos juros das apolices ou titulos-
estaduaes não result-a o abalo para a União? . 

Um dos grandes, um _dos maiores motivos de embaraço financeiro em. 
que se encontra a União não está na falta de pagamento dos juros da di-
vida publica Espiritosantense? E as sociedades financeiras, as sociedades 
particulares, que não podem solver os seus compromissos, quando deixam. 
de pagar os juros de acções -ou debentures. localizadas no . Brasil, explo-
rando serviços de industrias, tambem não são capazes de produzir damno· 
ao- bom nome do Brasil no estrangeiro? Não está profundamente ligado e. 
vinculado ao credito destas administrações . privadas o credito publico do 
Brasil? 

Pois uma das grandes causas de difficuldades em que se encontra o 
Brasil em merecer credito na França não resulta das difficuldades em que 
a B1asH Railway se tem encontrado para liquidar as suas responsabilidades 
perante -a Société Gerierale? H a poucos dias o meu honrado collega Sr. 
Mauricio de Lacerda recebeu uma carta anonyma em que denunciava que 
o Sr. Farquhar estava a negociar um emprestirno de 4 milhões esterlinos 
com· o governo federal. 

O SR. MAURICIO .DE LACERDA - E' exacto. 
O SR. IRINEU MACHADO - Pro.metti a S. Ex. que ma indagar e uma 

vez informado trari·a ao conhecimento de S. Ex. e da Camara o resulta-
do das mi-nhas investigações . . Consegui chegar a bom resultado. 

U governo da União estava em negociaçõs para um emprest mo não· 
de 4 milhões, porém. de 5, emprestimo que fracassou ·por uma circumstan-
cia: dos 5 milhões apenas viriam para o Brasil 2 e· meio, destinados á solu-
ção de compromissos do governo, ficando os outros _2 e meio retidos na 
Europa para a liquidação das responsabilidades do Thesouro na construcçã() 
da Estrada de Ferro Madeira e Mamoré e do porto do Rio Grande do Sul. 
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Mas como isto não convinha ao governo da Republica. que tanto havia apoia-
do o ardor dos meus collegas que combateram o syndicato Farquhar o 
governo, que com el\e se abraçára em amores. e confabulaçõe.s, te_ye de · r~
cLtar deante da cessão da. metade do emprestlmo para a satlsfaçao de dl-
vidas do governo para com a Brasil Rai!way. Pois não estamos vendo que 
estes dois e meio por cento são destinados ao pagamento de dividas do go-
verno para com a Brasil Railway? E a quanto montam os juros dos ser-

; viços da divida externa? Aos credores estrangeiros o governo tem ace-
i.V· nado que deixaria na El!ropa, in~a~ta, a somma necessari~ para ? . pag~
, l '--./mento do juro e do serv1ço da d1v1da externa, durante do1s exerc1c1os· fi-
.. , naceiros. Que é que fica então para a soluÇão -das responsa-bilidades do 

Thesouro para com os pobres e desgraçados credores internos? Pois nãfl 
temos nós tambem o dever de verificar como o producto deste emprestimo 
vae,ser distribuído? Si por acaso eiJe _se destina simplesmente aos credores 
es~rangeiros, sem sólver as difficuldades não só desta praça, como de to-
da& as grandes cidades do Brasil, e centros · industriaes, ficando nós nesta 

' '{, 

triste situação de havermos contrahido um emprestimo para pagar dividas 
externas, solver nossos compromissos ·no exterior, avolumando-se assim o 
serviço de amortização, o pagamento dos emprestimos externos, elevando 
as respectivas cifras nas rubricas do orçamento da Fazenda, augmentan-
do, portanto, a premencia e as necessidades da elevação de impostos, au-
gmentando-se, portanto, as difficuladdes economicas e financeiras inter-
nas, .em beneficio exclusivo do credor estrangeiro, e por isto a nós muito 
nos interessa a indagação exacta do destino deste emprestimo. E' por isso 
que nos interessa altamente a fixação do quantum, do typo de emissão, do 
juro. Acaso encontram os colleg.as difficuldades em fazer votar neste mo-
mento uma inedida desta natureza? O accôrdo é o mais simples: pode-
mos nós chegar a uma solução perfeitamente· patriotica e de modo a solver 
as responsabilidades do Parlamento e os · interesses do paiz. Nenhum de 
nós da mi•noria -.e eu trago a palavra dos meus collegas - se oppõe á 
decretação de medidas tendentes a desembaraçar a crise .em que se deba-
te o paiz; apenas nós não podemos votar em orçaméntes . autorizações va-
gas, indeterminadas; não podemos estender· ao orçamento da Receita · as 
autorizações crnprecisas com que se tornam rabilongos os demais orçamen-
tos, - e trago a affirmativa de meus collegas de minoria de que nós todos 
e3tamos dispostos a comparecer a uma ses&ão extraordinaria, si o governo 
quizer convocar, e desde já desistimos do subsidio para mo&trar que não 
nos movem interesses subalternos numa crise tormentosa como a que as-
soberba a nação, e viremos para aqui sem subsidio ao lado- de nossos co-l-
legas da maioria, tambem privados do milho. e, então, poderemos votar uma 
medida, em lei ordinaria, a exemplo do que já se fez sob a administração 
do Sr. Manoel Victorino, em que se votou uma lei para resolver as diffi-
culdades do momento. Comprehende-se que a solução de uma crise (não 
de tJ,m exerci cio financeiro) duradoura não se pode fazer com medidas or-
çamentarias, com leis annuas, quando não ha tempo para indagações, quan-
do nos faltam todos os elementos, quando o proprio governo não pode di-
zer com precisã·o exacta em quanto importam· as' suas responsabilidades e 
qual a quantia exacta de que elle necessita para o emprestimo externo. 

Nem são · de facilidade no exterior as condições para realização de no-
vos emprestimos. Ainda o anno passado o governo da União fez, por in-
termedio da casa Rothschild, dois emprestimos: o primeiro, de onze mi-
lhões de libra e, depoi, em meados do afino, um outro de dois milhões 
garantido por· letras do Thesouro, ao juro de 7 %. ' 

Acreditam os nossos coJiegas que o governo tivesse solicitado este. em-
prestimo, o fferecendo desde logo como garantia, letras do Thesouro? 

A verdade é que a casa Rothschild . foi quem exigiu, para poder fazer 



628-

a uperação, . que se lhe désse em garantia letras do Thesouro, ao juro de 
7 por cento. 
. Do emprestimo de 11 milh.õe~, teve e!le difficuldade~ immensas para 
conseguir tomadores. Alguns m!lhoes lhe ficaram n~ carteira. O Sr. F;an-
cisco Salles fez uma emissão . de cento. e tantos mil contos · para acudir a 
serviços internos e a necessidades da administração. Combaten~o esse em-
prestimo, eu chamo a attenção ~a Ca~ara, para o fact? de ate dse custeta- · -~·; 
rem serviços de correio ou ma1s precJs.amente de ve_nc1mentos e ~gen .es . 
.do Correio, por conta daquelle emprestJmo. Qual fo1 a ':o~sequenc1.a dis-
so? . E' que · dos ·100 mil e tantos contos, que. o governo emJ.ttla, 86 m1l con-
tos lá estão na cartdra do Thesouro. 
. Quando o governo pretende_ agora fazer ~mp res~imos na Europa, a pri-

meira coisa que elle offerece sao essas 86 mil apohces para que as tomem 
e as lancem a credores benevolos, que ··se queiram sujeitar aos riscos' do. 
novo emprestimo. · 

Todos lhe têm repellicto essa proposta; e lá estão essas 86 mil apoli-
ces nos -cofres do Thesouro.. Si o governo não pode fazer um emprestimo 
interno e cujo effeito s·eria ainda uma baixa maior dos títulos da divida 
interna, ·a mesma obj ecção ·se dá em relação aos . títulos da divida. externa. 

Si nÓ~- fi~ermos agora um emprestimo, com juros maior e a typo me-
nor, qual a consequencia, sinão a queda dos títulos brasileiros, a sua depre- \ 
ciação, coroada pela maior de todas as immoralidades, a de havemos . rou-
bado criminosa e audaciosamente os portadores dos títulos emittidos com 
taxa maior e juros menores. E' por isso que nós temos o dever de exigir 
e de fiscali;zar, fazendo: primeiro, um exame nas responsabilidade~ da ad-
ministração. Cumpre-nos balanceai-as e sàber a quanto monta o total das 
dividas ·legaes, das dividas autorizadas. Segundo, das dividas não autori-
zadas, das . dividas não permittiâas por 'lei do Congresso. Desgraçadamente, 
é preciso confessar, que o commerciante ou o industrial que recebe ·uma ~ 
encommenda -do governo, o contractante que com ·elle celebra uma conven- 'i 
ção, onde lhe proinette dar os seus serviços ou o seu material, em permuta 
de uma remuneràção, nada tem que ver com os textos da lei; elles agem 
de boa fé. Dahi resulta: primeiro, a responsabilidade civil da administração. 
E lia deve: tem que p·agar. Em segundo Jogar, resulta a responsabilidade 
penal, a responsabilidade politka do Presidente da Republica ou dos auxi-
liares de sua a,dministração. Pôrque não havemos de apurar a ·gestão ad-
ministrativa do paiz, em verificar em quanto montam as nossas responsa-
bilidades. Digamos: si o governo deve , o fornecimento, as en-commendas ou 
por quaesquer serviços 213 mil contos, e creio que elle deve muito mais, 
essa autorização legal, s·e:n contracto firmado, fóra da lei e contra a lei, 
nós a ignoramos; mas, si quizermos resolver a crise, esse elemento não 
pode deixar de ser apreciado; tem de ser obj:ectó da nossa indagação, por-
que as responsabilidades effectivas do . Thesouro não exigem que a admi-
nistração provo.que pleitos inuteis. Esse criterio poderia ficar para a chan-
cel!aria all emií, que .está nos casos · de pleitear a assignatura· do contracto 
da prata. · · 

.Atrás deUe. estão, ·para invo~~r a sua fraqueza e. a debilidade do pro-
ce~Jmento anlenor, . as . responsab>hdades da administração nacional, ·si elles 
qmzerem fallar mars depressa pela boca dos canhões. Mas nem disso ne-
cessitarão: si elles quizerem apellarão pata os nossos tribunaes e· a nos-
sa j!fstiça não poderá deixar c!_ e conde~nar. a União Federal p~la respon-
sab!lrdade desses ·contractos, nao pod·era deixar de condemnal-a á satisfa-· 
ção, .ao pagamento das dividas que_ tiver contrahido com particulares ou 
t_ercer)'os. · _ ' 

De tudo isto resulta não · só que não é do interesse financeiro da Unlãa 
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adiar a indaga_ção desses· .creditos illegaes, como não ··é tão pouco do seu 
interesse politrco, como do seu dever · m·oral. • 

E' necessario balancear as responsabilidades do The~ouro para com 
terceiros, nacionaes ou estrangeiros, para com os bancos desta praça, para 
com as caixas economicas, para com a caixa especial dos Portos,. para com 
-as .companhias estrangeiras que tenham depositas . no Thesouro, para com 
o· fundo de · garantia, afim de que a operaçã-o d-o emprestimo possa a um 
tempo so'!ver as nossas responsabilidades no exterior, solver as nossas 
responsabilidades dentro do paiz e repor em cada um dos logares onde se 
deu a rapina a somma exacta correspondente ao producto do latrocínio. 

De outro modo, nem a administração terá resolvido as difficuldades, 
nem a situação se terá normalizado, nem a solução terá sido financeir!l,, 
política ou honesta. 

São estas as difficuldades e as duvidas que trazemos á tribuna. 
Ha muito que não discuto orçamentos nesta Casa. Nã-o que me desin-

teresse delles mas sim pela convicção de que todo o esforço em fazer vin-
gar reducções como de fazer passar dotações para serviços inadiaveis é ab-
solutamente tempo perdido. 
. . Si, por exemplo, nós ordenamos a construcção de uma linha telegraphi-
ca para uma zona desamparada d<J mando, da força de um cacique qu-al-
quer que goze de estima do chefe do Partido Republicano· Conservador, 
tempo será perdid-o e nada terá feito a Camara em cons~ntir incluir n-o or-
çamentO' uma. verba destinada' á satisfação de uma necessidade local e at-
tender ás ·· reclamações de uma pequena população entranhada no interior 
do paiz. . · . . 

Por óutro lado, si decretarmos uma reducção de orçamento em repar-
tição publica, estamos tambem perdendo o nosso tempo; ella só será rea-
lizada quando constituir um methodo, um meio político, uina arma de op-
pressão e de politicagem. 

Ainda ha dias eu dizia ao meu honrado amigo, Sr. Mauricio de Lacer-
da, que tinha muito med-o das Illedidas de reducção da despeza publica. El-

·las precisam ser de .um criterio · inflexível, recto e absolutamente egual para 
todas as clal;lses de funccionarios, sem distincção, mesmo, entre funccio-
narios civis e militares. 

. Porque é que na votação dos orçamentos só· se fazem córtes nas des-
pezas dos ministerios civis? . 

Queira V. Ex., Sr. Presidente, enviar-me, por momentos, a redacção 
final ou mesmo as emendas approvadas, ao projecto de orçamento da 
Guerra. 

Vae a Camara ver qual é o criterio com que se pleiteiam medidas de 
economia e de reducção de despeza. . . 
· · O que. é m'ais necessario, mais premente para·· o paiz: a defesa da bor, 
racha ou o augmento das forças armadas? Pois, emquantc a Camara cor-
ta· cinco mil e tantos cont-os, seis mil contos, na Defesa da Borracha, a 
mesma Camara augmenta sete mil contos no Ministerio da Guerra; 

Estamos, porventura, ameaçados de um perigo militar na America do 
·Sul? As difficuldades .financeiras que temos aqui são muitas, resultando 
de! abusos na administração, de fraudes, de immoralidades i.nqualificaveis, 
são muito · maiores, talve~, do que todas as outras que possam ser citadas 
em outras · nações; nem ·por isso, -entretanto, os outros paiz-es americanos 
deixam tambem de ter difficuldades com -a aggravação das despezas· mi~ 
litares. · 

Agora, . na lettra J, do a~t. z•, dtl projecto de orçamento da gue~ra, nós 
cncontrá'mos o _seguinte: · · · · 
. "E' o governo autorizado a elevar de 7.715 prãças, :o n~mé-

ro de s-oldados constante da proposta do orçamento, podendo ·des-
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pender para este fim, com soldo, gratificação, etal?a e fa rdamen-
tQ, até a quantia de 6. 997 :505$000". 

Algarismo redondo: até a quantia de -7.000:000$000. 
E mais: 

"Até essa importancia, o Poder Executivo poderá abrir os cre-
dltos que forem necessarios, p;oporcionalmente ao nume_ro qt~e ex-
ceder ao effectivo orçamentano de 18.300 praças, e a razao de 
90'7$000, por praça". 

dizer que se eleva a cerca de '26 . 000, o numero de praças 
Querem maior prova de incoherencia, de inconsciencia? 

Quer isso 
do Exercito. 
(Pausa) . 

Cortam-se despezas civis; nem si quer se conserva a despeza militar: 
eleva-se! , 

Porque? Duvida-se, acaso, do patriotismo das forças ·armadas? Tem-
se tido até a covardice de pensar que os officiaes do Exercito deixarão de . 
concorrer com o preço de seu sacrifício para a salvação _das finanças ~a 

· Repub!ica, dispostos, como estão, como dev-em estar, em razão do offic10 
c do seu patriotismo, até a derramar o sangue pela Patria! Que se adopte, 
pois, em primeiro Jogar, como criterio, a egualdade, o mesmo estalão, a 
mesma regra, para as despezas civis, e para as despezas militare-s. E aqui 

·temos visinhos que se arm-em ? Para isso se instituiu a pasta do Exterior. 
Qual a missão do Ministerio do Exterior, sinão a de negociar, q·u.ando to-
dos os paizes que comnoscQ estão_ fazendo este steeple clvlse militar, · têm 
tambem difficuldlfdes financeiras? Qual a razão por oue não se appella para 

·as outras nações sul-americanas, não se faz uma limitação · de armamen-
tos, de soldacto·s, de esquadras? Porque não se estabelece o criterio da 

· equivalencia naval, tantas vezes pleiteada pela Argentina deante do Chile, 
·tantas vezes pleiteada, como uma necessidade sul-americana, pela propria 
Argentina, deante do Brasil? (Pausa). Si porventura !(e adoptasse, com um ' 
criterio perfeitamente egual, a reducção de todos os vencimentos, de todos 
os funccionarios, a começar do marechal presidente da Republica, indo até 
ao humilde dos servidores do paiz, ao operario, eu comprehenderia e.sta 

·nobre politica. de sacrfiicio. . 
_ Não poderei, porém, dar o meu auxilio a uma politica que, covarde-
mente, procura reduzir nos mais fracos e aggrava a despeza publlca, au-
gmentando as forças armadas, porque deante dellas se amedronta. 

Só um criterio absoluto de justiça póde salvar as finanças do Paiz, 
como só um criterio absoluto de justiça pode salvar os costumes politicos. 

E' a bandeira que a minoria desfralda neste recinto : a do principio 
de equidade, na administração do Paiz, querendo que as reducções de des-
peza não sejam um alfange contra o pobre, o desgraçado fun~cionario pu-
blico, contra o humilde, o desventuroso operaria; e é por isto ainda que 
que;emos ·aqui defender o principio da equidade polit\ca, não admittindo que 
se mvoque como -a rgumento contra um governador a illegitimidade de seu 
pvde~, porque elle se desaggrega do mando do chefe do Partido Conser-
vador, quando h a muito tempo se conservam de armas na ·mão os outros 
que usurpam o poder em beneficio do Partido Republicano Conser-vador. 

O Sr. Wencesláo Braz pretendeu na sua platafórma vincular, ligar os 
problemas da educação, do ensino á solução do problema economico finan-
ceiro do paiz. · • 
· Ha um erro em suppôr que essa ligação seja immediata. Os effeitos ou 
co!l~equencia~ da ac?ão do eJ?sin~ e d_e~envolvimento do ensino popular_ e do 
ensmo techmco, ma1s do pnme1ro, ate, do que do segundo, são lentos e 
demorados. 
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Em primeiro logar se começa pela educação popular. 
Só póde haver opinião publica nuf!1 paiz onde haja ao menos certa 

-média de educação popular nas classes · infEriores, n_as classes trabalha-
·doras. . 

. O grande analphabetismo faz entre nós esse desolador espectaculo de 
indifferença, deante dos mai?res des.cal.abros ~ d~s maiores desman~os .. 

O ensino technico, o ensmo profissiOnal, so pode ter valor e efficacia, 
. quando o operario, o homem de trabalho aprender a manejar a ferramenta, 
.sabendo ler e escrev·er. ' · 

Mas. a educação que se deve começar das camadas mais baixàs. é 
perfeitamente inutil quando os exemplos politicos e a justiça politioa· dis-
solvem -o paiz, ·edu~ando num meio de prepotencia, de bajulações, de des-
·egualdade, de corrupção. 

Nós entendemos, Sr. Presidente, que o nosso dever é o de defender 
este principio, não prestando o nosso concurso para produzir effeitos que 
podem ser desastrosos. . 

Todas as vezes que notarmos uma reducção de despeza publica, .qull,l 
·o criterio que o ministro dentro de uma r epartição, que ~ chefe do serviço 
dentro de uma rep;utição, vae a·pplicar para diminuir os quadros e adoptal-os 
·ás dotações orçamentarias? 

E' o da antiguidade do funccionario, de sua capacidade, , da sua acti-
vidade, ou o criterio da applicação pessoal e do patronato político? 

· Ass.im, . aquillo que se pretende tornar num instrumento de . beneficio 
·publico, alliviando os encargos da federação, póde-se transformar num . in-
strumento auxiliar de oppressão e iniquidade; e nas repartições e nos mi-
nisterios, esse será o pretexto p_ara despedirem adversarios ou indifferen-
tes, muitas vezes os melhores funccionarios, que são os que mais abando-
·nam às casas dos politicos, para estarem mais tempo nas repartições ou en-
tregues a seus deveres profissionaes ou regulamentares. Desta fórma, nas 
repartições publicas .ficariam os ninhos do pinheirismo, do Partido Con-
·servador arregimentados, compac~os, cohesos, com a exclusão das capaci-
dades, do tempo de serviço, d<J merecimento, em proveito apenas dos mais 
subalternos interesses politiCos. Si se quizer, portanto, adoptar o criterio 
·da· reducção das verbas para dispensar o funccionalism-o, . para dispensa·r o 
operariado, teremos de fixar um certo numero de regras, como a da obser-
·vancia da antiguidade, de modo que só possam ser dispensados aquelles que 
·tiverem sido incluídos no qua-dro, nos ultimas tempos, mantendo-se os anti-
gos servidores, com exclusão dos mais recentes, dos mais modernos. 

E esse •criteno convirá, acaso, ao Partido Conservador, á maioria par-
'lamentar? 

Não· é sómente necessario fazer justiça em finanças ou em política, 
·mas é necessario tambem fazer jus·tiça em administração, é necessario que 
ella até nos mais obscuros cantos das officinas seja uma realidade, porque 
cada vez que a administração publica se converter em - instrumento de cp-
pressão e .violar a consciencia dos cidadãos, em cada officina ficarão aquel-
les que sobreviverem á degollaçãó, humilhados, acovardados pelo temor da 
·expulsão, mas promptos ao primeiro moviment<J de força e brutalidade para 
rcpe11ir a ,coacção, e ficarão de fóra das officinas aquelles que forem in-
justamente sacrificados, morrendo de fome, bradando por justiça e claman-
do pela revolução. 

Não ha, portanto, elemento mais desorganizador do que applicar o cri-
teria político como regra absoluta para a administ ração financeira, politi-
-ca, jurídica, Tegular e technica do paiz. · . 

Ninguem vae saber em uma repartição qual é o mais habil 1imador ou 
·mecanico; vae se saber -quaes são· os .amigos do marechal Hermes e ainda 
os do Sr. Pinheiro Machado; e, quandó os chefes de serviços se insurgem 
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contra .as determinações que lhes vêm de cima, immediatamente são de~a
loj ados de suas p'osições e, para logo, ' nomeados novos delegados dos sa-
trapas dominantes. 

Porque não se ha de separar a administração da ·política? Porque não 
unificar as despezas · militares ás despezas civis, o Presidente da Repu~Ii
ca aos ministros de .Estado, aos deputados e s_enadores, os altos funccw~ 
na rios -da administração a todos os funccionario:s, a todos os operarios? 
Porque si não · h a de adoptar -o cri·terio da reducção das despezas e de eco-
nomias indistincta e egualmente a todos na proporção, numa razão cres.:. 
cente dos vencimentos que ca.da um receber? 

Seria esta a solução; mas a solução da crise não estará nesta política 
de economias, de reducções, porque esta politica de economias e reducções 
não pode salvar 'O Brasil das difficuldades em que elle se encontra. 
. Seria necessario levar mais longe, seria necessario que iniciassemos na 
America do Sul uma obra de paz e confraternização, estabelecendo-se a 
egualdade dos. armamentos, a reducção das forças armadas em cada um d1>S 
paizes sul-americanos, que se arruínam pela S'Obrecarga de despezas mi-
litares. -

O S.r. Pinheiro Machado terá coragem de divergír do Marechal H~r
mes da Fonseca e, mais, o Marechal Hermes quererá a reducção das for-
ças a miadas, dos -vencimentos dos militares, isto é, a reducção de todos os 
vencimentos? . , _ 

Quererá o Marechal Hermes, iniciar essa política? E' esta a questão. 
Si elle :. quer, porque não vem comnosco, em sessão extra()rdinaria, bus-
car todos 'OS mei9s, o concurso de todas as consciencias e opiniões, para 
a solução? · · 

Por acaso a reducção da despeza foi .algum dia me) o _de se solver a 
-crise? Porque não procura o ·paiz outras soluções nos princípios economi-
cos? Porque não procur.a desenvolver as fontes de J!roducção, as fontes 
de receita? 

Alguem, na actual Repub!i.ca, já procurou a solução fóra dos córtes 
da despeza publica? 

Pois os córtes das despezas publicas são a solução? Que se cortassem 
30 ou 40 mil, não bastariam; ter-se-hia. necessidade tambem do novo em-
prestimo. 

0 SR. HÓMERO BAPTISTA 
a solução. 

0 SR. IRINEU MACHADO 
· adeante. 

Estou de accôrdo corri V. Ex.; não é essa 
\ 

Isso é apenas expediente. Mas, vamos 

. Disse o Sr. Homero Baptista que a solução seria ou a emissão do pa:-
pel-moeda ou o emprestimo. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Para as aperturas do momento. 
· . O SR. IRINEU MACHADO - Pois bem, a emissão do papel-moeda .pro-
. duziria immedia:tarnente . a quebra do cambio; seria a renovação do papelis-
·. mo, que se procurou remediar com a fixação do cambio e com a creação 
da Caixa de Conversão, no governo do Sr. Affonso Penna, e que antes se 

_tinha ' prpcu~ado solve!, cumprindo o accôrdo total com a incineração e com 
a ()rgamzaçao da~ caixas de fundo de reserva e de garantia. 

· · Vê V. Ex. que, quando tivemos no paiz uma grande crise economica 
e fina,nceira, a solução que se proc_urou foi ex-actamente essa --=- a da re-

. ducção. do papel, para o augmento do s~u poder acquisitivo, e a renovação, 
agO:ra, das emissões, seria a baixa do cambio, que nem as emissões da Cai-
xa_ de Çonversão, nem a Caixa de · Conversão poderiam obstar. . 
. _ . .. ~oi~ !lão temos em nosso paiz ha muito tempo, deante de nós, um phe-
J!Ç_I!I_~J.l.O !aro, imprevisto pelós economistas_ e financeiros de, cO.ncurrente-
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mente ser emittido pelo Thesouro papel-moeda e p~la Caixa de Conversão 
a moeda p!\pel? . . . · 

Curiosamente se venftcou · no começo que os bancos e estabelecimen-
tos de credito pr~curaram estabelecer uma es~ripturação p~r~ o papel m~e
da do Thesouro e para a · moeda papel da C atxa de Conversao, mas no f 1m 
de poucos mezes tudo se niv«:lou e embrulhou; as duas moedas ~e !li vela-
ram e equipararam de mane~ra que em vez de termos uma emtssao ga-
rantida pelos depo~itos da Caixa de Conversão, tivemos uma nova emis-
são de' papel moeda, ficamos assim com mais de um milhão de contos de 
réis em circulação. 

Seria por ventura a emissão de apolices quando o governo tem guarda-
das na sua carteira, guardadas no seu thesouro 86.000 apolices que não 
pôde applicar! Tentou, no ·começo, impingil-as aos negociantes. Cada ne-
gociante' que se apresentava para receber uma conta recebia uma intimação 
para subscrever no emprestimo uma quota .correspondente ao valor da di-
vina cujo pagamento reclamava. . · 
, A principio alguns cederam, depois a resistencia foi geral, quando os 
bancos suspenderam todas as operações de ca.ução. · . 

A emissão de apolices além disso produziu uma nova baixa do typo. 
• Ser.ia a solução? Não; seria a aggravação da crise. 

Uma nova emissão no exterior com o mesmo typo e o mesmo juro é 
uma impossibilidade, com o 1yoo mais baixo e pouco mais alto, é uma. ag-
gravação da · crise pela depreciação do typo e das rendas dos capitalistas 
nacionaes e estr.angeiros. 

Seria um passo para a transferencia do resgate e conversão dos títu-
los, por ex·emolo; · emittidos a 5 ou 6 para uma nova taxa de 7. · · 

Conviria isso ao Brasil ? · 
Não seria isso por sua vez a queda de todos os valores emittidos? E é 

isso que se procura? Tambem não é a solução. 
~erá. por ventura a venda do ".Rio de janeiro"? E' uma gota d'agua 

nJ oceano. 
Será a venda do Lloyd? Já disse, que as propostas oscillam entre 22 

e 25. 000 contos. . . . . 
UM SR. DEPUTADO - E ainda a lihertação das subvenções? 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA ~ Essas subvenções montam a 45 mil 

contos. 
O SR. IRINEU MACHA.Do - Ainda no caso do Lloyd, qual a solução 

para o caso? 
O arrendamento? Com que tarifas, com que tabellás de fretes vão con-

t:r!tlar os navios · allemães ou inglezes a fazer a cabotagem com a mascara 
da ·b!lndeira brasileira? 

Porventura com ·as tarifas actuaes? Não creio. E assim o arrenda-
mento do Lloyd viria produzir esta anomalia - uma empresa recebendo 
por 2? ou 25 mil contos o Lloyd, organizado exclusivamente por capitaes 
estrane;eiros. porque nós não n'os temos, talvez por capitaes estrangeiros ele 
um só paiz, por um só estrangeiro, e administrada por um estellionato ad-
ministrativo, com o rotulo de uma companhia nacional, em cujos navios o 
pavilhão nacional tremulará ~o mastro da mezena. E as nossas costas nas 
mãos de estrangeiros. e os · nossos nav.ios a sacrificarem o Norte com os 
altos fretes. e a· crise aggravada no Norte, porque todo o vicio de nossa 

· er.onomia, result~ do. perigo de produzir na certeza de· peda, pela fa lta 
de transporte. pela inutilidade de nrod.uzir e pela impossibilidade e diffi-
culd~ile <!e circular a. Il}ercadoria, de sorte que· cadll vez mais empobrecido 

.o paiZ .. cada um se limita. a plantar para comer. E' o embrutecimento. é 0 
· asphyxtamento de todos os trabalhos dos sertões; perdidas as esperanças 
.o horizonte fechado, apenas se produzirá o pão de cada dia. . ' 
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Será esta a ·s·oluçãõ que promettem, de entregar a: estrángeiros os meios 
:le transporte? Mas tudo isto se resolve com o emprestimo, ·e um empres-
timo cujos termos,- cujas condições nós ignoramos! Tud'll isto se enxerta no 
mo!Tiéiito de crises· graves, e para a qual não· se encontra solução? 

Imagine V. Ex. que espectaculo offereceriamos agora aos olhos de to-
dos õs financistas do mundo, si uma tentativa fosse feita sem resultado, 
ou si fosse ·effectuado um émprestimo em condições de guerra, um .empresc 
timo vexatorio, pesadíssimo? Acaso terá o Sr. ministr{) da· Fazenda alguma 
segurança, álgum·a· certeza de ·que obterá este· ·emptesti.Iho, ou . estará, pri-
meiro, obtendo a autorização, para depois .consultar. os capitalis-tas estran-
geiros.? Acaso é este o meio, ou é antes ' um gesto pe11dido, um acto de 
loucura, de que possa resu-ltar aggra'Vações das nossas difficuldades fi-
n:mceiras e consequente perda de nosso credito? . . 

Mas todas as nossas difficuldades não estão ahi. Nós não podemos 
concordar com a expedição immediata para o Senado da lei da Receita, sem 
ex1me nosso, fornecendo á cidadellà, como denominou o Sr. Pinheiro Ma-
chado o Senado., á -.sua cidadetla, que - é· o Senado Federal, de emendar a 
lei da Receita, enviand-o de lá uma emenda, com certeza muito mais am- · 
pia do que a autorização, mais ainda do· que aquella que o Sr. Homero Ba-
pti~ta lembmu, e então nós nos encontraremos -nestas difficuldades ou• de 
reieitar todos os orçamentos, e, neste caso, sermos accusados de pertur-
badores da ordem financei-ra e responsaveis pela anarchia ou, então, · en-
gulkmos a ·emenda· vinda do Se11ado em virtude da qual elle poderá armar-

. se de 50 mil contos ou mais, para despender á vontade, sem criterio, sem 
limitação, sem condições, sem .que conheçamos a applicação do product'll 
dessa operação! · . 

Acaso nos merece essa confiança o governo? Não pode merecer-nos, 
deante de tudo quanto temos observado, deante agora dos factos que o 
{)brigaram a correr o véo. Ppderemos, acaso, nós outros, praticar esse cri-
me,· annullando-nos perante o paiz, que nos· desprezaria pela cumplicidade 
num crime dessa natureza? · 

. Acaso terão essa confiança os membros da maioria do governo? Não 
o creio, Sr. Presidente. 

Que juizo, que 'llpinião, fará do nosso criterio, da nossa moralidade e 
do n{)sso patriotismo ·a opinião estrangeira quando nos visse praticar um 
acto de fraqueza dessa natureza, após todos os desma-ndos e desvarios fi-
nanceiros até a-g{)ra praticados pelo governo da Republica? 

Nossa responsabilidade é muito grande, mas não é menor a dos ami-
. gos do governo. Par-a ella eu lhes cham{) cuidadosamente, demoradamen-

te, a attenção, e é .por isso que nós resolvemos resalvar a nossa res-
ponsabilidade, apresentando, o que será feito em moment-o opportuno, o 
no~so pensamento traduzido em um projecto. Nós queremos salvar as nos-
sas prerogativas, defendendo-nos contra um golpe do Senado. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Golpe de força. 
O SR. IRINEU MACHADO - Temos que nos defender contra a olygarchia 

Conservadora do Senado, t-emos que fazeF, em nome das nossas garantias 
constitucionaes, em nome do regimen, em nome dos deveres que nos· incum-
bem, mesmo, segundo a theoria positivista, de que tanto se glorifica o Par-
tido Rep1.1biicano Riograndense do Sul. 

Daremos uma prorogativa ao governo, mas sómente dos creditos orça-
mentarios destinados á satisfação- ·dos serviços·; terá autorização p·ara dis-
_pender verbas fixadas aos serviços em vigor, mas não terá as a1.1torizações, 
que são a causa do deficit: Si o uso das autorizações foi uma das causas. 
do deficit, · a .outra foi o de!icto do governo em gastar sem autorização le-
gislativa, em .celebrar co.ntractos não autorizados nem legaes; si rima das 
causas do deficit resulta do facto de haver elle usado de autorizações le-
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gislativas que. o obrigaram a gastar mais · de 2~0 mil · c~ntos, durante um 
exercício financeiro, segundo se deprehende da mformaçao -do ~r. Homero 
Baptista, e da leitura que fez da sua. em~nda, o nosso dever sera de proro-
gar 0s orçaméntos, mas sem as autorizaçoes ... 

. 0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Sem as caudas. 
O SR. IRINEU MACHADO - ·Sem as caudas. Seria bom apararmos a 

cauda orçamentaria. . , .. 
Dir-se-ha que não fazemos economia. Ha, porem, algum acto que Impe-

ça o governo de despender menos ·do. que aquill!J que se vota? A theori~ 
do Sr. Antonio Carlos, expendida aqm, no seu parecer, o anno passado, e 

. corrente em administração e em finanças: as dotações orçamentarias são 
o maxirho que não póde ser excedido. 

Si o governo quer usar conscientemente das suas faJculdades para de-
fender os cofres publicas e collaborar com o ·concurso do methodo de eco-
nomia, que é um delles, não o unico, para solver a crise fina!lceir·a, então, 
não use dessas autorizações, mas faça, por sua conta, as reducçoes e commu-
nique depois a mudança, como conseguiu saldos e .quaes os creditas que 
julgou iputeis. Mas alguem acreditará, porventura, que o governo vae pra-

. ticar lealmente esta po.Jitica? 
· Desmente-o o proprio texto da lei financeira em vigor neste exercício. 

Vejo .que estou sendo fastidioso para os meus coHegas e aborrecendo 
com assumptos financeiros, ha tres horàs e 20 minutos, (não apoiados ge-
raes), mas a gravidade do momento é tal que eu me não posso privar des-
se dever, certo de que os meus collegas hão de relevar-me essa imperti-
nenc.ia, que resulta, a um tempo, da necessidade de mostrarmos á nação 
como é que ella se deve defender. · 

. E .ce>mo é que estamos aqui fiscalizando o governo? 
Votamos () anno passado uma medida que regulava, que estabelecia 

uma limitação ao uso das a-utorizações, emenda proposta pelo Deputado Mar-
tim Francisco e modificada pela Commissão de Finanças, e que subordi-
nava o uso da autorização á verificação da arrecadação e dos saldos, de 
_modo que o governo não· poderia gastar mais do- que aquillo que arre-
cadasse. 

Esta emenda está consagrada na h;i. 
Pergunta ao nobre relator da Receita, pergunta á Camara, pergunta 

ao proprio gover,no, si este, acaso, lhe deu cumprimento, lhe deu execução? 
O deficit não resulta exactamente do uso das autorizações, de muitas 

dellas, servindo-se o governo, dentro ainda do primeiro semestre sem a ve-
rificação do estado de ·cada uma das verbas. do estado da a~recadação ·? 

Acredita alguem, porventura, que uma limitação desta natureza vale 
alguma cousa, deante da vontade do governo em servir-se das autorizações? 

O unico meio, pois, consiste em baJni!-as por completo das leis orça-
mentarias. · 

E', por isso, que nós, no acto de apresentarmos á Camara, a proroga-
tiva, indicámos apenas os artigos d!l lei da despeza, que deviam ser pro-
rogados. 

Ac!lso, Sr. Presidente, será uma novidade esta nossa restricção, {)U, ao 
contrariO, e !la resulta das tracdições, dos precedentes do direito financeiro? 

A primeira prorogação; da~ vinte e uma que houve no- Imperio, foi 
votada ~m 1843, e consta da Lei n. 283, de 7 . de junho de 1843. 

Esta lei dispunh!J., no art. s•, o seguinte: 

"Emquanto · não fôr publicada a lei de orçamento que deve re-
11:er ·ao exercicio de 1843-44, continuará em vigor a· lei n. 243, de 
30 de no-vembro de 1841, considerando-se como parte della as des-
pezas creadas por leis posteriores. -Ficam, porém, exceptuadas as 
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disposiçõ.es · dos artigos 17, 21, 28; 33, 35,. 38 e ~9, da dita lei 
n . 243." 

· A segunda prerogativa é do decreto n. 346, de 24 de maio de 1845. O 
seu art. 1 o dispõe o . seguinte: 
' . "A lei de 21 de outubro de 1843, n. 31'7, continuará em vigor durante 
seis 'ni.ezes·, emquarito não fôr promulgada a lei de orçamento qrue deve re-
ger mo exercício de 1845 a 1846; considerando.-se como parte daquellas as 
despezas ·decretadas por ' leis anteriores ou posteriores. Exceptuam-se as 
disposições dos a11ts. 23, 29, 45 e 49 da dita lei n. 317." .. . . 

E assim por d.eante, Sr. Presidente. ·Das 21 leis de prorogativas, co-
nhecidas no Im:perio e citadas no discursQ do dr. Affonso Celso, aqui pro-
nunciado em 1884, ~ na obra do Sr . . Veiga, "Manual da Sdencia das Finan: 
ças ", se ·pó de verifkar o :direito que tem o Parlamento, pro rogando a 1()1 
anterior, d·e pôr as limitações que entender . 

. . Não é elle obrigado a prorogar o tex1o integral çla lei; antes, ao con- . 
·trari·o, comprehende-se que elle, prorogando· a despeza, não proroga .outras 
medidas de autorização, que se poderiam revestir assim de um caracter in-
definido, illimi.tado; · quando a vigencia · da lei financeira é pal;'·a um só 
exerci cio . . · 

E' esta, portanto, a linha, a regra principal a que obedece o nosso pen-
samento em propormos · a .. p.rorogativa. . .. 

A segunda consiste em deixar ao governo toda a faculdade que· lhe é 
attribuida pela Constituição de despender até o maximo das verbas, porque 
não conhece nenhuma lei, nem nenhum principio que obrigue o governo 
a gastar integralmente a verba votada. 

· Quanto, porém, á prorogativa proposta pela emenda da Commissão de 
Finanças do Senado, ·devo dizer que ella não póde ser acceHa por nós, !).OS 
ternws em que fai formulada. 

Não podemos de modo algum acceitar semelhante acto, que seria o \11-
timo golpe dado no Parlamento. · · 

O Sr. Pinheiro Machado já dispõe do Parlamento para a eleição de SIJa 
mesa, para a organização de suas commissões, para· o reconhecimento d~ 
poderes, para a votação de todas as leis politicas; só lhe falta apoderar-se 
da vontade da Camara para votar orçamentos á sua feição . l 

Resta-nos esta ultimá prerogativa, esta ultima trincheira para defen-
der-nos. Uma pequena digressão dirá até onde vae a extensão da vqota-
de pessoal do Sr. Pinheiro Machado. · 

Até hoje não temos uma casa de Parlamento., um edifício do Congres-
so Nacional, porque elle não quer. A primeira das difficuldades . que eUe 
oppoz fo,i invencível. Não se poderia fazer Parlamento, casa do . Congresso; 
fazer-se-hia uma Camara, de um lado; e, á parte, ·eni outro edifício, o Se-

. nado. E ·teve de votar-se assim um substitutivo á · mi·nha proposta, em que 

. fixava um limite até 20 mil .contos para a .edificação de uma casa destinada 
· ao Congresso Nacional. Elle não quiz misturar-se comnosco; não qúiz o 

nosso contacto; não quiz que · a vivacidade de alguns · collegas jovens. que 
· por aqui existem, pudesse ir dar um máo exemplo, e affectar,· e perturbar 
·a· tranqui!Hdade, a serena continuidade · com que· elle vae dispondo do Se-
nado a seu talante. · 

·Mas, como a Camara o. tem amofinado, .o anno passado já. elle 'resol-
veu votar todas as emendas que entendeu aos orçamentos e de lá enviar 
para ·cá, ás l l horas da noite, todos os projectos assim emen.cl"ados quando 

. ainda faltavam duas sessões; e marcando para a reunião do Senado. a ul-
~ tima; á uma ·hora da tarde do dia 31 de· dezembro, a sessão final de en-
. c·erramento: · · · · 

Protestei aqui' na Cama:ra contrá aquelle· facto que importava na annul-
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I ação do nosso direito . de iniciadva de despeza, ·de iniciativa da .lei de 
impostos. . . 

Invoquei a nossa precedenci-a: que, pelo menos vale para um effetto re-
gimental. Si houver' um conflicto entre os dois terços da Camara e os dois 
t-erços do Senado, prevalece o nosso voto, porque aqui iniciamos o anda-
mento do projecto, da proposta que remet>temos ao Senado. 

Portanto, prevalece o nosso voto. E, deante do nosso protesto e da dis-
posição que então a Camara se encontrou de resistir a e&te golpe, não nou-
ve remedio, ·sinão mandar á meia~noite, ás deshoras, accordar os senadores, 
,onvocando-os para uma sessão· na manhã seguinte. Quer aizer, que em 
defeza de·· seu direito que o mais fraco, -o mais isolado dos deputados póde 
resistir, que o mais obscuro representante da nação vale muito, quando 
1efende prerogativas que seus collegas abandonaram. 

O nosso dever, portanto, .é nos coiiigarmos todos contra o perigo de 
ser ameaçados, de ser engulid,es por uma emenda do Senado, de votar uma 
prerogativa inconstitucional. Da h i, a nossa resistencia; primeiro, contra . a 
approvação immed·iata, rapida da passagem da lei da Receita; segundo, de 
insistirmos · pela normalização · dos nossos trabalhos, enviando primeiro o 
projecto da lei de despeza· e depois o da receita.; ·terceiro, o de, no caso do 
perigo da ine~istencia de orçamentos, dar-se _uma prerogativa, .mas prero-
ga':iva só de despeza, e não de autorizações, que são causa do deficit; qu.ar-
to, obstar uma prerogativa, que é prerogativa. ·de autorizações, · e, mais do 
Cl'lle i9to, prerogativa da lei de impostos da receita, inconstitucional, · portan-
to, violando o art. 29 da Constituição ·Federal. 

Creio que ·não é possível collocar uma cousa atrás da trincheil;a mais 
poderosa do .que esta, como agora a minoria parlamentar a colloca. 

Deante da nossa declaração de que não estamos aqui sinão fiscalizan-
do, sinão cumprindo o nosso dever constitucional de patriotas, e de que es-
tamos dispostos a dar ao gov·erno numero, de ·Comparecer a uma sessão ex-
trao-rdirtaria, sem a percepção do subsidio ... 

Q SR: MAURICIO DE L.A.CERDA - Muito bem. 
O SR. IRINEU MACHADO - Creio que não existe nenhuma razão, nenhu-

ma nuga, nenhum subterfugio, a que se possa aoe.2.ar o· caudilho rio-gran-
dense. 

Na sessão de 12 de dezembro, á Commissão de Finanças ·do Senado 
foi apresentada uma emenda, que, approvada pelo Senado, ahi está como 
uma arma engatilhada· que o general Pinheiro Machado aponta ao peito da 
Camara. A emenda manda prorogar a lei da receita e da despeza, e até 
na 'llm decreto do Poder Executivo que corrige o erro do autographo do 
Poder Legislativo· da lei de despeza. 
. Vamos collocar . a questão em face dos princípios do direito constitu-

cional e discuti!-a com maior clareza, com .a maior boa fé. 
Podia o Senado pro rogar as leis financeiras? Contesto. 

· O Senado não tem este direito, a meu vêr, nem de prorogar a lei de 
de~peza, nem de prorogar a lei de receita. F'orém, quando se julgasse au-
torizado a fazer a prorogativ.a daquella lei de despeza não n'o podia com 
rela ção quanto . J da receita. ' · 
. ft?v~c~m· os partidarios da prorogativa ampia o texto do al'tigo 29 da 

. Conshtmçao Federal, o qual reza o seguinte: "Compete · á Camara a ini-
ciativa. ·do ad!am~nto da sessão _legislativa e de todas as leis de impostos, 
das let~ de f1~açao das torça~ ae terra e mar; da Cllscussão dos projec.tos 
offerectdos pe10 Poder Executivo e a declar.açao da procedencia ou ímpro-
ce~encia de accusação ~o~tra o Presidente ·da Republica, nos termos aõ 
artigo 53, e contra os mtmstros de Estado nos crimes connexos com os do 
Presidente da Repub!ica ", · 
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Pergunto: o artigo 29 da Constituição Fe_dera! refere-se ou não a to-
das as leis financeiras de despeza? A meu ver, sim. 

Deu-se uma impropriedade de redacção ao texto do artigo ·29 da Con- -
stituição. . _ . . . . _ . . 

O texto· republicano filiara-se ao texto da Conshtu1çao do Impeno CUJO 
artigo 31 tinha as suas tiliaç?es ?O direito constit!-lci<mal ingl~z, em. que a 
ini-ciativa das le;s orçamentanas e da Camara, sejam de receita, sejam ~e 
despeza. O texto assim filiado ao texto do lmperio, cujas origens COJ)Sl!· 
tucionaes citei, não póde contrariar o systema ou -o pensamento do direi-
to americano. ' ' 

No direito americano, o maior sinão o primeiro de seus interpr-etes, 
Story, tinha dado as razões: dessa iniciativa a um ~recho qu~ vou ler: 

"A verdadeira razão della é a Camara possuir em mais alto grão ~s 
consentimt=ntos das localidades e - representar mais directamente as opi-
niões e os sentimentos do povo. · E porque a mesma Camara se encontra 
m~.is particularmente sob a dependencia do povo, é de presumir que ella 
preste mais attenção aos negocios do que a outra assembléa, que apenas 
emana dos Estados, debaixr do ponto de vista de sua capacidade- politica". 

Era a mesma razão de direit<> constitucional invocada quasi que ao 
mesmo tempo pela palavra de Pimenta Bueno, o maior dos commentado-res 
da Constituição do Imperio. Quando a ~onsti-tuição republicana usa da ex-
pressão leis de imposto quer dizer que são aquellas destinadas não só a. 
arre•cadar imp-ostos, taxas e contribuições, CO!Il-ü tambem ao uso de lias. E 
tanto é esta -a opinião mais corrente entre os · nossos escriptores que, a des-
peito das duvi·das que possam ser encontradas num exce!lente trabalho do 
nosso auxiliar o Sr. Agenor de Roure, como nas observações do Sr. Viveiros 
de Castro no seu tratado de direito administrativo brasileiro, prefiro ainda 
a lição de Milton, nosso primeiro c_onstitucionalista, commentando o art. -29 
da Constituição, à paginas 108 de seu livro i'ntittilado- "Constituição do Bra-
sil, Notic~a Historica", texto e commentario diz: "quando a constituição fala 
em iniciativa quer dizer com isto que só na .Camara dos Deputados pode-
rão ter começo os projectos .que se referirem aos assumptos assim designa-
dos: ficando embora livre ao .Senado o 'direito de emendai-os. Mas a Con- . 
stituição é expressa na .especie; e ainda .alli ella attendeu a maior influen-
cia do povo sobre seus representantes, porquanto ao passo que a Camara 
dos Deputados é renovada triennalmente, o Senado se compõe de membros 
eleitos para o prazo de 9 annos". E mais adiante: "Sobretud-o a questão 
dos -orçament<>s, que devem ser o mais ardente e serio empenho dos legis-
ladores em um -regimen de governo como o nosso, é assumpto fundamen-
talmente constitucional". . 

Admi-tta-se, porém, que não seja essa a doutrina e que a nossa Consti~ 
tuição tenha -aberrado -das tradições da democracia constitucional ingleza e 
americana; que ella tenha desprezado a philosophia do Direito Constitucio-
nal; que se tenha desviado das nossas tradicções. Admitta-se que os nossos 
precedentes não sejam esses. Esquecemos que em 63 annos de vida consti-
tucional do Imperio nem uma só vez o Senado teve a . iniciativa e de que 
em 21 annos de vida constitucional republicana, nem uma só vez teve o Se-
nado essa iniciativa. 

O Sr. Ruy Barbosa, cuja palavra illumina todas as questões, com o ful-
gor de uma clareza tão egual no seu brilho ao quilate precioso da sua phi-
lo_sophia e ~o seu sabe~, ~studando a questão ' di~ que: quando se pudesse 
por em duvida essa prwndade ou essa prerogahva nossa ainda assim as 
nossas tradições inalteravelment-e são pelo direito de pr~cedencia ou ini-
ciativa da Camara baixa. Quer dizer que mais do que a corren'te contraria 
que tendia dar ao Senado brasileiro essa a-ttribuição, valeram tanto aos nos~ 
sos precedentes as razões phi!oso·phicas, as raz6es historicas e as ratões 
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politicas, que -o proprio Senad<> p-oz em duvida a S';la i?iciativa, ·pedindo ut;Ja 
lei que regulasse .a materia, quand~ o_ Senad?r. ~h_ceno_ aprese;ttou_ u~a m-
dicação nesse sentijo, e o nosso direito de lnlClahva f1cou ate ~o}e __ mcon- . 
testado e inconteste. Quando assim não fosse; um ponto estaria fora de 
duvida e seria esse ponto pacifico da questão: o Senado não pode ter a 
prerog~tiva da lei da reeeita. Ahi estou de perfeito accôrdo com o nosso 
·companheiro, o Sr. Agenor de Roure. _ 

Acaso a lei da receita é ou não lei de impostos para o g<>verno arre-
cadar? E' ·o proprio P. R. C. quem nos vae responder: Usou-se já uma 
vez na Republica da pmrog-ativa dos orçamentos; ou melhor a Republica 
conhece duas prorogativas: a 1• -do governo provisorio que 1111lndou adoptar 
para o 1 • exerci cio financeiro da Republica a ultima lei de receita do Im-
perio; e a 2• é a que consta da proposta da . Commissjio de Finanças, de-
fendi-da pelo Sr. Antonio Carlos. A Camara r-eçor,da-se do facto de haver, 
em dezembro de 1911 , a-presentado em um prazo de c_recj-it<>, uma emenda 
da Commissão .de_ Finanças, patrocinada pelo go-ver:no e pelo P. R. C., pro-
rogando para 1912 as leis. orçamentarias de 1911 da receita e d·a despe;z;a. 

O art. 2• da lei n. 2.532 A, de 1912 dispõe o se~tqinte: (Lê) "·ficaml · 
em vigor ·para 1912 os credit<>s supplementares e especiaes, consignados 
em a: lei n. 2.536, de 31 de dezembro de 1910, auto_rizando <> .Presidente da 
Republica a arrecadar durante o mesmo anno os impostos, taxas e mais 
contribuições const-antes da lei n . 2.321, d·e 30 de dezeml:!ro de 1910". 

Qual é, portanto, a interpretação dad·a pela lei de 30 -de dezembro de 
1911, segundo o precedente parl-amentar, o unico que existe na Republica; 
qual é a interpretação dada á funcção economica ao effeito fiscal de uma 
lei -de Receita p'elo P. R. C.? E' que uma lei de receitá é destinada á ar-
recadação, durante o exercicig_ financeiro dos impostos, taxas e mais contri -
buições, . 

Si a lei da Receita . é uma lei destinada a decretar os impostos, tax_as 
e contribuições, pergunto: como, em face do art. 29, d·a Constituição Fe-
deral, póde -ter o Senado o direito de iniciar a prorog.a-tiva dessa lei? 

Vae tão longe o sophisma do Senado, que elle se esquece do texto ex-
presso do art. 29, da Constituição, <> qual diz que "compete á Camara a 
iniciativ.a de •todas as leis de impostos", de todlzs, isto é, nã<> ha uma só 
lei de fixação de impos·tos, que possa deixar de ser da iniciativa da Ca-
mara baixa. Não admitte a lei uma só, dispõe imperativamente em relação 
a todas. 

Nós podemos dar de barato, todos os outros argumentos ao Partido 
Republic-ano Conservador e ao Senado. 

Podem<>s entender que a Consti-tuição se quiz expressamente a.fastar 
dos seus precedentes, do typo americano, inglez, -das suas origens histori-
cas, das suas fontes, das razões philosophicas e sociaes, que em toda a par-
te dão á Camara baixa esse direito de iniciativa? Mas o propri<> art. 29, 
da nossa Consti-tuição, dá á Camara a iniciativa da discussão d<>s projectos 
offerecidos pelo Poder Executivo. - _ 

Que é uma lei de receita, que é uma proposta do governo para a . le1 
da Receita, o que é a propost-a d<> governo para uma lei de despeza? 
. , E' ou não project·o offerecido pelo governo? 

O art. 29, não se refere á discussão de todos os projectos offerecidos 
pelo Poder Executivo? 

O Sr. Homero Baptis-ta, na sua indicação, não deixou tambem clara-
mente resCJivi-da -a questão? (Lê) : . 

"As- commissões de· Marinha e Guerra e de Finanças, dentro do prazo 
de 60 dias, a contar da data do recebimento ·das propos-tas de l-eis annuas 
(fixação de forças e orçamento), são obrigadas a apresentar á Camara os 
respectivos projectos de lei. · 
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' "Si não o fizerem no decurso daquelle prazo, serão consideradas como 
pr-ojectos as propostas e serão submettid.as á discussão, . indepen~ente de 
pa:ecer. . 

"Não sendo recebidas, porém, .as propostas do Poder Executivo, aquel- · 
la~ commissões 15 dias -depois de constituídas, tomarão as propostas do 
anno ·anterior p~ra base dos projectos de leis annu.as, que ser~o elaboradas ·. 
dentro do prazo acima prescripto." 

E' o que ensina a indic-ação de 29 de maio de 1911, do Deputado Mo-
mero Raptista. . 

A proposta do governo, este projecto, como lhe denomina a indic.ação 
regimental incorporada ao nosso Regimento, os projectos do governo, re-
mettendo-nos a expressão do. seu ·pensamento ·a respeito da fixação das des-· 
pezas e do orçamento da receita, a quem são r~mettidos: .ao Senado ou á 
C:1mara? A lei de . orçamento em vigor, a lei de orçamento em discussão,. 
desdobrada nos divel'S()s projectos de despeza e na lei de receita, não re• 
sultou das propostas mandadas pelo governo? Não temos, pois, a militar 
em nosso favor todas as razões de hist·oria -poli·tica, de direito constitucio-

. nal, de sociologia, tod·as as razões constitucionaes do nosso direito consti-
tucional, todas as razões particulares d.a nossa· legislação, o te.x-to da· unica· 
lei de prorogativa votada pelo Parlamento brasileiro? Não temos o texto do 
nosso propr1o Regimento? Deixar de resistir em um caso destes, seria o 
suicídio do Parlamento, seria o· abandono do nosso dever constitucional, se-
rh a nossa abdicação, e nis~o- não co!laboraremos pela nossa ·fraqueza. 

Nisso não consentiremos, pela nossa 'clemencia nem pela nossa pieda-
de. Nesse conf!icto entre a salvação da nossa dignidade legislativa e a com-
pJ.acencia de uns .tantos deputados, sempre dispostos, uns, a ceder á pieda de, 
e a dar, outros, os ultimas restos de sua dedicação a um governo agonizan-
te, não ha vacillar, como ninguein vacilla entre a lei e a transgressão, en-
tre. a PatrJ.a e a · defraudação. . 

Aqui estamos desdobrando a nossa band.eir.a, resolvidos a ·resistir, como 
um homem .só, ligados pelo mesmo pensamento, defendendo os cofres pu-
blicos, do mesmo modo que temos defendido as liberdades publicas. Esta-
I!? os cumpri-ndo o nosso dever, resignadamente, patrioticamente, sem termos 
;nquer a esperança da compensação pelo reconhecimento publico. 

Nossa resistencia resulta das inspiraç.ões do nosso estoicismo. 
Felizmente, em nossas fileiras não se abrigam ambições nenhum de 

nós pretende coisa algum:t, sinão o simples goso de se não aviltar no meió 
deste ger.al, deste immenso, deste vergonhoso rebaixamento do caracter 
nacional! · · · 

Queremos-nos salv.ar, cada um, · como unidade qÚe sobrevive no meio 
desta deliquescenci-a generaliza.da, queremos, dentro do· Parlamento, defen-
der a nossa honra, a nossa . dignidade, as nossas prerogativas, como fóra. 
desta casa estamos aconselhando os nossos patrícios a que defendam as 
suas liberdades. · 

(Muito bem; muito bem. Palmas nas galerias. O orador é muito feli-
citádo). 

_., I. 
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O Sr. M~urÚ~ .d::> L:!.c..,ud.a. (~') - Sr. PI:esidente, nunca f.oi tão alto,· 
nem tã-o elevado, nem tão sereno o ponto de \'~sta de uma opinião parlamen-

. tar, qual aquelle de que hontem se fez traductor;. em 
Sessão de 24 de palavra symbolica . nesta Casa, o Sr. Deputado Inneu 

, D-ezemb-ro Machad'o, em nome de seus col:legas . da micyoria. 
Como que receoso -de uma prestaçã(} .de contas, sys-

tema emi111entemente republicano, da fiscalização sobre_,·a,s." S!js·pezas .publicas 
e s-obre emprego das verbas votadas pelo Ççmgresso,_. ~u9_~verno; a_o bruxo-
lear dos trabalhos orçamentarios, se aprese!l.ta num P:~-~s-o . ~e ma~1ca, con-
tornando todas as discussões e todos os tl!rnqs dos debates· n,ormáes,·.e . bus·ca 
soffregamente a approvação d~ úma med_ida _na cau~â-~ã~~ .Orç~_íE_entt!s~ on~e 
esconda o passivo de seus del!ctos e o .pa_ssi'Vo de seus éfinhe..ro.s; ·que sao 
afinal os dinheiros d·a Nação esbanjados nessa immeffsà:· orgia, '"éUja· cifra 
confessad-a pelo eminente· relator da Receita tem um liniJ.tê -"de- duien.t-os mil 
e tantos contos. · _ ... ~ 

Esse limite .é bem vist() que o eminente Rela-tor do orçamen;to. ,da re-
cei.ta o tomou e determinou tendo em · vista as despezas legaes, autoriza-
da!:. pelo Congresso, e as de~pez-as contractuaes, existentes tambem em . vir-
tude de autoriz-ações legisl-at·ivas. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - T-àes eram os termos das autorizações que 
eu propuz. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Entretanto, como está nos termos ·da 
propria ' autorização , e não tendo pedido o Governo este soccbrro · j}ara Se-
melhantes compromissos, legaes ou contr·actuaes, autorizados pelo Poder 
Legisl·ativo, ·é cl-aro que devia realçar o quantum da somma já gasta com 
outras despez.as a que eu· chamarei desvio de verbas com que o Governo 
aprouve demonstrar o seu absoluto descaso e indi fferença peia -prerogativa 
fiscalizadora do Congresso, -que não é mais nas mãos do Congresso do que 
o proprio dever da- Noação de fiscalizar os dinheiros publicas, como são em-
pr~gados e distribuídos ·pelos poderes publicas. · · -

Dizia eu que o Governo'; naturalmente, fóra das dividas tituladas na 
autorização contida na emenda que ná(} logrou acceitação do -eminente Re-
lator. do orçamento da receita ... 

O SR. HoMERO BÀPTISTA --, Da Commissão de Finanças. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA. - ... teria gasto 200.000:000$ em vir-

tude de compromissos ou de obrigações a,ssumidos dentro de contractos - au-
torizados _pelo Poder Legislativo ou em virtude de despezas fei-tas por leis 
do Congresso; e, mais ainda, q·ue o -Governo .teria gast-o t-alvez, outro tl}.n-
to, si não mais, dos dinhei-ros ·publicas e os recur-sos do-' Thesouro em ser-
viços não legaes e com contractos não autorizados pelo mesmo Congresso. 

O SR. HoMERO BAPTISTA -..,-- Não tenho conhecimento dis~o. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - · Como observa Q honr.ado Relator não 

se póde ter conhecimento exacto disso, porque o processo de contabilidade 
estabelece frinchas por onde se escapam aquelles que incidem em · seme-
lhantes desvi"?s ou delic:tos. Ao conhecimento, porém, do seu espírito pon-
derado e che1o de prob1<lade outro ponto de vista -não póde haver: o Go-

.. Ver!) O poderi-a 'ter excedido as autorizações (}U poderia ter excedido as des-
. pezas legalizadas ou autorizadas, excedendo os limites impostos em con-

tractos, determinando, p.ortanto, um oaccr-escimo ou um ·-adminiculo á' somma 
. ·-de 200.000:000$000. · 
- Mas não importa entrar· neste -assumpto. O ponto principal da questão 

(•} Este discurso não foi revisto ·_;:elo ora1-Qr, 
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é este: o Governo, sauendo como bem obsyrva no .s~u r.ela:torio sobre_ cs trA-
balhos do <Jrçamento- d·a receita o Sr. Homero Baptista, e ~e antemao. e ha 
annos avisado por este mesmo trab~lho. e por este rel.ato_no, ~uma hngua-
gem sobraqceira aos interesses parttd':'-n~s, o Govern<J nao cutdou absolu-
tamente de evitar os tro.peç<Js annunct·ad()S, os abysmos que se escancara-
vam sem rhetorica, sem metaphora, e,. então. impavidamente, i-nsensatamen-
te i~iciou os seus esbanjamentos numa carreira infrene. . 

' Não só o Relator da receita nest·a Casa denunciou este declínio; o Sr. 
Augusto Ramos, amparado com a sciencia das · _finanças, - denun~ia~a nos 
seus artigos .a proxima derroc-ada. O Sr. Antonio .-Carlos,. combattdo tenaz-
mente, aliás pelos optimistas, que existem em toda a parte, o anno passado 
levant'ava a grita neste recinto. 

0 SR. ANTONIO CARLOS - 0 anno atrazado. 
O SR. HoMERO BAPTISTA -. Com justo fundamento. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - •Com os fundamentos <JS mais justos, 

como bem ·observa o illustre Relator -da receita, e os mais irrespondiveis, 
porque só foram respondidos por lllq_uel.es oradores que sempre vêem nos 
governos os soluciona-dores das crises mais graves e sérias, pelo simples f.a-
cto de se ·lhes emprestar uma infallibilidade, pel(} facto de se sentarem na 
cadeira dem<Jcratica, ·que é uma especie de sancta sanctarum dos enforoa-
dos. Vozes, portanto, dentro e fóra do Parlamento, insuspeitas como era 
a do Sr. Antonio Carlos, Deput·ado ho-je oppósicionista ... 

0 SR. ANTONIO CARLOS - . Não apoiado. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - ... VOZ insuspeit-a como é ainda hoje a 

do Sr. Hlimero Baptista, companheiro de baneada do Governo, que é um 
governo rio-grandens-e. Po11tanto, -o Governo estava avisado, est·ava preve-
nido; entretanto, não cuidou de remediar a situação. Muito· ao envez des-
sa directriz ou rota, o que fez foi tomar pelo caminho dos credites sup-
pl·ementares, dos· estornos das verbas, lançando mão, como bem observa -o 
Relator da receita, de deposites sa-grados, {!o-nfia·dos á sua guarda, esban-
jando os deposites d_a Caixa Economica ._para outros fins. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Aliás reproduzindo textos de mensagens 
presidenci-aes. 

O SR. MAURICIO DE ' LACERDA - O aparte do nobre Deputado, Relator 
da Receita, mostra, portanto, ser ponto pacifico, esse sobre o qual gyra a 
allegação que acabo de fazer. O Governo não só lançou mão de recursos, 
de expedientes de homens de pouco credito ou de nenhum credito· c-ommer-
cial, econoinico ou moral, que é este recurso de emprestim-os para resolver 
difficuldades e desamarrar apertos, C(}mo fez muito peor: lançou mão dos 
fundos de resgate, d-os depositas das Caixas Ec(}n-omicas e de outros fun-
dos de garantias, C(}nfiados á sua guarda, com dest:n(}s principa•lmente de-
terminados _pela sua propria natureza. · 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Nesse particular, o Sr. P~esidente da Repu-
blica foi da mai-or franqueza para com o Congresso Naci<Jnal. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA ___.: 0 Govern-o nã(} SÓ esbanjou como é o 
primeir-o a d-ecl-arar ao Congresso Nacional que taes verbas se a~ham arra-
zadas e despejadas dos cofres publicos, por portas travessas e . falsas. Lon-
ge de_ procu~ar r~{ll~iar _esta ~i!uaçã(}, o Governo co·~eçou com uns pós de 
quest~es soctaes, mthtares, poht1cas, a procurar s·oluçoos que não passavam 
de meros l!'nguentos nas . mesmas questões; viu a questã-o ~(}Cial pela vista 
gorda e batxa dos que veem -os assumptos .pelo meio ou pela rama. O Go-
verno :entendeu que a questã? s_ocial se resolvi-a pelas habitações baratas ,.· O 
operanado1 que nenhuma I~! t!nha que regulass~ suas r~lações com se~~ 
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patrões, que nada tinha neste sentido, foi contempla"do com a iniciativa so-
cialistica de habitações baratas. 

Do problema proletario ninguem cogita; mas, ria fórma externa, nas 
illuminuras com que elle vae .app.arecendo, é suggestivo para 'quem lhe · dis-
pensa olhares ·dev-aoneiadores. 

O Governo o incita nas obras de construcção de villas -operarias. De-
·pois é o mesmo Governo 'que vem declarar que, não tendo ·autorização para 
construir· essas viUas, J.ançára mão de ~epositos feitos com fins determina-
d-os, para fins qui! n.-ão estavam delineados dentro da natureza dos mesmos 
deposiotos. 

Por isso, dizia eu a principio que os 200 mil contos que o Governo con-
fessa d-ever, querendo valer-se do emprestimo, par-a pagar, dentro da au-
to.rização, essas dividas provenientes de autorizaÇões legislativas, seriam 
forçosamente excedi.das por dadas parcellas de dividas não auto·rizadas pelo 
Legislativo. 

Quer dizer: o emprestimo seria insuficiente; não conjuraria as diffi-
culdades do momento. Mas o Governo continúa .a ·prestar .attençã-o ·aos pe-
quenos ·pontos dourados das questões. Viu- a questão miJ.itar; entendeu 
que .a questão militar se removia por uma remodelação de quadros, ·pelo 
papelismo na organização do Exercit·o. E' o primeiro a gastar rios de di-
nheiro para reorganizar o Exercito, sem consegui-r assegurar a defesa ter-
ritorial d-o Brazil. E esse problema, para cuja solução se ·tem despendido 
rios de dinheiro e dado forte sangria nas finanças publicas, continúa de pé, 
sem que o Governo possa dar um pass·o para a solução do mesmo. Entre- . 
tanto, Sr. Presidente, -devia entrar o Governo, no exerci cio de 1913, com a 
pers·pectiv-a de deficit, sem dinheiro, o credito abalad-o. 

E os recursos? Onde elles os podia ir buscar, exíguos, sinão em ou-
tras bolsas e em outros paizes? O Governo entrav.a no exercício de 1913, 
naquelle seu afan cosrumeiro de innumeros gastos e immensos desperdícios. 
No fim do anno, chegado ao exercido de 1913, o Governo, que _sabia da 
crise financeira, entendeu de levantar a crise política comcomitante áquel-
la; perturbou o.s trabalhos do Congresso; anarchlzou a vida política da 
Nação; e, após isto, dirigiu-se ao mes·m-0 Congresso, já quasi fóra do prazo 
constitucional, ped·indo-lhe córtes profundos nas despezas publicas, porque 
assim o determinavam as ~xigencias da causa publica. 

Quando ·O Congresso acreditava que o Governo tivesse sobre o as-
sumpto uma vista segura ·e sua, foi .dentro do proprio Governo que se le-
vantaram as dissidencias, e o Ministerio foi ao ponto de se . amotinar, anar-
chizando o trabalho orçamentario, fazendo com que .a voz do Sr. Manga-
beira, da Commissão de Finanças, se levantasse nesta Casa ·pam saber qual 
a opinião do Governo naquelle cabos, naquella anarchia e naquella des-
ordem. Até hoje, dessa desorientação só temos colhido os exemplos que 
dã.o as di·ffer.entes reviravoltas do leader em cada votação a que se procede, 
em um mesmo assumpto que se offerece. 

Depois do Ministerio assim conflagrado, .a Commissão de Finanças 
abraça o plano do córte de despezas, e quem primeiro sae para ·combatel-a 
nesse terreno é o propr:o Governo, que nos enviára a pmposta com esses 
córtes; é o Governo, na pessôa do leader, Sr. Fonseca Hermes pedindo um 
augmento ridículo e comico na verba de soldos 'para as tropas 'de terra au-
gmento que os proprios profissionaes, os technicos, declaram não ser 'mais 
de que um enfeite d.a ruína, o adom.o da decadencia, um rocócó imp-restavel 
com que se procurou apres.entar como tropa -de linha um troço de homens 
~nnados, sem disciplina e sem espírito milita~-_ 
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() Estado ·Maior do Exercito reclamava 3J.OOO homens para. as neces-
sidades da instrucção militar e da proprüt distribuição da.> forças pelos 
seus quadros. 

O Governo desce a um effectoivo-orçamentario de 25.000 homens, quan-
do podia fixai-o ~m 18.000, com ~en~res_ sac;rificio~; . de:;organiz.a_ o .orça-
mento e não contnbue. para .a .orgamzaçao da força mt!Jtar, o que Ja fo1 dito 
nesta Casa e combatido com muita dmpafia e muito calor. 

Dias depois, o Sr. Mario Clementino, .Secretario ·do Club Militar e dos · 
Jovens Turcos do Exercito Brazileiro, dizia que 1al augmento, c~m que o 
Governo se enfeitava, se empistolava per-ante as forças armadas, só podia 
ser recebido com uma phrase de desconsolo, sobretudo com a perspectiva 
do desastre que continuava a haver para _essas f<>rças, .quando se procura-
va burlar - primeiro, a organização militar do Bra.:;i!; ~eguad<J, enteit·ar o 
programma do Governo, que só tem trazido ;:~té hoje guizos da fama, não 
tendo da fama senão os guizos. 

Foi a desorganização ·dos orçamentos, logo no primeiro passo; depois 
appareceram .nos corredores -da politica, apre~entando emendas aos otça-

. mentos e corrigindo as propostas do proprio Pre~-idente da Republica, os 
Srs. Secretarias do Exterior e da Viação. 

O Ministr<> da -Viação manda chamar o Sr. José Monteiro Ribei.ro Jun-
·queira e faz de S. Ex. o seu cavalleiro andante na questão do orçamento, 
contra o Ministro da Fazenda, isto é, contra o Presidente da Rept).blica. O 
Ministro do Exterior .despacha um dos seus logares-~enentes da · ~om,missão 
de Diplomacia que, em duas tribunas, nesta Casa e no seu j.ornal, sustenta 
contra o programma official do Governo o programma de hypertrophia das 
verbas do Ministerio do Exterior. · 

Dentro dessa commoção intestina do organismo do Governo, o Con-
gresso traçou sua directriz, e a opposição, desde o pr:meiro dia, acercando-se 
do Governo com muita compustura e linha política, acenou-lhe com a ban-
deira de um armistício na questão dos orçamentos.; bater-se-hi·a pelo pro-
gramma do córte de despezas, e :a o+>posição fo.i tão .inexoravel, que quan-
do o Governo quiz faltar á sua p~avra, ao seu compromisso, foi ella mes-
ma que o chamou ao cumprimento dessé seu programma e de seu compro-
misso nesta Casa. · 

. Sr. Presidente, este leve prefacio á discussão do Orçamento da Recei-
ta se impõe para que se possa avaliar quem é que anarchiza, quem é que 
desbarata, quem é que rouba, quem é. que esbanj;a o dinheiro da Nação, 
quem é, sobretudo, que passa ao Pai:t um conto do vigario. 

Terminado este primeiro passo do primeiro período dos trabalhos or-
çamenta-rios, vemos . a balburdia estabelecida dentro da propria Commissão 
de Finanças, de onde se <!estacavam relatores ' com emendas aos proprios 
pareceres emittidos, para que a Camar.a as estudasse em discussões que 
todos desamam, que ninguem ouve, ou em encaminhamentos de votações no 
geral tumultuarias, quando não perfeitamente inuteis, dia;:tte das questões 
fechadas · que o leader da maioria põe, em economia política e em economia 
governamental. · 

Nessa átmosphera, portanto, de desordem, nesse cahos em que se de-
batia o Congresso, para tomar um fio da trama, por onde pudesse .alcançar 
qualquer coisa çle mais logico, d.e ma·is -ooherentemc:;nte orçamentario, quan-
do os. Ç>rçamentos ei.1tram,. Camara .a _dentro, ·e vêem -ao plenario, . o Gover-
no ou os governistas <tJão figuram sinão como advogados do a ugmento de 
despezas. . 

. E assistimos a esta luta curiosa, no seio do Congresso: a opposição 
pleiteando o programma do Governo; no · córte das despezas, e os l!mi:gos 
à o Governo propugnando o aougmento das d·espezas, contra a oppos.ição 1 · 
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A tal .ponto chegou a incongr~encia dos governistas, que orçamentos ~ou
ve, como o da Receita pr-ovoc·a•ndo discursos, com-o -o do Sr. Carlos Petx-o·-
to, que interpellava o 'GovernQ sobre si o seu ultimo proogramma par~ e~
frentar as difficuJ.dades financeiras do m-omento era cortar despezas, s1 nao 
tinha outro pr-ogramma, para augmentar rece!ta, O'U, ao menos, para co~r
denar, dis-ciplinar a vidd financeira da Repubhc·a, :erog~anun_a que era cunal 
tivesse, por isso que é Governo, e os governo~ nao sao so para fazer ~o
meações de generaes i•nspectores, em c-ommissoes chama~as d~ paz, mmto 
incongruentes, como a do general Torres Homem, l!l~s sac:, prmctpa_lmentc, 
quasi exclusivamente, para ter programmas de admtmstraçao e ap·pllcal-os. 
O Sr. Carlos Peixoto incitava Q Governo a estender o seu plano governa-
men;al, s.em o que, si o não fizesse, a propria opposição . traria o seu e o 
obrigaria a .assumir um compwmisso com elle. . 

Assim, começavam as coisas a ·se collocar óutra vez de cabeça para 
baixo. · 

Depois do discurso do· Sr. Carlos Peixoto, ouvid·o por alguns, poucos, 
que ainda não desamam o cumprimento .ronceiro e rotinario de seu dever, 
nós vimos cootinuarem os trabalhos da Receita, com immensa amargura do 
nobre relator, calcados, no plenario, na celebre "Confederação das emen-
das"; e o leader da maioria, interpe]ado então pela opposição "por:tue 
não esperava o seu prestigio polit-ico, e a p'alavra do Governo não se fazia 
attendida pelos seus amigos?", declarou que a "Confederaçã-o das emen-
das" era invencível. 

Do proprio meu eminente amig·o, o illustre Sr. Deputad·o Homero Ba-
ptista, ouvi, estando S. Ex. a meu lado, nó m-omento em que, como ·Opposi-
Ci·onista, tive de· fazer um protesto, talvez um tanto ardente, contra os des-
mandos dos g{)vernisas, ciestruindo o plan<J de eoonomias do Governo, -
de S. Ex. {)UVÍ essa phrase. que póde ser tomada como typica, para conde-
mnar aquella votação: "A Camara está mais decidida a attender a pedidos 
de que a ouvir razões". · · · 

Com esta phrase, o meu no.bre amigo, relator da Receita, cruzou os 
braços deante da cavalhada das emendas, abriu a porteira e deixou que, on-
de passava um burro, passasse uma burrada. 

. Em todo esse desconnexo oue tem siqo o chamado plano orçamentario 
1{) Governo, a opposição tem sido a ' fiel agulha que cose, com a linha de 
uma logica muito serena e patriotica, os varios pedaços esparços de cousas 
aproveitaveis com que o Governo nos acenou. 

Foi ella que chamou a attenção c(o Governo·. quando o Governo impediu 
que o Congresso funcci<Jnasse normalmente; foi ella quem ainda obrigou a 
uma attitude mais conciJi.ante aquelle que dispunha da força no poder para 
r.u~ o Congresso pudes!"e abrir suas sessões; foi ella que, arreando a ban-
detra d.e guerra, approximou-se do Governo em um armísticio e a seu lado 

·se collocou ·patrioticamente no plano de cortar despezas. 
. Foi ella que suste!ltou .o programma do Presidente da Republica contra 

a conspiração de seus ministros nos corredores desta Casa ou 'nos seus 
r.ah~netes c?m os rel11tores. ?os orçamentos; foi ella quem prestigiou o pla-
no ?o Presrdente da Republica na reducção dos gastos; foi ella ainda quem 
pedm ao G-o"erno que remediasse a crise financeira e não só o fizesse com 
o córte de c~e·oezas; foi ella que. numa lição do que é governo pelà pa-
lavra do Sr. ~ar los _Peixoto,. r~c~mmendou a esse mesmo Gover~o que to~ 
~as~~ em constd.eracao as condtcoe'3 economicas, do paiz e tivesse um plano 
tntelltgente que ttrasse a Nação do in passe . 

Foi ella, ainda, que no ·orçamento da receita, quand{) o eminente rela-
t<>r cruzava os braços dea?te do . desfalq.ue que d;wa. a clla!llac\!l, CQnfçde. 
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!'ação das emen~as perante a fe>rça e o prestigio que obrigava o ~eader a 
capitular tambem, Impotente, - pela palavl'a do orad~r, ver~ero~ ·OS des-
vios da maioria ante o plano do Gove11no, e a cham?u a sua fidelidade par-
tida:ria · foi ella que hontem veiru pela palavra do !Ilustre Deputado Inneu 
Machado e quando o Governo co~fessa um passivo de du~ent_o~ m!l contos 
só de divida interna exigir o discrimine de> passivo, a ]Ushf1caçao deHe, 
para apurar si e> Go~erno, que tinha esba':'jad~ din~eiro. até essa. importan-
cia sem autorização, ou excedendo autor:1zaç_ao, nao tmh!l P.erd1do a _sua 
idoneidade moral para receber uma arutonzaça.o lata e am1ga para appl!car 
o . emprestimo com que devia solver as diffkulda·des de momento; foi ella 
que hontem fez a declaração de que não tencionava privar o Governo de 
leis de meio nem · de meio· algum, quer para actmmístrar com os orçamentos, 
quer para g~vernar com seu plano financeiro. · 

Mas, foi ella . que pediu ao Governo I"Xplicações sinceras, francas e 
honradas que a Nação não póde dispensar, quando se lhe e,xige um novo 
sacrifício no valor de dez milhões de libms. 

O prop1io relator da receita, quando avisava, o anno passado, da mar-
cha em declive que levava á ruina as finanças do Brazi!, chamou a ·at-
tenção do Governe>, verberando esse expediente de lançar mão de empres-
timo de deposito ou fundos de. garantia com applicação determinada para pa-
gamento de div-idas contrahidas em virtude de despezas geraes da admi-
nistmção. · 

O SR. HOMERO BAPTISTA ~ Perdão. Penso que devemos fazer a ad-
ministração publica de maneira a não termos necessidade desses recursos 
para os casos communs. · 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. sabe que fazer a gestão publi-
ca de modo que não seja necessario votar emprestimo não se entende com 
O· Governo que justamente vem dizer que elle não poderá continuar a· ge-
rir a causa publica si não lhe derem esse emprestimo, e não poderá con-
tinuar, porque esse mesmo Governo ·deve disputar 1.000:000$ ás praças 
brazileiras e ao proprio Banco da Republica, avultadissima somma, de modo 
que, . si ficar sem os recursos extraordinarios do emprestimo, terá contribui-
do para o crack commercíal e a ·bancarôta. 

E é com a ponta dessa espada ao peito que o Governo, em Jogar de 
lealmente, abertamente, em men'sagem franca, honrada e republicana di-
rigida ao Congressg, que · é orçamentario, em Jogar de lhe pedir recursos 
expondo com a maior lealdade as circumstancias do · Thesouro e a nature-
za das despezas feitas para as quaes se pede o emprestimo para cobrir os 
compromissos assumidos, sahe da tocaia, investe em uma sortida pela cauda 
do orçamento da Receita o proprio Congresso da Republica, para collocal-o 
nas pontas deste dilemma: ou investil-o da dictadura financeira, ou dar-lhe 
um orçamento com emprest-imo, sem exame demorado, normal, regimental. 

Si ess·e Governo não viesse com tãe> grande passivo pedir semelhante 
emprestimo na cauda orçamentaria, clare> era que a opposicão poderia an- · 
tes preferir invest.i l-o da dictadura financeira do qu.e contril>uir para mais 
um emprestimo externo; mas é o Governo, elle mesmo, que se encarrega 
ri e demonstrar que não é idoneo á testa das. finanças publicas; e tanto não 

• é que, á ultima hora, envergonhado, ás escondidas, estende a ·sua emenda 
como um p~nhal ás c.o~tas da opposição, á espera ·que ella, de surpreza 
npanhada, nao nossa smao conceder os reC'Ilrsos pedidos sem maior exame 
i~so porque o Governo sabe ouão inconfessaveis são ·alguns dos gastos . qu~ 
ftzera, e monta a 200.000:000$ a somma enumerada pelo eminente relator 
da receita. ' • · 

O proprio Governo veiu a esta Camara declarar que · não venderá 0 
couracado Rio . de Janeiro, o proprio Governo foi o primeiro a levantar a 
~andei ra 1 ~ nqs primeiros dias, contra, · O!? emprestiwos externos; «> pro.,riQ 
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Governo foi o primeiro-, como bem d-isse o nobre Deputado pelo Rio Gran-
de do Sul, o honrado relator da Receita, Sr. Homero Baptista, a verberar 
com lealdade, em sua mensagem, se ter lançado mão dos fundos de res-
gate e garantia. · . 

Pois bem; é esse proprio . Governo que vem, para solver difficuldade 
transitaria <:orno seja a de pagament<1 de dividas: 1 •, lembrar o recurso da 
venda de um nav-io; 2•, pedir um emprestimo externo; 3•, confessar que es-
banj-ou ·os fundos de garantia e outros depositas que estavam confiados á 
súa gua-rda. 

Esse governo, portanto, que diz uma causa e executa outra, ou melhor, 
que diz muitas causas e não executa nenhuma ou executa outras inteira-
mente div!!rsas; ·que não tem palavra nem idoneidade moral, não póde es-
perar da Camara e, muito men<1s, da opposição, uma espe<:ie de bill, como 
é ess-e que se q•uer introduzir em cauda de o.rçamento, pelo qual elle vae 
conseguir suffocar, debaixo da somma de 10.000.000 esterlinos, as dividas 
contrahidas e os segredos inconfessaveis destas. · 

Quando o Sr. Deputado Iririeu Ma<:hado chegou da Europa avisou-me 
que, como o Governo naturalment-e se ia v_aler dos córtes dados dentro· dos 
orçamentos pel<1 Congresso para di·s·pensar os funccionarios indifferentes á 
politka do Sr. Pinheim Machado, para dispensar os funcd onarios que com 
essa politica não quizessem <:oncordar, e, nessa mesma conversa, sendo lem-
brado que no Senado havia uma proroga1iva ·d<1s antigos . orçamentos, tive 
para com esse eminente co!lega a segui-nte phrase: "Essa prorogativa é sim-
plesmente a continuação da o.rgia". 

O SR. DIONYSIO DE CERQUEIRA - Apoiado; é o apunhalamento da Repu-
blka. . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA -i Os orçamentos passados teem em seu 
contexto, em suas caudas, em sua~ autorizações, em suas verbas, um aspe-
cto nababesco; as caudas · m~smo dão um aspecto mo·nstruoso- porque nem 
siquer são disposições imperiosas para determinar o Governo a obedecer, 
nem siquer essas autorizaçõe·s em portuguez foram dadas. 

De sorte que o Governo poude, dentro desse orçamento, praticar a 
J)atifaria da prata; poude, dentro desse mesmo orçamento, praticar a pa-
tifari-a do ferro, e era um orçamento coberto de lama e arrastado pelos 
boudoirs e commerciado com algumas femmes galaJntes · que se procurava 
no Senado prorogar, caso a opposição não quizesse votar o orçamento em 
d-iscussão. 

De sorte que desde logo se verifka a h}pothese de extensão da proro-
gativa do Senado: 1 ", essa prórogativa era inconstitucional; 2•, era ruino-
sa; 3•, era immoral; 4", era impolitka. 

Inconstitucional, porque prorogava a lei da receita e da despeza, e pro-
rogar a lei da receita e ctespeza equivale naturalmente a fixar a despeza e .a · 
orçar a receita. O Congresso. pode. mutto bem, por qualquer motivo, como 
falta de tempo ou outra qualquer circumstanda, em vez de votar uma lei 
annua. differente, pro.rogar a lei anterior. Mas, si a lei de fixação da des-
peza póde c'oimpetir -'--- o que eu contesto ·- na sua inicia,tiva, ao Senado, 
o aue é ponto liquido é que a iniciativa da receil\a compete ex<;lusivamente 
á Camara dos Deputados. (Apoiados). 

Essa tem. sido, Sr. Presidente, · a tradição - do· nosso direito adminis tra-
tivo e do no!>~o direito constitucioria.J. 

O SR. MARTIM FRANCISCo - Creio que não haverá um só Deputado que 
pense de maneira diversa. ' 

0 SR. - MAURICIO DE LACERDA - A' Camara compete votar as leis de 
impostos,, e a receita é uma lei de ÍI:npostos, embora sob outras modalidades 
e característicos prop.rios. . 

~~nd9 l~i çl~ impo:;;t9s1 a propria <;:0nstjtuiÇiio e o propri0 s~ntir àe 
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unia .clemocrada impuzeram que a sua· inkiativ.a · f·~sse dada a~s. represen-
tantes que, mais ·distantes· dos favores e . compr~mtssos dos m~n~stros, es-
tava,m mais proximos do povo que paga! mais dts~antes ?os m1mstros que 
arrecadam e que são representantes do flsco, e mats prox1mos ·do povo que 
é ú contribuinte. 

De sorte que o investimento dessa prorog:;tti':,a . não é só _u_m .elementar 
dever das democracias é tambem um dos pnnctpl'OS do eamhbno natural 
que se deve manter e~tre o Estado representado pelo seu fisco e a capa-
cidade tributaria do contribuinte, representado pelo povo. 

De sorte, Sr. Presidente, que . uma alta razão de sociologia política i~
pede que os embaixado-res dos EstadQs, como bem observa · o Sr. Dr. J o ao 
Pedro da Veiga, em sua Sciencia das Finanças., sejam os iniciadores da sua 
lei de impostos. . 

· E' o· Estado quem arrecada, e sendo o Estado quem arrecada para au-
gmentar .a receita e se engalanar com os saldús que pelo menos nada são, 
não representam a grandeza de uma administração, mas p.ara se engalanar 
com saldos, esses embaixadores .do Estado,· da s-ocieda-de ou socias -do Go-
verno ou então advogadús do fisco nessa questão seriam inexoraveis e exor-
bitantes no taxar os impostos, o que nãü se dá com os representantes mais 
directos do contribuinte, que somos nós, os da Camara baixa, porque nós 
repre~entamos justamente uma passagem entre o contribuinte e o fisco. 

De sorte que havemos de, . orçando e conhecendo melhor os interesses 
das nossas regiões, po·rque dellas dimanamo·s mais di rectamente, porque 
somos por assim . dizer Deputados por círculos eleitoraes, por departamen-
tos mais restrictos, hav-emos necessariamente de estabelecer, com melhor 
Pensamento, com melhor orientação política e social, o systema de im-
postos. . 

E digo político e social, Sr. Presidente, ·poraue eu nego ao· Estado {)U-
tro destino que não seja o de mero supérintendente desse orgão mecanico 
que é a admi-nistração publica. 

Nego ao Estado e seus agentes outras funcções que não sejam pôr em 
movimento esta machina. O Estad·o nã:o é mais do que uma fórmula tran-
sitaria de aperfeiçoamento humano. , 

Não póde exigir para sua grandeza ou para sua prosperidade, que são 
condições ou que 'são funcções d·a grandeza e prosperidade de um povo 
não pÔde exigir deste povo ma-is do que possa dar para sua prosperidade. ' 

Entretanto, nós, não só pelo abuso como pela hypertrophia da fé do 
aue seja um Estado, contemplamos este aspecto: um povo pauperrimo nú 
faminto. igno·rante e embrutecido, ·e um Estado engalanad-o, coberto d~ ou~ 
ro, a dar saldos e fechando os seus Qrçamentos com uma . phantastica 
grandeza. . 

Pois bem, Sr·. Presidente, a propria concepção do que seja o. imposto 
e de que elle deve figurar para o fisco, como meio de pôr em movimento· 
es'ta machina· administrativa; a propria opinião que do Estado eu formo 
me .aconselha a reprovação mais formal do accrescimo que se tem dad~ 
ultimamente ao imposto publico; de fárma a .empobrecer o contribuinte e 
enriquecer .o Estado, isto é, enriquecer a machina creada e mantida para 
enriquecer o proletariado. 

O SR. ÚIONYSIO DE CERQUEIRA - Apoiado, o povo ·fica pobre. 
0 SR. JylAURICIO DE LACERDA - Esta é ·a minha opinião s.obre ·o·· Esta-

·do; é uma idé.a individualista. · 
. . Entendo. portanto, ql!e uma administração que fecha os seus orçamen-
tos co.m saldo, nada. n:ats tem que fazer de honesto·, de democratico, de 
repubhcano e de patrwhco, do que rever suas leis de impostos p~a desafo-
~al-as. (Apoiad.os). .. 

J;:ntretanto1 uma adrniriistrayão 9ue- f~chou 11m exercício com. saldo não 
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cuida de rever seu sysrema tributaria e ao contra-do, vae-se alargando a · 
esphera do Estado, alargando-se a ponto' de ser o Estado irmã de caridade 
e ,_o padre de seita. 

De sorte que, Sr. Presidente ... 
0 SR. VICTOR DE BRITTO - São as minhas the.orias. 
Q SR. MIAURICIO ~E LACERDA - . . . sahàndo diss?, da _lei de admin~s

trar, o Estado começou a ser o soluciona-dor . da questa,o so~Ir!l . e entr~ t;os, 
si não foi comico, foi •simplesmente, releve a Cama·ra o _adJect:vo, foi suu-
pJcsmente idiota. O Estado su.ppunha resolver a. 9-ue•stao soc~al e e~·piu
nhando estas verba·s -que· lhe dava o povo para lubnflcar a machma admm.s-
trativa, as foi atirando ás mãos cheias para ad·quiri: metros de terrenos 
onde se devia erig;r -casas para proletarios. . . . _ 

De sorte que, entre nós, os estadistas, qnandn não. são ridículos, sa~ 
estupidos. E' este o resultado de se pensar ·que. ser homem de Estado esta· 
ao a:lcance de qual•quer: •que ser homem de governo está ao •alcance dt 
t.oda m,entalidade. E' s-empre esta indigestão de causas, e sobretudo essa 
a·inalgama que não pass•a de uma massa de informes incongruencias com 
que os GovernQos pensam passar á posteridade illuminados pela gloria. 
. Mas, Sr. Presidente, dizia eu que a prorogativa do Senado pro rogou 
a receita e a lei da des.peza, quer dizer que o Senado, inconstitucional-
-mente, pela· emenda do Sr. Glycerio, qüe aliás devia conhecer muito bem. 
o assumpto porque -creio que foi constituinte, investiu-se inconstitucional-
mente, por um interpretador, vamos dizer, -com licença da · e}J:tensão do ter-, 
rrio, talvez auth-enth::ú, da me·sma · constituição, por pro.posta desse interpre-
tador authent:co - da funcção de votar a receita. · · . 

Não quer-o entrar mais· detalhadamente IH! -questão do Senado ter pro-
rogado a lei da despeza ·porque a lei da despeza compete ao Congresso 
fixar. · 

O Congresso é o ~enado. Mas, se examina-rmos parallelamente as duas 
questões, isto. é, a iniciativa da l!ii da rece"ita e a iniciativa da lei da· ,des-
peza, veremos que o argumento que determinou ao constituinte entreg-ar 
a iniciativa da lei da receita, isto é, estabele-cer um meio termo ' entre o 
que o -contribui-nte possa dar ·e o Geverno pede, esta mesma ·questão existe 
para a appi:cação das verbas arrecadadas, -porque não se f!lz mais do ÇJue 
applicar o que a receita pede do contribuinte a verbas destinadas &o inter-
esse da administração publica, que nadá mais são que os proorios .:nteresses 
dos mesmos contribuintes. · ·· . 

Isto i)elo me?os é o -que se dá nos EstadQoS repub-licanos; não será nos 
Esta.dos monarch1~os e -a·bsolutos, pol'9ue ah: entram os interesses da -.dy-
nastia. E no Braz1l h a o das olygarchias, como a do Senado e a do Sr. Pi-
nheiro Machado. , · 

O . Senado, portanto, i_nconstitucionalmente, proroga a \lei da receita; 
q~er ·dizer: orça uma receita ou não orçou nova porqu-e entendeu que era 
drsp~n~avel em vi~ ta da~ circumstancias . do momento, .argumento este in- . 
admissivel, porque as -CI-r-cumstancias ~::ão intei-ramente diversas· ou por 

.falta de te!Dpo, o que se dev-e admittir por-que é a verdade, deixbu de or-
çar _a rece_1ta, .annual.ment~, por caren-cia Je tempo .para faz-el-o, ' prorogou 
a_ le1 antenor, quer dJ~er, orç!'u uma _ n~va lei :de receita, que foi a corrente, 
~~~~~esmente porque: · por cir-curn.stancias occasionaes, . não . , podia fazer 

Assim, não · éabe ao S~nado in":ciar á lei da receita. ént~etanto 0 Se-
n~d.o, . que, em 1_896, r.eceb1a uma emenda de prorogativá, do Sr. Seve-rino 
VIeira, a •qual n~o chegou ' a ser votad~, acaba de aopprova~, e já está 11esta 
â~~~J>.a proro~al!va prorogando . a receita c;: a despeza para 0 anno . vin~ 



- 65-0-: 
Mas, quanao não fosse a 'batalha pelas .novaos _pre~ogativas, _que é jus-

tamente dever nosso zelar com{) delegados da Naçao, e prerogativa da Na-
: · ção fixar a despeza, porque fiscali~a o governo, e ~obreruio orça~ a. re-

ceita, porque cabe isto ao contribumte, consulta, . msto, ao contnbu.nte, 
mais .mesmo que ao pro'Prio fisco, po:rque ~ capaci~ade daqu_elle deve at-
tender mais á capacidade da receita do que a necesslda·de do ftsco, ~e sorte 
que o Senado ·prorogou incoQstitucionalmetlte o . orçamento da receita p!ls-
sada e, devidamente; constituc:onalmente, a orçamento da de~peza. ' 

· ·Contra a incursão que a olygarchia ·do Senado, musulmamcamente, em 
amen ao Sr. Pinheiro Machado, de alguns annos a esta parte, leader da 
Republica, ·entend·eu impôr aos re~resentantes da ~ação 9ue _ainda não qui-
zeram abdicar das suas .pterogatlvas, e dellas nao abdicarao, porque en-
tend-em com altos ·interess~s que não são ·seus, mas daqueHes que lhes 
delegaram o mandató, protestamos· nó!!. _ . _ 

Quan-do não houvesse nenhuma destas . razoes, quan-do na o houvesse 
a inV'ocação -desta .Const:tuição que é, para o Governo, um trambolho, tram-
bo'iho tão grande .que jli .honve um dictador que, querendo dispôr uma Consti-
tuição aos seus inte·ress~s quando governaiVa e aos seus interesses quando 
combatesse o Governo, figurou tres artigos, assim discriminados: "Art. 1. • 
Não tem .· Art. 2". Tambem não tem .. Art. 3". Ficam revogadas as dispo- . 
sições em contrario". (Assignado o nome do dictador); quando a nossa 
Constituição não impedisse, como itppede, que o Senado tomasse a inicia-
tiva de .orçar .a receita e fixar a despeza, -hav·eria um ponto de vista na 
questão, que .era ·O seguinte: o momento, .a crise assoberbada pelas neces-
sidad·es as mais prementes -que o credito já não póde comportar, que os 
recursos tributarias já não 'Podem solver; e, sobretudo, que a desvairada 
politica economica segutda pelo Governo nã:~ pode solucionar, no momento, 
deante de orçamentos exíguos para a lubrificação da machina administra-
tiva, dentro de orçamentos que são parcos, modestos, como convem á 
situação. 

Mas o Governo . pede a prorogati,va elos orçamentoos, o que quer dizer 
que eHe- se investe de autorizações ' que deviam ser simples, unicamente 
annuaes, Cll! ·um biennio, .pr:meiro; segundo, elle proroga ve:rbas excessi-
vas, que, taJve~, não possam ser cobertas 'Pt:ia propria receita do anno 
vindouro. · 

A prorogativa do Senado é ruinosa. 
Sendo, como é, fatal a quéda dá recéita no anno vindouro, fechada a· 

porta aos emprestimos, diminuída a fonte tributaria pela quéda da receita 
e pela crise de •producção que o Governo não tem sabido dim:nuir, insana-
vel, portanto, mal .de que o Governo padecerá para o exercicio vindouro, 
eHe se encontrará com um orçamento dentro do qual poderá governar com 
os. amigos; 9uer d~zer:.em l?~ar de governar 'Para a Nação, formula repu_-
bhcana acceita":el, se mv~tlra da ~or:mula caudilha de governar para si 
e para seus amigos, e assim, dentro dessas ver-bas, con1eçará a derra'mar os 
restos, as sobms·, que ficariam dando para sustentl!lf não· só o fogo -sagrado 
do apoio que lhe dão os ami·gos agg-regados ás tet·as do Thesouro, con,o, so-
bretudo ·para poder- viver com certa decencia é fõ;lzer viver o Estado àentro 
das dotaçÕes orçamentarias prorogaçlas. l3SO dlria sobretudo anarchia 
quando não d~sse no indecente recurso. do estorno, indecente e criminoso: 

Portanto, e essa a .prorogativa de uma prorogati-va ruinosa. · 
Disse eu ainda que ella não era· política. 
Não é politica, porque .necessidades novas, prolblemas que ainda não 

for~m tocados e outros que foram mal encaminhados dentro' das autori-
zaçoes passadas, continuariam, 'ou_ encroados como essa celebre questão 
cto ferro, ou enlamea(ias com. o a nao · menos c~ lebre <JUestão da pr-at~ , . 

\ 
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E de ante disto, .par.. só citar e<tes dous, o . ü~verno abusou, P?rq~e 
viu com isto crescer a receita da 'Politica protecc~ontsta, descur~ndo tntet-
ramente ·de, proteger as unicas industrias que pr?speram nos pa~zes. novos, 
que são as agrarias, as pecuarias r.. as extra::tJvas, phases pnm~tras ·de 
todos os paizes que começam a iniciar .o seu povoamento . 

O Governo em logar d·e desenvolver e fomentar essas fontes de re-
cursos, entregou~se á or·gia proteccionista e empanturrou a pauta alfan-
degaria. · . 

E antes que uma plantação surgisse, de linh~, por ~xemplo, o Go-
verno já tinha tarifas, na previsão de que plantaçoes. se po.dessem fa_zer, 
de que fabricas se podessm fundar, para proteger a tndustn a dos tectdos 
de linho no paiz. . . 
· Isto é de antemão, o Governo já começava a sangrar . o contri·buinte, 
certo entr~tanto deshonestamente certo, de que ess·a sang.ria não . era 
comp'ensada .par~ o contribuinte com a creação de uma industria nova! 

Não acredito que deante dos grandes ~ graves interesses que se amarram 
a semelhante systema economico de governo, haja dentre os estadistas que 
actua·lmente querem solver as d ~fficuldades economicas com simples córtes 
.nas despezas, um homem de bastante pulso no governo actool capaz d·e 
dar U'IJ1 golpe, enfrentando: 1 •, o i:rak das chamadas fa<brica·s de tecidos; 
2•, .não se condoendo nem se compadecendo das l.amurias que os ·empre-
gados nessas off,'cinas possam leva·ntar ·e, ao con·trario, apontando-lhes, como 
o Sr. Meline, . em livro nota.-vel apontou ao operariado francez que se agi-
tava em torno da questão da duração das horns de trabalho, os campos, 
cuja cultura reclamava braços! • 

. ·A politica. a seguir, para enriquecer o paiz e evitar os desequililbrios, 
as gymnasticas e acrobacias d·e cada f:m de anno nos orçamentos, é or-
denar uma . melhor previsão da receita e uma maior fiscalização das des-
pezas e. sobretudo, coordenar de accôrdo com o estado actua-1 do paiz, 
a vida .financeira com a vida eco no mica. . . . 

·Mas, antes disto e longe disto,. o campo foi abandonado, quando não 
foi perseguido. 

O Governo, atacando as obras de portos, de estradas de ferro, de 
embellezamentos de capitaes, todas essas o'bras com que comprometteu 
grandemente as ·financas, esqueceu que um proletaria·do muito ma's infeliz, 
muito mais pobre jazia por todo esN~. vasto territorio do paiz, alma pri-
meva e sobretudo elemento primaria da Nação, rôto, faminto, sem o soe-
corro, sem as luzes de um alph'lbeto; pelas cidades en~alanadas, pelas es-
auinas das ruas, ha um proletariado que ganha 10$ a 20$ 'J)Or dia . ao lado 
·dest·e ·Celebre urbanismo que nos ataca; e~te artifício, que nem a palavra do 
Sr. João Luiz A'lves pôde esconder! · 

·Nesta c'.dade opulenta, h a alguns metros além das suas maravilhas 
·se encontram os bra?;Heiros rôtos. famintos, pobres, .esfarrapados, que 
s·ão os unicos proletarios do Brazil! E' que o Governo ao envez de con-
sultar as . necessirl.ade~< desses proletarios, vae procurar exernp1<K na Eu-
ropa, onde _as in~ustrias !abr!-s são !1-deantadas, ~ começa, via européa, .a 
ter .a que~tao soctal, a ter a ·tmnressao desses patzes, de ponulação densa, 
de ~ndustnas avançadas, oue podem regular o trabalho das fabricas, a sua 
hygtene ·e etc. ; sunpondo ~er resolvido a questão soci·al. · · 
. O Governo que não estuda a. s;tuação do Brazil. sinão pelo.s livros 

vt!ldo~ da Europa, começa . a sentir que -o resto do BrazH se . a funda na 
mtsena e com elle os recursos que o Governo tinha oara continuar .nesta 
falsa ·politica. eco no mica. . . -

Pois be!ll; ahi est~ o ca.mpo. Houve._ pol\ém, doutor~ em. agri~ultura 
que se cnfettaram aqut e alh cQm o~ galoes de estadistas e vieram dizer 
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d tal cultura em que e11es tinh~m empre-
aos lavradores que aban onassem melhor compensação d~sse. · 
gado,d~!a i:~~ ~~:~~~~~~o;e:~:ero~tr~r~~l~~ma, não sa~endo que . os capitaes 

que l~mdase:St~b~~~~n~~os~iuse~~:~ç~~~ço;:;~~~7ic~:Pt~~e~st:ia~~\hsa~birem a 
.- lt~ re 0 acima do seu v-alor, com juros tão colossaes que nas reu-
~~ge: est~an~elras de estrada-s de !erro f~r~m :ecebidas com ~pplausos a~ 
declarações das directorias, que dao grattftcaçoes _:aos se?s dtrectores re 

résentando verdadeiras fortunns annualmente, e. nao se v1~ ~ ~overno ter 
~m gesto energ'.co, abater as tarifas alf.~ndeg~na·;;, para . dtmmutr a c_arg_a 
do ·proteccionis~o, de _accôrdo com a res~stencta )a posstvel .pela c!lpttah-
zação feita das md ustnas nascentes do pa1z. . . 

· ·Sobre a -sêda, por exemplo, cre'JU o 'J.overno? na pauta >das al_fande-
gas, forte, •pesadíssimo imposto, mesclado. de van~ntes que anarchtzaram 
desde logo a arrecadação. Pois bem; p.atz _ que na o exporta esse genero, 
guardava a distancia respectiva de populaça5}, etc. ,_ penso que nRs alfan-
degas pouco consta ou quasl nada . desta . e:c1;1ortaçao, porque ~lia ~e f3:z 
por contra·bando, e faz-se porque, amda dtvtdmdo com o funccto;narw crt: 
minoso oparte do lucro, ainda assim dá resultado, porquanto <> tmposto e 
onerosissimo. · 

Pois ·bem, Sr. Presidente, neste ponto de vis~a na~ional,_ não neste 
ponto de vista do Governo, d;eu f'Ste resultado: na o fo1 _poss!vel -crea~ .a 
industria da sêda porque ninguem ;'e dedi:::a, mesmo corri tmpostos p:ohtbt-
tivos . sobre a sêda estrangeira. a se:ne'hante manufactura no Br::tz1l;, 1", 
ponque semelhante industria não seria compensadora dos esforços fettos; 

. 2", . porque mesmo que fo&se com pensadora não valia a pena fabricar .sêda 
no. Brazil oporque o seu preço .para compensar o custo do trabalho co113 a 
propria fabricação da sêda, só poderia ::rer o mesmo da sêda estrangeira, 
e, portanto, não poderia com ella concorrer. Dahi resulta o commercio fa-
zer contrabandos e não veja nisto insulto o commercio, porque, no seu 
ponto de v:sta de intei"!!lediario entre o productor e o consumidor, elle viu 
o seguinte: si fosse ser honrado e hone·sto·, teria de pagar os impostos da 
Alfandega, que encareceria tanto a sê-da que esse producto no mercado não 
encontraria sabida. 

Recorreu, pois, ao expediente de lesar o fisco, porque então poderia 
vender barato e mais, o que está de· accôrdo com o seu interesse de inter-
mediaria, o que não considero, propriamente, lesar o fisco. Sómente les.a o 
'fi;SCO, porque este por sua vez procura tambem prej·udica-l~o . . 

Eu quero s'.gnificar que não considero crime o movimento do interme-
diaria nesse sentido, e relativamente á sêda é simplesmente um fructo das 
leis más, das le:s copiadas e não dictadas pelas necessidades · do povo. 

Opprimido por tan.tas circumstancias que &e dirigem para o mesmo 
ponto, o Governo entendeu que, para povoar, bastaria .attrahir a emigra-
ção e, attrahi~a a emigração para o Brazil, o Governo desde logo pensou 
que estava fetto o barateamento do braço. O resultado foi duplice: 1 •, as 
correntes se adensaram em ponto·s unicos; s·e con.densaram em pontos 
unicos, porque foi · uma verdadeira condensação; 2", ao passo que esta mes-
~a e~i-gra,ção, medida transitaria do povoame:lto e povoamento que dev:a ser 

,mtelhg~nt~mente de fór_ma· a .não sacri~icar os naciohaes que teem a posse 
do terntono· e que devta <>bn-gar o emtgrante a se conformar no seu typo 
e · costumes e a se conformar com ·os destinos historiCos da nacíonalidad~ 

· em c~jo seio se abrigou, o Governo de::v~uron e nos resentimos hoje dêss; 
soluçao dada ao problema ineptante . · 

. -Outro ponto muito mais deli:::a.:b e mais transcendente da nossa vida 
nacwnal; lo, a; çlifft;:renciação de typos divers<Jo$ de · hom~ns; _ lfepois a de--



6S3 

formação dos dlaiectos da líi;~gua; finalmente, a segregação da a-lma an-
tiga e ·genuinamente nacional em varias especies diff.erenc:adas na con-
currencia com os elementos estranhos. 

Não só esse· desequilíbrio se observo-ti na propria psychologi:l do povo, 
mas ainda na propria geogra.phia nacional e economica, por assim dizer. 

Houve logo um grande desequil ~brio no primeiro momento, ·antes 
· d·essa differenciação e dessa deformação que a<:abo de delinear. Era o des-
ec:uilibrio do sul, qu~ fô'ra povoa-do nas regiões de clima mai·s ameno para 
onde se destinavam os europeus, em ·detrimento do norte, completamente 
abandonado visto como as correntes immigratorias :Para lá sempre foram 
espontaneas'. A' immigração -es.pontanea o Gove rno nada póde imp.ôr, nem 
póde distr:'buil-a por varios nucleos, porque isso seria violar a liberda-de 
individual. Em lugar de locao\izal-a em nucleos varios , em pontos, zonas 
ou tFechos ·differentes do territorio naci.mal, nu::leos que deveriam ser po-
voados po.r verdadeiros -Colonos agrícolas e approximados de nós pela in-
tercalação <!e colonos brasilei'ros, oe fórma· a nunca ser esquecido pelo i~
mi•grante que aquelle é o territorio- na:ional e a elle obrigado conforme os 
usos e <:ostumes do paiz para onde se tenha encaminha-do, o Governo foi o 
primeiro a ret-ribuir a immigração onde ella era espontanea . 

-De sorte que o desequilibrio foi colossal; e esse desequilibrio coHa-
bor-ado pelo proprio Governo. Longe <le resolver assim o problema do po-
voamento, elle o aggravou, porque, tendo multiplicado o numero di! . braços, 
elle creou para a nossa nacionalidade problemas mai·s graves. Não preciso 
remontar a -esses prooblemas, porque não dizem elles respeito ao orçamento 
da Receita . que ora se discute. 

Mas isso serve apenas para demonstrar que o Governo, para remediat 
o ma,l, intervém com recursos de méros expcxEentes, de méras contempori-
zações. Elle nada remedeia; procura passar sobre es-ses assumptos C.Qmo 
quem passa por cima de •brazas. Elle quer ficar livre d-esse ·pesadello e vae 
mamdando ás gerações futuras o seu pe·sado monte de erros e o seu pas-
sivo não menos p-esado de erros a serem ,·esolvidos . · 

De sor:e que não contribuindo para ' multiplicar a riqueza ·publica que 
eJ.Ie compromette E:empre que intervém com medidas que ou são ineptas 
ou são verdad·eiramente criminosas, o· Governo em uma dada questáo não 
se colloca no ponto de vista braz!leiro e nosso . 

'Elle procura, por exemplo, · saber como a França, ·a Allemanha ou a 
Inglaterra, em circumstancias differentes, resolveram problemas differentes 
embora ·parecidos com os nossos e não duvida em calçar, por assim dizer no 
pé ·do filho uma botina -de J ove. ' 

D~ sorte_ que, quand_o vae colher o beneficio de um resultado, }á lhe 
urge tirar as consequenctas de outros males que se lhe apresentam e que 
precisam ser resolvidos. · 

O Governo assim, Sr. Presidente, nos põe inferior á Siberia, cujo go-
v:rno de pretos, _querendo resguardar o typo africano, primeiro das incur-
soes brancas -da -Europa, segundo· das incursões nativas da Asia fechou com 
u?'la muralha <:hineza a sua nacionali~ade e procurou manter o \ypo de todo 
dtfferente, afncano -dos ·Estados Umdos, um typo africo-yankee, estabe-
lecendo o .g-overno -naquelle ~r~cho do territorio africano a política do~ 
Estados Um dos, mas com a fetçao da raça afri·cana. · 

O Brazil póde não ter muralhas chinezas, mas deve sobretudo cuidar 
de res_ol_ver os seus ·P;oJ>lemas, de accôr<lo com os interesses do ·Paiz . 

Amda hontem o tllustre collega, Sr. Irineu -Machado lembrav-a que 0· 
Go~~rno, efll ~~~ar. d~ sacrifi_cios com arma~entos , deve~ia procurar uma 
pol!tlc~ de equAtbno mternac10nal, como pedtdo pe-lo Chile e pedido pela 
Argentma. 

- " 
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Eu discordo inteirarr.c:"itc .:e::~e cham1jo eç.ui!ibri.o internacio~al, por-

que seria 0 eq1,1ilibrio desigual. Não é crivei 9u~, igualando m~terlalmente, 
mathemat:camente, os recursos de guerra b!a_z1le1ros com o~ .ch1h:nos e ar-
gentinos, nós estejam_os na5 mesmas cond1çoes que os .chilenos e os ar-
gentinos·. · • _ • 

Outro é o nosso terri·torio, outra e a no~sa extensao, outra e a nossa 
população, outra é a nossa vida, outros .os nossos probleJilas, t]Utros os nos-
sos interesses outras as nossas fronteiras a defender . De sorte que, Sr. 
Presidente, não estando encravado entre o Chilé e . a Argen-tina, com ~s 
quaes antigamente se entendiam apenas ps aossos problema.> de defesa m_l-
litar tendo outras nações limitrophes e tendo uma larga costa aberta as 
incu::Sões de outros pa:zes mais poderosos, a -acceitação do equiHbrio po-
deria equilibrar os orçamentos, mas desequilibraria o . poder militar do 
Brazi.J. · 

Entretanto, vamos vêr ahi a intervenção do Governo brazileiro. 
Vamos organizar as nossas forças de accôrdo com os sacrifícios que 

já custam á Nação? . 
·Como começa o Governo? O Governo começa elevando o soldo dos 

officiaes. Di;z; uma metaphora que já chegou a , ser um dos nossos parna-
sianismos ·politicos, que o soldo acompanha a pessoa do official, como a 
sombra acompanha o corpo, de sorte que é inviolavel, é sagrado . 

Os :Vencimentos do lente por concurso tambem acompanham .a pessoa 
do lente, são sacratíssimos; ha a inseparabilidade da sombra d.o corpo que 
a projecta. E vêm depois outros, o subsidio, etc. De maneira que o re-
sultado é este: para equBi·brar a dotação orçamentaria que foi dada afim 
de se organizar a defl;:sa territorial do Brazil, vemos o Governo reduzir c 
numero de soldados, de modo que a figara do Exercito,· que é exacta-
mente a contida nos seus soldados, nas suas file1ras, passa a ser uma 
especie de exercito de Carlos IX, :::ommandado por trefegos cadetes de 
Gasconha e composto de mercenarios, que se empregam, que se alugam, 
que fazem do soldo um verdadeiro aluguel. 

O Governo, no tempo do Sr. Affonso Penna, procurou ainda resolver 
o problema militar. Novas esperanças vieram ao Paiz de que af:nal os 
seus sacri fi cios seriam compensados: decretou a lei do sorteio miEtar. 

Depois, procurou resolver brasileiramente a .questão, evitando o des-
a.pparecimento, sobretudo, da massa de ~onscriptos para os corpos e para 
a instrucçã·o m:litar; ·procurou uma passagem, um meio termo, uma ponte, 
as linhas de tiro. · 

E assim se organizaram rapidas reservas, para attender sobretudo á 
·previsão de qualquer guerra com paizes limitrophes, que já teem reservas 
or~~;anizadas. 

No primeiro anno, a ap.plicação dessa lei com referencia ás linhas de 
tiro fez com que se formassem reservas de quarenta mil homens. 

Surgir-am, porém, os doutrinarias, que entendiam que como na França, 
na Inglaterra, na Allemanha, o ser-viço tinha sido militar obriga.torio, o pes-
soa.!, não se comprehendia essa pal)sagem.. e então resolveu o general, 
creiO que Dantas Barreto, começar a reagir contra isso que chamavam os 
batalhões ·patrioticos, que seriam as linhas de tiro. 

Destruíram justamente a passagem ent.re o regimen do mercenarismo 
e o regimen._ obriga-tor:o, por uma voluntariado meio militar, meio paisano. 
~-que a 1Naçao. se pn;stava, u~i~o a que ella concorria, já pelo seu espírito; 
JR ·pela a!lsenc1a de cultura CIVIca, num povo . inteiramente indis.cip!inado e 
desapropnado •para o serviço da defesa militar. · 

O resultado foi o seguinte: extinguiu-se esta fonte para a solução do 
problema. ~estava a segunda: serviço militar obrigatorio; vieram as razões 



- sss-
economicas veiu a celebre falta de braços, veiu o ' despovoamento dO'S 
campos, v~iu a resistencia, .a resis~encia que a incul~ura cívica, <:. tod9:s 
estas aJ.legações fizeram com que até hoje não se realizasse o serv;ço mi-
litar obrigatorio. . . 

Quer isto dizer 'qüe a Nação continúa a ter um grupo de officiaes, que 
lhe custam .rios de ·dinheiro, succedendo que, como se provou no orçamento 
da Guerr·a um coronel acaba commandando soldados· qu_e C?.beriam ao com-
mando de 'um cabo de esquadra, poi·s que o numero de praças, dividido 
pelas varias unidades de tropa existentes no Brasil, nas diversas regiõ.es, 
distribuindo por todas ellas, ficaria redui!·dt.. a uma esquadra para cada 
unidade; e essa es·quàdra, compostà de nove homens, oito soldados e um 
cabo, v·em a ser comriiandada por um coronel! .;, 

. Não tendo organiiado o Exercito e tendo nisso dispendido avultadissi-
mas quantias, contritbuimo~, ma'.s, para manter e cultivar, em vez de uma 
força militar util á defesa n!\Cional, 'llma tropa sujeita aos caprichos dos 
que commandam ou aos caprichos da sympathia que este ou aquelle lhe 
mereça, vJsto que essa tropa, em vez de ser a Nação .armada, é um ver-
dadeiro nucleo armado, contra a propria Nação, muitas vezes. 

Nem o proprio Exercito se pôde compadecer com semelhante destino, 
nem pôde continuar a merecer do Governo semelhantes medidas que o des-
acreditam. _ 

No problema m]itar, como no problema economico, a intervenção · do 
Governo foi, como aca.bo de dizer, si não desastrosa e ruinosa, pelo menos 
inteiramente inexpressiva. 

· Na ·Marinha, ·então,· não se falia! 
Depois .q'lle ·e·rigiram o Sr. Alexandrino como typo e vulto ·uni co, in-

substituivel na Marinha, o que vimos foi isto: 
O Sr. Alexandrino fez uma reforma, encommendou navios colossaes 

e não curou do pessoa:\ nem de o preparar. Vêem os nav.ios, tripulam-!Il'os 
e o excesso d·e trabalho, a f.a.diga, os castigos com .que se exigia mais es-
.forço do que o organismo de um homem podia dar, produzem uma revolta 
u 1ica em ne-ssa h· storia, no seu genero. ' 

O Governo procu.ra, então, dean.te da indisci'p!ina da marinhagem, oc-
cupar-se do problema. 

Como tratou desse problema? 
Este mesmo Governo, de orientação unipessoal e unica, que é a do 

Presidente ·da Republica, assignou tres mensagens: a do Sr. Almirante 
.Leão, declarando inutil, pernicioso, immoral até, o programma do Sr. Ale-
xandrino; a do Sr. Belfort Vie:ra, refundindo inteiramente o programma do 
Sr. ·Leão; e, ultimamente, a do Sr. Alexandrino, refundindo os anterio.·es, 
inclqsive o d~lle proprio... · 

A,ssim, no problema militar, o Governo age como age em outros pro-
blemas, quer dizer, sem .a menor linha de conducta, ·descosidamente, des-
conchavadamente. 

Sr. Presidente, demorei .;me um pouco em provar que a ·prerogativa do 
Senado não era politica, por isto que não consultava os interesses politicos 
e economicos do paiz; e devo dizer que nem é politica no sentido· vulgar do 
vocabulo, por.que, encerrado o Congresso depois de oito mezes de sessão, 
sem dar, · o que é a materia principal de seu trabalho, sem dar o orçamento 
ao Governo? este Go~erno, visiveh;nente desmoralizado, impopularizac{o e, 
sobretudo, 1mpersonal!zadoi, •pass1ana a ganhar uma personaltdade uma 
po]iulaTidade e um leve verniz de moralização, quando eJ.le, em non,;e dos 
lllltos, sagra,dos e elevados interesses da Nação, nos i!Tlcrepasse da falta 
do cumprimento do dever e declarasse não pod.er governar sinãa. fóra da; 
Constituição e na previsão da uma ruína nacional. 

• '• I 
., 
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Será o Congresso quem _ p::.::.:-i , a.!aJ, o Govern-o não . se _lembrará, de 
. certo de dizer que foi eUe quer,! impejiU os trabalhos ordma-r10s do Con-
gresso que foi elle ainda que impediu que se lançasse mão da indicação 
Home;o Baptista para a Commiss~o de Finanç~s inici~r o trabal~o de or-
çamento e esse mesmo Governo nao se lembrana de "dizer que fo1 elle que 
com antecipação apenas de oito . dias para terminação dos trabalhos {la ses-
são ordinaria, . constitucionalmente marca-da para se ultimar o trab~lho or-
çamentario,- en-viou então a proposta, só ma•ndando as tabellas já em plena 
sessão de prorogação, fóra do prazo marcado pela qonstituição para o refe-
rido trabalho orçamentario. . . 

Não esqueceria, porém, dé certo de dizer como mandou dizer e pagou 
em um .jornal londrino, o Staric[ard, que o Governo só não podia c-olher e 
dar . seus bons fructos em proveito do Brazil, -porque uma o.pposição revo-
lucionaria e tumultuosa l)le impedia uma .sequencia serena, lo•gica e patrio-

. . tica· na linha "de coruluct.a. 
Esse mesmo Governo não rec;ordaria, para serem contestadas essas 

palavras do Sicndard, o que se deu, desde o principio- da sessão, já quando 
elle obstruía os trabalhos do Congresso, no que foi censurado, sendo- cha-
mado ao cumprimento de seu dever constitucional, _pela opposição, já 
quando não cumpria seu dever. ainda constitucional . da remessa das propos-

' ·tas que o Sr. Didimo da Veiga diss·e serem indispensaveis pa!'a o trabalho 
orçamentario, o 'CjUe confirmam todos -os constitucionalistas. 

O Governo não -.se · reéordaria de dizer que demorou essas .propostas 
até o fim da sessão ordinaria e .que só mandou as tabellas sobre as quaes 

·. se faz o estudo depois. da s•essão ordinaria, já na prorogação. 
o qu~ nao diria mais é ·que, depois de ter proposto é:órtes nas despe-

za:s dentro do proprio ministerio,- surgiram desintelliglencias e até éreio que 
v·erciadeiro rolo entre os Srs. Rivadavia Corrêa ::: os demais ministros, fi-
cando o Presidente da Republica com todos e com nenhum, como é de 
costume. 

- O que -o Governo _não diria é que ainda no momento foi a opposição 
pel-a voz do Sr. Octavlo Mangabeira .quem reclamou aqui na Camara inda-
gando qual a palavra do Governo, qual o programma do Governo. 

O que não diria é que .na votação dos orçamentos a opposição acoi-
: mada de revolucionaria, de facciosa, de sectaría por elle, ' esquecidas as 

suas dissidencias partidarias,- as suas indignações, as suas procedentes re-
voltas, ·baixara a bandeira rubra da hostilidade e arvorara a de um breve 

· armísticio para dar ao paiz orçamentos equilibrados e que ainda fôi-a no 
trabalho do -orçamento elle proprio ·O pljtneiro a fazer a reunião do Pa:lacio 
do Cattete, eHe proprio o primeiro a desequilibrar no celebre recuo do 
Sr. João Simplicio e· que a opposíção foi quem interveio para evitar que o 

· Governo reeuasse do ·seu programma. · · · 
O que elle . não disse é que no orçamento da Receita,. não tendo mos-

trado ao paiz um programma financeiro e economico para o salvar foi 
ainda o illustre Sr. Carlos Peixoto quem se levantou em nome da oppo~ição 
e reclamou do Governo programma, ~em o que essa opposição traria o seu 

· "e o obrigaria--a ·seguir·. · 
· O que el'le não diria é que durante estas estafantes sessões de traba-

lhos de orçame~tos, toda a vez que elle faltava aos seus compromissos com 
a nação no plano de economias, · as vozes dos honrados Deput·ad-os ?earo 
Moacyr e outros opposicionistas nesta · Casa reclamavam do Governo leal-
dade, fidelidade á palavra dada ao · mesmo •paiz. 

O que o Governo não diria a · favor· de~sa opposição é o •que elle Go-
':ern-o mand-ou pagar no _estran~éiro para ser ella acoimada de anti-patrio-
t~ca, e que elle nos ultlmos d1as dos traba.Jho.s parlamentares procurava 



- 657-

abafar a voz dessa oppos1çao debaixo do dever que o patriotismo lhe impõe 
de dar orçamento, contra o pedido do ernprestirno de 10 milhões esterlinos 
que o ·proprio relator da .receita, amigo. do Governo, confessa que é desti-
nado a pagar contas legalmente autorizadas, pagar dividas por contractos 
Legalmente feitos, confessando, ao mesmo tempo, que a sornma de 200 mil 
contos a fortiori, se refere sórnente a esses sub-títulos, desses que a lei 
manda' contractar, · não se referindo, entretanto, a outros sub-títulos pelos 
quaes o Governo derramou de uns .para outros pontos verbas., corno fossem 
nos estornos, nos avisos reservados e até hontern .pelo classico et cretera, 

. e finalmente, por lançar mão criminosa dos fundos de resgate e de garan-
tia, e, •sobretudo, dos depositos da Caixa Econornica, de <J.Ue devia ser 
guarda fiel. 

Ora, quem governa, quem está inspirado de um espírito governamental? 
E' este Governo anarchizador e dentro do seu proprio seio revolucionaria, 
tendo o Sr. ·Ministro da Fazenda assediado de todos os lados pelos outros 
Ministros, e mais ferrenhamente pelo Ministrp da Viação, é ainda este Go-
verno quem em votaÇão recente no orçamento da Viação perliu, solicitou, 
acceitou urna emenda c'e 30.000:000$ para obras na Central, e, quando a 
op:posição levantou seus gritos querendo saber que destino ia ter essa dota-
ção, falseando seus compromissos, vota contra o pedido que fizera á Com-
missão res•pectiva da Carnara para obter a rnesrn~ verba. · 

u.s. "- F.x._ Sr_ Presidente, que quem tem guardado urna directriz. Uil'"' 
linha, é unicajilente a opposição. Verdade é que devo resalvar entre os pro-
prios arnigõs do Governo alguns homens sensatos, homens de fé, de patrio-
tismo, que teem concorrido" com os seus votos em urna ol;!ra disciplinar, par-
tidaria e sobretudo de urna grande independencia de caracter para que o 
Governo seja fiel, leal e honesto na pa'lavra e nos compromisso-s que assume 
com a Nação. . 

Mas, Sr. Presidente, depois de tanto esforço, de tanta dedicação, de 
tanta luta examinemos o que seja o chamado equilíbrio orçarnentario pedido 
pelo Governo .. O Governo ,pede o equi'librio entre a lei que fixa a despeza 
e a lei que orça a receita. Mas, ao mesmo passo que o Governo está recla-
mando esse equilíbrio para o exercido vindouro, nós vemos que o Governo 
manda guardar nas ·pastas das Cornrnissões desta Ca-sa, pedidos de crerlitos 
inadiaveis, de compromissos sagrados que terá que pagar. Elle esconde por 
subterfugios á Nação . a verdadeira situação em que se encontra; e <J.Uando 
não pôde mais esconder por esse processo de <ielongas e demoras ná vota-
ção dos creditos1 elle procura no ernprestirno _ ernbrulhádo em cauda de or-
çamento tapar .,_ rombos que sua inepcia e os ·seus crimes abriram no 
Thesouro, sem »e e~p·Jicar com a opposição, sem se explicar á Nação, a 

·quem novos sa·crificios se vae exigir, a approvação da autorização ampla, 
sem discriminação, sem se saber as condições da obrigação nova assumida, 
que não é assumida nem pelo Marechal' Presidente nem pelo general chefe 
do P. R C., nem ·por nenhum dos Ministrps que são a favor aos que com-
batem ·a emenda; mas assumida exc·lusivarnente pela Nação, que agora quer 
saber corno se applicarn as suas ren<ias e porque se contrahern novos com-
promissos. 

Ha nada de mais natural, Sr. Presidente, quando ·si faz um ernprestirno, 
do que .a Nação exigir, pedir e positivamente irnpôr áquelles que em seu 
nome vão apossar-se de um ernprestirno ou assumir qualquer obrigação e, 
sobretudo, fun<iar novas dividas, que e:lep!iquern quaes são as condições 
desse ernprestimo, porque o tornam e <J.Ue a pp!icação vão dar a esse di-
nheiro? 

Porque gastaram 200.000 contos? 
Em virtude de que autorização legislativr:.? 
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n1ostrem essa autorização, deem esses esclarecimentos, mostrem que 
ninguem praticou um crime e a Nação se conformará e pagará as suas 
dividas. 

Mas exigir da Nação, a unica que vai ficar ·obrigada, que fai ficar sub-
mettida á obrigação, eXi:gir de,la que abra mão do seu direito, de saoer em 
que condições vae ·ser lançado o emprestimo e porque, é .um absurdo, e 
uma iniquidade e é sobretudo uma immoralidade! 

Não é, portanto, extranhavel, Sr. Presidente, que num paiz que deve 
viver ás cla.rás, .sem comer dos gemmos, como dizia o Sr. Ramiro Barcellos 
a respeito do "viver ás claras" dos rio grandenses ... 

O SR. M'ARÇAL EsCOBAR - Dos . positivos. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Dos rio grandenses positivistas. 
Mas, Sr. Presidente, foi portanto no cumprimento desse dever que a 

ordem constituiconal, que a boa norma Republicl!na, que sobretudo os gran-
des deveres nacionaes impõem a cada um dos Delegados da Nação, Depu-
tados que somos e delegados della, foi no cumprimento desse dever que a 
opposição se levruntou- e intimou o Governo a correr o véo dos segredos entr·~ 
os quaes elle pretendia guardar o de esbanjamento dos 200.000 contos e 

. entre os quaes está tambem o dessa exigencia de mais 10.000 mHhoes para 

. esses pagamentos ... 
{) SR. PEDRO MoACYR - Quantia aliás julgada insufficiente para cobrir 

os enormes rombos... · 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... quantia essa insufficiente para cobrir 

os rombos com que andou arruinado o Thesouro Publico. 
O SR. PEDRO 1MOALYR - Conta-se ainda com· a venda do Rio de janeiro 

e do Lloyd, que montam em perto de 80.000 contos. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Mas, Sr. Presidente, ainda foi a VOZ 

do Sr. Irineu Machado, Deputado da opposiçãu, que levantou deante do Go-
verno essas nobres palavras coherentes e patrioticas, de não lhe negarmos 
os meios nem ·leis _ de meios, mas de exigirmos, em nome da propria Nação, 
com quem temos os nossos compromissos, exigirmos explic.ações_ e esc.Ia-
recimentos afim de que a propria Nação pudesse comnosco se conciliar no 
voto dessa questão ... 

O SR. PEDRO MoACYR - Convém accrescentar que essa delicada ques-
·tão do emprestimo só póde e deve ser tratada regularmente, com tempo, e 
não de afogadilho, á ultima hora, . em uma cauda de orçamento. 

0· SR. MAURICIO DE LACERDA - Mas, Sr. Presidente, foi, portanto, essa 
tarefa revolucionaria·, como mandou dizer e pagar para dizer no exterior 
u Governo, largamente aemonstrada pela curiosioade do St;pndard. . 

P.ois bem, é nesta atmosphera em que se arrima cada !!ma da:s barreiras 
que separam e separarão o Governo a:ctual da minoria, que nos veiu pedir, 
á · rabadilha de um orçamento, uma medida como quem escondesse o furto 
ou objecto alheio sob os refolhos da saia, uma autorização para o Governo 
contrahir um emprestimo. Mas, Sr. Presidente, pode e·ste emprestimo; ao 
apagar das •l.uzes, sem uma devassa, sem um inquerito par-lamentar, regu-
lar, sobre a situação financeira do paiz, sobre os compromissos que arcam 
e sobrecarregam este paiz, ser autorizado ou ser delegado, vamos chamar 
aEsim, que é quanto valem as auto'rizações? 

Governo que vem confessar. taes necessidades, pedindo, esmolando, 
mendingando a autorização de 10 milhões, que excedeu nos gastos á auto-
rização legislativa e quando elle não .excedeu criminou mesmo não se im-
portando com autorizações nem com leis, . gastando á ufa, sem dar a menor 
satisfação aos seus fiscaes, que é o legislativo, este Governo, de certo, me-
rece da Camara uma autorização dess~? -

N!!o merece, e não merece porque não tem a confiança da minoria, 
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como não a tem da propria maioria, que, a.penas por dever partidario, o sus-
tenta. Digo assim porque a minoria que não tem este compromisso seria 
vão e estulto .que a ella o dominador, que rtao tem a confiança do ·paiz e que 
lhe compromette o destino e o futuro, viesse pedir, a essa ~in~ria que .o 
combate justamente por esses , erros, que .J·he desse essa autonzaçao e espe-
rasse obtei-a sem primeiro penitenciar-se ou sem, pelo menos, .assegurar o 
destino a que daria a ella. E' verdade que esta segurança do Governo seria . 
aleatoria, como aleatorio tem sido tudo quanto assegura o Governo. · 

Vimos, por exempio, assegurar a sua neutralidade no p'leito da succes-
são presidencial dias df!J)ois entre duas forças solicitantes - P. R. C. e a 
Colligação - descambar decididamente para o P. R C. e formar o primeiro 
operario da Nação como o ultimo dos sóldados do P. R. C. e depoi-s as 
hostilidades, as derrubadas, as missões diplomaticas dos generaes, te·ntati-
vas de intervenção, emfim todas estas pequenas facadas mis tradições ca·s-

. ti'lhistas que ainda hontem, mais uma vez, foram lembradas nesta Casa 
pelo illustre Deputado Sr. Irineu Machado-. Tudo aquillo que foi lembrado aos 
Deputados do Governo como evangelizado por julio de Castilhos, foi no 
caso do Ceará aqui lembrado pela minha palavra e depois brilhantemente 
pela palavra do Sr. Irineu Machado. Os princípios que o Sr. Julio de · Cast~
lhos declarava irreductiveis pela sua irrefragavel verdade republicana, foraJ\1 
reclamados da intelligencia ·dos homens do Governo, que são homens nas-
cidos ou temperados no castilhismo do Rio Grande {!e Sul, si bem que o 
Presidente da Republica só tivesse adherido a elle depois de presidente. · 

Mas, Sr. Presidente, passemos adeante. O Governo vem pedir á oppo-
sição autorização para um emprestimo, mas onde irá lançai-o? No unico 
paiz que empresta e tem dinheiro - a França. E é sabido que o Sr. Lauro 
Müller, hoje pan-americanista exagerado, depais de ter sido pan-germanista, 
foi aos Estados Unidos e, discretamente, procurou morder os norte-america-
nos; mas o_ que S. Ex. i·gnorava e co-m certeza dolorosament·e viu foi que 
nos Estados Unidos ha muito enfronhado de dinheiro, mas, dinheiro pro-
priamente enfronhado, não ha, porque a organização dos trusts é, lá, espe-
cifica. Um trust póde ser organizado com um capita'i mínimo. 

O SR. MARTIM FRANCISCO - Mesmo as casas americanas não fazem 
emprestimos externos. 

O SR. PEDRO MoACYR - E o capital é mesmo insufficiente para os em-
pregos americanos internos. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Constituem-se sob !l fórina . de socie-
dade anonyma, desde que não offendam a moral e nem a constituição fe-
deral e, sobretudo, que tenham um deposito cuja importancia é mínima. 

Dabi varios homens aventurosos, arrojados, se associare.m e organi-
zarem os -taes trusts, por exemplo, um trust para commerciar sobre terras 
no Brasil part·iu .para a Europa com essa concessão, vendeu-a ao ca.pitalista 
eur-opeu e depois veiu o capitalista europeu pedir ao Governo brasileiro. que 
torne effectiva a concessão feita. De sorte que ha uma porção de riquezas, 
mas não ha propr-iamente muito dinheiro. 

Os proprios bancos, é sabido, quando a Inglaterra teve uma questão 
com os Estados Unidos, estiveram ameaçados de crack porque a Inglaterra 
lhe fechou -()S cordões de sua bolsa. Os Estados Unidos são um paiz. rico 
como o Brasil. Apenas o Brasil não tem tido estadistas e energia para des-· 
envolver suas riquezas, nem condições politicas favora v eis que elles teem 
tido, mas dinheiro pr()Jlriamente, superavit monetario não teem. 

Sómente podem ter os paizes velhos, os paizes que já ca·pitali;~:aram, 
isto é, 'j)aizes onde os títulos valem o que elles valem. Portanto, dos Esta-
dos Unidos a descripta maneira por que nosso eminente chanceller procurou 

·morder o capital norte-american'J foi um .insuccesso. Como hontem d·emonstrou 
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o Sr. Irineu Machado, o Brasil voltou-se, como lhe havia sido denunciado, 
para o Sr. Farqhuar, que é por assim cl::zer, um zangão do Governo Brasi-
leiro, hoje em dia, quer para obter do Governo Brasi'!eiro algumas conces-
sões escanda.losas, quer para obter .para o Governo Brasi1eiro alguns em-
prestimos ba-stante leoninos. · · 

O Sr .. Farqhuar teria sido encarregado da obtenção de um emprestimo 
de quatro milhões, dos quaes se pagaria de tres milhões e meio para a sua 
Brazil Railway e para o Porto do Rio Grande. Mas não foi isso que apurou 
o meu amigo o Sr. Irineu Machado. 

O emprestimo não era de quatro milhões mas de cinco e devia ficar 
com quatro e meio, ficando o restante, 500.000 :!::, á disposição do Governo 
Brasileiro . . 

Quer isto dizer que o Sr. Farqhuar muito gentilmente fazia um empres-
timo para seu pagamento, ficando o Governo com 500.000 X. á sua dispo-
sição, ma!i com a obrigação de pagar os premi os de cinco milhões! 

E a ·Divina Provi:iencia, cuja -influencia ecumenica sobre os povos que 
nella creem, como parece ser o caso do Brasil, investiu sobre. a nossa sorte 
e desviou-nos ' do Sr. Farqhuar, feriu-o com o insuccesso, não obteve este 
emprest-imo. 

Mas <' Governo tinha autorização para este emprestimo? Não tinha. 
Ia fazel-o em uma praça estrangeira, secretamente, innominavelmente, en-
tregue a. um caixeiro que se aggregara ao Ministerio da Fazenda, por -ami-
zades •pe.ssoaes que muitas vezes o apresentaram ao pessoal do mesmo Mi-
nísterio em virtude de serem socios das negociaçõeE: do refenJo cavalheiro. 

O .Sr. •Ministro da Fazenda, que é um homem honrado, com certeza, 
naturalmente, teria resistido ás investidas do Sr. Farqhuar. M'as h a certas 
injuilcções economicas dos polit-icos de pecunia que reduzem o S!'. Minis-
tro a um circulo . muito estreito, e é preciso haver ás · vezes certa condes.-
cendencia, é preciso servir. Isto não ·está ao alcance -do Sr. Riv·adavia 
Corrêa, que .é, incontestavelmente, amigo de seus amigos, mas sabe resis-
tir a esses mesmos amigos. 

·Mas, Sr. Presidente, como eu dizia, o Governo 1 á tenrára, pelos meios 
por que elles •procuram fazel-o quando perdem a consc:encia do seu dever 
constitucional, já tentára morder os ·norte-americanos, e depois dar uma 
facada em alguns ca-pitalistas desprevenidos, pela mão do Sr. Farqhua:·. 

Mlas tudo falhou, não veio o dinhei.ro, e o Governo fi-cou e continú::. 
despro-vido de recursos . , . 

Elle, 'po·rtanto, já tinha dado varios pulos, calculados, tímidos, caute-
losos, quando nos surge, declarando, dentro da Commissão de Finanças, 
pela palavra do Sr. Homer:o Baptista, que ·comprcmissos contrahidos, em vir~ 
tude de contractos, assumidos por força de leis, ou de .autorizações legaes, 
avultavam e!? .200.000 contos, e .que se elle não attendesse a esses paga-
mentos de. dividas, casas das ~a1s. f~rtes ~<> nosso cômmercio quebrariam, 
e o p.ropno ·Banco da ·Repubhca_ ser1a obngaài:l a interromper operações. 

Ora, ~eante de um declaraçao desta natureza, julgavamos que 0 Go-
vern.o _Pedisse um debate amplo, normal, regimental e, sobretudo, franco e 
patnot1co ... 

O SR. PEDRO MoACYR - E por mensagem .especial dirigida ao Con-
gresso : 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - . . . e por mensagem especiai di.rig!dl 
ao Congress·o. . 

Qu;mdo se suppunha que o Governo assim pro-cedesse, elle approvei-
tou o orçamento da receita, po.r assi::n . dizer enfiou~e debaixo das saias 
protectoras da receita, querendo fug:r á nossa fiscalização. 

No. seu plan·o procurou accelerar a receita e, accelerada esta, pelo 
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eme.nda a' sua cauda, forçando a opposição a accei-Senado seria imposta a 
tar ou a negar, sem outro recurso· . M. h d .. d ~ o SR. PEDIW MOACYR - ·Mas o Sr. Senador Pinheiro ·ac a o Ja ev~ 
estar convencido de que a pr-orogativa não passa· . _ o SR. MAURICIO DE LACERDA - Deve-se orçar a receita em funcç~o d: 
.despeza justamente por aquelle meu ponto de vista de q~e a desipeZll .e q~ 
impõe os recursos para a ~eceita, por-9-ue _as despezas sao as n~cesstdad~~ 
nacíonaes que impõem ao f1sco a appl!caçao das suas arrecadaçoes. .Isto e. 
axiomatico e vae send·o até accaciano. . . _ _ 

De sorte que, até na sciertcia das fmanças, a antec1paç~o da v~taç~o 
da receita é um erro, {J_uando não ~ um crime, contra a propna or·ga~Iza_çao 
economica da sociedade actual, porque v.ae _onerar ~ gravar o _contr1bumte 
desnecessariamente. Pois ·bem; a Comm1ssao ode F-1nanças ouv1u o relato-
rio feito pelo honrado Relator da receita. O paiz ficou in.formado de que ~s 
gast~s attingiam a 200 mil co !'I to;; e que o qoverno. quena uma autonzaçao 
para um emprestimo de 10 m•.lhoes de esterlinos aft~ de attend.er ao paga-
mento dessas -dividas e evitar o crak da praça do R10 de janetro e outras 
do Brazil . · . . 

·A par dessa informação, era o Gov-emo. apparecendo, aqui e lllh, s~
cretamente e em segred~, a pedir ou a solicitar a venda do couraçl!dO R10 
de fa!Wi!f'O e O arrendamento ·dO L!oyd, com CUjO prO·dUCtO completaria uma 
somma que attingi.ria, além dos 200 mil contos, á cifra, com certeza exce-
dida sem autorizaçã-o legislativa, das despez'ls feitas e sobre as quaes elle 
prócura e acha que .deve guardar segredo. 

Assim, emq'uanto pedia a nossa confiança politica uma medida para se 
salvar e . solver o.s compromissos, com .que onerara o paiz, aliás, com a c.QJ-
Iaboracão passiva do Congresso, o Governo dava ·O depoimento· de sua póúca 
idoneidade moral na solicitação com que acompanhava o pedido da autori-
zaçã·o legislativa, declarando que tinha gasto 200 mil contos pela fôrma por 
·que o fez. 

-Deoois, era o proprio Governo, dando uma prova circumstancial dessa 
pouca· idoneidade moral em torno dos argumentos com que pedia o em-
prestimo ·ou .a autorização ampla, procurando tudo, depois de negar que ~ 
pretendesse fazer sem autorização do Congresso, realizar a venda do Rio 
de Janeiro, sem autorização do Congresso, e O· arrendamento d.Q Lloyd, sem 
essa mesma autorização. · 

IDe sorte que elle, ao mesmo temoo que pedia em confiança a autoriza-
ção para levantar dinheiro e applical-o· sobre · títulos genericos, era o pri-
meiro a dar á opposiçã.Q os mais justos receios e os melhores motivos de 
desconfiança para J,he negar semelhante autorização em termos tão amplos. 

A opposição, di·sse-o o Sr. Irineu Machado, e eu o repito, não nega .ao 
Governo orçamentos, não lhe nega meios; mas a opposição nã.Q dá ao Go-
verno, em çQ;nfia.nça,_ autorização de mei·os, quando elle já tem exorbitado 
em .QUtr~s autonz.aç~es,. por tal forma, em tão grande extensão, que os 
compromtss-os e !ls ~1fftculdades do momento presente não são mais do que 
fructos de autonzaçoes da ordem desta que elle agora pede em cqnfiança 
ao Poder Legislativo. 

Como, Sr. P.resi~ente, dar remedio a uma situação, oomo dar ao Go-
ve:no uma . auto·nzaçao para um emprestimo que vae justamente procurar 
evitar ?S desastres, as· consequencias desastrosas ·que esse desastrado Go-
verno 1mpôz ao curso das finanças publicas, como se vae justamente no 
m?m.ento em ~ue se pede dinheiro para fazer parar esse' curso anormal, 
cnmmoso, dehctu~so e vergonhoso da administração pablica fornecer ao 
Go·verno, mais uma vez. uma autorização dentro da · qual elle' não irá mais 
do que permanecer e do que incidir nesses erros, nessas vergonhas que 
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consistem no desvio das ver·bas, nesta situação sem sabida, como elle pro-
p.rio já confessou? 

Mais uma vez, Sr. 'Presidente, a opposição sente-se apoiada pela syrn-
. pathia generos-a daquelles politicos que não alugam as suas consciencias, 

que, embora se s.ubmettam á disciplina partidaria do Governo, não collocam 
:1 politica pesso·al do caudilhismo a-cima da politica nacional. 

IE' por esse motivo que a op posição· -parlamentar sente que neste mo-
mentq, forcando o Governo· a fazer luz sobre os escandalos e crimes que 
gravam o Thesouro e a vir perante a Nação abrir . as burras do· Thesou-r", 
onde tantas mãos occultas surrupi'll.m o dinheiro publico, o dinheiro da 
Nação, forçando-o a vir perante os seus- juizes e fiscaes submetter-se re-
cublicanamente á fiscaJ.iz'lcão .da Nar.ão. de aue elle é acenas um manda-
tario, cumpre com o seu dever. A Nação Brasileira neste momento quer saber 
como a arruinaram. como a oneraram, como a endividaram, como a torna-
ram empobrecida, de rica, prospera e feliz que foi! 

Nisto não· ha mais do que o exercício de uma p.rerogativa, •que é jus-
t'lmente a pratica do· systema republicano, á qual fogem os Governos que 
de republi-ca só teem o rotulo e aue se enfeitam no poder pessoal com o 
nome ·de verdadeiros monarchas absolutos. 

Pois então é nesta situacão angustiosa q'ue o Governo quer preci'Pitar 
uma autorização; é iustameilte no momento em ·que a situação estran11;eira 
está a'balada pela politica internacional, em que são· orecarias as condições 
oara dbtenção de aualnuer emorestimo. em aue a situação -da nossa vida 
interna, da nossa vida financeira está desa-creditada, por estes e -outros des-
manélos? 

E' neste momento em que a situação internacional do Brazil é uma 
situação justamente de paiz tropicaL de paiz •quente, de paiz dominavel, 
de verdadeiro nani-co financeiro na Europa, que o proprio Governo, para 
l"atisfazer ·aos interesses _d'l politioa, ateia a revo!ução no nort-e do paiz,-
lança o facho da revolução? 
· Pois então este Governo por acaso oensa que haja capitalista capaz de 
fornecer o dinheiro a um Governo periclitante, porque o perigo- -de se ati-
car o facho da guerra -civil é justamente este: quem primeiro o atiça sem-
ore acaba .r.ahin~o. Não é o Governo -aue vem declarar. nesta Casa. pela 
voz do leader. que as aopasições ooprimidas, sem U.berdades ooliticas, em 
Jogar dos recursos or-dinarios do hJabeas-corpus, da ·protecção judiciar!~t, ::lo 
l'lriW manto <ia iustiça nacional, ~tssegurando a cada um, no seu caso. a ora-
tka de . um direito ·ou o respeito de uma lei; não é o le'(J.der quem vem dizer 
aue o .recurso df!s opposições oppf'imidas é 'justamente o recurso das 
armas? 

Não foi elle -que declarou que o movimento deste famigerajo baadido 
!lo !'ert~o. nue é o padre C icero. fR.mlliO hoje dos interes•ses da olygarchia 
A-ccyoli? -não f o'. ·o ledder da maioria quem ensinou a primeira oa'!avra 
revoluciona.ria ao .P~aiz, justificando no Estad0 do Ceará o levante das op-
posicões · ooorimictas, carreadas e cerceadas em suas !ih ~rdades oolitica~. 
quando se sabe aue a oooosição nacional aoôda disso o Governo de que é 
P.xoress~o nesta Casa, mais eminente,- ou mais eminentemente sy.mbo!ica o 
leader?! ' 

Pois não sabe elle aue as ooposicões di.zem ·aue o Governo Federal a~ 
des~oja de. ~ua_s liberda~des politica,s, fere as autÕnomias dos •Estados. es~ 
ban)a os dmhetros oubhcos entrados para o Thesouro desrespeita o Con-
~resso. _faz candi-dato_s . á pr~sidencia da Republica e' sobretudo prati-ca a 
tmmorahdade na admmtstraçao? · 

. ~~o foi elie .quem ensinou .que o recurso para estes direitos, que a Con-
~tt tlllçao i!S·~í),Zttra, e:ram nul)os e que a protecção da justiça, com a prote-

. ' 
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cção moral dos homens cultos, era tambem nu lia e que · a reacção era pelas 
armas? Pois é um paiz nestas condições, offi.cialmente declarado confla-
grado. pela palavra do leader, pelos telegrammas do Presidente da Repu, 
blica, não só officialmente declarado conflagrado, como officialmente con-
flagrado, que pensa obter um emprestimo? E' impossível! Pois, então não 
se . vê lá fóra, que este governo, como ·bom governo sul-americano, devia 
viver debaixo da .impressão de obediencia ás leis, de respeito ás liberdades 
como viveu o governo do Sr ~ Prudente de . :Moraes, desapoiado das forças 
armadas de terra, sem forças militares de mar, sustentado na consciencia, 
na probidade e sobretudo no zelo fetichista dos cidadãos, que ainda culti-
vam o amor ·á lei, o amor á Constituição Republkana? Pois, o S.r. Pru-
dente de ·Moraes, cujo .governo parecia cvür ao primeiro sopro, não 13e sus-
tentou pelo seu amo.r á Constituição, pelo seu respeito irrefreavel a todàs 
as determinações do direito e da lei, não se sustentou. apezar do desapoio 

· das armas, e até de attentados á sua pessoa e á sua vida, escudado na lei? 
Não. ha governo, Sr. ·Presidente, ao contrario, apoiado que seja pela 

·força dos canhões, que se possa sustentar, depois de haver surrupiado· a 
liberdade humana, depois de haver esbanjado o dinheiro nacional, não póde 
haver, digo, ·governo que se sustente, quando elle é o primeiro a .declarar 
que a lei não deve ser respeitada, quando é o primeiro a proclamar que. 
para obtenção d·as prerogativas ·Constitucionaes, a reacção deve ser pelas 
-::rmas?! Pois não é o leader ,to governo que prega a revolução?! Daqui, 
pois, o aconselho a .que estenda a logica do seu argumento parallejamente 
:t favor dos reclamos das opposições. nas rec'.amações que estas fazem ao 
?.residente da Republica . e assim não ·poderá elle evita.r que ellas clamem 
pelos seus d·irei tos·! · 

Que ·diz o Sr. Ruy Barbosa, que ·disse a Colligação, que .dizem 
todos os politicos que combatem o Governo? Dizem ~que o Governo fechou 
a garganta do paiz, onde ainda possa passar uma sombra de ·verdade e 
a aperta em sua mão de ferro, ·que a vae estrangulando aos poucos, até que 
um dia, livre da critica da tri·buna parlamentar, possa então fechar as tri-
bunas da imprensa e dentm do estado de sHio acabar de liquidar a situação 
em favo.r do P. R. •C. 

. Que disse o · Sr. Ruy Barbo·sa no Senado? Disse, desalentad·o, .que .fa-
lava daiE como de um deserto para uma ruina. Disse ainda o Sr. Ruy 
Bar.bosa que a caudilhagem devasta e que o assas sínio é a fórma de re-
solver as questões politicas. Quem fez a Colligação se revoltar? 

Ou e diz o Sr. Franco Rabello? 
Que diz o Sr. Clodoaldo da Fonseca? 
Que dizem os Srs. Dantas Barreto, Se abra e tantos outros? Todos 

elles não nos diz.em, não nos affirmam que são patentes os intuitos de a.g-
gredil-os e. que ·O Governo Federal não os occulta, mesmo com o Congresso 
aberto? E que dizem elles? Que a autonomia dos E·stados está ameaçada 
e que tudo lhes impede de gov-ernar. E. quandc não se tem a liberdade de 
governar, o recurso que ha é appellar para as armas. E' a propria pala-
vra do governo pregando a revolução . Como vae pedi.r ás praças estran-
geiras, numa situação de commoção, que ellas o acoroçoem, amparem e co-
adjuvem, ·como nessa situação do Ce!!rá e como nes•sa situ'lção de Alagoas? 

. Como o Governo pórle impedir que ess-as -praças estrangeiras ignorem 
esses tristes e degradantes factos ·da nossa política? 

·Não, Sr. Presidente! A opposição quer, primeiro, severas prestações de 
contas. Os constitucionalistas invocaram como a melhor conquista -·a ce-
lebre tomada de contas. O que a opposição parlamentar quer é o cumpri-
mento dessa dis posição constitucional. O que 11. opposição parlamentar quer 
é que elle vep.ha dizer á Nação unicamente a verdade, confessando o seu 
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crime e penitenciando-se de seu erro. O que a oppos1çao parlamentar quer 
é .que o Governo dê o seu depoimento franco e leal á Nação, para que a 
Nação possa então coadjuvai-o efficazmente. Mas, longe disso, a Nação 
pensa que elle não é uma delegação do po•Jo, não é o seu mandatario; é 
antes ·O cominandante do paiz, é um empossado de uma das posições em 
que o paiz perde a vontade ·e a transfere toda ao seu delegado, e o em-
possado entende que governar é coagir e sobretudo contrariar a Nação . 
(Pausa.) · 

1Mas, S.r. Presidente, uma unica instituição a quem o Governo presta 
as suas contas, po·r força do mecanismo da conta.biHdade, é o Tribunal dr 
Contas. Mas, o que ·é essa fiscalização do Tribunal de Contas, nós vemo~ 
bem ·O que possa ser .. O Tri•buna• fiscaliza e, se impugna, o Governo r'C'-
gistra sob protesto. E registrado sob protesto, ·em Jogar do voto susp~nsiv·~ 
do Tribunal de Contas, esse contracto que foi classificado de excessivo dr , 
autorização legislativa, quando não classificado illegal e immoral, continú~ 
impavido, sereno e jurídico . (vamos dizer assim para forçar o termo) 
produzindo todos os seus effeitos e creando todas as obrigações, até in-
stituindo novas. E, quando o •Congresso vae tomar contas com a Con-
stituição na mão, ·o Governo foge da tomada de contas, della não quer saber 
porque lhe repugna sab'er que existe. Depois vêm os creditos supplementa-
res para reforçar a·3 verbas, visto como esse contracto não -estava autorizado 
pelo Poder Legislativo. 

O Poder Legislativo começa por approvar verba sQbre verba, o <J.Ue é, 
por assim dizer, um placet indirecto da violação por parte do Poder Exe-
cutivo da ·autorização legislativa, do excesso que já fez sobre a mesma au-
torização. O regimen é e deve ser forçosamente um regimen anarchizado. 

Uma fiscalização destas, quando não é nL!lla por si, 'está annuKad·~ em 
seus effeitos. O mais· é rhetorica, é palavreado, é poesia. · 

·Mas, Sr. Presidente, na formação dos ·orçamentos, o Governo ex1ge 
o sa·crificio de orçamentos equilibrados, receita e despeza. P.ois bem, o Go-
verno sabe que todos os defícits annuaes correspondem exactamente á ci-
fra a que montaram, no mesmo. anno, os creditos supplementares, salvo um 
ou outro, determinado muitas vezes pelos coutractos da prata, terras, etc·. 
etc. 

Mas, Sr. Presidente, o Governo que disso sabe, que conhece perfeita-
mente os effeitos desses o.rçamentos, por assim dizer feitos pelo Executivo, 
ou, por outra, de um orçamento fóra dos orç~mentos, o Gov.erno continúa 
na pratica de creditos supplementa.res, ainda mesmo ·depois de aberto o re-
clame enorme que se fez em torno do seu programma: os creditos sup-
plementares crescem de maneira assombrosa. Mesmo .quando os orçamentos 
já estavam nesta Casa, eu me recordo de ver em uma ordem do dia, Sr. 
~residente, em votação, verba no valor de 6.000 :000$000, quer dizer, o tal 
saldo apurado, ·penei!ado pelo Ministro da Fazenda para o exercício de um 
anno·, foi em um só dia avançado, foi Clntedpado por uma sangria d·e 
6. 000:000$000, em uma votação da C amara, para o Thesouro N acionai. 

Não j::Ód·e ser, Sr. Presidente, nessa collaboração do Congresso e do 
Governo, sa-lientada com muita propriedade pelo eminente Relator da re-
ceita, não póde ser nessa collaboração insensata, indigna, de ambos, do 
Governo e do Congresso, do Governo que pede e do Congresso que cede 
nãQ póde ser o equilibrio orçamentario o trabalho do equilibrio da receit~ 
e da despeza, essa vasta e difficil acrQbacia de manter assim no mesmo plano 
um e outro, afim de evitar d.efícits, si não um sonho, uma infeliz mentira 
constitucional. 
. Assim, Sr. Presidente, si .os orçamentos sahem equilibrados, ·desequi-

·hbra-os o Governo pelos tae3 extra-orçamentos ou creditas S_tlpplementares; 
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si os orçamentos sahem des~quilibrados, o Governo procura desviar para 
cima 'Cio Congresso essa culpa; si · sahem equilibrados, ainda, o Governo 
começa a .solicitar ao Legis.Jativo e este com a maior clemencia começa a 
dar creditos sup.plementares. Um só delles, muitas vezes, cobre toda uma 
tabella orçamentaria. · 

Pois na Marinha não se viu cortar no orçamento verba ·para combustí-
vel verba para alimentação, e outras verbas para conservação das unidades 
de 'guerra, em um valor de 3. 000 :000$ papel, e não se viu, na mesma Ma-
rinha, incluir 2. 000:000$ ouro para pagamentos de contractos assignados 
sem autorização legislativa? 

E' possível equilíbrio financeiro? E'· possível dizer que orçamentos 
equil-ibrados sejam tudo? Não são cousa a·lguma. 

A ·primeira providencia que salientava o Sr. Carlos Peixoto, era a de 
que não poderíamos augmentar a d·espeza sem que, por outro lado e imme-
diatamente, apresentassemos emenda indicando a nova fonte da receita pela 
qual se accudiria a tal despeza. . 

Que tenha f·eifo isto, a.qui só vi um Deputado, o meu eminente amigo, 
o Sr. Martim Francisco. 

O SR. MARTIM FRANCISCO - Lembrei .augmento de receita, mas tive 
de recuar, tendo contra .mim a opinião. quasi geral. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. não foi feliz augmentando a re-
ceita; eu fui infeliz de· todos os lados, quando augmentava a receita e 
quando diminuía a despeza. Um dos distinctos collegas observa que não é 
precisamente de orçamentos equil!brados que necessitamos. Ponderarei que 
de orçamentos equilibrados necessitamos, · embora elles se desequilibrem si 
os Ministros não são tambem equilibrados. . 

O _principal, portanto, nos orçamentos, seria cohibirmos, como dizia o 
Sr. 1Carlos Peixoto, da iniciativa da despeza, sem lembrar receita correspo:t-
·aente, ·systema este que a 'França já adoptou; depois de nos cohibirmos, 
digamos, por uma força inhibitoria, de collaborar nos desperdícios, ou, por 
outra, depois de entrarmos em um meio termo que não parec.esse a ·um ce-
lebre j ornai governista "a vesania da poupança", isto é, de ficarmos em 
situação de satisfazer ao· .Toma! do Commercio, que é forreta, e a O Paiz, 
que é ·perdulario, teríamos outro tponto a precisar. 

Fixada a despeza e vota·da a receita de modo a haver equHibrio, seria 
mister impedir, por qualquer fórma, por qualquer processo constitucional, 
e até por uma reforma de Constituição, visto que este ponto está a provocar 
a ruína do paiz, e a Constituição não póde vigorar para que o paiz se ar-
ruíne, impedir, digo eu,. que o Governo tivesse o recurso amplo dos creditos 
supplementares. · 

Só assim, como disse o Sr. Carlos Peixoto, teremos orçamentos equili-
brados, mas orçamentos equilibrados com homens equilibrados no GovemtJ. 

Depois disso tudo, munida a machina administrativa dos apparelhos, 
antepargs, parachoques e engrenagens que por assim dizer refreassem os 
desperdícios, cohibindo as d·e!'pezas multiplas, que empobrecem 11 Nação, 
teriam os r; seguinte: o Poder Legislativo promovendo a responsabilidade do 
esbanjador, abrindo inquerito sobre os esbanjamento!' . e, mais do que isto, 
condemnai:Jdo, punindo o esbanjador. " 

Que vae fazer, porém, o Poder Legislativo, na celebre emenda, que 
ainda não existe e que deve vir do Senado, naturalmente retocada pelas 
mãos _de Jupiter? O Poder Legislativo vae ouvir que houve esbanjamento, 
e vae ouvir da bocca do esbanjador; vae saber, eHe, delegado na .Nação, 
que os, dinheiros do pa:iz, por elle rep.resentado, e cujos interesses deve 
defender, foram esbanjados por pessoas, sobre as quaes elle devia, deve · e 
ha de sempre estar em fiscalização permanente, e não esteve; esbanjaram, 
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agora vem a .;onfissão do esbanjador, o que faz o fiscal, em defeza justa-
mente daqueHes' cujo dinheiro foi es·banjado? Deve, forçosamente, para co-
hibir semelhantes praticas, para evitar que os exemplos se rami fiquem e 
outros casos peores appareçam, devassar primeiro a somma dos desperdí-
cios, a sua natureza, e, depois punir os esbanjadores. 

E' este principio republicano que não admitte poderes nem goveJ:nos 
irresponsaveis. Entretanto, de f:;:cto, esses poderes e es~es governos são res-
ponsaveis. E tanto na pratica é assim que; quando o Congr.esso recebe a con-
fissão do delicto pelo qual devia :promover a responsabilidade, eHe Con-
gresso procura remediar os effeitos do delicto, procura· asso-ciar-se ao cri-
minoso para ·evitar que o crime seja punido, toma com elle solida-riedade 
no crime, não promove a responsabilidade e dá-lhe dinheiro para que eHe, 
depois de solver .as difficuldades e passada a crise na qual estava, prosiga 
nos mesmos esbanjamentos com a mesma esperança de igual condescenden-
cia criminosa no futuro, ·por parte do C10ngresso sinão j.gual comp·lacencia 
ou cumplicidade do Congresso em semelhantes esbanjamentos. 

Assim, tudo isto não passa de uma vásta ordem, sustentada nos livros,-
quanto ás nações mais adiantadas e livres, mais apropriada pelo interesse 
dos governos e pela .incultura -dos homens a uma civilização mediana, .po-
bre de estímulos moraes, mas pingues de recursos e expedientes para en-
·frentar as leis e escorregar nas entrelinhas . 

Este não passa de um paiz med:anamente culto, que além ·de mediana-
mente culto, ainda depois é empurrado para baixo porque· tem sobre elle· 
dirigentes medíocres. Pela m'axima comtista, não se admitte que o indivi-
duo mediano possa de!>egar mandatos, saber discernir e eleger homens su-
periores; e por isso é que o comtismo acaba aconselhando a dictadura . 

·Mas, a contrario sensu, o que não é possível é suppor que os me-
dianos possam escolher e discernir entre os medianos justamftnte um 
individuo abaixo de sua esphera mental para dirigir . E quando o es>{ 
colhem ou os obrigam a escolher ou acceitar semelha.nte homem, o resul~ 
ta do é · este : é que a gente se vê na: necessidade de escrever ,livros como ~ 
Sr. Conde I.;eon Tolstoi, de conselhos aos dirigidos, porque realmente os. 
directores não precisam de conselhos; precisam de casa ,/de saud•e. 

Dados os conselhos aos · dirigidos elles se guiam por esses conselhos 
como o do Sr. Fonseca Hermes e encontram logo remedio á situação. Si 
os .medíocres imperam, empobrecem a Nação, furtam a liberdade, esbajam 
todo o dinheiro, diz-se: Não ha outro recurso, é a revolução . E a resposta 
da Naçálo: "Apoiado." 

Vê V. Ex., Sr. Presid-ente, o que ha dentro - dos recursos ' governa-
mentaes de governo ,com que o Congresso possa mais ou .me·nos intemr. 
na administração, e é justamente o unico momento em que no systema 
presidencial .o Congresso administra por . assim dizer, ou intervem na 
administração e no fixar as despezas e no orçar a receita. E' o unico mo-
mento, salVio algumas ·deformações que se ·vão adaptando por tradições 
historicas. Pois nesse unico momento em que o Congresso administra, a 
sua intervenção, salutar, benefica e constituc:onalmente lembrada em nos-
sas leis, a sua intervenção é frustrada e si não é frustrada é annuUada, 
primeiro pelos abusos d-o poder, como bein salientou · o Sr . Homero B.lt-
ptista e depois pela passividade do Congresso, como está dito no- seu pa-
recer sobre a receita," e creio que não injurio ninguem repetindo . 

. De sorte que o Poder Executivo é poder irr*ponsavel," faz o ·que, 
entende, o que bem quer, o que bem lhe parece; o Congresso é um po-
der responsabi!izadó. de tudo mas, por sua vez, irresponsavel. · Ninguem 
mcorre em penalidade e todos são mais ou menos passíveis dessas pe-
nas. Dizia eu, Sr. Presidente, que o Governo, · havendo pedi·do autorização 



-- 667-

para um emprestimo, no momento em que .as ·praç~s estrangeir~~ se e;l-
contravam solicitadas, principalmente a França que e onde elle ma pedir, 
se encontravam já solicitadas ou exploradas, no bom sentido do vocabulo, 
por outros governos que o . tinham antecedido e que palpavam as possi-
bilidade-s cia Qbtenção de -algum emprestimo, . entre os quaes citaremos 
dos paizes balkanicos para onde os interesses ·políticos da propria França 
estão dictando que ella encaminhe seu dinheiro, o Governo da Hespanha, 
paiz, como disse hontem o illustre Deputado, o Sr. Irineu Machado, cujos 
interesses politicos, cuja po.Jitica de expansão, de dominação se consor-
ciam com os da propria França no M,editerran•eo e portanto ditam a França 
a encaminhar de p!'eferencia para lá seus capitaes; .o Governo da Chhla, 
que tambem lançou emprestimo; o da Russia, paiz este alliada natural 
da politica franceza; é, em summa, em taes condições que o Governo do 
Brasil se encaminha para .ped·:r dinheiro á França depois de -ter o Ma-
rechal Presidente contrahido tal amizade intima com ·o Kaiser e compro-
missos de -ordem tão formal sobre missões militares e outras causas ,;tão 
graves quanto essas que d·eterminara::n por parte dos francezes, um es-
friamento de relações internacionaes que a custo se póde esconder, sem 
entretanto haver compensação por .parte da AIJemanha ou -esperança de 
amizade internadonai porque. ·a promes·sa feita ao Kaiser tambem concor-
correu para o ·t:sfriamento das relações allemães? 

A França, naturalmente, se retrahirá deante da solicitação de capi-
taes que nós quizermos levantar agora, porque tem interesse, co-nveniencia 
em ceder esses capitaes a outros povos -e até a ella mesmo que trata de 
melhorar a sua defeza territorial e a sua esquadra e precisa de em.pre'~ . .: 
ti mos, que, ·como h ontem referiu o Sr. Irineu Machado, só não logra-
ram ser cobertos porque os titulas respectivos venciam juro ma:ior ·de mei_, 
J::Or cento do que os antigo:! titul-as de -outras dividas da França, de sorte 

·que elles concorriam para a desvalorização d-esses outros títulos. 
Ora, a França, com. ·esses inter-esses , é ·provavel que não nos attenda. 

Portanto, o Governo, si se encaminhar para a França, ·encontrará . uma 
atmosphera, não direi de desconfiança, por-que o nosso descredito ainda 
não chegou a tanto, mas a uma atmo>:iphera de retrahimento que .elle só 
poderá penetrar assegurando á França a applicação uniforme em todos os 
seus effeitos dos ·seus capitaes a emprestar. · 

Pois bem, Sr. Presi-dente, o Governo, que · se dirige á França, que está 
com esta atmosphera de retrahimento, é um Governo que dentro do paiz 
está em uma atmosphera de revolução, de probabilidade de guerra c'ivil e 
sobretucjo· de incapacidade administrativa deploravelmente desastrosa nos 
effeitos que já se vão tornando publicas e, portanto , esfriando a confiança -
dos capitalistas que nos emprestam. 

Ora, basta o caso daquelle banco. do Espir.ito Santo, para que os 
capitalistas f-rancezes formem, da honestidade. da seriedade do·s nossos 
compromissos, uma idéa bem triste e bem deploravel. 

Ainda hontem ·se salientava, e o nobre relator da receita o confessou. 
que não se póde averiguar a · quanto montam as divida-s ou compromissos 
do Brazil (União, estados ou Municípios) em emprestimos externos. 

Todos os Esta·dos e· mesmo muitos ·municípios do Brazil teem ·con .. 
trahido emprestimos pr-oprios - Amazonas, Pará, Bahia, Rio de ] aneiro, 
S. Paulo, etc., de sorte que não se podem sommar esses compromissos. 

Mas o que se póde averiguar desde logo é que o Governo da União 
. terá ·de responder pelos compromis-sos internwcionaes, desde que esses 
compromissos sejam desattend'.dos nos seus prazos, taxas ou obrigações 
contractuaes. · 

0 SR. MARTIN FRANCISCO E deve responder : permi ttiu-OS ... 



0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Não dir·ei que o Governo deva res-
ponder porque os permittiu, mas deve responder porgue internacional-
mente fallando ou falland.o sobre .a personalidade internacional do· Era-
si!, com quem o capitalista estrangeiro contrahiu o emprestimo, foi com 
o municipio ou Estado brasileiro. Sendo assim, o proprio Governo bra-
sHeiro na Conferencia de Haya creou o caminhd justamente perigoso. para 
o cumprimento dos emprestimos, ou fugir ao cumprimento do pagamento 
das dividas do Governo da União. 

Quando o Sr. Manoel Drago pediu que, para a cobrança coercitiva das 
dividas pubJJ.cas dos Estados americanos ou outros , quaesquer Estados, o 
meio a ob~e~~-ar fosse o recurso judkiario ou a sentença pedida assegurada 
pelo Governo do proprio ·Estado que se tinha obrigado a fazer, . quer dizer, 
acabava com os debates por via diplomatica; ICJuan~n o ~~ - Manoel Drago 
propunha isso, para evitar que se trancassem, em desconfiança do callott.. 
as fontes de emprestimos internacionaes, o Bras'! faltou ás su11~ tradicões 
liberaes, recuou desse passo e cobriu com o chavão sediço de caHoteira uma 
doutrina que era eminentemente jurídica. (Não apoiado do Sr. Calogeras.) 

. De sorte que _não se poderão sommar nem acaute!lar os algarismo!> 
desses compromissos internacionaes brasileiros_ 

Quer dizer, o Governo caminha. como muito bem salientou o Sr. Relator 
da Receita, para a mesma situação · financeira que o obrigou a pedir a mo-
ratoria, e caminha agora peor de que então. noraue agora camin'ha ~em 
homens ao leme, sem IU7:es á frente, ás escuras, sem ter uma rota, uma 
directriz, um rumo. inteiramente .anarchizado, desmoralizado e, so.bretudo, 
imoopularizajo! Desmoralizado p·erante o estrangeiro, desmoralizado per-
ante o nacional, dando ao estrangeiro n especta-culo innominavel de "m Go-
verno- que faz cruzadas politicas nos Estados -e que transforma o Exercito 
da União em guardas pretorianos do monte Ararat. 

Um Governo que dá de si semelhante espectaculo e do seu criterio tão 
deploravel cópia, está julgado infallivelmente pelo estrangeiro um 'gov-erno 
revolucionaria, um governo que não governa, um governo que apenas manda. 

Sr. Presidente, diante de todos esses e outros ·phenomenos, esses e ou-
tros symptomas da nossa decadenda, tanto moral como politica, dizia eu a 
i!lustre palitico desta Casa, qua·TJdo interpellado sot>re n rumn que havia 
accordado dar sobre a marcha dos orçamentos a minoria, dizia eu ou~ a 
minoria não poder~a transigir em qualquer momento, sinão dentro das linhas 
que. em nome de todos nós, o Sr. Irineu Machado expoz, declarei que não 
tendo compromissos politicos com os 'homens aue governam e occunarn noRi-
ções na Republica, eu tinha compromissos motaes, compromissos fundamen-
taes com os homens de meu tempo, que ainda ,não tinham surgido á tona nem 
vindo ás posições de governo; que, quando a geração actual desap·oarerer 
ou fôr affastada das posições do- governo e do commando politico p:!.ra dar 
lagar á geração que deve vir, e será a minha, ella ha de me pedir fatal-
mente conta de meus actos e, sobretudo, da directriz de>astrosa dos negocias 
publicas do presente. 

Declarei então a esse illustre amigo ·politico que não podia· nem deve-
ria,. nem ·havia nunca de arresr a minha cabeça diante de s·emelhontes ner-
guntas, desanimado, envergonhado de não ter titio animo nem fibra, nem 
coragem civica bastante de não tJ;"ansigir e, sobretudo, para corrigir na me-
dida d·e minhas forças, evitando que um futuro tão vergonhoso ·viesse man-
char o paiz. 

Por isso, Sr. Presidente, se ex_plica, quando todos os Deputados da · 
opposicão tivessem transigido com o G_overno no seu pedido presente, causa 
que não fazem nem farão. a minha resistencia se offereceria então como 
pedra de toque de uma geração gue ahi vem para evitar que ainda se ac-
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cumulem maiores desastres, maiores erros e onus sobre a herança já tão 
precaria de uma situação já tão cheia de compr~mi~sos; por isso,_ dizia _-eu, 
a minha intransigencia havia de se offerecer entao trreducttvel ate o ultimo 
momento e vencido embora, eu jámais seria convencido, porque jámaJ,; 
quereria 1lev'ar por conta · propria erros desta ordem aos vindouros político;; 
do Brasil. - . 

Vê V. Ex ., portanto, Sr. Presidente, que outra não tem sido a mt-· 
nha linha nesta Casa nem a minha carreira política. 

Fui o pr:meiro que se revoltou, nesta Casa, contra a licença das am-
nistas entendendo que, si a amnistia é uma medida boa, ella não póde 
ser d~da a militar que se insurge contra a autoridade constituída ou a re-
volucionarias cont-ra · a Nação. 

E' isto em virtude e por conven:encia social brasileÍI:a . 
. Reclamava, portanto, uma correcção; no período das amnistias, como 

algumas que teem si-do dadas, algumas vezes, no Brasil, mas tambem, 
não poderi·a approvar os estados de sítios excrescencia, que ainda figuram 
na const:tuição republicana, de poderes di·ctatoriaes, que se não justifi-
cam de modo algum, porque um governo que, dentro da lei, não é bastante 
forte para se sustentar, ·é um governo d-eposto moralmente por toda a 
Nação. 

Por isto foi que resisti, ainda como governista, nesse tempo, aos pro-
prios desej-os do ·Governo. 

Depois, na crise política, quando as conciliações fizeram reinar a paz 
nessa famili-a republicana, onde o adulterio politieo é a formula da fé con-
jugal, fizeram reinar esta paz em que apodreceram; corôa entretecida dos 
politicos, q4e agora se amam e se entrebeijam, foi por isto que, dentro 
da minha resistencia, me fui inclinando para a opposição e para o posto 
de combate, -contra semelhantes praticas, que não podem perdurar e de-
vem morrer. Depois, demonstrei que, longe de ser um agitado e um revo-
lucionario-, contribui, constitucionalmente, fiscalizando, combatendo e até 
coadjuvando o Governo, afim de que elle pudesse sahir das suas irrimen-
sas diffi.culdades, airosa e patrioticamente, para com o paiz . 

. Entretanto, depois de tão nobre estimulo e tão generosas ideias, que 
foram as mesmas que guiaram e teem guiado a todos nós na opposição, 
servir ao rei contrariando_ ao proprio rei, servi·r ao nosso paiz e ainda que 
contrariando aos poderosos, que delle hoje se apossaram, nós vemos o 
Governo armar bandidos .no sertão, expedi-r para os Estados, até então 
em paz, da Republica, ordens e instrucções, ·senão seu apoio material, a 
insurrectos que são patrocinados pelo leader, commovido generos-amente 
em seu favor, e chrismados de defens-ores das suas liberdades políticas 
confiscadas. 

O SR. PEDRO MOACYR - O P. R. C. está fomentando a guerra civil. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Vemos, no Estado de Alagôas, o tele-

gramma indiscreto de um perturbador da ordem, dirigindo-se aos amigos 
do P. R. C., nesta Capital, dizendo que sejam francos, para evitar sacri-
fícios inuteis de amigos. 

E nesta mesma data, em que tal tel~gramma se expede, extrugiu à 
voz revolucionaria do- Governo, proclamando que a unica ·solução que 
ha é o lençol de sangue, que lá vão estender. 

Depois, sãi> as ameaças á Bahia, por um coronel . Pedra, que tele-
grapha direct!lmente ao Sr. Pinheiro Ma'Chado, actual chefe,. de facto, 
das forças de terra e ma•r, .pela mão desastrosa do Sr. Alexandrino de 
Alencar, serv·içal de governos, e do Sr. Vespasiano de Albuquerque pi-
lherico Ministro da Guerra ; depois, é o Governo enfronhando em estadistas 
o Ministro da Agricultura, pam atemorizar um Estado da Federação, que 
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não quer continuar a ser tangido pelo cajado de · pastor d'O Sr. Pinheir" 
Machado. 

O SR. PEDRO MOACYR - Nã-o esqueça o telegramma do Ministro da 
Guerra ao· governador de Pernambuco, perguntando-lhe si ia armar ba-
talhões patrioticos para auxiliar a policia do Estado; etc. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Depois é esse Governo, entendendo 
·que a revolução póde ser feita pelos seus amigos, cont!'a situações esta-
duaes, inimigos delles e, ao mesmo tempo, querendo cohibir, comQ lem-
bra o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, -os proprios governQs es-
taduaes, d·e manter .a ordem. possam armar e sustentar os seus corpos 
de policia. 

V. Ex. oomprehende, Sr. Presidente, que um Governo que préga 
a revolução faz a . revolução; um· Ooverno que parte em Cruzada:s para 
os Estados para favorecer esta ou aquella· politica, servindo-se dos mais 
rniseraveis recursos que .a dialectica politica ainda não póde esconder, vem 
justificar, com mediana mo•ralidade; u.m governo que lança mão da vio-
Ienci'a, dQ sangue, não para continuar sua vida constitucional,• mas para 
reduzir situações á obediencia a um part·ido execrado, um governo, nestas 
condições, symboliza para aquelles que elle ·opprime, que fuzila, que per-
segue-pelas armas federaes, a pTopr-ia predica da revolução. 

Quem faz a revolução, Sr. Presidente, nã-o é, portanto, a opposição, 
como o Governo manda dizer, assegurando que governa ·com a ordem e 
a J.iberd·ade. 

, Quem faz a revolução é quem confisca as liberdades, quem faz a revo-
lução é ·o proprio Governo que ·expede as forças federaes, para esse fim; · 
quem faz a revolução não é a -opposição. 

Pois bem, é contra essa opposição que, num momento de angustia 
financeira, declara não negar meios de gQverno e de administração é a 
essa oppos-ição que elle lacera pela espada de s·eus soldados, qu~ elle 
manda ferir pelas balas do Padre Cícero, que elle manda fuzilar, que elie 
manda opprimir; é a essa opposição, em Pernambuco, em Alagoas na 
Bahia, no Rio de Janei·ro, que elle manda ameaçar. · ' 

E ' contra essa Qpposição, justamente, ameaçada, asS~assinada, en-
sanguentada, que elle planeja o estado de sitio. 

O SR. · PEDRO MoACYR - Si o nobre leader da ma·ioria estivesse pre-
sente seria o caso de se lhe perguntar si, no caso do Governador do Ceará, 
na fórma da Constituição, requis-it-ar a intervenção do Governo Federal, 
para sustentar a autoridade esfadCl'al, ess~ .apoio da UniãQ lhe seria dado. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Bem servido estar·ia o Sr. FraJ!CO 
Rabello si quizesse contar com esse apoio da União. . 

:Mas diria eu que quem faz a revolução, quem a pratica, quem a 
inicia é 'o proprio' Governo Federal nos Estados, é quem, . diabolicamente, 
crêa para as opposições o dever de legitima defesa, ante a aggressão que, 
pelas armas, lhes faz. Entretanto, é esse proprio Gov-erno Federal que 
pensa em conspirações, como já declarou o nobre leader. , . 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA ____, Perguntou o _nobre Deputado pelo Rio 
Gr-ande do Sul si no caso do Governador do Ceará, na fórma da Constitui-
ção, requisitar a intervenção do · Governo Fe~era-1, o .apoio da União lhe 
seria dado. . 

Agor«, direi que o c1so do Ceará, que se tem deturpado; visivelmente, 
nesta 'CIIJSa, é mera, puramente popular. 

Si V. Ex. quizer, trarei á Camara phot·ographias, corroborando o se-
guinte: o povo cearense, armado e municiado, até precaveu de assaltos, 
de assassinos, . as mulheres que se reuniam, -em procissão,· com o retrato 
do Sr. Franco Rabello á frente. 
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O SR. MoREIRA DA RocHA - E' o povo a favor do Governador. 
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - O movimento no Ceará é, meramente, . 

popular. 
O SR. MoREIRA DA RocHA - O movimento em favor do Sr. Franco 

Rabello. -
.Q SR DIONYSIO CERQUEIRA - Sim, o movimento em favor do Sr . 

Fr.anco . Rábello, Governador legalmente eleito e reconhecido. 
· 0 SR, MAURICIO DE LACERDA - Não convinha, Sr. Presidente, ao ge-
neral Pinheiro Machado que continuassem ~ssas posições estaduaes a amea-
çar de longe a sua cidade lia · do Senado, como elle a chama. . 
· Foram expedidos consules desse Pompêo que do Morro da Graça JOga 

as crfstas com o Cesar de Pernambuco; foram expedidos . esses consules 
á frente dos seus pretorianos para f.azerem. a razzia politica nos ·Estados 
insurgidos. 

O · SR. PEDRO MoACYR ~ Mas que esse Cesar não caia apunhalado por 
t!m novo Brutus ·aos pés d·a. estatua de P.ompêo, é o que todos nós dese-
jamos sinceramente. 

·O SR. MAURICIO DE LACERDA - Mas, Sr. Presidente, é ainda como home-
nagem a esse deus Molok, que é hoje o Sr. P·inheiro Machado na política na-
cional, precisando para viver, menos do apoio político, do que de devorar 
os proprios poHticos que o combatem; é ainda para grandeza do chefe rio-
grandense, que não póde perdurar no seu mando diante da nação, sinão pela 
pratica dos deveres comezinhamente republicanos, e não pela atmosphera 
das ameaças ou pela sqmma de baionetas com que possa ter sido accrescen~ 
tado o exercito pa-ra conter as policias estaduaes nos seus limites e dentro da 
ordem constituc.ional da União .. 

O SR. FONSECA HERMES - O chefe do Partido Republicano Conserva-
dor não é quem m-anda no ' Exerci-to. ~ 

O SR. PEDRO .MoACYR - Se manda no Presidente, manda no Exercito. 
O SR. FoNSECA HERMES - Está enganado; não manda no Presidente. 

Governa ·de accôrdo com o Presidente. · 
O SR; PEDRO MoACYR ·- Então inverta a ordem dos factores, que não 

altera o producto : o Pres1dente governa de accordo com elie. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - A'cho que ambos desgovernam. 
Portanto, sr. presidente, recapitulando brevemente : o governo, no mo-

mento ·em que precisa dar ao ·paiz uma atmosphera ou uma imagem d~ 
perfeita segurança e ordem internas pa·ra que o estrangeiro, confiante na 
estabilidade e, s<>bretudo, na Sflrte segur-a dos seus capjta~es, concorra 
ao seu ·appello com o dinheiro necessario para o emprest·imo dos 10 milhões: 
no momento em que, tendo confessado a dissipação de 200 mil contos, 
c, portanto·, a sua má gerencia das finanças publicas ... 

O SR. FoNSECA HERMES ~ V. Ex . sabe que os compromissos nã.o 
são só desse Governo. 
· O SR. PEDRO MoACYR - Más, pelo . menos uma responsabilidade con-

tra elle se apura: é que os aggravou immensamente . 
. o· SR. FONSECA HERMES - Encontr<>u os compromissos e foi preciso 

sa !d-al-os. . 
O nobre Deput·ado parece que atira a responsabilidade exclusivamente 

sobre o Governo actuaJ, quando elle não a tem . · 
O SR. PEDRO MoACYR - A responsabilidade deste governo é a de ter 

aggravado_ esses compromiss<>s, de que V . Ex . falia, de uma maneira 
espantosa. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA :.___ Moas, se a responsabilidade não é do 
Gov~rno actual, por que r~zão elle foge da 'Cievass-a paTlamentar, a que o 
con':1damos, e v-em, escondido, na cauda de um ·orçamento, de sopetão, de 
toca1a, arrancar do Congresso uma autorização l·egisl·ativa, quando elle 
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. o.evia encaminhai-a ao Congress·o normalmente, em uma mensagem para 
que, erri dabate amplo, regimentalmente, pudesse a questão ser esclarecida, 
de fórma a se 'apurarem as responsatiilidades e a se punir os responsaveis, 
afim de' que os esbanjamentos não continuem... · 

O SR. FONSECA HERMES - Onde está isto na cauda do orçamento? 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - V. ' Ex. está fazendo um jogo de hypo-

erisia. 
O SR. FoNsECA HERMES - V. Ex. está discutindo uma clausula que 

não existe no orçamento. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - O que não se póde é pôr em d'Uvida 

a palavra do honrado relator, que aqui interpellado .... 
O SR. HOMERO BAPTISTA - Na verdade foi apresentada a emenda, . mas 

a Commissão achou conveni·ente não adoptal-a no orçamento. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- Vejam VV. EEx. que até mesmo so-

bre. o pedido de autorização o proprio Governo não se entende! 
Como é, portanto, que o Congresso Nac·ional lhe póde dar uma autC?-

rização desta ordem, sem examinar, sem. analysar, sem apurar ,qual a 
importancia, qual a natureza do typo, do emprestimO' e etc., quando o pro-
prio Governo que devia, para merecer uma autorização ampl11, ser o pri-
meiro a vir dizer como pretend·ia gerir o dinhei•ro que lhe vae s-er en-
:regue? . 

E' o proprio Governo, como se vê, que se vem desentender a respeito 
desta autorização, que elle quer, mas que o leader observa que não estái 
no orçamento, e não está no ·orçamento, porque a Commissão de t Fi·nança~ 
recusou admittil-a, isto é, não julgou conveniente, como decl-arou o illustre 
relator. S. Ex., que é um homem sob rio nas suas. ~oncessões ao Governo, 
que é um homem ponderado, e equilibrado política e pessoalmente, não iria, 
eRtou certo, lembrar-'se de, offerecidamente, accrescentar ao orçamento a 
emenda. 

O SR. HoMERO BÃ.PTISTA - Está claro. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Quand·o o honrado relator da receita 

trouxe a emenda, foi porque o Governo lh'a pedira. 
O SR. HoMERO BAPTISTA - Nãó posso dizer que o Governo m'·a pediu. 

Em conferencia com o Sr. Ministro da Fazenda, elle me ponderara que o 
Thesouro respondia por compromissos para cuja solução as rendas ordi-
narias não eram bastantes, sendo indispensavel ·o emprestimo. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Nesta conferencia ficou apurado P.elo 
Sr. Ministro da Fazenda ser indispensavel o emprestimo? 

0 SR. HOMERO BAPTISTA - Sim. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - A declaração de que O emprest.imo é 

indispensavel é feita pelo Sr. M~nistro d·a Fazenda, orgão, portanto, au-
tor.izado do Governo. 

O SR. FoNsECA HERMES - Não se nega a necessidade do emprestimo; 
o que a f firmo é que a medida não está no orçamento em discussão. ( Tro-
cam-se muitos apartes entre os Srs. Pedro M.oacyr, Nicanor do Nascimento 
e Fonseca Hermes). 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Que impede, pois, critiquemos a orien-
tação do .Governo? 

0 SR. FONSECA 
cpposição . 

HERMES - O que V. Ex. est:á fazend;o é . jogo d~ 

· .O SR. MAURICIO DE LACERDA -E o que V. Ex. está fazendo é jogOo 
de hypocrisia. 

Não estou fazendo jogo de opposição. Acabo de, . em um longo discurso, 
cnfatJtiar a attenÇão dos meus honrados col!egas. (Não apoiados.) Agradeço 
os não apoiados . 
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Qual tem sido a palavra da opposição? V. Ex. mesmo acaba de ser 
.eminentemente injusto para com ella. Muitas das victorias que o Governo 
. tem tido na-s suas questões- governameAtaes de _·córtes de d·espeza, deve~ as 
.ao ·concurso desinteressado e neutra! da opposição. · 

· O SR. PEDRO MoACYR - Por isto, disse que m~itas vezes ·o nobn{ Sr. 
Fonseca Hermes era o nosso leader contra o Governo e o P. R. C. 

O'SR. MAURICIO DE LACERDA- V. Ex. ás vezes . que ··foi derrotado, ape-
nas o foi pelos seus corre!igioJ;larios; e esteve ao seu lado figurando a op-
_posição, quando V. ·Ex. se confessou impotente, deante da força da con-
federação das erriendàs, e e!la· o concitou a usar de seu prestigio para 
ch~111ar seus corre!igion·arios. ao cumprimento de s·eus dev·eres e o propri.o 
Relator . da Receita, em palestra commigo, me confessou que não valia a 
pena . ·dizer mais, porque a Ca~ara estava antes inclinada a attender pe- · 
didos, que a-ttender razões. (Apartes.) · 

Sr. Presidente, ·indagava e·u do Sr . Relator da Receita, como fôra que 
de S .• Ex. partira a iniciativa da emenda e S. Ex. me informava no mo., 
mento que, em ,conferencia com. o Ministro da Fazenda, que era orgão au-

·tOTiz-ado do Governo para dizer· a respeito, se apurara ser indisperrsavel 
ao Gov·erno a ·emenda para attender aos compromissos do Thesouro. Por-· 
tanto, é governamental a iniciat.iva. 

O SR. FoNSECA HERMES - Eu não contesto, apenas affi.rmo que nã_o 
.,está no o·rçamento. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. vae ter resposta immediata; O 
Sr. Homero Baptista, portador desse pensamento do · Sr. Ministro· da -Fa-
·zenda, fez a proposta perante a Cominissão. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - A Commissão, acceitando a emenda, achou 
conveniente não addital-a ao orçament(i. 

O SR. PEDRO MoACYR - Si a Commissão concorda com o pensamento 
.do Governo, si acha conveniente a ' emenda, ·por que não additou? Não ' é 
."so!idaria com o pensamento do· Governo? 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Para apresentar em projecto em 
.separado. _ 

O SR. PEDRo MoACYR - FQigo - de ouvir como interpreta a attitude da 
·Commissão e a attitude -proxima da maioria. 

0 SR. NICANOR DO Nt-.SCIMENTO - E' logico, é natural. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA"- - A Commissão não quiz additar a emenda 

·ao orçamento e,_ concordando com ella che·gou. a não dar solução alguma 
para o caso. 

· O SR. FoNSECA HERMES - Não deu sO'lução no orçamento . 
.O SR. MAURICIO DE LACERDA - Na Camara, está apurado que a emenda 

. não virá em orçamento; mas no Senado? 
O SR. PEDRO MoACYR - Como o .orçamento é feito pela Camara e 

.Senado, vindo no orçamento do Senado, deverá ter a hostilidade da Camara. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- - Vae ver o Zeader que, embora não esteja 

cons~ando do orça!IJento a emenda, merece que de!la se occupe a opposição, 
desde que o Sr. Homero Baptista a tro-uxe ao conhecimento da Commissão, 
e este debate deve ser feito, po.rque é sa-bido que a emenda terá que vir dO 
Senado, si quizer ser approvada este anno, por.qué, em projecto em separado, 
-é impossível discutir-se, votar-se, clara e, sobretudo, conscientemente seme-
lhante autorização. Desafio a V. Ex. que me conteste si em pouco _mais de 
uma semana, e tanto nos resta pa.ra encerrarmos as nossas sessões, se· po-
derá discutir e votar conscientemente e esclarecidamente a autorização.· 

O que, se apura de tudo isto é que o Governo julga indispensavel o eJll-
:prestimo. · 

O SR. FoNSECA HERMES - Não contesto. 
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O leader diz: Não contesto que seja governamental este, pensamento. 
Nem podia contestar, tanto· mais quanto é a verdade, e é a verdade que-

acaba de ser dita pelo Sr. Homero Baptista. 
Pois bem o Governo tem esse pensamento; precisa de executai--o, de. 

praticai-o já,' porque essas dividas veem a ter vencimenfos no inicio. do· 
exercício vindouró. Urge pagai-as pelo meio que o Sr. Homero Baptista 

· julga indispensaveJ. e que o leader tambem o juJ.ga, tanto qu,e diz que ha 
·dividas vencidas e que o recurso deve ser dado já para que o ~verno possa 
·solver semelhantes compromissos. . _ 

Mas, si deve ser dado já, a Commissão que de.ve ir ao encontro do seu. 
pensamento, não deu os precisos meios, 

Assim, ou o Senado inclue a medida no orçamento da receita e de torna-
vi·agem póde s·er discutida aqui e nós teremos de engulil-a á força ••• 

O SR. HoMERO BAPTISTA- VV. EEx. tinham esgotado o assumpto. Toda 
a discussão tem versado sobre o emprestimo, hontem e hoje. · 

0 SR. MAURICIO DE -LACERDA - . • . ou O Governo encaminha em men-
sagem o seu pedido, afim de que a Camara formule o seu projecto. Pare-

• ce-rne que não o fará em mensagem neste .. momento, pois que não ha tempo. 
para obter autorização este anno, visto como exíguo é o prazo. 

Sendo assim, é curial, é elementar que, si o Governo quizer, tem que 
accrescentar uma emenda á receita. 

O SR. •FONSECA HERMES - ·Póde fazel-o sem ser em orçamento. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - 0 meio regimental é-a apresentação de 

um projecto. ·E por que o Governo não o faz? O Gov~t:p'o ou o solicita ou 
qualquer Deputado tem a iniciativa 

Mas nem o Governo solicita, nem qualquer Deputado toma essa inicia-
ti-va, nem a Commissão o apresenta. 

A medida · está parada na Camara a respeito ·de emprestimo; e parada 
debaixo dessa declaração de que é indisenpsavel e urgente para solver com-
promissos de dividas j·á vencidas. Como V. Ex. vê, pequeno é o prazo de que 
dispomos para votar essa autorização. El1a não foi solicitada pelo Governo 
nem houve quem a apresentasse aqui. . 

O SR. PEDRO ·MOACYR· - O Governo solicitou, mas a Comm:-ssão de 
Finanças não o attendeu. · 

O SR. ·MAURICIO DE LAéERDA - O Governo solicitou, mas a Camara não· 
. se movendo, fica de pé essa declaração de qu'e é indispensavel e urgente-

o emprestimo para so:lver dividas já vencidas. Si é urgente e indispensavel, 
não se póde conceber esse despreso absoluto da Camara que devia ter a 
iniciativa do respectivo projecto, dando-lhe toda urgencia regimental possí-
vel. A presumpção não é graciosa. E' uma presumpção que está d·entro do· 
Regimento-. Não faz mal que o Governo inclua no orçamento so.b a · fórma. 
de emenda. 

O SR. FONSECA HERMES - 'A discuss.ão seria então opportuna. 
O SR. PEDRO 1MOACYR - V . .Ex. sabe que desde o . I;npe~io a discussãl} 

dos orçamentos é ampla. Nellas se podem discutir assumptos políticos. O 
debate era aproveitado para questões financeiras e outras.· (H a t>utros 
apartes.) 

. 0 S~: MAURICIO DE, LACERDA - Sr. ~residente, quando não fosse ampla. 
a d1scussao do Qrçamento, o certo é que vmdo a emenda do Senado na cauda 
do orçament~, autorizando o emprestimo de que o, ~verno precisa para sol-
ver compromissos urgentes, inadiaveis, si não se der já a discussão essa não 
se J?Oderá tr~var quando a emenda vier do Senado, porque o orçamento póde· 
a9-u1 c.hegar as 11 hor~ sda noite da ultima sessão, e não será então possível 
d1scut1r, apenas ha~era tempo de votar, a galope, sem ser o assumpto exami-
nado nem esclarecido. · · 
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Çomo nii.o trazer, portanto, desde já, a materia a debate, não procur~r 
remediar, por meios indirectos, mas regimentaes, parlamentares, a carenc1a 
de tempo com que o proprio trabalho orçamentario nos priva de discutir a 
questão? · 

Pois que o Governo temerá acaso, uma discussão a respeito? 
Prova, aliás, a declaração de que isso não vai na cauda de orçamento, 

provam as eaffirmações insistentes do leader, de que não está em discussão 
o assumpto, provam que, justamente, não '·vai na cauda do orçamento da 
Camara, porque o Governo não quer discussão sobre a materia, e tanto não 
quer que a discussão está contrariando .o Governo por ver que, · em se tra-
tando da materia, terá de se apurar muita responsabilidade, que a elle con-
viria ficasse em segredo. 

O SR. FONSECA HERMEs - Ã · discussão não contraria; apenas estou 
lembrando .que não se acha em debate a mat-eria. · 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - E eu estou tirando· iHaçÕes do que diz 
V. Ex., destas observações insistentes, permanentes, de que não está em de-
bate o assumpto. · 

O SR. PEDRO MoACYR - Estou mais ou menos info rmado de que talvez 
essa projectada emenda não venha na cauda d·e _Qrçamento, mas na cauda 
de um pro jecto que se acha lá pelo Senado. Paréce que é o plano assentado. 

O SR. FoNSECA HeRMES - -Que v·enha de uma ou de outra ·fórma. V. Ex. 
poderá discutir. · · · 

O SR .. MAURICIO DE LACERDA- Isso parece piolho de cauda de raposa ... 
ú que, em todo caso, se deprehende da discussão do assumpto é o se, 

guinte: justamente porque o leader diz .que o caso não está em debate ..• 
O SR. FoNSECA HERMES - O que desoejo é que aceleremos o orçamento. 
CJ SR. MAURICIO DE LACERDA ·- v: Ex. tem as declarações reiteradas 

da opposição, de que dá orçamento. E V. 1Ex -vae vêr que damos até com es-
pírito muito equilibrado, a respeito do que seja, do que valha cada orçamento 

. de per si. 
: Quando procuramos "amarrar" a Receita, discutindo o emprestimo,·visto 

não haver depois, ao voltar este o-rçamento, tempo de debate:l-o, sendo de 
presumir que venha do Senado, na cauda d.a Receita, a emenda, e quando, 
at~ mesmo tempo, dei xamos andar os oTçamentos de despeza, procedemos 
de accôrdc com aquelJes princípios de sciencia de .-finanças, elementares; 
·axiomaticos, e com os quaes já abusei da paciencia do distincto Deputado 
Sr. Homero Baptista. 

No Estado republicano, o orçamento da despeza é o primeiro a ser 
estudado e formulado, antes do da receita, e isto porque o orçamento da 
Despeza déve, em ·primeiro Jogar, ser submettido á fiscalização que o paiz 
exerce, por intermedio do poder seu delegado, sobre o J;:xecutivo, quanto á 
applicação das verbas, e, depois, porque o oTçamento da Despeza representa 
o necessario para o funccionamento, que eu desejaria fosse automati-co·, da 
machina administrativa. 

O orçamento da Receita representa o gravlllÍie, levado ao contribui-nte; 
justamente para essas necessidades da despeza .. pú.blica. Não se faz Receita 
para enriquecer o erario, faz-se receita para attender ás despezas com a ma-
C'hina administrativa. 

Fazer receita para enriquecer o erario é formar do tributo, do imposto 
uma idéa feudal, tornai-o uma extorsão, uma corvée. · 

E' isso que o Estado republicano· jámais deve praticar e o espírito repu-
blicano jámàis permittirá que a receita seja uma fonte inesgotavel de ouro 
para o erario, extor.quindo o contribuinte desnecessariamente, · além da sua 

., capacidade, e além, sobretudo, das exigencias da despeza publi<:a, da admi-
nistração, untco fim normal, jurídico, social do Estado·. 
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Por isto, affirmo que a . opposição, procurando- acceletar, como disse o 
nobre Deputado, a discussão dos orçamentos da Des·peza, e· embargar de 
certo modo o da Receita, está procedendo com espírito equilibrado. 

De sorte que, soltos os orçamentos da despeza, na!.tlralmente estamos 
n-o nosso criterio e o Senado, votando orçamentos da despeza e depois o da 
receita, não faz mais do que cump;ir a lei que a sciencia de finanças impõe 
ao andamento do orçamento. • 

Não vejo por. que a opposição anarchiza a marcha do orçamento. 
UM SR. DEPUTADO - Acho que é ·justamente o contrari-o: a receita deve 

ser votada antes. · 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA :..._ Abslutamente, não. 
'Mesmo nas monarcbias absolutas não ha autor que affirme que o im-

posto seja lançado sobre o contribuint~ sinão para as desp.ezas da adminis-
tração publica; e nas monar;;hias absolutas, até mesmo para as despezas 
com as fu.ncções magestaticas do !Estado; não ha autor nenhum, não h a 
Coruja nenhuma de sciencia de finanças que affirme que a despeza seja 
funccã·o da re·ceita, antes todos affirmam a ·una voce,· que a r_eceita é justa-
mente funcção da despeza, quer dizer, só se orça a receita de accôrdo com 
as exigencias da des·peza, .porque o Estado tem· a funcção de administrar 
e garantir o funccionamento da ma-china adminis tra!'fiva pela arrecadação de 
impostos; e não arrecada pelo luxo de gurdar dinheiro, mas, para fazer 
funccio-nar este machinismo para o .fazer funccionar com as verbas do orça-
mento da despeza. · 

Depois de ver ·o que ella pede é que se pôde orçar a receita; tributar 
o contribuinte. · 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Não se póde fixar a despeza sem ter 
a previsão da receita. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - E' outra questão. A previsão da rece_ita 
é uma cousa, o orçamento é outra. 

Pôde-se prever a receita e depois orçar a receita. 
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - E' a differença entre nette e esti-

mate. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - •E' exactamente isto. Agradeço a V. Ex. 

ev:tar que eu recaia no -accacianis·mo destas noções com que vinha cançando 
os coi!egas. 

Sr. Presidente, apurou-se do debate que esta -emenda é governamental, 
e que a discussão não convém; e tanto não convém que o Governo· tirou~a 
por um sortilegio qualquer da Commíssão de Finanças da Camara, onde 
estava, para mandai-a ao Senado, afim de, á ultima hora. não ser d iscutida. 

Pois bem, que faz a opposição? Discute a emenda. Nada mais natural. 
A atmosphera é de silencsio, de segredo e, sobretudo, de resignação. 
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO - V. Ex. sabe que a minha norma é 

discutir; não tem sido segredo. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Eu di·go no paiz; é um silencio imposto 

pelo amor que cada um deve ter á propria paz publica, porque, quando uma 
voz se insurge ··e a-inda articula os sons esquecidos pelO!; ouvdios dos domi-
nantes do· que nós ·chamaríamos ... 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado que a hora está a findar. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. me permittirá apenas terminar em 

vernaculo, como outro dia solicitou o honrado. Deputado Pedro Moacyr, as 
considerações com que terei de rematar este discurs-o em que, infelizmente, 
as exi-gncías da hora me não permittiram esgotar o assumpto. 

Sr. Presidente, dizia eu que o Governo teme a discussão do pedido de 
emprestimo, mas o Governo não teme só a discussão desse pedido, porque 
teme a devassa sobre as razõ_es e motivos do· pedido do emprestimo. El!e 
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foge ao in-querito ·e ao debate parlamentar, e foge quebrando as esquinas das 
Commissões da Camara, quebrando as esquinas que o Regimento impõe aqul 
e a!li aos projectos e proposições. . 

Vae c&hir na o!i.garchia do Senado e do Senado vae voltar á ultima hoil'a 
no seu corcel desenfreado que nós não poderemos conter sem discutirmos 
o pedklo do emprestimo, e nós seremos forçados ou a conceder a autoriza-
ção ped·ida para não negarmos o orçamento da Receita, ou, si não quizerem 
separar a emenda do projecto, a negar o orçamento da Receita para negar 
a autoriz&ção; -e, ·como nós seremos forçados a isto para não v-otar a proroga-
tiva inconstitucional. ruinosa,: impo·Iitica e immora:I do Senado, nós apresen-
tamos uma proro.gativa que attende meramente aos interesses administrativos 
do Estado. 

De sorte que o Governo sabe bem que não é por.que lhe desejamos 
negar a lei de meios que apresentamos a nos·sa prorogativa, mas porque rei-
·vindicamos o direito de iniciativa da lei da receita; não é porque queiramos 
crear maiores di fficuldades ao Governo, · mas porque elle proprio pelos seus 
erros e incapacidades as tem creado, que nós negaremos em suprema instan-
cia a lei d·e meios. E' para evitar que de sopetão, á ultima hora, á_ falsa fé, 
se arranque do Congresso uma autoriz!lção legislativa para contrahir em-
prestimo e onerar ainda m!ll!s de compromissos onerosissimos . a nação brasi-
leira, ao a·pagar das luzes, sob o estalar do re·~·ho do chefe do Senado, Sr. Pi-
nheiro Machado. E' sobretudo para evitaT o fracasso, a continuaçã-o- dos es-
candalos tque nós queremos o inquerito parlamentar sobre as contas que de-
ram em resulta-do tão avultada quantia de dividas; é para evitar o fracasso 
que nós chamamos a attenção d~ Governo, para .que se contneha nos limites 
da ordem,, dentro da Constituíção,' não atacando, não aggTavando a autonomia 
dos Estados que se não submettem ã chefia conservadora, e, sobretud-o, ·para 
que dê á Nação exemplo de amor á lti, respeito á Constituiçã-o e aos senti~ 
mentos repubJ.icanos, não espalhando por ella o verbo, a palavra e o exemplo 
da revo'ução, que hão -de por força fructificar, como fructificam as sementes 
abençoad-as e que o Governo por suas mãos terá lançado sua propria perdi-
ção e das .quaes germinará a arvore deb-aixo de cujas ramadas o cadaver do 
caudilhismo ha de ap-odrecer, contaminado por todos os seus crimes que 
prostituem e ensanguentam, tomando indigna a Republica d-o- Brasil. (Muito 
bem; mzüo bem; p,alma.s nas galerias.) 

O Sr. Homero B ,a.ptis:f;a (* ) - Sr. Pres~dente·, a discussão do pro-
jecto de orçamento da Receita Geral attrahiu á tribuna Wustres representan-
tes, de nomes feitos no apreço e admiração de todos, abrindo ensejo a que 
proferis-sem memoraveis orações, ricamente instructivas, quer pela ·valiosa 
exposição doutrinaria, quer pela elevada critica da situaçã·o excepcional 
que o pa!z atravessa. • 

~ão a•!ludo ao facto tão sómente para -pedir escusas da minha insuf-
ficiencia. em flagrante contraste com o saber e brilho dos nobre-.;; Depu-
tados (não apoiados), mas tambem, _ e principalmente, para consignar o 
alto grão de cultura parlamentar que taes orações evidentemente traduziram . 
(Muôto bem .) 

Aqui estou · para cumprir o dever, consagra do pelo costume, de res-
ponder, digo mal, visto . que os parecere s e projectos -que relatei não sof . 
freram propriamente !mpugnacão, de corresponder, direi me!hor á s:,iic:-
tude e patrioticos intuitos de SS . E Ex. demonstrados no estudo -das CIJndi-
ções eeonomicas e financ eiras da Republica. Conto com a benevolencia de 
todos, certos, como deverão estar, de que, submetten.d.o-me ao sacrifício ·da 

(*) Discurso proferido na sessão de '28, na hora do exoed:ent~. 
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tribuna, dou prov·a, a mais sÍgnifi.cativa, de .:ons:deração aos honrados Depu-
tados que se occuparam -do orçamento que tenho a honra de relatar. · 

O orçamento, em seu conceito. substa:1cia e fórma, como S compre-
henJ.ido e praticado nos paizes ·mais cultos e como nós o ~omprchendem JS 
e executamos foi objecto collimado por mais de um dos ii.lustros oradores 
que expuzera~, com grande 'proficiencia, a theoria, o modo de o pôr em 
pratica e de o tornar effectivo, dando vita e força aos pr_eceitos preestabe-
lecidos afim de se ter a realidade dos resultados produzidos sobre a eco-
nomia 'de cada nação . ·Ser...rme-hia relativamente facil acompanha·· os il-
lustres financistas na interessante apreciaçib, reproduzindo conceitos e 
largos trechos dos pareceres que hei escripto, relatan·do. ha quatro annos. o 
orçamento ·da Receita. Urge, porém, promptificar o projecto af:m de o 
submetter aos doutos supplementos· do Senado, c eu não quero ser inculpa-do 
de repis·ar assumpto jã amplamente elucidado . Demais, estou de accôrdo, 
sob o aspecto doutrinario e nas linhas principats do contorno, com os prin-
cipios e observações em geral, expostos pe:os nobres Deputados, especial-
mente ·o Sr. Pandiá Calogeras. cujo nome d-eclino para melhor precisar, 
pelos conceitos •que S. Ex. br:Ihantemente h a externado, pen•samento que 
não posso, pela urgencia de tempo, deixar desenvo.Jvidamente expresso , 

Toda a duvida, · si houvesse, ou hesitação, de minha parte, assentaril 
sobre a opportunidade e amplitude das solu·~Ões que se pretendesse qar aos 
nossos problemas··- dentre os quaes teem vindo á baila alguns de inob-
scurecivel ·relevancia, relativos á circulação metaJiica, emissão de papel-
moeda, reforma orçamentaria, reforma da contabilidade publica, creação de-
Bancos, etc·. , etc., Quanto á opportunidade, parec.e-me impropria a hom 
presente de agitações e incertezas, de crise generaJ."zada, para a solução 
de problemas de tanta magnit!!de, envolvendo o conjuncto de grandes in-
teresses nacionaes; e quanto á' ·am;pl:tude, tenho seinpl'e em mente que a 
evolução dos povos se opera naturalmente, seguindo a directriz da meno; 
difficuldade, o que de termina, na remodelação de instituto-s, serv:iços .e pra-
ticas governarnentaes, a acção· modificativa, segundo as conveniencias veri-
ficadas ·e reclamadas -pelo interesse pub':co. observada a maxima salutar 
do grande p·hiiosopho - conservar, melhorando. 

· · Não será fóra de proposito, a respeito da transplantação para aqui de 
institutos e normas de governo existentes em outros povos, cuja adopção 
fôra proclamada como neces•saria, dizer que ha diss.emelhança · de condi-
ções entre ó nosso paiz - novo,. sem cos~umes arraigados, sem princípios 
def:nidos, sem instituições verdadeiramente nacioilaes, com _a população in-
sensibilizada pelo analphabetismo e desfibrada por longa dominação - e 
os paizes velhos. de disseminada cultura e inveterada autonomia, em que 
os cidadãOos teem a plena consciencia de seu .direito e de s•eu dever exer-· 
citados como decorrencias naturaes das instituições que e!les propri~·s for-
maram, fota;~ecidos pela -tradição e ha·bitos seculares. Transplante-se para 
.aqui uma instituição propriamente ingleza, visceralmente ingleza, por exem-
plo, e será para duvidar que ella aqui produza os mesmos salutares effei-
tos e resultados. Poder-se-ha dizer que o instituto de habeas-corpus pro-
duz aqui os mesmos resultados que no paiz -de que é originaria ? D:r-se-hia 
o mesmo do refeT'endum suisso, •etc. 

Nesses paizes, expoentes maximos da civilização do nosso tempo. os 
processos de governo, quer no tocante á elaboração legislativa quer r.o 
-que respeita á administração, tem sido o resultado de tanto tiabalho <1e 
orgamização, de experiencia longa e intelligente das medidas a!v.:tradas como 
mai~ _con~entaneas com os interesses .sociaes, e torna:ias definitivas, após 
mod1f1caçoes concertadas segundo os d1ctames da verdadeira política e con-
soante as condições do meio. · · 
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As soluções dos problemas fundamentaes de organização politica e de 
-ordem administTativa estão ahi definitivame,ue adaptadas, teem caracter de 
fixidez são, si assim se póde d:zer, as proprias instituições constitutivas do 
tegimen nacional. Ahi ·domina a lei, que é superior a gover~os e a p~r
·tidos, como formula de consagração dos costumes e das praticas pecuh!l-
res do povo, como transumpto da vontade geral. . 

Não se pense, porém, seja dito de passagem, que nesses pa1zes ha sa-
1isfação geral e -re:na completa a felicidade. O qua'dro tem tambem o seu 
reverso. Não .é a questão política, é certo; ·que os di~i<le em ·gr~pos, et;t 
-grandes massas combatentes ·e constitue, como para nos, a questao domi-
nante ·de todas as preoccupações. E' a questão social, · que tortura e de-
vora os velhos ·paizes, -a Inglaterra, a França, a Allemanha, a ~el~ica, .a·· 
He&plJ,nha, a Italia, em crise treme.nda e constante, sob a actuaçao lrrep.n-
·mivel d·o socialismo, {{ualquer que seja a fórma que o revista, em anc1as 
de desespero, em assomos de reivindicações frementes, olhos fitos na par-
tilha dos proventos sociaes e na igualdade de direitos e condiçõe;; de vida. 

A nossa situação ·é diversa da desses paizes, por ass'.m dizer,· feito's 
•org-anismos integrados, em pleno apogeu de desenvolvimento, extravasando 
de população. de industria, de commercio, de pauperismo. 

Nós estamos ainda . na-' phase da construcção, cogitando, ao tratarmos 
da fundação de um instítuto e organização de um serviço, da escolha d'O 
·mode~o, das conveniencias da fórma, da extensão dos delineamentos, e tudo, 
·por·que não dizer, sem pr!ncipio directivo, sem criterio regulador de nossos 
·passos. Agora mesmo estamos cuidando de estabel'ecer o regimen de con- · 
1abilidade publica. e ao mesmo tempo de prescrever o systema de cscri-
pturação do Thesouro Nacional, hesitantes entre partidas simples e do-
-bradas . 

E os nobres Deputados, que fallaram <>obre a Receita, alludiram á fór-
1na de e~aboração dos !)rçamentos, •expuzeram a preceituação doutrinari:l e 
especificaram os ·systemas consagrados nos paizes mais ad!antados, fa-
zendo a ·apologia do regimen inglez, em que a iniciativa da despeza com-
pete exclusivamente ao gabinete, e digo gabinete por s·er a expressão v~r
dadeira, visto que alli a corô_a é uma ficção, o rei re'.na. mas não governa .. 
A par de tal pronunciamento que traduz a preoccupação da conveniepcia de 
·ser para aqui transplantado aquelle regimen, o Congresso, preoccupado com 
·a reorganização da justiça, com a revisão das Tarifas, com o estatuto dos 
funccionarios publi<:os, com a confecção de Codigos, civil, cpmmecr:ai 
-rural, de aguas, etc . e de institutos de ca·pital importancia, denot:t bem que 
a organização dos ,serviços publicos, em geral, já não corresponde ás ne-
·cessidades · actuaes do ··paiz . Estamos, effectivamente. voltandQ sobre os pas-
sos, a palmilhar a ·e<>trada -percorrida, reinc!·dindo, infelizmente, nos ;nesmos 
erros, incorrendo nas mesmas faltas commettidas,' quando tratamos do esta- · 
ôelec_imento dos serviços e institutos ~m vigor .• Preoccupamo-r1os :nais com 
as formas e. det~l~es empreg.ados em ~orte-Ameri<:a, Inglat~rr,t ou França 
-para .a orgam~açao de determmado serv1ço, do que com l!-S nossas co·ndições 
pecuhares_ a f 1m de o estabelecermos segundo as nossas possibil:dades. · . 

• São muito valiosas, se~ duvida, as lições da experiencia que nos mi-
·mstram os outros. povos i nao <levemos d~ modo algum desprezai-as. Seria 
desacerto grave SI as nao levassemos em conta. Mas são muito 11lllis va-
liosas, por certo, _ nas circumstancias que nos rodeiam, as cond!cões intrin-
s:cas da populaçao, •a ~ua vonta~e expres~a-' suas aspirações. As tels que 
n~? obecedem ~ essas c1rcumtanc1a e cond1çoes estão_ condemnadas á insta-
Dihdade ou a nao terem applicação. · 

· Amanhã, daqui ha tempos, nov-o esf.orço será despendido para repro-
ducção, quiçá, da mesma sc9a, e sem que tenhamos mudado a mão, sem 
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que tenhamos resistido á tendencia da im:tação , ~o · ~ervilism? da cóp_iar 
faremo·s novas transplantações forçadas ou f\daptaçoes. mconv-ementes e 111·· 
completas, a golpes de. decretos. de instituto~ e de praticas de gpvern~, _que, 
p.roduz·indo 'os melho·res resultados nos pa1zes ond: f-oram estabel:-c1do~, 
pedra por pedra, columna por _columna~ de C(\nf?rm1dade com a~ d:~p?_:n-· 
çõ_es e necessidades que lhes sa<1 p~opnas . e -os JUStos anhelos d:l, 1>p1m~o, 
aqui, todavia, não poderão crear ra.zes e floresc~r, de encontro as pant-
cularidades cio meio e requisitos que nos caractenzam. 

0 SR. ANTONIO CARLOS :..._ A observação é verdadeira. . 
O SR. HoMERO BAPTISTA - A par de semelhante tendenc1a, temos o.• 

mão viso do apparato, da grandiosidade, da rJbra completa. _ . 
. Podia, neste sentido, · extender demasiado as <lbserv:tç~es, o ~ue me 

desviaria bastante do rumo que me tracei. Basta que ·accentue: - s1 temos 
de -organizar um serviço e este é o caso a que me devo a.cerc&r, eu'.damos 
logo de dar á. -organização as mais ampl'as e magnifice~·tes proporções-: Paiz 
agrícola, com ás melhores condições para o d-esenvolvimento das ma1s va~ · 
riadas ·culturas remedio necessario . e efficaz ao· excl usivismó d•l café, im-
punha-se-lhe a' neceSsidade da gestão . mais ·particularizada e directa da. 
agricultura . Para este fim, bastaria ampliar a Directoria da Agricultura, 
existente, então, oo Ministerio da Viação, com a~gumas - s~ções. de ma-
neira a melhor especia-!·iza·r os serviços -que f()ssem de maior u~gencl:i e 
pr-ec\são, verificados no meneio dos negocios e interesses agrícolas . Q!le se 
fez? Um Ministerio amplo e grandioso, cheio de · directoriàs e secçõe:;, typo 
acabado de ·burocracia . Oppuz, na ·occasião, a minha desvaliosa pahlvra, 
cre:o mesmo fui -o uni co que a tanto ousou, e alvitréi emendas. Nã()-
fui ouvido e as emendas que reduziam as proporções do C<llosso, foram con-
demnadas. E esse ministerio, que já me parecia superabundante e appara-
toso, comio sahiu do Congress(), não contentou a megalomania em triumpho •. 
A-dditaram-lhe torriões mirabolantes: academias, fazendas, defesas em se-
rie longa espectaculosa, e que, todavia 1,1ma só faltou: a defesa do The-
souro. (Apoiâdos.) · - • 

O Ministerio da Agricultura presta, >Sem duvida, imp()rtantes serviços. 
mas taes serviços, os · que são verdadeiramente. necessar~os. ·poderiam ser 
executados, com toda efficacia, custando muito menos á Naçã(). (Apoiados . ) · 

Não quero. como se deverá crêr, tratar d-o Ministerio da Agricultura. 
Ref.embrei o caso d'e sua organização apenas comlo exemp'o ainda vivaz na 
memoria de todos. · Em vez de desenvolvermos, paulatinamente á proporçiio· 
das ·necessidades, os serviços relativos á agricultura, ampl:ando as secçõés 
da respectiva directoria, então existente, e creando outras, cuja nece~sidadc
se tornasse evidente, ·para com tod<1s o-s appaíelhos. em funccionamento re-
gular e profícuo, constitui~os depois, em tempo opportuno, o · ministerio . 
tal como !ez Norte America - fizemos, desde logo, uma grande, sumptuos~· 
construcçao, além do que as .nossas precisões e ·recursos . oerm'.ttiam. O re--
sultado, todos conhecem, o colosso ahi está, a consumir- pingues sommas· 
do Thesouro, com o excesso e demasiada complexidade dos serviços a seu 
cargo, pr-ovocando, todos os annos, vehem.;:nte critica nesta Assembléa 
b~ad_os de revo~.ta contra a sua existencia, ~clamos formaes oara que sej~ 
ehmmado. -
· Não considero que andar de tal mo-do, seja anda r com passo firme; des-
p~ndendo es·forço fecundo -para o melhor apparelhamento administrativo do 
paiz~ para .a soJ·ução efficaz dos problemas ma:s palpitantes de sua eco-
nomia . 

. Tem<1s feito! quasi sempre, a enxerti9; _de instit'!tos e processo•s, as 
ma1s ilas vezes madelijlailas as noss~s c?n~hçoes peculiares, do que re-;ulta, 
a,o ca.bo d-e pouco tempo, a convemencliJ. · de nova r~modelação. SE:rá em 
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pura perda, nesse sentido, todo o trabalho,. emquanto não ~atisfizern;tos as 
necessi<lades .do paiz, emlquanto não orgamzarmos os. serv:ços publtc_os e 
não estabelecermos os processos de -governo; de accordo com as extgen-
cias do nosso meio, atten<lidos os nossos habitos, observadas as nossas ten-
tehcias e aspirações. 

O SR. ANTONIO CARLOs - Emquanto não organizarmos a politica 
experimental. 

O SR. HOMERO BAPTISTA - Eu quizera ·que a nossa acção •s·e ·norteasse 
pelo judicioso 1::riterio da polif:ca experimen~a·1 , bem comprehendida e prati-
cada, e que obedecendo ao pensamento de a~udirmos ás necess!da.cte~ . ca-
pitaes <la Republica. seguíssemos, para as s~ttsfazermos com toda efftcten-
cia, õ methodo gradual, cada cousa a seu tempo, cada acto tendo por fun-
damlento o subsequente, conforme as ·salutares indicações da opinião e a 
capacid~de dos recursos nacionaes . 

T:vesse eu autoridade (apartes) e rogaria aos nobres Deputados im-
buídos .d'o proposito de reformas, e aos dirigentes das forças politica·s, lea-
ders do pensamento legislativo, •que, pesando bem o gráo de necessidade e 
de o-pportunidade das -questões que nos agitam, dessem ás respectivas so-
luções a expressão das peculiaridades e dos requisitos que constituem a so-
ciedade ·lbrazileira. E s'. me fosse .dado influir na escolha. para inicio da 
obra remodeladora que é preciso emprehender e levar a effeito, dentre todas 
as questões, a-'vitraria se preferi·sse a questão ·que affect-a maior comple-
xid-ade de interesse-s, ·a questão basilar, no üominio do regimen tributaria da 
Constituiç~o, presentemen·te tão perturbado por grave cr:se; a questão da 
tarifa aduaneira. 

Estou fal·ando no presupposto de que domina o ambiente p!J'Iitico, gui-
ando as consciencías, a preoccupação de se emprehen<ler, com sinceridade 
e ponderação, a melhora -e aperfeir.o:amento dos serviços publicos: estou 
falan<lo como quem deseja tenha tão patrbtico movimento plano de con-
juncto, oonto -de parfda consistente de longa série de beneficios· para o 
paiz. (Muito -bem.) 

Con::idero.' póis. em taes condições. problema capital, - o da revisão 
ou remodelação da Tarifa das Alfan<legas. 

No parecer em discus•são, disse eu, a este respeito: .. .. . .. ... ... .... ... ...... .. ... .... .. ........ .. ........ ........... . .... . · . 
Para o nosso paiz, mais, talvez. de •que para qualquer outro, ao oro- . 

blemla dà Tarifa das Alfandegas estão vincu.'.ados os m:Jis valiosos interes-
-ses e. d'recta ou indirectamente, as mais variadas e relevantes Ql!esteõs. 

Nos impostos alfand'egarios tem o Estado o veio mais rico da receita 
publica e da Tar.ifa aduaneira faz o instrumento principal de protecção ás 
industria·s: de sorte que estas e o fisco, o commercio e a população toda 
dependem da taxação tarifaria - para obtenção de recursos, garanfa de 
lucros, meneio dos nego-cios, satisfacão dos objectivos caoitaes da vida. 

Pouco .depois, lendo o recente livro de \Voodrow Wil-son. "La Nouvelle 
Liberté'', verificava que tal amplitud·e de conceito com que considero a 
questão tarifaria. comprehendendo vitaes interesses do Estado, da industr'a, 
do commercio, d>a população em ·~eraJ' . no que toca á força dos recursps, 
as vantagens do tra1bal'ho, á -propria suhsistencia, - era tRmhem. eom bri-
lhante relevo, dado á mesma questão. em exame na grande Republica. 

Diz o_ eminente estadi·sta :· "TI n'est pas une seule question d'affaires , 
pour le pays. que ne se ramene tôt ·ou tard à la ·question du t3,rif. Vous ne 
pouvez y écha.oper, quel·que direction que vous préniez. Le · tarif -se trouve 
en cornmunication, avec les autres questions, comme l'est, à Boston la 
Maison Commune, avec tout les autres points ·de !'interessante cité par suite 
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dés dispositions prises jadis. Je me souviens avoir vu une fois dans la 
Yie un dessin représentant un homme à la porte d'une d.es gares .de Boston; 
I1 demande à un Bostonien pour aller à la !vlaison Commune, et la réponse 
est; "Prenez une de ces rues, dans la direction ·que vous voudrez." Eh bien, 
si la Maison Commune a été mise en communication avec les voies (es plus 
siueuses dé Boston il en est de même de la question du tarif; elle est en 
communication avee · les ;questions economiqnes de notre époque . Prenez 
n' impotte que:le direction, et tôt ou tard vous arriverez à la !vla ison Com-
mune. Et, dans une discussion du tarif, il vous est loisible de partir du centre 
et d'aller dans telle direction qu'il vous plaira". 

Sinto não poder reproduzir toda a excellente apreciação que elle faz a 
proposito da questão tari far.ia norte;amer:cana. . 

· Referindo -<me ao caso, não me sujeito ao revide de quem quer que te-
nha •sido co::hi.do na observação que fiz no começo destas considerações, re-
lativamente ao trans.plante p•ara aqui dos institutos e processos de outros 
paizes. sem ·que haja identidade entre as nossas e as condições ahi do-
minantes . 

Na questão tarifaria, a situação brazileira tem accentuados pontos 
de semelhança com a grande Republica. Aqui, como lá, ao a.brigo da ta-
rifa elevada, se tem formado a industria do•s industria.es, que, influindo · 
na elaboração e execução das leis, tem rap:damente se desenvolvido, es-

. tendendo t.entaculos sugadores e , asphyxiantes ·a variados e importantes 
ramos da riqueza e do trabalho nacionaes; a.qui, como lá, •grande parte das' 
industrias, ·constituídas ·em emprezas e syndicatos poderosos, tem açam-
barcado os mercados do paiz, impondo o preçc dos trabalhos e dos produ-
ctol;l; aqui, como .ltá, se .h a formado o conlu:o dos industriaes para, exercendo · 
pressão sobre o . Congresso, o Governo e a opinião, perpetuarem o seu do-

. minio monopolizador e ganancioso; aqui, como lá, as chamadas industrias 
nascentes, que justamente mereceram est::mulo do poder pub:ico, teem-se des-
dobrado em amplo e aureo progresso, distribuindo pingues dividendos ·e 
fartas bon:ficações, conseguindo, não obstante, semlpre meios e modos, com 
argumentos especiosos, de manterem os favores tarifarios e até obtere:n 
novos; a:qui, como lá, a União aufere dos !mpostos indirectos dos direitos 
aduan~iros, a maior parte das receitas, com que faz face aos' encargos da 
gestão nacional. 

Sem procurar ·outros pontos, e existeM diversos, de identidade de 
.cond:ções, sob tão interessante aspecto economico, entre o nosso e aqueile 
adeantado paii, devo· assignalar que justamente em face da productividade ' 
d? _imposto ~e importação resalta, para nós, a necessidade de prompta re-
VIsao da tanfa. Tenho como certo que a ponderada estipulação das taxas 
com as · razões decorrentes de moderada estimativa dos preços determinará · 
sensível augmento na arrecadação. 

O SR. MARÇAL EscoBAR - Com a ·redu.::ção das 'taxas ... 
O SR. HOMERO BAPTISTA - Com a reducção das taxas, quero eli. dizer, 

é de esperar augmento da receita. 
A· nossa tarifa, como está, profundamente alterada por dispos'tivos or-

çamentario•s, mandados sempre revigorar pela ultima lei da receita, é um 
dargo preceituaria de taxas - sem plano, sem methodo, sem objectivo. Re-
vista em momento de crise excepcional, ellã obedeceu ao pensamento de 
assegurar os interes·se do Thesouro. sem, todavia, fazer frente ao abuso prt}-
teccionista, ·que ainda ah: subsistiu e, desde logo, com ·reforçado empenho, 
se estendeu a dezena•s e dezenas de artigos. 

E',, no prsente, uma tarifa exaggerada, chegando á demasia de" ser 
prohibitiva para muitas mercadorias e de tornar difficil, pelo elevado das 
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taxas. a entrada de outras, ultrapas•sando os limites ràzoave:s que os ex-
tremos de esca1!a poderiam legitimar. Basta correr os olhos pelas class~s -
animaes vivos e dissecados; carnes, peixes, ma terias oleosas e outros pro-
duetos animaes; marfim, madrepe;·ula, tartaruga e outros despojos animaes 
(como está mal redigido!) ; materias ou sub~ta~cias de perfumari~s •.. tintu-
raria, pintura e outros .o·ssos; productos chimrcos, drogas. especta..Ida::ics 
pharmaceuticas; linho, juta, canhamo; algodão, lã, sê da, etc.. etc., para 
se admirar a supertributação a que estão sujeitos os artigos de inaior pro-
cura, correspondentes ás necess:dades capitaes da vida. 

Esparsas, em •[versas classes, tambem se encontram taxas onerosas, va-
lores despro·positados, e, em geral, as modificações feitas em leis de or-
çamentos importam em tributação m'U.ito forte. 

Todos os artigos que podem competir com os productos e artefactos da 
industria nacional soffrem excessiva, sinãe prohibitiva taxação. Além disso, 
muitos outros, que se não produzem no paiz ou que são produzidos sem a 
exigida perfeição ou em escala insignificante, são, por igual, desmedida-
mente taxados. 

Não se chega a comprehender, examinando a nossa tarifa - sem par-
ciat:dade e sem interesse directo, a razão determinante do exaggero das ta-
xas; o alcance -que se pretendeu, excluindo, em muitos casos, a concur- . 
rencia natural, sempre animadora do aperfeiçoamento da producção; e o re-. 
sultado, no septido da arrecadação, que só devera ter em conta, certo como 
é, que o regimen tributaria tem assento principal nas rendas aduaneiras. 

O SR. MARÇAL EscoBAR - Interesses do proteccionismo. 
0 SR HOMERO BAPTISTA - Diz bem o nobre Deputado, a ttribuindo os 

exaggeros tarifar:os ao proteccionismo. 
Como se sabe, as taxas correspon:lem a uma porcentagem, indicada 

pe~a razão, sobre o ·valor official da mercadoria. Excedendo; porém, este 
valor, em muito -á média geral dos preços, as razões prescrevem taxas muito 
elevll!das, quiçá o dobro, em varias casos, do que fôra justo. 

Accresce ainda que uma parte dos direitos é paga em ouro, ao cambio 
de 27, libra igual a 8$890, ao passo ·que tar moeda é ad-quirida ao cámb:o de 
16, libra ~gual a 15$, o .que augmenta consi-deravellllente o gravame do im. 
:portador. 

Tudo isso traduz uÍna situação que não pôde e não deve continuar, em' 
bem d.a população, assoberbada p'ela carestia, e em hem do Estado, cuja 
renda dever~ ser maior, si menos onerosa fosse a importação. (Apoiados.) 

Tal ·regimen faz do Braz i! o paiz da carestia ( apo'ados), titulo que 
afugenta o trl!lbalho e o capital, destinados á incorporacão ·effectiva ao meio 
_e ao patrimonio nacionaes. Na França e na Allema·nha, paiz:es reconheci-
da-mente proteccionistas, os direitos de importação, em geral. não excedem · 
de 30 %; e nos. Estados Unidos, apezar de muito altos, são airtda infer!ores 
aos cobrados no Brazi1. 

Estão no conhecimento de todos as consequericias de tal s-ituação de ar-
rôcho tarifario. · 

As leis não podem· attentar contra o meio: ou são a expressão deste, 
representando as mo·dalidades sociaes, em determinado período, ·- e são 
observadas e se tornam efficientes; ou, ao contrario, se insurgem contra 
as condições dos lagares e cont-ra os costumes, ferem os interesses vitaes 
do povo, - e são desrespeJadas e não teem applica.ção, (Apoiados .) 

O povo . não se· submetteu ao guante tarifario . Nas fronteiras, a luta 
chega ao d-esespero, ao combate mortífero, nos ca·sos excepcionaes de en-
contro dos contrabandistas, •que contam com o apoio da população . 

Nos grandes centros, nest'l formosa Capital, o contrabande se vis-
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Jumbra na abundancia das sedas, das rendas, dos velludos, das jôias, 
-das casemiras, das finas perfumarias, emfim, . em todos ·OS artigos para 
que a tarifa levanta o obice da taxa e pa·ra que a popul-ação abre os bra-
ços da conveniencia e dos habitos. São tão excessivas as exigencias tari-
farias, que a propria admiJ1istração fiscal, de ordinario propensa ao au-
gmento ·dos gravames e zelosa do crescimento das rendas, chega a. fazer con-
cessão, a resolver, por equidade, a favor das pa·rtes ... 

· Prescrevendo· a tarifa regras para a · arrecadação dos impostos de im-
po·rtação e sendo estes o mais forte manancial de rendas para União, com-
prehende-se· bem quantos prejuízos,. quantos desfalques .não soffre a receita 
com o contrabando; com as forçadas concessões, com o criteâo da equi-
dalde, creado para resolver. casos regulados em lei, com erros e desidias 
da fiscalização nas vastas regiões· da frontei·ra e na confusão e atropelJo 
das gran:des cidades. 

Ent·re nós, povo educado na obediencia da lei e conformado com as 
agruras da ·vida, ninguem foge ao pagamento dos tributos jus-tos ou justi-
ficaveis pelas urgencias do Estado, ninguem frauda o fisco pelo gosto de 
fraudai-o; mas a situação por elle creada, com a supertaicação de artigos 
de uso generalizado ou de indeclinavel necessidade, para satisfação d;1 ga-
nancia indust·rialista; é de -tal ordem, que chega ao extremo de forçar o 
appelJo ao recurso extremo tambem da mystificação e da fraude. 

Urge, portanto, pôr termo a tão anomala situação, estabelecendo uma 
tarifa· que, consultando os interesses do . ThesO'uro, tD'rne possível' á popu- · 
!açãO', sem recorrer ao crime, a satisfação de seus habitos, de seu bem-
estar material, e ·das necessidades e contingencras da vida. 

Si, com as actuaes imperfeições e exagge~os · da tarifa, que difficulta e, por vezes, impossibilita o movimento do commercio,_ a renda tem vindo 
em escala ascencional, desde 1908, com mais força de razão ·se deve es-
perar que ella cresça e se desdobre, desde que os onus alfandegarios fa-
cilitem o desenvolvimento do consumo, o alargam~nto das transacções, 
a formação · de grandes stocks, condições, tambem, por sua vez, de bara-
teamento dos artigos e de expansãó dos negocias. Tudo isso não dep!ende 
tão sóment•e da tarifa, mas a tarifa é a base, o fundamento da organiza-
ção fiscal, o funccionamento normal da tributação, que directa ou índi-
rectamente .envolve em suas malhas a prO'ducção e a industria, o commer-
cio e o consumo, a receita e a despeza do particular e do Estado. 

Referiram-se os illustres Deputados que fallaram sobre a . receita ge-
ral á necessidade da reforma do orçamento, da contabilidade publica e, 
si bem me lembro, do systema de escripturação do Thesouro. AIJudirei 
apenas a cada uma das indicadas reformas. 

Parece-me que o systema d·e escripturação do Thesouro pôde ser c·om-
prehendido na orbita da comp·etencia administrativa, incumb.indo ao alto 
gestor da Fazenda determinar as regras e model·os de a levar a effeito. 

E' para admirar que já se não tenha cuidado de estabelecer .tal ser- . 
viço, de ordem bas.ilar, para conhecimento exacto e permanente normalida·de 
da situação do Thesouro, de maneira mais clara e precisa, conCludente e 
completa. . 

Ha daus projectos apresentados ao Cong.resso, regulando a adminis-
tração SU·perior da Fazenda Publica, um do. illustrado Dr. Alfredo Varella, 
então Deputado pelo Rio Grande do Sul, e ·o outro da lavra do provecto 
presidente do Tribunal de Contas, Dr. Didimo da Veiga. Vasadüs nos 
mol<ies deste ultimo a J.ei n. 2.083, de 30 de julho <i e 1909, e o decreto 
n. 7.751, de 23 de dezembro do mesmO' anno. regulam present'emente o 
serviço da administração geral da Fazenda Nacional; e, no corrente anno, 
foi nomeada commissão parlamentar, afim de, tomando para base do estudo 
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o mesmo proj ecto, organizar ·o co digo de contabilidade publica .. Cumpre 
observar que dos serviços da publica administração, tem sido a Fazenda o 
que ha merecido mais desv·elada solicitude dos governos. · Os seus regula-
mentos teem sidQ intelligente e cuidadosamente organizados. Sem tempo 
para a apreciação de d·etalhes, lembro, t-odavia, á Commissão a conveniencia 
de os revêr, aproveitando as indicações de saber e experiencia que dos 
mesmos resal-tam. 

Ha, sem duvida, alguma cousa a fazer para aperfeiçoar a organiza-
ção orçamentaria. Daria, de bom grado, o votQ· a favQr de alguns dos alvi-
tres sugg-eridos no correr da discussão. 

Creio, todavia, e isto vou dizer sem que a observação signifique re-
pulsa á iniciativa para ser regularizada a organização do orçamentQ, creio 
que alguma cousa de proveitosa -se poderia fazer, desde já, por acção con-
juncta dos Poderes Legislativo e Executivo. Vou precisar o pensamento. 

E' ponto indiscutível, por exemplo, submetter a despeza ao quantum 
prescripto no orçamento . F-ara isto será indispensa vel que a proPQsta e o 
orçamento sejam rigorosamente a expressão da verdade, estando cada ser-
viço dotado .da verba -es-trictamente necessaria. Constituindo tal medida pre-
ceitQ de lei, quem ·nos assegura: o seu fiel cumprimento? Não faltam meios 
e modQs <le burlar · a prescripção. Di·r-se-ha - o Tribunal de Contas ahi 
está, afim de, como -delegado do Congresso, velar. pela observancia do dis-
posnivo orçamentario . · 

-Mas a acçãQ do tribunal póde ser invalidada pelo registro sob protesto, 
ele que o Executivo tanto ha abusado : 

Estabeleça-s-e, entretanto, accôrdo de vistas, conjugação de esforços, 
proposito firme eJ;ltre aquelles dous poderes para cumprimento do pre-
ceitQ, e tud-o- se fará para que a despeza não exceda o limite da respectiva 
verba. · . 

Toda propo!?ta de despeza, outro exemplo, deve conter a indicação 
da · verba de receita com que deverá ser atterrdida . Ficaria muito bem se-
melhante disPQsição no Regimento da Cama•ra. Eu mesmo já a pmpuz, 
si a additasse ao nQsso regimento, tendo o pezar de a ver rejeitada. Desde 
já, . porém, poderia ser ella observada por todos os representantes, si em 
tal accordassem, como regra imposta peiQ devõer de cada um, como· in-
dicação de simples bom sensQ. Si não ha recursos, a prescripção de des-
peza não póde ter appjicação, desde que o poder, incumbido de a executar, 
considere o orçamento como lei limitativa, que é, de sua competencia, além 
de cujas estipulações não póde ordenar o gasto de um ceitil. 
' Poderia indicar ()Utros pontos, igualmente importantes, relati-vQs ao 

o·rçamento - a prohibição de estorno de verbas, de revigQrament(} parcial 
ou total de creditos, reducção ou abolição dos creditos supplementares, etc., 
todos elles resultanteS da ooa comprehensão do regimen orçamentario, a 
que nenhum Estado cult(} se deveria eximi. r. Mas todas essas medidas de 
boa administração dependem mais, a observação o comprova, do c-riterio 
que preside á gestão dos publicos neg-ocios, por pa'I'-te dos poderes do Go-
verno,· do que mesmo das prescripções de . lei; visto .como, no -tocante· ao 
Legislativo, as assembléas soberanas, assim como fazem, desfazem, obser-
vam QU suspendem as regras de sua propria a1cção, e, no que respeita 
ao Executivo,- cumprem ou não as a-utorizações orçamentarias, no todo ou 
em parte, muito certos do va}or e significação do . facto · consummado e da 
innecessidade do regimen de _responsabilidade, perante as maiorias avas-
saladoras do Palflamento. 

Tudo isso, porém, muda de aspecto, se transforma no bom sentido, as-
segurador do governo regular, si os dous poderes representam effectiva-
mente a vontade nacional, e xpressa na média das -opiniões; permíttindo 
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accôrdo ·de pensamento e de acção governativa. Não havendo harmonia de 
vistas entre os dous poderes, nada será effectivam~nte viavel. Em_ verda~e. 

·si velada ou abertamente elles estiverem em confhcto, a elaboraçao legis-
lativa .se resentirá das discordancia, em medidas inconvenientes; em provi-
dencias in<:ompletas. 

O bom govern<> deve ser a expressão da unidade de p-ropositos, da 
unidade de acção dos poderes que exercitam a gestão dos publicos negó-

·cios. Realizada tal condição, o orçamento, que é acto fundamental da a'<l-
. mi-nistração, espelha com a maior propriedade a situaçã<> do paiz, sob_ o 
aspecto economico-financeiro, oferecendo solução adequada aos pro~lemas 
considerados mais palpitantes, satisfazendo por completo as necessidades 
e reclamos sociaes. J.ria longe si me fosse permt.ttido proseguir na apre-
ciação da normalidade do governo, que ambici<>no vêr consolidado em nosso 
paiz, para que a Repub!ica fructifique em farta roesse de bens para a nossa 
patria. 

Devo me restringir, po·rém, o mais possível ·aos assumptos debatidos 
no orçamento da receita. ·· 

Da votaçã<> das emendas, em 2" discussão, resultou flagrante discor-
dancia entre as decisões da Camara e a opinião do Relator, poderei di-
zer mesmo da Commissão de Finanças, no tocante á isenção de direitos, 
uma das manifestações cara·cteristicas do proteccioriismo. 

A isenção de di·reitos, dizia eu no parecer de 1911, estabelece situação 
fiscal excepcional, de verdad·eiro privilegio, que exo·rbita das linhas consti-
tucionaes do regimen. Este prescreve a ·uniformidade da tributação, em 
toda plenitud.e, sem condição ou reserva, permittindo o surto . do favori -
tismo aduaneiro. E á expressão doutrinaria addMei a judiciósa observação 
do Sr. L. de Bulhões, como Mi·nistro da Fazenda, de que "nem sem-
pre os· concessionarios se utilizam desses favores com intuitos conscien-
ci-osos, e falsei-am os seus c-ompromissos, derivando fraudulentamente <> 

·material livre de direitos para obras alheias á concessão ~ para transacções 
menos licitas, de caracter . commerdal". Era a prova da fraude contra o 
Thesouro. 

Prosegui, em 1912, no ardu<> trabalho de combater o ·falseamento do 
regimen e a lesão feita ao fisco. E, depois de repetir que as isenções; 
aproveitam aos que teem seguros ·recursos de dinheiro ·(o rko industr·iaJ, as 
grandes companhias, os poderosos syndicatos), para fazerem encommen- . 
d.as em grosso, em lotes adequados ao transporte, e possuem relações <>f-
fidaes que facilitam e preparam a obtenção do favor alfandegado, ac-
centuei que, á sombra de taes possibilidades, se. abrigam · todos os que. 
directa. ou indirectamente e.stã<> vinculados ao ti:tular da concessão, que 
lhes da, por favor ou por mteresse, parte no goso da isenção. O abuso 
com semelhantes combinações, abre ensejo a grandes negociatas em fraude' 
do Thesouro e em prejuiz<> da massa da população. ' 

Alicercei a minhaj opinião tambem com os valiosos conceitos do ·barão 
de C<>:tegipe, Ministro da Fazenda em 1876, observando que concessões de 
despachos livres eram dadas a . emprezas particulares, em quanto qu-e a ta-
rifa consignava fa·rta distribuição de favores á industria nacional: do vis-
conde de Paranaguá, ministro da Fazenda, effi' 1883, dizendo que em vez 
de ser um favl)r concedido pel<> Estad<>, a isenção de direi1os vae se t<>r-
nando- para elle um onus por demais pesacJ.a, e ma:.is uma por"ta abent'a a 
abus<>s, dignos de séria attenção do Sr. B. de Campos, ministm da Fa-
zenda, em 1898, affirmartdo que é sempre o cob:sumid<>r o prejudicado e o 

. que menos aproveita na; partilha dos favores da tarifa, a qY.e accres·centou: 
~ "O p·mteccionismo do Estado, está cabalmente demonstrado, tem pr:odu-

zido effeitos negativos em relação ao aproveitamen1<> publico, porque sa-
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crifica uma parcella da fortuna; da collectividade em proveito de um grupo 
de privilegi.ados". . 
· Por iniciativa e propoSita da Commissão de Finanças, o Congresso res-
tringiu as isenções de dirertos ás mercadorias constantes. das cinco aJineas.. 

·do a•rt. 2• da lei da receita vigen:te. 
. No parecer s·obre as emendas votadas em 2• .discussão, expuz succin-

tamente o trabalho leva;do a effeito para cohibir o abuso das isenções e 
pôr termo a novas concessões. 

Para se aquilatar do desfalque occasio.nado ás rendas publica's pelas 
isenções de direi1os - o que plenamente justifica; a contra-marcha ope-
rada pela Camara - vou ainda repeti1' dados estatísticos. 

De 1898 a 1905 - a importancia dos direitos não arrecada;dos, por 
. força das concessões de isenção, subiu a 34.~:616$; em· 1906 - ele-
vou-se a 17.524:629$; em 1907- 24.038:171$; em 1908- a 26.958:292$; 
em 1909 - a 37 .442:729$; em 1910 - a 45.228:735$; em 1911 - a 

,39.256:297$; e em 1912 ~ a 53.542:753$000. 
Taes alga;rismos legitimam .e tornam necessario o appello que ora 

faço aos meus hoorados co.Jlegas, no .sentido de perseverarem na repulsa 
a concessões quaesquer de isenção de direitos. O orrus tributaria não póde 

.deixar de ser igual para todos. . 
Devo fazer tambem menção do desaccôrdo que a Commissão foi obri-

gada a manifestar relativamente á emenda .sobre carvão de pedra e oleo de 
petroleo bruto, escuro, proprio para combustível. Creava-lhes a emenda. o 

. seguinte regimen tarifario: ao carvão, tão sómente quando importado por 
·ou para est·radas de ferro - para uso exclusivo das mesmas, concedia a 
. taxa reduzida de 2 % de expediente; ficando o carvão importado para; na-
vegação, industri-as e outras quaesquer applicações sujeito a 10 % de ex-
pediente e respectivo, quer applicações sujeitos a 10 % de expediente e 
pediente e respectivo add-icional, taxas dos generos que gosam de isenção de 
direitos; ·o oleo.de petroleo combustível, não comprehendido como tal, caracteri-
zadamente, na tarifa, seria subordinado á ·classe 10•, n. 161, com a taxa 
de 40 réis por kilo, si considerado como oleo de petroleo para lubrific.a:-
ção de machinas, o que .não corresponde á sua applicação como combus-
tível, ou de 1$ por kilo, taxa dos não especificados, que é absurd!ll por 
excessiva, sendo a outra elevada, em ordem a não admittir o uso do pro·-
ducto. 

Para os dous combustíveis, de applicações precisamente. simila•res, pre-
v·aleceriam impostos diversos, consideravelmente onerosos, sobretudo, · para 
o ultimo que desappareceria do mercado. Não pareceu á Comrnissão justa 
semelhante disparidade de condições tarifarias para dous productos do mes-

. mo uso, como combustíveis, nas est·radas de ferro, navegação e industrias. 
·EITI verdade, .para o nosso pai~, o combustível bom, abundante e ba-

l'ato constitue problema de capital importancia, a · que urge dar solução . 
Não sou dos que pensam se deva encontrar a melhor solução· na ta-
rifa, fazendo o jog1l das taxas, mas em medidas que nos assegurarem o 
capital sufficiente e mo.dico, a movimentação faci! do credi·to, o transporte 
prompto e barato, o salario moderado, a mão de· obra habil e capaz de of-
ferecer ao consumo o producto que este requer, coo·correndo em qualidade 
e quantidade com o es:tr·angeiro. 

Temos minas de carvão e de petroleo, é certo, como temos montanhas 
do melhor ferro e outras minas de meta·es de grande valor, como temos 
quédas de· agua colossaes, formosíssimas cascatas, encapelladas cachoeiras, 
mananciaes inextinguíveis que darão força motora para a viação e as indus-
t~~s; !llas, ·tudo. !sso está por e.xpl'Orar ~evidamente, por applicar com pro-
.ficiencra, por utilizar com proveito . . E até que tenhamos o_ poder nec·essario 
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para_ uso fruir as noss~s riquezas, · em tod-as as suas variadas applicações, 
precisamos assegurar as estradas, á navegação, ás indus!rias, as possibill-
dades da _vida, afim de nos prestarem os serviços e ·as utilidades de que 
carecemos. (Muito bem.) 

Sobre outras emendas deveria tratar, attenta a relevancia dos assum-
ptos, si não comprehendesse que me faltaria o tempo preciso para o fazer 
convenientemente e si não tivssse de .explicar a apresentação de emendas, 
-alterando diversas estimativas· do prajecto. 

Em 2" discussão propuz as segu .nfes reducções nas estimativas: do fi. ·1 
-direitos de . importação- ouro 1.999:500$ papel - 5.885:000$; do fundo 
de garantia do .papel-moeda, 5 % - ouro .- soore todos os direitos de !m-
portação para consum<J, no n. 1 - ouro - 365:500$; e do n. 36 - expor--
taçã<J da borracha do· Acre - papel - 2.150:000$; isto é, na receita· ordi-
naria:- ouro- 1.999:500$ e- papel- 8.035:000$ e na renda com appli-
cação especial - ouro - 365 :500$000. . 

Taes reducções foram determinadas p·ela conhecida djminuição _das r-in-
das de importação e das da exportação da borracha acrearta, diminuição que 
se deve attribuir ás condições economicas e financeiras . especiaes do paiz, 
de prompto difficilmente removíveis para · que não influam ~ deprimindo a 
arrecadaçã<J. Quando procedi ao estudo das ·estimativas não me era Jici<o 
propor maior abatimento. Em relação á exportação do Acre, posteriormente 
acceitei maior reducção, .send<J, porém, vencido ·na Oommissão de Finanças, 
q_ue attendeu a observações feitas por d·ous dignos representantes dr. Ama-
zonas. 

E' muito difficíl e incerta a · indicação de estimativas. 
O decreto n. 7. 751, de 23 de dezembro de 1909, prescreve que .se lhes 

dê para assento os resultados apurados na arrecadação do ultimo exercício 
liquidado, e, na falta, a media da execução dos tres ultimos exercicios liqui-
dados. Dado o permanente atrazo da escripturação do Thesouro, motivad·o 
por causas ~ue são do conhecimento de todos, e a sempre procrastinada apu-
raçã-o das contas dos exercícios em balanços definitivos, o ultimo exercício 
liquidado pod·erá corresponder, na melhor hypoth,ese, ao terceiro ou quarto 
anno anterior, e a inédia a este. e aos dous annos antecedentes, r.epresea-
tando, p<Jis, sobretudo no ultimo caS<J, uma situaçã<J bem diversa da reali-
dade. 

Não obstante a vigencia do decret-o citado, as pro-postas de orçamento 
são acompanhadas dos dados da arrecadação dos tres ultimos exercícios, 
ordinariamente não Hquidados, com a respectiva média e as estimativas da 
receita do exercício corrente. Taes elementos, apezar. de muito incompletos, 
são <Js que servem para o ca-lculo· das estimativas da proposta. A lei n. 317, 
de 21 de outubro de 1843, estabelecia: "nos futuros orçamentos a tabella 
da recei.ta geral trará a comparação do producto arrecadado nos tres ultimos 
annos com o orçado para o-· futuro". Dir--se-:ha: é esta lei, na realidade, a 
que vigora, sendo a regra das médias a adoptada para a e&timativa dos títUlos 
da receita. · 

Na verdade, porém, nem esta lei antiga nem o regulamento ~ue ·baixou 
com o decreto de 1909 teem sido observad-os com regularidade. Examinando 
evidentemente os orçamentos, vê-se .que, as mais das vezes, as estimativas 
são firmadas na arrecadação do ultimo exercício e na do corrente. 

O visconde do Rio Brancq, no .rtll:latorio de . 1872, dizia ,que o calcul-o da!! 
médias da -lei de 1843, acceitave'l qli·àndo a renda se conserva· estacionaria, 
não ins·pira a mesma confiança no)) períodos em que os recursos do Estado 
teem natural e consideravel d-esenvolvimento, ou se acham sob a influencia de 
causas extraordinarias que não . actuaram nos anteriores. Silveira Martins, no 
relatorio :ctc 1878, considerava menos fa!liv-e'l ·o methodo de tomar por base a 
renda do exercício passado• ou a do ·cerrente, porque atten-de ás circtunstan-
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cias do momento, ás a.),térações dos impostos e ao augmento ou diminuiçao 
da renda. Lafay.ette, no de 1883, observava que a lei de 1843 não estabelecia 
meio seguro para calcular-se a renda futura, porquanto a creação de impos-
tos,. a alteração dos existentes e mesmo outra·s circumstancias, que devem 
servir .de elemento para melhor apreciação, escapam, desde que s·e houver de 
acceitar necessariamente a média da arrecadação dos tres ultimos exercícios. 
F. Be1isario, no de 1886, consignava que de ha muit(} o Thesouro tem adop-
tad(} para .fundamento de seus ca:!culos a renda do ultimo exercido liqui-
dado ou a que se considera provavel no corrente, segundo aconselham as 
dr.cumstancias que possam contnbuir para miiÍS justa apreciação. J . Murti-
nho, no .de 1899, adoptou para base do calculo a receita do ultimo exercício 
e .a do então corrente. Amaro Cavalcanti cnsidera elementos principaes, sinão 
condições necessarias para que se possa lançar um calculo verdad·eiramente 
fundado e previamente, ácerca da receita publica, o conhecimento exacto 
das condições economicas do paiz, .a verificação feita, com exactidão e c·ri-
terio dos .rendimentos orçamentarios dos annos mais proximos e a experien-
cia bem exercitada nos misteres financeiros. 

Seguindo tão claros ensinamentos e sem desprezar as determinações da 
lei no tocante aos exercicio·s anteriores que indicam o· desenvolvimento das 
rendas, tomei para .base mais proxima e mais expressiva do estudo das esti-
mativas - a arrecadação do -u.Jtimo exercido e a do corrente· e, tomados 
todos os factores da economia e finanças nacionaes influentes, na receita, 

·em conjuncto, propuz a modificação de diversos títulos, como ~se vê da 
emenda n. 93. Pod·eria ter estendido a modificação a outros títulos, que tam-
bem comportariam augmentos. Limitei-me, porém, aos que· estão menciona-
dos na emenda, ficando os outros pua compensação dos que, porventura, 
não corrrespondam á previsão. 

Pro·curei ser prudente e commedido na elevação proposta, tendo em vista 
que este recurso ueve s·er cautelosamente executado ·e o>bectecer ao justo cal -
culo de naturaes probabiolidades. Seria i:!lusoÍ'i(} ·e improprio do Congresso -
elevar arbitrariamente os títulos de receita para o fim exhibicionista do equi-
líbrio o•rçamentario, sabendo de antemão que, em taes condições, tal resul-

-, tado não se realizaria. · 
A estimativa proposta para os impostos de consumo teve por funda-

mento a. arrecadaçao do primeiro semestre de 1913, constante do quadro á 
pag. 176 do parecer que acompanhou o projecto inicial ·da receita, 
e o augmento progressivo desses impost<>s, tendo levado em conta a 
importancia do respectivo registo. ·iã paga; a es·timativa do imposto de con-
sumo de agua ficou ainda aquem do rendimento attingido no anno passado·; 
a estimativa referente ·a títulos das rendas industriaes assentou no .proauctu 
arrecadado .em .1912 e no do corrente a:nno; em que começaram a vigorar a 
nova tarifa da Estrada de Ferro Central e diversas medidas incluídas no or-
çamento vigente e mantidas no projecto, renctentes ·ao augmemo aas rendas; 
e a .estimativa de taes titttlos da receita extraordinaria att·endeu á impor-
tancia que produziram os montepios a que se referem. 

A emenda sob n. 92 A consigna a estimativa do im.posto já estabelecido 
sobre os premios d.e seguros terrestres e marítimos, seguros de vida, pecuHos, 
pensões e renda vitalicia, conforme o art. 51 da vigente ,lei da receita, repro-
duzido no art. 49 do projecto, estimativa inferior ao calculo da Ins·pectoria 
de Seguros. · 

Parece-me, pois, que a Camara poderá votar, sem inconvenientes, as 
emendas relativas ás estimativas da receita. . 

,Estou apercebend.o, Sr. Presidente, o aviso de estar finda a hora. Como 
V. Ex. é testemunha, hei corrido sobre os assumptos relativos ao projecto 
de receita e ainda não tratei da situação economica e financeira, que domina 
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a todos os espíritos. Tenho· aqui, como V. Ex. vê, . muitas notas e observa-
ções, que seria de interesse concatenar em exposição, ainda que succinta ·.· . 

UM SR. DEPUTADO - V. Ex .. poderá incluil-as no seu d1scurso. 
O SR. HOMERO BAPTISTA - Não o· fa rei. Seria demasiada liberdade. Nos 

pareceres ànterior·es, embora em capítulos esparsos, relativos ao movimento 
do cornmercio .• exterior, importaçãa é· exportação, da réceita e -despeza, das 
dividá.S ··naciorra-es ,< e: .. nó par-ecer ~este anno, a proposito desses assumptos 
e da crise ,que se considerou desabrochada, tenho tratado da ·situação eco-
nomica. e financeira do paiz, presentement-e mais oberado, indicando, com a 
devida. discreção, alvitres . que poderão. contribuir para modificar e melhorar. 

Na impossibilidade d·e agora ventilar materia t ão complexa e re1evante, 
reporto-me ás considerações produzidas nesses pareceres, que plenamente 
ntn t!CO. ·. . 

Não devo deixar a tribuna sem esclarecer a Camara a respeito da 
emenda autoriza•ndo o Governo a contractar um emprestimo externo, de 
que muito se occuparam os ultimas oradores, os nobres Deputados por Minas 
Geraes e Rio de Janeiro . 

Em conferencia com o Rela.tor da receita sobre as emendas offerecidas 
em 3" discussão, o ·il\ustre Sr. Ministro da Fazenda ponderou que o The-
souro responde por compromissos avul1ados, para cuja solução .são insuf-
ficientes os recqrsos norinaes df!S rendas publicas, sendo indis1Jensayel 
para o . cumprimento de taes obrigações um emprestimo ~xterno até o m(l:-
ximo de !O milhões esterlinos. · 

Expuz á · Commissão de Finanças a situação real do Thesouro, Óbri-
gado ao pagamento de contas já !íq•uidad.as e em processo nos ministe-
rios, ·dç despezas constantes de creditas solicitados ao Congresso, de p res-
tação de:; r'escision-Ioan, da Madeira e Mamoré, das estradas de Ferro 
Goyaz e Noroeste, do porto de Pernambuco e outros 'compromissos, cujos 
prazos em breve findaríam, e apresentei á consideração dos meus collegas 
a seguinte emenda ao projecto de orçamento da receit.a. 
. "E' autorizado o Poder Executivo a cóntrahir emprestimo externo até 
!O rrii lhões esterlinos,· .para paga.mento· de contas do Thesouro originaruas 
de !'eis de orçamento, de leis especiaes ou de ·contractos legalmente cele-
brados." · ' 

Am-plr.mente discutido o impor;tante assumpto, . foi accejta_ a. emenda, 
com o voto e pronunciamento ·Cohtrarios do Sr. Deputa-do Galeão Carva-
lhal. 

Accei.ta ·a emenda, alvitrou-se no seio da Com.missão a conveniencia 
de serem ·ouvid.os os Srs. ·Presidente da Cama.ra e leader da ma•iÔria 
sobre o melhor encaminhamento do addli•tivo. T.ratando-se de medida que 
devia ser cons·iderad:J. .tambem sob o aspecto politic-o, referi a esses dous 

. emi-nentes representantes o que occorrera na Gommissão, opinando elles 
que seria mais conveniente additar a autorização a um projecto de creditb 
em 3" discussão, ou no Senado ou na Camara. · · 

A' ·vista disso, deixou ·a Commissão de Finanças de propôr ao pro-
i ecto a all udida emenda. · 
. 1Sr. · P·residente, a hora já terminou, tendo eu excediido mesmo os mi-

nutos .. d·e· tolerancia. 
Sinto nãó ter tido tempo . para considerar outros assump.tos que se 

pw-endem ao orçamento da recerta, sobretudo as difficuldades· do presentil, 
que a todos enchem de preoccupações. Mas o momento não é mais para 
dliscursos, comp-rehendo bem. 

Cumrpro o dever de deferencia para com os nbbres Deputados que to-
maram parte na discussão, contribuindo ainda que insignificantemente (- não 
apoiados getaes) . .. · · · 



-, 691- . 

O SR. ANTONIO CARLOS- V. Ex. _está pro ferindo um dis~urso notavel. 
(A poiados.) 

O SR. HoMERO BAPTISTA - E' muita a generosidade de V. Ex . Não 
posso pr-oseguir e não tenho esperança de poder continuar as minhas con-
siderações, porque a urgencia do tempo não o permitti·rá . 

O orçamento da receita foi amplamente discutido em todos os turnos . 
Penso que seria acertado requerer o encerramento da discussão. (Apoiados. 
Muito bem.) . 

IS·into-me coniltrangido para o fazer, sendo eu o Relator, prezando o 
debate, admirando os oradores, a•prendendo com elles a boa dou:trina ... 
Mas, acima de tudo, está o nosso proprio dever . 

•Contando com as excusas dos meus honrad<>s collegas, rogo a V. Ex . 
. se digne consultar- a Casa sob.re 9i consente no encerramento da discussão 
do projecto do orçamento ·da receita geral. (Muito bem; muito bem. O ora-
dor é muhlo cumprimentado.) 

VOTAÇÃO 

O Sr. Presitlente 
n. 102 B, de !913. 

Vou submetter a votos emendas ao projecto 

Sessüo ele 28 ele 
I>c>zc> m ln•o 

Votação d<J projecto n. 102 B, de 1913, orçando 
a Receita Geral da Republica para o exercício de 1914 
(vide projecto n. 102 C, de !913) (3" dliscussão). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emendas. 
Votação da seguinte emenda do Slr. M'anoel Borba : 
Os artigos da classe 17", ns. 528, 529 e 530 da Tarifa vigente, pa-

garã<> direitos de importação com augmento de 30 %, sobre os actuaes. 
Rejeitada. · · · 
Rejeitadas successivamente as emendas ns . 2, 3, 4 e S. 

O Sr. Ma.urioio de I.l31Ce1'!da (peLa ordem) - V. Ex. j-á anm,mciou 
a approváção da emenda n. 5? , 

O SR. PRESIDENTE - Declarei que -estava rejeitada a emenda n. 5. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Peço neste caso a verificação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado .a 

favor 3 Srs. Deputados . e contra 114; total, 117. 

O Sr. Presidente - Votaram a favor 3 Srs. Deputados e contra 114. 
A em-enda foi rejeitada. . 
São successivamente rejeitadas as emendas ns. 6 até 17. 
Votação da seguinte emenda do Sr. · D:ias de Barros: 

N. 18 :___ Aq titulo II, n. IV, § 2° do art. 1 o do projecto de lei da receita 
para o exercício de 1914, ou onde convier: 

A autorização ~o Govemo contida no art. ~3·, lettra a, da .'lei n. 74.i, 
de 26 de .dezembro de 1900, comp_rehend-e tanto a alienação- do domínio 
áos immoveis nella . mencionad<Js, como de quaesquer direitos eve.ntuae·s . 
sobre immoveis. nas mesmas con-dições. . . . . 

Quando, por circumstancias especiaes, não possa ter .Jogar a c.oncur-
·rencia public.a a que · se -refere o art. 3° ·cta citada lei n. 741, será supprida 
por avaliação pela Directoria d-o PaotrimonUo. 
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O Sr. P x·esidente - A esta emenda a Commissão offereceu :1 se-
gu:nte modificação: 

Accrescente-se, depois ~e ---:- co_ndiç?e~ :- o seguinte : - não compre-
hendidos no paragrapho um co da Cons!ltmçao. 

Appro_y,!lda com a modificação da Commissão. 
r. 

O Sr. M ruu ricio d.e :La.cerlda. (pela ordem ) - Requeiro a verificaçã\1 
da votação. 

Procedendo-se á verificàção da votação, reconhecem'-se terem votado !1 
favor 109 Srs. Deputados e contra 3; total 112. 

O Sr. P r e sid en<te - Votaram a favor da emenda ' 109 Srs. Deput_üdos 
e contra tres. 

Foi a·pprovada a emenda n. 18, com a modificação da Commissão. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Rodolpho Paixão: 

N . 19 - Ao art. I "; n. 25 
in fine: 

"Imposto do sello" Accrescente--se. 

"Ficando sujeitas ao sello .fixo de 300 réis de accôrdo com as dispo-
siçÕes em vigor, ás segundas e mais vias de recibos particulares .e ··outras 
declarações de pagamento effectuado , qll{llquer que seja a fórma empre-
gada .para expressar o recebimento e desde que o pagamento não seja fei to 
por ordem de terceiro." · · 

Approvada 

O Sr. Mauricio de Lacenm (pela ordem) - Requeiro a veri'fi-:aç'ão 
da votação. 

Procedendo-se á ·verificação da votação, reconhece-se .que votaram 'I 
favor 106 Srs. Deputados e contra 8. A emenda foi approvada. 

Votação da emenda n. 20, d·o Sr. Mauricio de Lacerda com parecer 
contrado. 

O Sr. MBIUricio 'de Lacer1da (peba ordem) - Sr. Presid'ente, o pare-
cer da Commissão sobre a emenda n. 20 não é contrario. B::le· aoenas d:z 
que a emenda é desnecessaria. P.enso que V. Ex. devia ter co'nsiderado 
essa emenda como prejudicada, porquanto e lia não tem parecer. 

O Sr. P re·sidente - Salvo melhor juizo, a Mesa considera o parecer 
da Commissão··como contrario. 

" . , Submettida a votos, é rejeitada a emenda n. 20 . 
Votação da seguinte emenda do Sr. Ro:lol pho Paixão: 

N. 21 - Onde convier: 

Art. As companhias ou sociedades de seguros de. vida, peculios, 
rendas, dotes e congeneres, que obtiverem autori;zação ·do Governo para 
functionar no Brazil, farão no Thesouro Nacional, ou nas suas d,elegacias, 
o deposito integral de 500:000$000 (-quinhentos contos de réis ) em di~ 
nheiro ou em apol:ice da divida -publica, devendo as qu.e estão actualmente 
funccionando integrar, dentro. do prazo improrogavel de tres mezes, a 
contar da data desta lei, os respectivos depositos de 200 :000$000 (duzentos 
contos d-e réis . ) · ·· 
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O Sr. PJ!e,sidente - A esta emenda e ás de ns. 22, 23 e 24 a Com-
missão offereceu o se~uinte substitutivo: 

. Art. Nenhuma companhia _ou sociedade de seguros de qual quer na-
tureza poderá iniciar operações sem que demonstre · possuir, si fôr anony-
ma 300:000$ pelo menos, representados por apolices· federaes, averbadas 
co~ · a clausuia de garantir as operações de seguros; si fôr mutua, 300 as-
sociados e . uma importancia nunca rnferior a 100:000$, a qual deverá ser 
integrada em 300:000$ com quatro prestações annuaes successiva3, de 
50:000$ cada uma, egualmente .representadas por apolices, . averbadas nos 
termos supra . 

a) as sociedades já autorizadas deverão demonstrar a acquisição de 
apolices nas condições estabelecidas no mesmo artigo anterior, segundo QS 
prazos fixados, si os decretos de autor'za;;;ão não marcarem outros; 

b) as companhias que se tiverem installado e 'apresentado até a data 
da p'ublicação d·a presente lei requerimen·to para funccionar, só poderão ope-
rar, sendo anonymas, si provarem a inscripção .de 100:000$ nas condições 
do arti~o; si mutuas, a de 50:000$, sendo essas importancias integradas em 
300:000$ com prestações annuaes successivas de :igual importanéia á ini-
cial; 

c) as companhi·as que funccionam sob o regimen do estabelecido no 
art. s• do decreto •n . ' 5.072, .de 1903, e as que vierem a ser autorizadas, 
quando forem de seguros terresrres e mari.timos, são obrigadas a consti. 
tu:ir no Brazil uma reserva de 20 o/o , pelo menos, dos lucros líquidos apu-
rados annualmente das operações no •paiz; 

d) nenhuma companhia de · seguros de vida e seus correlatos poderá, a 
contar da data desta lei, adoptar planos ou . celebrar contractos de seguros 
que em i11ualdade de condições proporcionem. mesmo mediante augmento ou 
contribuição extraordinaria, vantagens especiaes a determinado numero de 
seguraéios. . 

Approvado o substitutivo da Commissão. 

O Sr. M a u ricio de Lacerda (pela orifem) - Sr. Presidente, sou for-
çado a requerer verificação, porquanto já não posso encaminhar a votação 
para demo.nstrar que sou contrario ·ao substitutivo. · . 

· Proced~ndo-se á veriflicação da votação,··reconhece-se que votaram• a fa-
vor 101 Srs. ·Deputados, contra oito. O substitutivo foi approvado, ficando 
Nejudicadas as emendas ns. 21 a 24. · 

O Sr. Nica:u,or Na·scimento (pela ontem) - Peço. a V. Ex. f;tça . 
consignar em acta que votei contra o substitutivo. Acredito mesmo que ·a ' 
Cama;a tenha votado esse substitutivo sem grande meditação, o que demon. 
straret opportunamente. · · · 

Vem á Mesa e é lida a seguinte d~claração de· voto 

Decla•ro ter votado ·contra o substitufiivo da Commissão de Finanças· ás 
emendas ns. 21 a 24, que· a Camara, devido á ·angustia ·de tempo. v·otou sem 
meditação e contra os interesses geraes, o que opportunamente será de-
monstrado. · · · · · · · 

Sala das s~ssões, 28 de ~ezembr~ de 1913. -:- Nicanor Nascjmento. 

O S_r. ~duardo Saboia (pela órdem) - Sx:·. Presidente. faço iden:tica 
de~larac~o a _do nobre Deputado pelo Dist11icto Fede'r~l, visto como 0 si.IbstL 
t~ttlvn na? pode absolutamente crear direito~ sol>re ~s compan!üas que .~s-
tao funcctonando, · 
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o S1·. P1•esideute - Queira V. · Ex. mandar por escripto a sua decla-
ração de voto. . . · 
· Votação da seguinte emenda do Sr. MauriCIO de Lace~da: 

N. 25 ---. Supprima-se ~ lettra k do ·art. 45, continuando em vigor o 
art. 66. 

Approvada. 
E' considerada prejudicada a emenda n. 26. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Ma-uricio de Lacerda: 

N. 27 - Ao art. 50 in-fine, accrescente-se: na conformidade . do que 
dispõe o § 32 do art. 2" das Disposições P.reliiminares da Tarifa, que con. 
tinúa em vigo•r. · 

O sr'. Maur.i.ci o de Lacer.d.a (pela ordem) - A emenda n . 27 diz: 
"Ao art. 50. in-fine, acçrescente-se: na conformidade do que dispõe o § 32, 
do art. 2" das Disposições Preliminares da Tarifa, que continlia em vigor" . 

O art. 50 do projecto da Receita se refere justamente á cathedral de -
S. Paulo e dá isenção de direitos para os obj ectos de a·rte, material im .. 
portado por esta cathedral. 

Dia·nte deste artigo na lei de tanifas .que era obscura até certo ponto 
na de finição do que fosse objecto de arte, eu tive occasião de reclamar o 
cumprimento da mesma para que fosse consi-de·rado obra de arte simples-
mente aquillo que o artigo dliz, não lhe dando a inter.pretação extensiva. En-
tretanto, para não passar aos olhos do meu presado amigo conego Valois de ' 
Castro como contrario ·aos interesses religiosos ou da igreja e como quero 
salvar a minha alma, peço a V. Ex. que consulte a Casa sobre si consente 
na retirada da emenda . Penso ter ganho do Sr. conego ·Valons de Castro um 
pouco de recommendação para quando vivo já não fô·r . (Muito bem; muito 
bem). 

·Consultada, a 'Camara concede a retirad-a pedida. 
E' considerada prejudicada a emenda n. 28. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Pedro Moacyr e -outros: 

N. 29 - Substitua-se o n. Vlll, do ·art. 2", pelo seguinte:· 
"A desmonellizar as moedas de prata do antigo cunho, substituído em 

1908. pela lei n. 2.050, de 31 de dezembro desse anno, do valo'r de 500 
réis, 1$ e 2$, substituindo-as por moedas do novo cunho, da lei citada, as 
quaes só poqerão ser cunhadas pela Casa da Moeda, fixando o Governo os 
prazos dentro dos · quaes se deverá operar a substituição e não excedendo 
a cunhagem da quan~ia de 15.000:000$000". 

O Sr. Presidente - A este emenda a Commissão offereceu a seguin-
te moifificacão: 

"Suoorimidas as pal·avras: - da lei citada" . 
ADorovRrla "· emenda com modificação da Commissão. 
Fica nreiudicada a emenda n. 30. 
Votação. da seguinte emenda do S'r. Josino de Araujo: 

N. 31 --' Ao art . 8", n. 5, supprima-se. 

O .Sr. Presidente - A esta emenda e ás de ns . 31 A. 32 e 33, a Com-
mi<:<:iio deu n:~recer contrari(), offerecendo ao art. s• n. V do projecto a 
seguinte mo di ficacão : · ' ' 

"Suoor.imidas as ·palavras - pelas fronteiras dos Estados do Rio Gran-
ie do Sul e de Matto Grosso". 
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O Sr. Mau'ricio de La.cercla (pela ordem ) A emenda 31 man~a 
supprimi'r, creio, o art. 8" n. 5 do projecto da receita que isenta de direito 
o gado va.ccum entrado pela fronteira dos Estados do Sul . Confesso, Sr. 
Presidente, que a medida ass.im determina·da no artigo do projecto da recei-
ta me pareceu ser uma medida que até certo ponto era util para ' outros 
Estados c·readores, cujas fronteiras não offerecem tanta facilidade como os 
Estados do Sul, á entrada deste gado.. Entendi que sem tornar a medida ge-
ral para todos os outros Estados creadores ~ . . · 

O SR. HOMERO BAPTISTA - A Camara tomou esta medida. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... não poderia approvar a emenda sem 

flagrante favor e maruifesta i·njustiça a uns e outros Estados. A Commissão, 
entretanto, entre a minha emenda e uma do Sr. Escobar, e outros Deputados 
do Rio Grande do Sul, tomou o àlvitre de tornar geral a medida. 

O SR. HoMERO BAP!ISTA - Tornar completamente livre a entrada do 
gado vaccum. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sençio assim, declaro votar a favor do 
substitutivo, apezar de ter uma emenda. Era necessario esta explicação, pa-
ra mostrar que não agira levianamente· ou inconscientemente, dando o meu 
voto neste momento ao substitutivo, · e é por .isso que estou tomando tempo 
u11~ votações. . . 

E' posta a ·votos e approvada a emenda proposta pela Coinmissão e que 
se encontra a pa11;s . 14 do avulso, supprimindo as palavras pelas fronteira~ 
dos Estados do Rio Grande do Sul e de Matto Grosso no art. s• n . V do 
projecto n. 102 B. 

São successivarriente rejeitadas as emendas numeradas no avulso: 31, 
31 A. 32, 33, 34 e 35. 

Votação da emenda n. 36 do Sr. Mau11icio de Lacerda : 

O . Sr. Maurid.o de Lacercl·a (pela or,um) -Sr. Presidente, o hon-
rado Relator foi bastante tolerante com as associações de caridade," por-
quanto a emenda é um artigo do projecto de receita que declara que terã•J 
isenção de direitos ... 

O SR. HOMERO BAPTISTA - Gozarão de abatimento de 90 % ; pagarão, 
portanto, 1 O % . 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - ... ou pr,garão sómente 10 % tUi va-
lorem, sobre o material que importarem, as sociedades de ca-r!dade, 
não se distinguindo entre as que já gozam e as que não gozam de subven-
ção directa dos poderes publicas. 

Acho eu que, st:ndo a isenção uma especie de subvenção, um auxilio, 
as subvencionadas ficarão com -.ctous favores, ao passo que as outras só 
terão . um: entendi, pois. por equidade, estabelecer esta restricção: as asso-
ciacões iá subvenciona.das não teriam çlireito á reducçiio da tarifa que só 
seria dada ás demais. ' 

A Cama~a resolverá o que. entender, acerca da restrictiva, que tem pa-
recer contrano. Eu, dando o meu voto, opportunamcnte reouererei verifi-
cação. (Muito bem. ) -

Posta a votos, é rejeitada a emenda n. 35 . 

O Sr. Mauricio df Lace:Dd.a (pela ordem)' Re.:]_ueiro verificação da 
vota cão. 
· . Procedendo-~e á verificação da votação reconhece-se ter ·sido re-
jeitada a emenda, a favor da oual votaram Ú Srs. Deputados (dous á di-
reita e nove á . esquerda) · manifestando-~.e 97 contra (62 á direita e 35 á 
esquerda) . 

São successivamente rejeitadas as emendas ns. 37 e 38 . 
Votação da seguinte emenda do Sr ,' M 'luricio de Lacerda: 

' 
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N. 39 - Emenda ao n. VII do art. 2": 
Onde se diz: "produz•'.dos no paiz pelos trusts", diga-se: accaparados 

no paiz pelos tr-usts". 

O -:;r. P1~esidente - A esta emenda' a Commissão deu. o seguinte pa-
recer: , 

"Parece á Comm,issão preferível s~bstituir por açambarcados. 

O 1Sr. Mauricli.o de Lacerda (pela ordtJm) faz considerações tendan-
tes a demonstrar que a pal,avra "accaparados", constante da emenda em 
votação, devia ser substituída por esta outra - "açambarcados", que julga 
mais expressiva. . . . 

Approvado o substitutiv-o á emenda n .. 39, ·que f1ca ,PreJUdicada. 
Votação dl\ seguinte emenda do Sr. Josi-no de ArauJo: 

N. 40- Ao art. 60, lettra b: Em Jogar das expre~ssões "e tres para os 
inspectores da Guarda Civil, de Vehiculos· e d~ segurança" diga_-se ."d~us 
para os inpectores ct·a Guarda Civil e de VehJculos e um para o serviço 
do Gabinete de Identificação." 

Approvada. 
Votação da seguint•e emenda do Sr • .Tosino de Araujo: 

N. · 41 - Ao .art. 60, lettra g: Em vez das expressões "ao serviço e 
tra:nsporte" diga-se: "ao serviço de transporte." 

Ap-provada. 
Rejeitad·a a emenda n. 42. 

·Votação da seguinte emenda do Sr. Homero Baptis'ta: 

N. 43- Art. 1.", n. 43 (Correio Geral): 
Supprimam-se as palavras seguintes a "1909" até "e observad·as"; na 

lettra a, em vez _de 30, diga-se 50; e na lettra f, depois de "municípios", ac-
crescente--!se: "inclusive a das repartições de Estatística" (o mais como 
está). 

O Sr. Pr>esidente - A esta emenda a Commiss·lo deu o seguinte pa-
recer: 

Convém seja adoptada a emenda, começando a suppressão nas pala-
vras de 10 réis. 

Appr-ovada com a modificação da Commissão. 
Votação da . seguinte emenda do Sr. H a mero Baptista: . . 
N. 44 - Art. 3• - Substitua-se pelo seguinte: 
As taxas do Correio Geral serão arrecadadas. na conformidade dos ns. 

43 e 44 do art. 1 •, f:.cando abolidas. a franquia postal e telegraphica ·e 
quaesquer reducções de taxa ahi não consignadas. · 

Approvada: 
Votação da seguinte emenda do Sr. Mauricio de Lacerda: 

. N. 45 - No }rt. 1 •, n. 44·, lettra c, segunda parte, supprimam-se in 
/me as palavras: e os Senadores e Deputados Fed·eraes". · 

O S~. :Mauricio de La.cer.da - Sr. President~, a emenda n. 45 :nan, 
da suppnm1r no art. 1: n. 44, 1ettra l (Lê a emenda.) 

Trata-se ~ada ma1s nada menos que supp~imir -o favor da reducção, 
taxa telegraph1ca votada pe\11,. C!lmar!l? ~m s~ss~q !lnt~ftOf, parª os Depu, 
tados . . e Sen,!l,d~re~ , - · · 



Este abuso, Sr. Presidente, pôde cia,r iogar á repetição do que já houve 
no tempo em 1JUe essa isenção foi lei j:làfá os Deputados e Senadores· 
Não havia parente de Deputado que não se utilizasse do telegtap~o · Ap-
jlrovada esta emend·a, muito teria que soffrer o serviço ~el.egraph•co com 
semelhahte favor . Esta é uma das razões para ella ser reJeitada· 

Uma outra razaó ãlrtda para a . Camara rejeital-a é que ? Re~imento 
i·nhibe oue o Deputado possa vôtãr em cau:;a propria. Tanto e ass1m que 
o subs ... dio é votado em uma 1egisiatüfil para vigorar na outra. Portanto, 
em caso nenhum o Deputado pó de votar em Jit'ó \'eíto proprio. . 

O ~egirnento não offerece· sancção á transgr.essão deste art:go que 
nâo s_eja a propria consciencia do Deputado e sua cultura. Pois bem, eu 
appello pará essã cultura moral da C amara para que proceda oeomo deve· 

Submettida a votos é ap·provada a referi-da emenda n. 45. . 
Votação da.emenda n. 46, âo Sr. Maurici(l de Lacerda e outros. 

· ~ S1•. Mau1'icio de L acer 11:La (pela ordent) impugna o parecer da Com-
missão sobre a emenda submettida ao voto da Camara, dizendo que a me• 
dldã netla cçntida visa cohibir um abuso de empregados publí~os, e, a res- . 
peito. pede informãÇoês ao Relator. que, em aparte, as presta ao orador. 

Conformando-se com êsSilS informações, termina retirando a emenda 
de que é autor. 

Consultada a Camara, ·é a aprovada a ~etírada da emenda. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Mauricio de Lacerda~ 

N. 47 - Ao art. 7": 
Depois das palavras ":'egislação fiscal", accrescente-se "ou versarem 

sobre concessões a particulares, sociedades ou. companhias cujos contra-
ctos não tenham ainda sido feitos ou ·executados no -exercício vigente, etc." 

O Sr: Presitl ente - A esta eme.nda · a Com missão deu o seguinte pa-
recer: 

Não ha inconveniente na approvação da emenda, exceptuadas as pa-
lavras - ou executados - para que se não prejudiquem contractos legW-
mamente celebrados e porventura ainda não executados por estipulação 
nell:es mes~·os exarada, por pendencia de condição, por suspensiva ou 
por semelhantes motivos que legitimamente retardam a execução dos cun-
tractos. 

O S1·. Mauri cio de Lace1•iLa (peta ordem) combate a suppressiio 
proposta pla Commissão de Finanças, em relação á emenda sujeita ao voto 
da Camara. 

App·rovada a emenda n. 47, com a modificação proposta pela Com . 
. missão. · 

Votação da seguinte emenda do Sr .. Homero Baptista : 

N. 48 - Art. 45. Accrescente-se á lettra a do § 14 do art. 1" d.o de-
creto n. 5.890, ·de 10 de fevereiro de 1906 (impostos de consumo), depois 
da palavra "estampada", o segu-inte: "em peça ou já reduzidos a saccos". 

Approvada. 

O Sr. Presidente - Não .ha emenda com o n . 49. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Homero Baptista: 

N. 50 - Art. 57 no -começo e no n. 4°: Supprima-se "improrogavel " 
e accrescente-se depois -de "dias" desse numero seguinte; "que poderá ser 
!)rorogado por mais 45 dias". 
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o· Sr. Pr2sid.~;n,te - A esta emenda a Commissão offereceu a seguin-
t~ mo di ficaç~o: . 

"Accrescentando-se a 45 dias - a palavra - improrogaveis" ~ 
Approvada com a modificação da Commissão. 
Rejeitada a emenda n. 51. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Homero Baptista: 

N. 52 - Ao art. 5" - Em vez de 2\5 o/o, diga-se: 25 o/r. 
Approvada. 
Votação da seguinte em~nda do Sr. Homero Baptista: 

N. 53 - Ao artigo 8" ·- Em vez de 5 a 8 o/o, diga-se: 25 o/o, 8 a 12 o/o. 

O sr: Presiderte - A esta emenda a Commissão offereceu o seguin-
te substitutivo: 

!II A's empre:~;as que gosam da clausula de isenção, em virtude de. con-
tracto anterior, ficando ~ Governo autorizado a conceder, nas modificações 
ou renovações de contractos que contenham isenção de dlTeitos e de taxa 
de expediente, uma taxa variando de 5 a 8 '/c ad valorem, e nas modifica. 
ções de contnictos que estipulam só a isenção de direitos, uma taxa varian-
do de li a 15 '/c , eliminada, em todo o caso, a clausula da isenção. 

Approvado o substitutivo da Commissão, ficando prejudicada a emen-
da n. 53. 

Votação da seguinte emenda do Sr. Homero ·Baptista: 

N. 54 - Art. 8" - Accrescente-se: VIII ·_ Não será permittido con-_ 
,;ignar nos contractos que forem celebrados, clausulas de isenção de direi-
tos, sendo considerada nulla a que porventura . fôr estipulada. 

Approvada. 
Votação da emenda n. 55 do Sr. Evaristo do Amaral e outros: 

Co Sr. Mauricio de LacerdR (pela ordem) - Sr. Presidente, si esta 
emenda é a que se refere ao petit-bleu que tão grande revolução provocou 
dentro da Camara, quando se tratou da elevação da taxa, recordo que func-
chnar!os desse serviço distribuíram, justamente em petit-bleu, o seu mani-
festo, isto é, a transcripção de um artigo a respeito da creação de!:)se ser. 
vir.o, da ,;ua m)inutencão e da sua prosperidade no momento, serviço esse 
nue <iesafogava, grandemente, o serviço telegraphico, na zona urbana do 
R-io de janeiro. 

Essa exposicão frisava que. sendo a taxa com telegrammas de 5500, e 
sendo a taxa actual do petit-bleu de $300, e contendo o telegramma muito 
menor numero de palavras, e sendo ·de sigillo muito menos inviolavel do 
uue o petrt-bleu, que é carta. verdadeiramente fallando, a preferncia do pu-
blico. na zona urbana da cidade oelo petit-bleu: cujas communicacões por 
e!Ie feitas podem ser maiores · e tão rapidas quanto as do telegrapho, fosse 
aue:mentar grandemente o- serviço dessa repartição e desses departamentos. 
accrescendo Que ao Estado, em vez de renda, acarretaria o augmento ou 
diminuição de renda, oorque o petit-bleu, cuja vantagem de preço menor, sL 
.e:illo ce-rto e rapidez igual á do te l~gramma tem conquistado a preferencia 
do publico pois esta fórma de correspondencia quasi epistolar serâa preju-
dicada, porquanto, igualando a·s taxas á do telegramma, o publico preferiria. 
o telee;ramma. 

Quer me parecer, Sr. Presidente. que assim não é. porque cont:inuem 
df' o é as ou.tras razões de preferencia publica: maior numero de oalavras, 
melhor explanacão do pensamento , a mesma rapidez na communicação e 
maior garantia de sigillo. 
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Entretanto, Sr. President~, tendo da outrá vez dado meu voto fav.ora_ · 
vel a esta emenda, e este voto da ma:ioria da Casa tendo sido qualificado de 
naufragio de serviço de comJllunicações epistolares da ·população do Rio de 
Janeiro, não vi ar-gumento que me convencesse, de peso ma.ior do que este, 
nesta de~Tionstração distribuída pelos fu.nccionar:ios do petit-bleu: é que o 
Estado augmentando o serviço de telegrammas, não ganhava tanto quanto 
augmentando o serviço de pneumaticos. 

Esse interesse elo Paiz, do Estado, da Repartição official é o seguinte: 
justamente a natureza do serviço telegraphico importa em muito maior des-
peza para a transmissão de 4m recado telegraphico para um Estado do que 
um ptleum:j.tko, Que exige menor pessoal além de menor despeza com pa. 
pel e outras providencias admi·nistrativas. · 

Este argumento, Sr. Presidente, convenceu-me de que o Estado teria 
a lucrar com o decrescimo do se-rviço de petit-bleu, que não provocaria o de-
crescimo da renda dos telegrammas, porquanto senia compensado pela me-
nor despeza que se faz pelo pneumatico, a taxa menor dos mesmos pneu-
maticos o grande numero de communicações que por elle se fazem. 

Assim por esta ultima Fazão de v·antagem do Es-ta<lo, é 'que eu voto 
iustamente a favor da emenda. tendo vo.tado antes contra, apezar do .meu 
honrado amigo . relator da Rc:;ceita fazer um gesto de surpreza em me ver 
votar assim. 

• Essa mudança é justamente devida ao que acabo de dizer: é QUe pela 
exposicão .pude comprehender que . era de ma:ior vantagem para o Estado i 
reduccão da taxa de petit-bleu. 

Assim é que tenho modificado meu voto a respeito. (Muito bem, ·mui-
to bem). 

Approvada a emenda n. 55. 
Votação da segui·nte emenda do Sr. Homero Baptista: 

N . 56 - Art. 1 •, 43', lettra k. accrescente-se, in-fine: 
.. . para pagamento do respectivo telegramma. 
Approvada. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Ma ur.icio de Lacerda e outro : 

l'IT. 57 -No art. 40, depoi!! das palavras "Capital Federal", accrescen-
te-se "ou dos Estados" e substituam-se as palavras "dos Estados da 
União" pelo seguinte: "de qualquer ponto do territorio nacional". 

O Sr. P Nsiclente - A esta emenda · a Commissão deu o seguinte pa-· 
recer: 

Não parece conveniente a ?dopcão do or-irneirn accrescimo - ou dos 
Estados - poroue diz resoeito á economia locaL Quanto ao outro não ha 
inconveniente em ser acceito. 

O Sr. Maumf'io de Lacerda. (para encamin{l.ar fl votaçã'>) - justifL 
ca !I P.menda no sentido do accrescimo e d'l. . substituicão oue orooõe. 

Posta a vntos. é reieítada a 1• parte da emenda ri. 57. de accôrdo com 
. o p<trecer da Commissão. · · 

· o Sr. Mauricio de La.ce.rda. (pel~ ordem) - Requeiro verificação da 
vot~~"'!in·. 

PrM·,..-!endn-~e á verificacão dA votação, reconhece-se terem vota.do a 
fa,.or 44 Srs. Deputados e contra 67. · 

O Sr. P 1·es:ide-ute - Votar:=~.tn a favor 44 Srs. Deputados .e contra, (i7 . 
Foi r-=jeitada a 1 • parte da emenda. 
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"E' app'r0vada a 2• parte da emenda n. 57. 
Votaç~o· da seguinte emenda do Sr. Pedro Moacyr e outro: 

N. 58 ...:._ No art. s• n. VII, supprimam-se as palavras "moveis e mo-
oiliario". . • 

A esta emenda a Commissão offereceu o seguinte parecer: 

1 
O Sr. M auricio de L acer;da (p.ara. encaminhar a votação) explica as 

vantagens .da e!llenda que ela)Jorou conjunctameilte com o Sr. Deputado Pe-
dro Moacyr e que teve em vista exclusivamente a defesa dos interesses do 
fisco. · 

App_rova.da a ·emenda n. 58. 
Votação da seguinte emenda, do Sr. Maur:icio de Lacerda e outro: 

N. 59 - No art. 34, in fine, onde se diz: "o Governo providenciará 
etc.", diga-se: "O Go.verno dete·rminará que· se faça a at-racação dos navios 
de passageiros, nacionaes e estrangeiros, em todos os portos da Republica 
onde existam cães de atracação". 

O Sr. Presiden,te - A esta emenda, a Commissão offereceu a seguin-
te modificação: 
"· ... substituída a palavra - determinará por - providenciará para". 

Approvada com a modificação da Commissão. 
Votação da seguinte emenda, do Sr. Maur.icio de Lacerda e outro: 

N. 60 - No art. 12, supprimam-se as palavras "ou por contractos". 
Approvada. 
Rejeitada a emenda n. 61. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Aurelio Amo rim: 

N. 62 ~ Onde convier: 
Ao art. 2• n. I substitua-se pelo seguinte: 
A emittir como antecipação da receita no exercício desta lei bilhetes do 

Thesouro com o premio não maior de 7 % até a jmportancia de 50.000:000$, 
que serão resgatados dentro do mesmo exercicio. . · 

O S r . P resi<lent e - A esta emenda, a Commissão offereceu a seguin-
:e mo di fkação: 

Nestes termos pensa a Commissão deverá ser approvada a emenda 
n .. . 62. com a sunpr'essão das ·palavras - com o premio não maior de 7 % 
~e rejeitada a de n. 63. 

O Sr. Pedx•o M.t:ca.cyr (para encaminhar a vutação) chama a attençâu 
ela Camara para a i·nconveniencia da emenda que autorizá, como antecipação 
da receita. no exercício .futuro. a emissão de bilhetes do Thesouro na im-
portancia de 50 mil contos de réis (Muito bem!) 

Pnsta a votos é Tejeitada a ..emenda. 

O Sr. Ped· .. o M.u.a.cyr - Requeiro a verificação da votação; 
Procedendo-se á verifi.cacão da votação. reconhece-se que votaram a fa-

vor 94 Srs. Deputados; contra. 19. 
A o provada a emenda n . 62 com a mod:ificação da Commissão. 
P.' considerada prejudicada a emenda n. 63. 
Rej e'itada a emenda n. 64 . . 
Votação da emenda n. 65 do Sr . Pedro Moacyr e outro. 
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O Sr. Mauricio de Lacer.da. (pqra encaminhar a votação) demonstra 

a utilidade da.emenda que visa sobretudo regularizar a maneira por que deve 
ser resolvida a questão relativa á reforma geral das tarifas aduane:iras. 

E' posta a votos e rejeitada a emenda n. 65; 

O Sr. Mauricio de Lacerda. (pela ordem) ---;- Requeiro verificação da 
votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se ter sido a emenda rejeitada, 
tendo se manifestado a seu favor 18 Srs. Deputados (5 á direita e 13 á es-
querda) e contra 103 (64 á direita e 39 á esquerda). 

E' posta a votos e rejeitada a emenda n. 66, do Sr. Mauricio de La_ 
cerda . 

. O Sr. Ma.u1•icio de I,acer.da. (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se ter sido a emenda r~jeitada, 
havendo votado a seu favo-r dous Srs. Deputados (á esquerda) e contra 107 
(64 á direita e 43 á esquerda) . ! 

Votação da seguinte emenda do Sr. Martim Fra·ncoisco: 

N. 67 - Accrescente-se onde convier: 
Só poderá o Governo usar das autorizações para abertura de credites 

constantes da lei do orçamento, sem verbas especificadas, ou das autoriza_ 
ções concedidas por leis especiaes, no segundo semes-tre do exercício ·e defl-
tro do excesso verificado sobre o orçamento da ren(ja arrecadada no primei-
ro e por ella calculada para o segundo, emquanto a deste não fôr conheci-
da. Esta disposição só não _comprehende ·os credites supplemetnares com-
ponentes da tabella B. 

Approvada. 
Rejeitadas succes~dvamente as emendas ns. 68, 69 e 70. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Homero Baptista : 

N. 71 - Art. 70 . Accrescente-se no fim, depois de - reduzida -- a 
:100 réis - e depois de - taxa - da . (conforme o vencido ). 

Approvada. 
Votação d·a· seguinte emenda do Sr. Homero BaJ?tista: 

N. 72 - Accrescente-se onde convier: 
. Art. 1Fica revigorado o art. 9• do decreto n. 1.103, de- 21 de novem-

bro de 1913, que dispõe: "A legalização das facturas consulares póde ser 
feita em qualquer consulado ou agencia consular do Brazil, quer nos portos 
do embarque, quer nos .portos de expedição da mercadoria". 

Approvada. . 
Votação da seguinte emenda do Sr. Homero Baptista: 

N. 73- Art. 57 .- 3"- Substitua-se a palay-ra- conferente- por 
- empregado. · 

Approvada. . 
Votação. da seguinte emenda do Sr. Homero Baptista : 

N. 74 - Art. 59, - -2• - Substituam-se as palavras finaes, depois 
de -- civis ou milHares - pelas seguintes: que forem obrigados, em razão 
do cargo, a residir nos respectivos predios. · 

Apprpvada. 
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Votação da seguinte emenda do Sr. Homero Baptista: 

N. 75·- Ao art. 63.- Depois de "indifferente", accrescente-se: "pa-
ra pagamento do respectivo imposto"; o ma,is, como está. - Home·ro Ha-
ptista. 

Approvada. 
Rejeitada a emendã. n. 76. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 

Procedendo-se á ·verificação, reconhece-se ter .sido a emenda rejeita-
da, havendo obtido sete votos a favor ( dous á direita e cinco á esquerda ) , 
e man:ifestando-se contra 105 Srs. Deputados (64 á direita e 41 . á es-
querda). 

Rejeitadas, successivamente, as emendas ns. 77 e 78. 
Vptação da seguinte emenda do Sr. Homero Baptista : 
.N. 79- Ao art. 61 - Depois de: "tarifa" (no começo), accrescen-

te-se: "feit-as em lei de orçamento"; o mais, como está. 
Approvada. 
Rejeitada a emenda n. 80. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Mello Franco: 

·N. 81 ~ Onde convier: 
Art. Fica autorizado o Governo a conceder aos Estados, em afora-

mento, de conform~dade com a léi em vigor,. os terrenos necessarios, no 
cáes do porto desta Capital, para construcção de armazens geraes, nos, mol-
des da lei n. 1.102, de 21 de novembro de 1903, não podendo os Estados 
uti.Jizar os mesmos armazens sinão para o fim especial .do deposito de mer-
cadorias nacionaes, e nem transferir a concessão. 

O Sr. Preside!l.Ú - ·A esta emenda a Commissão offereceu o seguin-
te substitutivo: 

Art. Fica o Governo autorizado a vender aos Estados como aos par-
ticulares, mediante hasta publica, os terrenos de que a União não carecer / 
e que estiverem na zona do cães do porto da Capital Federal e nos demais 
portos do paiz. Nessa venda é .assegurada a preferencia aos Estados que 
se propuzerem a promover o estabelecimento de armazens geraes destinados 
exclusivamente a deposito de mercadorias nacionaes. 

Approvado o substitutivo da Commissão, ficando prejudica-da a emenda. 
Votação da seguinte emenda . do S-r. Maximiano de Figueiredo e outros: 
N. 82 - Onde convier: 
Hca approvado o decreto n . 9.957, de 21 de dez'embro de 1912, com 

as seguintes alterações : . 
Ao art. 84 - Redija-se assim : - Findo o prazo de que trata o ·artigo 

anterior, as repartições arrecadadoras, dentro do pra.zo de 30 dias, relacio-
narão nos livros competentes as certidões d·e div,idas não cobradas, qual-
quer que seja a sua quantidade, independente de !i·quidação, e as enviarão 
á Procuradoria da Republica para a cobrança executiva. . 

Ao art. 88 - Accrescente-se: Paragrapho unico - Para o effeito do 
disposto neste artigo; a escripturação até aqui a cargo da Procuradoria Ge-
ral da Fazenda Publica, no tocante ás taxas da penna de agua e aos Jm~ 
postos de industrias e profissões, será transferida ás repart.ições arrecada-
doras, que a effectuarão no prazo do art. 84. · 

Ao a.rt. 144 - Accrescente-se : e) certidão do official de justiça ile-
"idamente ratificada por mais dous com os motivos de não intimação: ' 



. / 

703-

Ao art. 145 - Supprima-se. 
Ao art. ·149 - Substi tuam-se as palavras: "mandarão dar vista", por 

estas- "darão ·sciencia". · 
Nas disposições especiaes accrescentem-se os segu~ntes artigos: 
A cobrança de licenças pela Municipalidade do úisricto Federal, uma 

vez que tenham relação com o imposto de .i ndustria e profissões, não s.erá li-
quidada sem que seja apresentado documento de que este ill!POsto fo1 pago 
no Thesour.o Nacional. 

Fica fixada na inetadc da estabelecida no art. 47 , lettra a, principio do 
referioo decreto de 1912, a porç:entagem crêada pelo art. 16 da lei n. 489, 
de 15 de novembro de 1897, bem como a dos escrivães e dos officiaes de 
justiça pela arrec.adação que fizerem da divida activa da Fazenda Nacio-
nal, e~cluidos os respectivos processos da dispos~ção do art. 9 da lei nu-
mero 2.544, de 4 de janeiro de 1912. 

O Governo mandará publicar novamente, com as alterações supra, o 
referido decreto n. 9.957, de 21 de dezembro de 1912. 

O S.r. Presidente - A esta emenda a Commissão conclue o seu pa. 
recer do seguinte modo: 

Propõe a Commissão, pois, que em vez de "30" se diga "45" no artL 
go 84 e que se substitua o art. 145 pelo seguinte: Si as provas do artigo 
anterior forem insufficientes, serv.irá tambem, como tal, a certidão do of-
fidal de justiça, devidamente ratificada por mais . dous officiaes, com os mo-
tivos de não intimação. 

Com taes modificações e supprimido o penu ltimo período, a Commis-
~ão acceita a emenda. 

O Sr. Raul Fernandes (para . encaminhar a votação) pede que seja ' 
a emenda votada por plrtes. 

O Sr. ;Mauricio de La.cercla (p:Ira encaminhar a votação) solicita 
que a emenda a~nda seja dividida em artigo por artigo e independentemente 
vu.ada a parte que se refere ao decreto n. 9.957, de 21 de dezembro de · 
1912. 

O Sr. Presidente - De accôrdo com o requerimento do Sr. MaurL 
cio de Lacerd·a, vou submetter a votos o substitutivo, artigo por artigo. 

Approvados successivamente as partes 1", 2",·3" e 4•, relativas aos arts. 
84, 88, 144 e 145. . 

·Votação da 5" parte, relativa ao art. 149. 

O Sr. Ra;ul Fernandes (para encaminhar a votação) - Sr. Presi-
:iente, dev.idamente autorizado pelo digno Relator, declaro que a Commis-
são modifica seu parecer sobre esta parte da emenda (2• das disposi ções 
especiaes), para o e f feito de acceital-a, com o protesto de, na primeira op_ 
portunidade habil, propôr o que mais conveniente lhe ·parece sobre a por-
r. entagem cabível aos funccionarios da Justiça, pela cobrança da divida acti-
~a da . fazenda nacional. 

O Sr. Maximia.no de Figue:i:redo (para encaminhar a votação) pede 
apenas justiça á Camara. 

Approvada a 5• parte da emenda n. 82, relativa ao artigo 149. 

O Sr. Mauricio d e Lacerda. (pela ordem) - Sr. Presidente eu não 
ia requerer a verificação desta votação~ .mas, tendo V. Ex. passad~ rapida-
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mente sobre a parte da emenda a que se referia meu pedido, requeiro ago-
ra verificação da votação. _ _ , . 

Procedendo-se á verificação da votaçao, reconhece-se terem votado a 
favor 118 Srs. Deputados e contra nenhum. 

Rejeitada a emenda n. 83. . . . . 
Votação da emenda n. 84, do Sr. Max1m1ano de Figueiredo e outros. 

O Sr. Msximiano de Figueiredo (para encaminhar a votação) ex-
plica o objectivo da emenda e pede á Garoara a sua approvação. 

R~jeitada a emenda n. 84. 

O Sr. M.a.u1'icio de Lacerda (pela ordem) requer verificação da vo-
tacão. 

· Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se teretn ~·~!~tio a 
. favor 27 Srs. Deputados e contra 87, total 114. 

A emenda foi rejeitada. 
Rejeitadas successivamente as emendas ns. 85 e 86. 
,Votação das ·seguintes emendas do Sr. Rodolpho Paixão: 

N. 87- "Onde convier: 
Art. Na vigencia dessa lei, o cheque deve cuu~er, além dos dizeres 

constantes do art. 2", .lettras a, b, d e f da lei n. 2.591, de 7 de agosto de 
1912, a data compreheildendo o Jogar, ~ia, mez e anno de emissão, sendo 
o mez por extenso. 

Art. O cheque deve ser apresentado dentro do prazo de um mez, 
quando passado na pra,ça onde tiver de ser pago, e de tres mezes, em outra 
pr'lça. # ~ ~ 

Art. O portador que não apresentar o cheque nos prazos indicados 
no artigo antecedente, ou deixar de protestai-o por falta de pagamento, não 
perderá a acção regressiva -contra o emittente, ·si este ao tempo tiver provi-
são sufficiente de fundos em poder do sacado e essa deixar de existir, sem 
facto que lhe seja imputavel". 

O Sr. P1•esiclente - A esta en;~enda a Commissão ç:onclue o seu pare-
cer do ' seguinte modo: 

A Commissão aconselha que se rejeite o art. 3" da emenda e se appro-
ve o 1", na integra, e o 2", substituindo as palavras "tres mezes" por "een. 
to e vinte dias corridos". 

Approvadas successivamente as 1" e 2" partes, sendo esta com modHi-
cação da Commissão. 

Rejeitada a 3" parte. 
Votação da seguinte emenda do Sr. Galeão Cárvalhal: 

N. 88 - Onde convier: 
Art. ·Os contractos à e compra e venda de mer-cadorias a termos só 

serão validos na praça do Rjo de Janeiro e nas dos Estados onde funccio-
narem bolsas officiaes de mercadodas, quando lavrados ,por correctores, cujo 
nnmero será illimitado, declarados na bolsa e feito o registro nas caixas of-
ficiaes de liquidação ou naquellas que se organizarem livremente obser. 
vadas as disposições legaes relativas ao typo de sociedade .merca:1til que 
adaptarem. 

Art. Os Estados poderão crear e organizar as camaras de corretores 
e as bolsas de mercadorias ou bolsas especiaes para certa e determinada 
mercadoria. 

Art. Para ·garantia da effectividade da liquidação dos contractos a 
te~mo, deverão as partes fazer,, de accôrdo com as tabellas préviamente o·r-
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ganizadas, um deposito inicial e posteriormente reforçal~o, sempre que haja 
rniJdificação na cotação das mercadorias vencidas. 

ArL As -caixas de liquidação poderão reter os depositas inkiaes e as 
margens para g_arantia das o-perações -de que se incumbirem, bem corno exi-
gir reforço, quando as coberturas parecerem insufficientes. · 

Art . Nas praças onde houver bolsa de mercadorias ou carnara syn_ 
di-cal de corretores, as suas cotações servirão de base ·para as liquidações 
da~ caixas. 

· Art. As operações de mercadorias a termo ficam sujeitas ao •im-
posto pago em sello de $300, por cento ou fracção desta quantia. · 

O Sr. Presidente - A esta emenda e ás de ns. 89 e 90, a Com mis-
são offereceu o seguinte substitutivo: 

Art. Os contractos de compra e venda de mercadorias a termo só 
se~ão validos na praça d.o Rio de Janeiro e nas dos Estados onde funcciona-
rern bolsas offkiaes de mercadorias, quando lavrados por corretores, cujo 
numero será illirnitado, declarados na bolsa e feito () -registro nas caixas 
de· liquidação que se organizarem, observadas as disposições legaes relati-
vas ao typo de sociedade mercantil que adaptarem. 

Art. Os Estados poderão crear e organizar as carnaras de corretores 
e as bols-as de mercadorias ou bolsas· especiaes para certa e determinada 
rnerca·doria. 

Art. Para garantia da effectividade da liquidação dos contractos a 
termo, deverão as partes fazer, de accõrdo com ·as tabellas préviarnente or-
ganizadas, um .deposito inicial e posteriormente reforçai-o, sempre que haja 
á modifi-cação na cotação das mercado-rias vendid-as. 

Art . As caixas de liquidação poderão reter os depositos iniciaes e as 
margens para garantia das operações de que se incumbirem, bem corno exi-
gir reforço, quando as coberturas parecerem insufficientes. 

Art. Nas praças onde houver bolsa de mer-cadorias ou carnara. syndi-
cal -de corretores, as suas cotações servirão de base para as liquidações das 
caixas. 

Art. Os contractos das operações a termo pagarão o se11o do n. 26 
do § 1° da tabella A do decreto n . 3.564, de 22 de janeiro de 1900 (im-
posto do sello), redu2:1ido a 500 réis,- sendo a estampilha inutilizada no pro-
toco11o do corretor, e o registro dos contractos nas c-aixas de liquidação, no 
instituto ·competente para o fazer, pagará o sello fixo de 1$000. 
· O .Sr. GincÍ'Illa.to Brag.a (pela ardem) - Sr. Presidente, peço a re-

tirada da sub-emenda sob o n. 89, que -aprC$entei á emenda n. 88. 
Consultada a Carnara, _é concedida a reti'rada da sub-emenda n. 89. 

O Sr. Mau1'icio de Lacerda (pekl ordem) - Sr. Presidente p.eço a 
V. Ex. que faça votar o substitutivo por partes, isto é, cada um do~ artigos 
de per si, porq)lanto alguns destes artigos consagram rnateri-a ac.ceitavel e 
outros consagram até ma teria inconstitucional. . · 

0 SR. BUENO DE ANDRADA - Não apoiado;' 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - E por occasião de discut.ir-se esta ma-

teria, peço a V. Ex. que me dê a ·palavra, porque demonstrarei que é ma-
teria propriamente inconstitucional. 

Approvada a 1 • parte do substitutivo ás emendas ns . 88 e 90. 

O Sr. Josino de Araujo (pela ordem) - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. que faça constar da acta que votei contra este art. 1°. 

O Sr. Raphael P dnh-eb:o (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a pa_ 
lavra- para fazer declaração identica á · do Sr. Josino de Araujo. 
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Votação da 2• parte do substitutivo ás emendas ns. 88 e 90, estando re-
tirada a de n. 89: 

o Sr. Martim Francisco (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a pa-
lavra ·para declarar, e mandarei por escripto que, das tres emendas do substi-
tutivo da Commissão (89 a 90), eu votei apenas pela emenda 90, assignada 
pelo Sr. Mauricio de Lacerda. 

O Sr. Mauricio de Lacerda ocombate a 2" parte do substitutivo da Com-
missão ás emendas ns. 88 e 90. · 

O Sr. Cfncina.to Brag~a diz que haveria inconstitucionalid-ade si hou-
vesse um numero limitado. de homens par·a exercer o cargo de corretor 
porque então haveria privilegio. 

Pede á Camara que vote o substitutivo da Commissão. 

O Sr . .To11é BezexTa diz que vota contra o substitutivo porque acha que 
materia de tal relevancia devia constituir projecto em separado, tanto mais 
quanto julga qu·e a medida nã_!l collima. o fim a q~e s: destina. 

O Sr. Carllo.9 Maxim,i,Uano, por estar incommodado, não póde tratar 
convenientemente da emenda, contra a qual se limita a votar. 

O ·Sr. P&lblo Mioa.cyr (pela ordem) - Pedi a palavra, Sr. PreSidente, 
para dizer que como uma das victimas das philippicas ou quasi verrinas 
da maioria. que desisto da palavra, afim de não obstruir a obstrucção da 
maioria. (Apoiados; muito bem.) 

Submettida a votos, é approvada a segunda parte do substitutivo da 
Commissão. 

O Sr. Mauricio de Lacerda ·- Requeiro verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação reconhece-se que votaram a fa-

vor 90 Srs. Deputados, contra 30. Foi approvada. 
São approvadas as terceira, quarta e quinta partes do substitutivo ás 

emendas ns. 88 e 90. 
Votação da ·sexta parte do substitutivo. 

O .Sr. J011:ino d~ .Arlaujo falia sobre a quint-a parte do substitutivo ás 
emendas ns. 88 -a 90, requerendo sejam destacadas ·as cinco partes substitu-
tivas, já votadas, pan constituírem pre>jecto em separado. Poderá . ficar a 
ultima parte, unica que diz r~peitó á materi-a orçamentaria. 

Rejeitado o requerimento do Sr. Josino de Araujo. 

O 1Sr. · J011:ino de AriBI11jo - Requeiro verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da vota.ção, reconhece-se que votaram a. 

fa.vor 36 Srs. Deputados, contra 84. 
O r.equerimento foi rejeita.do. 
Approvada a sexta parte da emenda '11. 88. 
São consideradas prejudicadas ·as emendas ns. 88 e 90. 
Votação da emenda n. 91 do Sr. Mauricio de Lacerda . . 

O Sr. Mau11icio de Lacerda - Sobre a emenda 91 censura a pressa 
com que se quer discutir e votar emendas em caudas de orçamentos e re-
quer seja a sua emenda retirada. 

O Sr. Irin~u Machado combate o requerimento de retirada da emenda 
n. 91, por achar que ella importa em um augmento d·e receita. Com refe: 



-707-

Tenda ao parecer que diz que o cheque é o instrumento preferido da circula-
ção, declara que vae fazer uma Iígeira dissertação ... 

O SR. PRI!SIDI!NTE - Chamo a attenção do nobre Deputado para o ar-
tigo 216 do Regimento. 

O SR. IRINI!U MACHADO - Que tempo dura a sessão? 
O SR. PRI!SlDENTI! - Cinco hor-as, de accôrdo com o Regimento. 
0 SR. IRINBU MACHADO - Além da meia noite? 
Eu comprehendo perfeitamente que os methodos dos te_mp!:JS sejam estes. 

(Continuam os protestos e reclamações tornando a sessiúJ tumult11{)Sa.) E' 
.absolutamente inutil, eu serei todo insensibilidade. Gritem como quizerem. 
(Continuam os protestos.) (Vozes de "votos! votos!" interrompem o or-ador.} 

O Sr. Presidente - Chamo a attenção do nobre Deput-ado para o 
art. 110 do Regimento, que a Mesa é obrigad-a a cumprir, 

Os senhores que votam a favor da emenda queiram se levantar . 
. For approvada. · 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) 
votação. 

Requeiro verificação da 

O Sr. Presidente - Queiram se levantar os senhores que votaram 
a favor da emenda. 

O Sr. Irineu MachaJdo - Peço a palavra pela ordem. V. Ex. cassou-
me a pal-avra? · 

Vc·zEs - Não póde fallar agora! 

.o ,sr. Irineu Machado - Peço a palavra pela ordem. 
VozEs - Não póde interr.omper a votação. 

O Sr. Presidênte - Concederei depois a palavra a V. Ex. 

O Sr. Josino de Arii(Ujo - Eu como não concordo com ~;te esoulhÕ, 
retiro-me do recinto para não dar numero. (Retiram -se tambem outros Srs. 
Deputados.) 

Procedendo-se á verificação, reconhec~-se que votaram 98 Srs. Depu-
tados a favor e contra seis. Não ha numero. 

O Sr. Sime o L-.1 · ( t• sect'eitario) procede á chamada dos Srs. Depu-
tados. -

Feita a chamada, respondem 107 Srs. Deputados . 

O 1Sr. Presillen.te - Responderam á chamada 107 Srs. Deputados. 
Pro~eg'ue-se nas votações. 

O .Sr. Irineu Mach1aJdo - Peço · a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Não posso interromper as votações, pois que a 
-chamada acaba de demonstrar a existencia de numero na casa. 

O SR. IRINEU MACHADO - Mas é que V. Ex. disse que· me daria a pa-
1avra quando terminasse a chamada. 

O 'Sr. Presidem.te - Vou pôr a votos a emenda n. 91'. ;I 

O .Sr; lrlneu Mach.31do - Peço a palavra para encaminh-ar a votação. 

O .Sr. Presidente - Nos termos do art. 216, tem a palavra o Sr. D epu-
tado lrineu Machado . . :. -_ _ .... 
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· · · O Sr. lr·ineu M ach.rudo (pela ordem) . - Sr. Presidente, V. Ex. com-
metteu um equivoco. O Sr. Deputado Mauricio de Lacerda havia requerüio. 
a retirada da emenda e V. Ex ... 
• O SR. PRESIDENTE - Peço ao Sr. Deputado que se limite ao éncami-
nhamento da votação. 

O SR. lRINEU MACHADO - Eu desejava, antes ·de usar . da palavra pela. 
ordem, saber si V. Ex. já submetteu a votos o requerimento do Sr. Depu-
tado Mauricio de Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa não ouviu o requerimento do Sr. Depu-
tado Mauricio ·de Lacerda. 

O SR lRINEU MACHADO~ Mas o Sr .. Mauricio de Lacerda o formulou ... 
O SR. PRESIDENTE ;-- Peço ao Sr. Deputado que occupa a tribuna que· 

se restrinj-a ao encaminhamento da votação. · 
VozEs - Ordem! · 
O SR. lRINEU MACHADO - Eu appellaria para o illustre collega, autor 

do requerimento. · 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Ao terminar as minhas .considerações,. 

solicitei a retirada da · ·emenda. 'Renovo agora esse requerimento. 
O SR. lRINEU MACHADO - Ahi está. 
Posto a votos, é approvado o requerimento .de retirada da emenda nu--

mero 91, do Sr. Deputado Mauricio de Lacerda; 

O Sr. Irineu Mach:~~do .(pela ordem) - Requeiro verificação da vo-
tação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 
favor do requerimento 101 Srs. Deputados (61 á direita e 40 á esquerda) e· 
contra 1, á esquerda .. Total, 102 .. ·, 

O S1•. Prasidente - Não ha numero. Vae-se proceder . a chamada. 

O Sr: ·Simeã.o Leal ( 1 • secretario)' procedé á chama-da dos Srs. Depu-· 
tados. 

·Feita. a chamada . respondem ,101 Srs. Peputados, 

O ·S1· . . Presidente - Responderam á chamada 101 Srs. ,Deputados. 
Não ha numero para se proseguir nas votações. 

Continuação ·da votação das emendas offerecidas ao projecto n. 102 B,. 
Sessão de 29 de 1913 (orçamento da receita) (vide projecto- n.: 1Q2 C,. 

DezemhJ•o de 1913) (emenda 91 e seguintes) (3" -discussão). 

O Sr. Prasideiii.te - Vou submetter a votos a segclnte emenda do 
Sr.' Mauricio de Lacerda, cuja votação ficou interrompida na sessão de. 
hontem. 

N. 91 Hca. -restabelecido o impos-to de ·sello na razão. de ·100 ·réis. 
por cheque· de qualquer valor sobre contaSJ correntes ou depositas em es-· 
tabelecimentos bancar·i~s. 

Na sessão de hontem o Sr. Maurido de Lacer-da pediu a retirada de. 
s.ua emenda. 

Consultada a Camara, concede a retirada pedida, 
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O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emendas da Commissão. 
Votação da seguinte 

EMENDA DA COMMISSÃO 

N. 92 - · Ao lllrt. 1 o, n. 1 - Accrescente-se: ao dispo<sitivo sobre mac~i
nas automaticas, -depois de - cada uma- -o seguinte: razão, 25 o/o ; ao d1s,. 
-positivo sobre papel perfurado em bobinas, depo~s de - por kilo - o se-
guinte: razão, 10 o/oi ; ao dispo•sWvo sobre vidro importado em fórma de am-
polas. depois de - potr kilo ..,...... o seguhlte: razão, 15 o/o ; ao dispositivo S·obre 
vergalhões de ferro l·aminado, empregados .no systema Monier, depois de -
·oito metros ~ o seguinte: .quando forem importados pa·ra con,s·trucções de ci- · 
mento arma-do, corrigido 1 ~2" para 1 112", como foi votado em 2• discussão. 

o Sr. Hom.ero Bapti-sta (pela ordem) - ·sr . P residente, •pedi a pa. 
hv-ra pela ordem, para declarar a V. Ex. que no impresso falta a estimati-
va correspondente á taxa de 2 o/o, sobre seguros . A estimativa calculada pe. 
la Commissão é de 600 :000$000. 

O Sr. Irin.eu Ma~hw(lo (pela ordem) - Sr. Presidente, esta emenda 
se compõe de diversas partes. . 

V. Ex. vê que e !la pó de subdividir-se em · quatro, e eu peço a V. Ex. 
que a submetta á votação, por partes, advertindo ao meu honrado· amigo, Sr. 
Homero Baptista, que S. Ex. se antecipou, pedindo a palavra e fallando 
sobre a emenda n. 92 A, quando V. Ex. havia annunciado a votação da 
·emenda n. 92. 

Prometto a V .• Ex, o seguinte: podemos regul•ar admiravelmente os 
nossos trabalhos - serei surdo a todas as injurias que me fo rem dirigidas 
·~ todo ouvidos para a Mesa. · 

O Sr. Presidenrte - Vou submetter a votos, por partes , a emenda nu-
mero 92, conforme o requerimento do Sr. Deputado Irineu Machado. · 

Votação da 1 • parte -da emenda n. 92, até 25 o/o . 

O Sr. Irfuneu Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, eu desejo en. 
·caminhar a votação da emenda~ 

Temos aqui a lei da receita: "Ar-t . 1°, n . 1 - Accrescente-se ao dis-
·positivo sobre machinas, automoveis, ·depois de: "c·ada ·uma" , o seguinte: 
" razão 25 o/o". 

Sr. Presi-dente, eu não .comprehendo a razão por que haj am de pagar 
a mesma cousa, e indifferentemente. as machi-nas automaticas, sejam mo-
rwtype ·ou Monier, e pagando a mesma .taxa que as linotypes, quando V. Ex. 
·sabe perfei-tamente que a razão de ser da fixação ·da porcentagem ou da 
r.azão depende do valo-r da merca-dor.ia ou do· producto importado. 

A Commissão, porém, equiparou umas e outras, equiparou tanto as ma. 
chinas monotypes como as linotvpes e as Monier, üomo t-ambem a taxa das 
·zinotvpes, pagando cada uma 30$, e fixando· para todas igualmente a razão 
.de 25 o/o. · · 

Ora, eu pediria ao Rel·a-tor que me informâsse s•i ha equidade nessa tac 
·xa indifferentemente de uma se de outras; e, em segundo Jogar, si isto sa-
·tisfaz aos interesses adur.ntiros, si não produz inj ust.iça. a fixacão da mes-
·m<> razão. ouer para uma, quer para as outras, pagando todas, indifferente., 
·mente, 30$000. 
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Agora a questão é de condição e de meios. Eu desejo que o Sr. Ho-
mero Baptista me .esclareça si isto não dnstitue uma desigualdade e si, além 
de -tudo, não vae lezar os interesses de nossa imprensa e do nosso com-
mercio. 

o Sv. Hom..ero BaptJ,sta. (pela ordem) - Sr. Presidente, foram apre-
s-entadas diversas emendas, estabelecendo .taxas, sem a indicação da respe--
ctiva razão. ' 

A Commissão de Finanças, para :indicar ã deliberação da Camara a ta. 
xa que deve corresponder a cada um desses artigos, solicitou informações. 
de autoridades competentes versadas no assump-to e de accôrdo com estas. 
informações foi que orgal'\izei a -emenda ora· .submettida ã votação da Ca-
mara. 

Penso, -pois, que as razões são as mais acceitaveis ·e que não impor-
tarão em iniquidade, sendo cobrada em rel-ação 'a esta ou ãquella machina 
typográphica. 

Penso que a Camara; approvando a emenda relativa ã razão, andará. 
acertadamente, porque a Commissão -não é technica no assumpto, mas ou-
viu autoridades que são technicas; o Sr. lnspector da Alfandega, o actual e 
o passado. 

i() SR. IRINim MACHADO - Mas a mesma razão para machinas d.iffe. 
rentes? 

O Sr. Presidentte - V'<lu submetter a votos a 1• pai'te da emenda nu-
mero 92. 

O Sr. Mauricio de Lacerda. (pela ordem) - Sr. Presidente, a ob-
j er.ção levantada pelo Deputado mineiro, para ser respondida -pelo honrado· 
Deputado pelo Rio Grande do Sul, Relator da Receita, sobre esta emenda, 
é que o imposto :vae recahir sobre as monotype, linotype e outras, indiffe-
rentement-e. De certo, Sr. Presqdente,. seria de desejar que se estabeleces-
sem -classes differentes. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Por que V .. Ex. não apresentou emenda a 
respeito? Não ha de ser neste momento que possa ser feita alteração. 

. ,O SR .. MAURICIO DE LACERDA ~ Ora, o nobre Relator, em seu aparte,. 
pergunta por que não apresentei emenda. Eu fui até prodigo em emendas,. 
em todos os orçamentos, em que procurei collaborar. 

No momento não é mais ·possível apresentar uma emenda. 
O SR. HoMERO. BAPTISTA - Pois V. Ex. não apresentou uma emenda· 

a respeito ? 
• O SR. MAURICIO DE LACERDA - Infelizmente escapou-me; si tivesse· 
apresentado não estaria pedit:tdo que se discriminasse a qualidade das ma--
chinas; estaria advogando ou encaminhando a passagem da minha emenda. 

E' justamente por não ter apresentado a emenda, na qual dizia bem: 
claramente ·o meu pensamento, que eu pedi a palavra na votação. · 

O -Sr. Px·esideDTte - Vou submetter a votos a 1• parte da emenda nu-
mero 92, até 25 %. 

Approvada. 

O Sr. Inineu Machado (pela ordem) - Requeiro a verificação da: 
votação. · 

O SR. PRESIDENTE ~ Vaé se proceder ã verificação da votaçã·o. 
Procedendo-se ã verificação da votação reconhece-se que votaram a fa-

vor 121 Srs . . Deputados e contra 8; total 129. 
A primeira parte da emenda n. 92 foi approvada. 
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O Sr. Iri.neu Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, infelizmente 
a votaçã-o não foi nominal e, como desejo resalvar a minha responsabilida-
de venho declarar que votei contra a emenda. . 

' Sou forçado a fazel-o , porque• eu disse que o meu voto .dependia dos 
esclarecimentos dados á Casa pelo honrado Relator da Rece1ta; e agora, 
depois das informações dadas por S. Ex. á Camara, meu voto, tendo sido 
contrario, desejo que . fique isso nos Annaes. 

O Sr. Presiden<t·e - Peço a V. Ex. que mande pm escripto sua . de-
claração de voto. 

· Votação da 2• parte da emenda n. 92, até " 1 O %". 

O .Sr. ll.•ineu Macha,do (pela ordem) --Sr. Presidente, a 2• parte da 
emenda diz o seguinte:· 

"Ao .dispositivo sobre papel perfurado em bob-inas, depois de por 
kilo - o seguinte: razã"O, 10 %". 

E' uma emenda additiva ao n. 1, parte 1• do projecto, que orça a Re-
ceita Geral da Republica, na parte relativa á receita ordinal'lia, renda dos 
tributos, impostos de importação, de entrada e sabida e addicionaes. E a 
sub-rubrica papel perfurado em bobinas e destinado exclusivamente á ma-
chinas m'Onotypo pagará 10 réis por kilo. razão 10 %. · · 

Eu desejaria que o honrado Relator tivesse a bondade de me prestar 
esclarecimentos a esse re~peito: si esta ma teria já está prevista na tarifa, 
isto é, si ella já classifica o papel perfurado em bobinas e destinado a ma-
chinas monotypós. 

0 SR. HOMERO BAPTISTA dá um aparte. 
O SR. IRINEU MACHADO --; Bem. A modificação na razão, talvez, pos-

sa alterar a receita, augmentando ou diminuindo o imposto; perguntaria en-
tão si na .aetual tarifa já se fixou a razão. 

0 SR. HOMERO BAPTISTA dá um aparte. 
0 SR. IRINEU MACHADO - Então, o que V. Ex. faz é subd-ividir a ta-

rifa, creando uma especie nova? 
0 SR. HOMERO BAPTISTA dá um aparte. 
O SR. IRINEU MACHADO - Então não se trata de materia que nã.o es. 

t.ava prevista; ·trata-se de classificação nova? · • 
0 SR. HOMI!RO. BAPTISTA dá um aparte. 
O SR. IRINEU MACHADO - Assim, a . Camara póde votar constantemente. 
0 SR. HOMERO BAPTISTA -I Não estava incluído na tarifa. 
O SR. IRINEU MACHAOO - Trata-se, pois, de artigo novo. 
Eu preciso conhecer estas coisas. 
Imagine V. Ex. que, ao sahir da Camara, me encontre com os Srs. Fer-

nando Mendes e José Carlos Rodrigues e que elles me pergúntem: "Que 
h a sobre o papel perfurado? Qual o imposto creado ?" 

Antes, eu ·não poderia resp<mder-Jhes satisfactoriamente; mas, agora, 
posso, de . accôrdo com as informações do nobre Relator. 

Dou por terminadas as minhas considerações, aguardando outros es-
c!~recimentos do honrado Relator, af.im de pode.r votar com perfeito conhe-
Cimento de causa. 

Approvada a 2• parte da emenda n .. 92. 

O -Sr. Irilneu· Machado (pela ordem) Requeiro a verificação da 
votação . 

. rroc~dendo.-se . á verificação . da votacão, reconhece-se que votaram a 
favor 120 Srs. Deputados e contra 9; total 129. · 

· ' O 'S.r. Presideme .- A . segund~ parte da emenda n. 92 foi approv1da · 
pvr 120 votos contra 9. · 
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. O 5-r. IIÜID.eu Machado (pela .ordem.) - Sr. Presidente, ~s~aqdo em 
duvida, e não tendo obtido . esclarecimentos- seguros . que me habthtassem a 
votar com .inteiro conhecimento de causa, abstive-me .de tomar parte na ·vo-
tação 'da emenda. 

Faço esta declaração para que conste dos Annaes. 

O Sr. Presi denstoe - V~ Ex. mandará sua declaração por escripto. 

O SR. IRINEU MACHADO - Não é caso de mandar declaração de voto 
por escripto, porque não votei. . 

Votação da 3• parte da emenda n. 92, até "15 o/o". 
O .Sr. Irineu M achádo (pela ordem) - Sr. Presiendte, desde já 

peço a V . . Ex., •Como estou um pouco doente da garganta e tambem do ou-
vido, e muitas vezes não ouço V. Ex. annunciar a votação -das emendas, 
que me conceda a palavra pela ordem, sempre que tiver occasião de annun-
ci::!r a votação de qualquer das emendas. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa não póde sat.isfazer o pedido do nobre 
Deputado, porque a palavra pela ordem só é concedida quando solicitada. 

O SR. IRINEU MACHADO - Mas si V. Ex. me der a palavra, sem que eu 
a tenha solicitado, usarei della, para não deixar ficar mal a Mesa, 
· A emenda é a seguinte: 

"Ao art. 1 •, n. 1 - Accrescente-se: ao dispositivo sobre ma. 
chinas · automaticas, depois de - cada uma - o · seguinte: razão, 
25 %; ao dispositivo sobre papel perfurado ·em bobinas, depois de 
- por kilo - o seguinte: razão, 1.0 %; ao dispositivo li obre vidro 
importado em fórma de ampolas, depois de - por kilo - ·o se-
guinte: razao,' 15 %; ao dispositivo sobre vergalhões de ferro la-
minado, empregados no systema Monier, depois de - oito metros 
-·o segu.inte: quando forem importados -para construcções de ci. 
mento armado, corrigido 112' para 1 112", como foi votado em 2• 
discussão". 

Eu desejaria que o honrado Relator se dignasse dar-me alguns escla-
recimentos: . 

Primeiro - si se trata de artigos novos, de artigos ainda não previs-
tos, não especificados nas tarifas. . · 
· Creio, Sr . Presidente, que nós não estamos votando aqui automatica-
mente, nem mesmo quando se trata de pneumaticos, de machinas automa-
ticas, ou quando se discute imposto sobre ampolas. . 
· O nobre Relator não póde agora çlar-me esses esclarecimentos, porque 
está conver>ançlo ·com o illustre leade.r da maioria; e, ass•im, quando S. Ex. 
&cabar de conversar, eu renovarei o meu pedido de informações. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado que se dirija á Mesa. 
O SR. IRINEU MACHADO - Então, eu solicitaria a V. Ex. que transmit-

tisse ao Sr'. Relator o meu pedido. 
Já tenho duvidas até quanto á redacÇão. Não ·C{)mprehendo como é que 

o "vidro importado pagará". 
Attente bem a Commissão de Redacção, da qual faz parte o illustrado 

collega de bancada, Sr. Camillo Prates, para a redacçào da Receita; temos 
aqui toda esta série de impostos novos, · 
· Quem vae pagar é o vidro? . é o papel perfuradQ? é a ' linotypo? a ma-
china automatica ? 
. Estas di.spo,sições me fazem lembrar o artigo do Regimento que manda 

·que a apuração se faça p·elos assentos dos · Secretarias .. .. 
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Em t{)do caso, isto foi uma digressão, que V. Ex. e a Camara me per-
doarão, pois confesso que agora infringi mesmo o Regimento. 

Quando me referia ao vidro, em fórma de ampolas·, eu perguntava ao 
honrado Relator da -Receita si S. Ex. creav·a um imposto novo, si se tra-
tava de. algum artigo novo, novamente classificado agora, ou si se tratava 
de artigo já taxado pela Alfandega. 

· De maneira que eu d-esejava saber si se trata de imposto anteriormente 
·estabelecido e agora modificado, .ou si se trata de crear um novo imposto, isto 
é, desejava s·aber qual o imposto que se .cobrava anteriormente sobre o 
vidro importado em fórma -de ampolas, para ver si a interpretação do prp-
je.cto é a mesma que as nossas alfandegas davam na .execução da tarifa . 

. Resumindo, desejo_ saber: 1 •, se l;la augmento de imposto , ou, ao con-
trario, creação de uma classe nova sujeita ao pagamento do imposto ante-
rior; 2•; qual era, neste .caso, o artigo da tarifa pelo qual se cobrava o im-
posto sobre a materia em questão; 3•, si a razão de 10 o/o importa em al-
teração no imposto anterior, aggravando-o . ou, ao contrario, diminuindo-o. 

Preciso de todas .estas informações para poder votar com conhecimento 
rle causa. · 

Não ha nada mais importante do que a receita, e por isto pemo que 
em breves explkações o Sr. Relator poderia dar-me os meios de poder votar 
com conhecimento de causa. 

Era o que th1ha a dizer. 
Approvada a teroceira parte da emenda n. 92. 

O Sr. Mauricio de Lacerdia. (pela ordem ) requer a verificação da vo-
tação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 
favor 128 Srs. Deputa-dos e contra sete, total 135. 

O Sr. PresideDite - Votaram a f-avor 128 · Srs. Deputados e contra 
sete. . 

Foi approvada. 

O Sr. lrd!neu _ Maoh-ado (p"éla ortkm) - Como o Sr. Relator não se 
dignou dar os esclarecimentos que lhe pedi, e não me julgando habilitad{) a 
votar, deixei de tomar parte na ultima deliberação da Camara. 

Peço, pois, a V. Ex., Sr. Presidente, que me permitta fazer e·sta de-
claração de voto, que já o Sr. tachygrapho está tomando, afim de que n{)S 
Anruzes -conste que me abstive, o que, como V. Ex. sabe, é até uma vir-
tude. ' 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado mandará a sua declaração por 
escripto. 

Votação da quarta parte da emenda n. 92. 

o Sr .. Hin:me1"10 Baptista (pela ordein) ..,-- Sr. Presidente, havendo ur-
gencia na ultimação do orçamento da receita, afim de ser enviado ao Senado 
e ·este sobre elle se pronunciar, requeiro, em nome da Commissão de Fi-
nanças, que V. Ex. consulte a Camara se consente na retirada da quarta 
parte da emenda n. 92 e nas demais emendas da .commissão. (Muito bem.) 

O S-r. Presiden.~o - O Sr. Deputado Homero Baptista requer a reti-
rada das ·emendas apresentadas pela CommiEsão de FinanÇas. 

O S-r. Irim.eu Mach:ado .- Peço a palavr-a pela ordem. 
VozEs - O requerimento não está em discussão. 
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Ó SR. IRINEU MACHADO - Mas eu posso encaminhar a votação de qual-. 
quer requerimento. 

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado pôde ter a palavra pela ordem 
para encaminhar a votação do requerimento, e espero que o faça nos 
termos do Regimento. 

O Sr: Irineu Machado (pela ordem) - O requerimento do honrado 
Deputado Relator da Receita não pôde ~er adoprado pela Casa sem graves 
sacrifici'os·· do· interesse da propria lei da Receita. 

Não comprehendo, Sr. Presidente, como a Com missão tivesse julgado 
absolutamente necessario . apresentar diversas emendas ao projecto da lei 
da Receit-a e, depois disto, venha retirar essas emendas, qúe teem por ob-

. jecto augmentar a, Receita, para evitar uma ou duas horas mais de traba-
lho, prejudi-cand·o evidentemente o inferesse publico, mostrando desamor pelo 
trabalho, quando estou convencido de que todos nós estamos dispostos a 
ficar aqui até -a meia noite. · . 

Sr. Presidente, não comprehendo, de modo algum, este requerimento, 
que mostra, ao mesmo tempo, um grande desamor ao trabalho, e eu não 
desejaria que o meu honrado collega pudesse merecer essa censura, como 
tambem evidencia o desinteresse ·Com que a maioria está votando os orça-
mentos; e!.la os quer votar seja como fôr, a trouxe mouxe, mesmo sacrifi-
cando os interesses publicos. · 

Isto está demonstrando que a maioria não faz questão de ·votar orça-
ment-os; ella faz questão de votar quaesquer orçamentos. 

Bstá assim a maioria demonstrando o que a minoria vinha affirmando, 
isto é, que ella não escolhe os meios para fazer votar as leis de orçamento, 
que ella não cuida dos interesses publicos, não cuida de defender, nem ·a 
receita nem os cofres publicos. 

O que clla tem apenas é o interesse de votar orçamentos, julgando que 
este é o meio de ev·itar a ruína financeira do paiz e o crak. . 

Quando se nos annuncia para o proximo exercício financeiro uma di-
minuição da receita talvez de 40 ou 50 o/o nas rendas aHandegarias, é que 
à propria Commissão de F·inanças vem retirar, para evitar uma ou duas 
horas de trabalho á Camara, emendas que importam no augmento da re-
ceita publica. . 

Era ·isto o que queria denunciar á Camara e ao paiz em breves pala-
vras. (Muzito bem;· muj,to bem.) 

O "sr. P·edro Moac:y2 (pela ord~m) - Sr. Presidente, serei muito 
breve. 

O hoQ.rado Relator da receita pediu a retirada das restantes emendas, 
dlzendo que são da Com missão de Finanças. A ultima, sob o n. 96, é apre-
sentada por um dos membros d·a Commissão. . · 

O SR. JOAQUIM PIRES - Faço meu o requerimento formulado pelo Sr. 
Relator. ,· 

O SR. PEDRO MOACYR - Como. concordo com a retira:da da emenda, pedi 
a palavra para declarar que, si a · sua retirada não tivesse sido requerida, 
eu fal-o-hia no encaminhamento da votaçã:o para pedir a sua rejeição, visto 
como est-as fazendas do Estado do P.iauhy acham-se ao serviço da União, 
na fôrma da Constituição, como prova o arrendamento no qual incidiram, e 

-~~~}ó . poderão ser .transferida~ sem qualquer onus aos Estados. (Muito 

O Sr. J-aaqUJim 'Pires (pela ordem) - Sr. Presidente, as consid 
ções feitas pelo ·:nobre Deputado pelo Rio Grande me obrigam a uma 
plicação em breves termos. · · 
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O Governo Imperia·l, tendo arrendado as fazendas nacionaes existe~tes 
no Estado do Piauhy, obrigou-se a, findo o prazo do contracto, transfenl-a 
em plena proprieda,de ao .arrend·atario mediante o pagamento de 400 apo-
lices da divida nacional. 

•A Republica não só homologou o tal contracto como prorogou-o até 
1922. 

O Estado do Piauhy pede, pela emenda que teve a honra de submetter 
ao voto da Commissão de Finanças, que a Uniãó recebeu antecipadamente 
'aquel!a impor.tancia, transferindo-lhe as ditas fazendas, com a obrigação 
embora para elle de manter em todos os seus termos o contracto· existente. 

Assim, o Piauhy exercia tima melhor fiscalização e faria cessar a si-
tuação anomala em que se acham quatro municipios do Estado cujas ter-
ras são federaes, onde não é possível a cobrança -regular de impostos nem 
uma perfeita administração das causas publicas. 

Sr. Presidel}te, faço, porém, meu, o requerimento do illustre Relator 
da Receita pedindo a retirada da emenda. 

O Sr. Mau11iéio de Lacerda. (pela ordem) - Sr. Presidente, venho 
dar o meu voto fav·oravel ao requerimento do honrado Relator, o digno 
Deputado Sr. Homero Baptista, porém quero fazer uma resalva. Eu teria 
votado a favor do requerimento, pedindo a retirada de todas as emendas, 
excepto a de n . 96, que foi proposta por um dos membros desta Cómmis-
são, o Sr. Joaquim Pires, emenda que, acceita pela maioria da Commissão, 
não mereceu da parte do illustre Deputado Sr. Relator do orçamento da Re-
ceita. a sua approvação. . 

O SR. HOMERO BAPTISTA- Manifestei-me contra a emenda, mas a Com-
missão resolveu acceital-a. 

_ 0 SR. MAURICIO DE LACERDA - 0 nobre Deputado pelo Piauhy teve 
muito legitimamente o interesse de, como representante de seu Estado, pro-
ver as necessidades delle, mas a emenda. como a Camara acabou de ouvir 
pela declaração do Sr. Pedro Moacyr,. póde não . ser uma emenda calamitosa, 
mas é grandemente inconveniente. Assim, declaro votar pelo requerimento, 
porém, com esta resalva: de que votaria todas às outras emendas excepto 
a . de n. 96, a qual mereceria meu voto contra caso o appel!o que fizesse 
para retiral-a rião fosse attendido. (Muito bem, muito bem). 

Posto a votos o requerimento do Sr. Homero Ba.ptista é app~ovado. 

O Sr. 11'1ineu Macihado (pela ordem) - Requeiro a verifiçação da 
votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que votaram a 
favor . 131 Deputados; contra, tres; total, 134. 

Approvado o requerimento .de retirada das emendas. 

O Sr. Il.'hleu Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a pala-
vra pela ordem para fazer a declaração de que votei contra o requerimento 
do Sr. Homero Baptista e assignalo que outro não poderia ser o nieu voto, 
porque, entre as emendas que o honrado Relator retirou; se acham as rela-
tivas a impostos. · 

Assim, Sr. Presidente, S. Ex. para evitar duas ou tres horas cie traba:_ 
lho da Camara, retirou emendas que elevaVam a propqsta do Governo · e o 
projecto da Commissão depois de ·approvado em z• discussão, para arte-
ra:r e elevar as estimativas. Quer dizer, deixou a Commissão, por amor á 
brevidade, de fa:zer orçamento perfeito. Si ella mes111a entendia . que .as 
es!imativas estavam erradas . e fals·as, propondo e lia mesma · a . elevação;. para 
evitar duas ou tres ho·ras de trabalho, não· teve pejo de retira·r emendas 
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modificativas no sentido · de estabelecer um total exacto ou, pelo menos, 
uma previsão a•pproximada. 

Vê, pois, a Camara de que gravidáde foi o requerimento do honrado 
Relator da Receita. 

A ·Cama·ra tinha tempo de votar essas emendas, e foi para attender á 
sofl'eguidão da maioria que o honrado Relator fez este requerimento. 

O Sr. Presidente ~ Vae-se votar o projecto n. 102 B, de 1913, em 
a· discussão. 

Os senhores que o approvam queiram levantar-se. 

v Sr . .Josino de Aram.jo - Sr. Presidente, pedi a .palavra para reque. 
rer que fosse destacado o substitutivo da Commissão que se acha a fls. 11 · 
e relativo a sociedades de seguros, para constituir projectó em separado. Ha 
graves reclamações sobre · este assumpto, e acho -que é ma teria que mereée 
acurado estudo, e que não pó de ser feita em cauda orçamentaria . (Apoia-
dos). 

0 SR. PRESIDENTE - A emenda foi retirada. 
O SR. IRINEU MACHADO - Perdão! A emenda foi approvada. Peço a 

palavra pela ordem . 

. ·.:.o &r.: Irineu Machado (pela ordem) - Sr. Presi-dente, o Sr. Depu-
tado J o sino de Araujo se refere ao substitutivo pro-posto pela Commissão, 

. em vez das emendas ns : 21, 22, 23 e 24. Foram apresenta-das, no correr -da 
di&cussão, diversas emendas. 
· Não estou absolutamente tomando tempo da Camara; estou f aliand-o 
agora de assumpto importantíssimo, da maior relevancia e gravidade. Ouça 
a Camara. 

O Sr. Deputado Josino de Araujo pediu a palavra apenas. Não se sub-
metteu o requerimento delle a votos, por se acred-itar que a emenda não 
existia: mas o requerimento do Sr. Josino não póde ser considerado preju-
dicado, desde que a emenda existe. 

VozEs - A votação já estava iniciada. 
0 $R. lRTNEU MACHADO - Que importa? 
A emenda n. 22. é a -do Sr. José Bonifacio, e autoriza a revisão do de-

c~:eto .de 2 de dezembro de 1903. 
A emenda n. 23, do Sr .. Borges da Fonseca, autoriza a mesma· revi-

são e accrescenta ·um paragrapho dizendo que as ·companhias de seguros 
·continuarão a reger-se pelas leis taes e taes. . 
. H a ainda a emenda n. 24, do Sr. Simeão Leal, a todas offerecendo a 
Ct>mmissão o seu substitutivo. 

Essa emenda foi approvada pela Casa. Ainda ha pouco a Casa aca-
bou de approvar o reque·rimento do Sr. Felisbello Freire mandando proce-
der ao estudo da organização jurídica e financeira das sociedades e • com-
panhias de seguros, e até nisso .interveiu v, Ex. nomeandó para esse fim · 
uma Commissão. O Sr. Deputado Josino de Araujo acaba de chamar a at-
tenção da Camarà pelo requerimento que apresentou e que não foi submet-
ti1o a votos,. sob o fundamento de que não existe a emenda a que elle se 
refere; mas foi um equivoco da :parte de V. Ex., que, justo como é, certa-
mente o corrigirá. O requer-imento de S. Ex. não está prejudicado: ouso 
chamar para esse ponto a attenção da Camara. (Ha um aparte do Sr. ]osi-
_no de Ara'!i~). A .respeito de sociedades m~tuas em cauda de orçamento, 
para benefiCiar sociedades anonymas. devo dizer que essa questão é grave 
·e importante. A Camara estaria em contradicção comsigo mesma appro-
.vando o substitutivo e ao mesmo tempo o requerimento mandando estudar 
no interregno parlamentar, a legislação a respeito. . ' 
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A~sím, . julgo que o requerimento é jurídico, regimental e perfeitamente 
necessario. 

O Sr. José Lobo (pela ordem.) - Sr. Presidente, perrnittl!cme V. Ex. 
que venha declarar, pedindo a attenção da Camara, que o requerimento do 
Sr. J os in o de Araujo tem toda a .procedencia. · ·. 

As. companhias de auxilias mutuos e as socied.ades mutuás de seguro 
querem uma reforma de regulamento feita em cauda de orçamento. 

Inconveniente é isso, quanto mais que já. estava feito um requerimen-
to para se nomear uma commissão para estudar o assumpto, reconhecendG 
assim a Camara que isso demandava maior meditação e m\liOr estudo . 

. Assim, destacar a emenda para· constituir projecto em separado, é pro-
videncia que vem ao encontro dos ·desejus da Camara, quanto, a requeri-
mento do Sr. FelisbeliG Freire, resolveu nomear uma comniissão para estu-
dar o assumpto. 

Venho, pois, secundar o ·requerimento do Sr. Josino de . Araujo pedindo 
que seja destacada a emenda para constituir projecto -em separado. 

Posto a votos, é ap,provado o requerimento do ·Sr. · J osino de . Araujo, 
destacando do proj ecto o substitutivo da Commissão . ás emendas 21 ·a 24. 

O S.r. Presidente. - O projecto approvado vae á Commissão de Re-
dacção. 

REDACÇÃO FINAL 

Redacção final do projecto n. 102 D, de 1913, que orça a Receita Geral da 
Republica para o exercício de 1914 

O Congresso Nacional decreta: · 

Art. 1 • A Receita Geral da Republica dos Estados Unido~ do Brazi! é 
orçada em 105.295:384$888, ouro, e· 347.661 :000$000, papel, e a destina-

. da á applicação · especial em 24.924 :SOÓ$000, ouro e 
Sessc/.o de 29 c1e 19.850:000$000, ·papel. que· serão realizados com o pro-

Dezmnbt•o dncto do que fôr arrecadado dentro do exercício de 
1914, sob os seguintes títulos: 

Ordli.naria 

RENDA DOS TRIBUTOS 

Impostos de importação, de entrada, .sahída e e-stadia de navios e addicionaes 

1 . Direitos · de importação para consu-
mo, de accôrdo com a tarifa· expe-
dida pelo decreto n . 3.617, de 19' 
d·e março de 1900, com as modifi-
cações introduzidas pelas. leis nu-
meros 1.144, de 30 de dezembro 

Ouro Papel 
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de 1903; 1.313; de 30 de dezembro 
de 1904; 1.452, de 30 de dezembro 
de 1905; 1.616, de 30 de dezembro 
d~ 1906; 1.837, de 31 de dezembro 
de 1907; 2.321, de 30 de dezembro 
de 1910; 2.525, de 31 de dezembro 
de 1911; 2.719, de 31 de dezembro 
de 1912, e mais as seguintes a.Jte-
rações: 

Espoletas lisas, vulgarmente denomi~ 
nadas B B, pagarão . 20$ por kilo; 

Lança-p.erfume ·paga·rá 6$ por kilo 
bruto, razão 60 o/o; 

Machinas automaticas, denominadas 
monoty.pos, autoplates e semi-auto-
pintes pagarão a taxa das linoty- · 
pos ( 30$ cada uma) razão 25 o/o ; 

Papel perfurado em bobinas e desti-
nado exclusivamente ás machinas 
monotypos pagará 10 ·réis por ki-
lo, razão 10 o/o ; 

Vidro importado em fôrma de ampo-
las e tubos para a fabricacão de 
lampadas electr.ícas pagará 300 réis 
por kilo, razão de 15 o/o ; 

O preparado denominaão "Linoleo", 
fabricado de farello de cortiça, com 
oleo de linhaç-a oxidado, collado 
sobre aniagem ou papel e pro-
prio para forrar solas, pagará 200 
réis por kilo, razão 20 o/o ; 

Os tanques ou depositos semelhan-
tes para armazenamento ou trans-

. porte de substancias e mercado-
. rias liquidas, em peças metallicas, 

armadas ou desarmadas, pagarão 
os direitos do art. 757, parte final 
da tarifa .(20 o/o ad valorem); 

Os vergalhões de ferro laminado, de-
nominados "Monier", proprios pa-
ra construccões de cimento arma-
do, de secção circular com os dia-
metros desde 118" até 1 112" e 
comprimentos· nunca inferiores a 
oito metros. pagarão 20 o/o. ad va-
.lor:em, incluídos sob. n. 740 da clas-
se de ferro para edificação de ca-
sas. , ..... . .... .•. ... ... ...... 

2. 2 o/o , ouro, sobre os ns. 93 ·e 95 (ce-
vada em grão), 96, 97, 98, 100 e 
101 da classe 7 da tarifa (cereaes), 
nos termos do art. 1 o da lei nu-
mero 1.452, de 30 de dezembro de 
1905 ..................... , .. , . . • 

Ouro Papel 

I ' 

• 

96.840:500$000 162.215:000$000 

1 . 000 :000$000 ; r, 
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3. Expediente de generos . livres de di-
. rei tos de consumo •.. .. . ........ . 

4. Dito de Capatazias ..... . ... ... . .. . 
5 . Armazenagem, ficando isentas nas 

· Alfandegas do .Rio Grande, Pelo-
tas e Porto Alegre, até seis mezes 
as mercadorias dest!nadas aos pai-
zes vizinhos, e até dous mezes as 
mercadorias destinadas ás locali-
dades brazileiras da fronteira, de 

· conformidade com as instrucÇões 
que o Governo Federal expedir pa-

.ra acautelar o deposito, transporte 
e entrega das mesmas, processado 
nas ditas alfandegas . o respectivo 
despacho, si as mesas de rendas 
não estiverem habilitadas a fazel-o 

6 . Taxa de estatistica ..... . ... . .... . . 
7 Impostos de pharóes, sendo abolida a 

cobrança nos portos dos rios e la-· 
goas onde não houver pharóes, sal-
vo quando, para demandar esses 
portos, fôr necessario penetrar em 
barra ou porto que tenha pharol, 
sendo exonerados da taxa os pa-
quetes que fazem a cabot.agem na-
cional. ..... ........ .. . . .... .. . 

8. Ditos de docas ... ... . . ........... . 
9. 10 o/o sobre o expediente dos gener9s 

livres de direitos ..... . ... ...•..• 

II 

IMPOSTO DE CONSUMO (REGISTRO E TAXA) 

10. Sobre fumo. .. . . . .. . .. . . . ..... . 
11 . Sobre bebidas, inclusive vinho de 

canna, frutas e semelhantes, de ac-
côrdo com o art . 20 da lei n. 2.321, 
de 30 de dezembro de 1910 ... . · . . 

12. Sobre phosphoros. .. . . ........ . 
13. Sobre o sal, reduzida a 10 ·réis por 

kilogramma. . ..... . .. . . ... . . 
14 . Sobre calçado. .. . ....... .. .. ..• 
15. Sobre velas . . . .... .. .. .. .. .. .. .. 
16. Sobre perfumarias. . .. ... ... . ... . 
17 . Sobre especialidades pharmaceuticas 
18. Sobre vinagre. .. ...........•.• 
19 . Sobre conservas. . ... . .. . .. . ... . 
20 Sobre cartas de jogar . . . . ...... . .. . 
21 . Sobre chapéos. .. ... .. ... ..... . . 
22 . Sobre bengalas. . . .. ... ........ .. 
23. Sobre tecidos. . . . ...... . ... . ••• .. 
24. Sobre vinho estrangeiro .... ... : . .. . 

Ouro 

1 .400 :000$000 

390:000$000 
15p:OOO$OOO 

Papel 

3,000 :000$000 
1 • 600 :000$000 

4.500 :000$000 
600:000$000 

450:000$000 

8.000:000$000 

10.000:000$000 
10.000:000$000 

3.000:000$000 
2.100 :000$000 

425:000$000 
1.050:000$000 
1.200 :000$000 

300 :000$000 
2.200:000$000 

220:000$000 
2.500:000$000 

40:000$000 
13.000 :000$000 
5. 800 :000$000 
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III 
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO 

25. Imposto do seiio, ficando sujeitas ao 
· sel!b fixo de 300 réis, de accôrdo 

com as disposições em vigor, as 
segundas e mais vias. de recibos 
particulares e outras ·declarações 
de pagamento effectuado, qualquer 
que seja a fórma empregada ·para 
expressar o recebimento e desde 
que o pagamento -não seja Jeito 
por ordem de terceiro .......... . 

26. Imposto · de transporte ............ . 

IV 

IMPOSTO SOBRE A RENDA 

27. Imposto sobre subsídios e vencimen-
tos á razão de 2 o/o sobre todos os 
subsidio~, e sobre todos os venci-
mentos que excederem de 3:000$ 
annuaes ou 250$ mensaes, ficando 
isentos do referido imposto os ven-
cimentos até 3:000$ annuaes,- co-
brando-se o imposto sobre os que 
excederem essa importancia ape-
nas sobre o excesso ........ ; . .. . 

28. Dito sobre o consumo de agua .. · .. . 
29. Dito de 2 112 o/o sobre os dividendos 

dos títulos de companhias ou so-
ciedades .anonymas. .. ....... . 

30 . Dito sobre casas de sports de qual-
quer especie na Capital Federal .. 

v 
IMPOSTO SOBRE LOTERIAS FEDERAES E ES-

TADUAES 

31. Imposto de 3 112 % sobre o· capital· 
das loterias fed·eraes , e 5% $obre 
os das estaduaes ............... . 

VI 

OUTRAS RENDAS 

32. Premi os de depositos· publicos ..•... 
33. Taxa judicia1ia ......... : .. ...... . 
34. Taxa de aferição de hydrometros .. . 
35. Rendas Federaes· do Tertitorio · do 

Acre ......................... . 
36. 18 o/o sobre a exportação da ·borracha· 

no Territorio · do Acre ....... : . : . 

.Ouro Pape! 

25:000$000 27.000:000$000 
. . . . . . . . . . .. . . . 2 .. 600:000$000 

30:000$000 

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

....... ; ..... . 

1.600:000$000 
3.000:0!)0$000 

2 . 500 :000$000 

6:000$000 

1 . 700 :000$000 

40:000$000 
130:000$000 
. 5:000$000 

30:000$000 

9.350:000$000 
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II 

PATRIMONIAES 

DOS PROPRIOS NACIONAES 

37. Renda d~ proprios nacionaes ...... . 
38. Idem da Villa Militar Deodoro .... • . 

Il 

DAS FAZENDAS DA UNIÃO 

39. Renda da Fazenda, de Santa Cruz e 
outras .......... .. ...........• 

III 

DAS RIQUEZAS NATURAES E FÓROS 

40. Productos do arrendamento das 
areias monazíticas. . : . . ....... . 

4l.rFóros de terrenos de marinha ....•... 

IV 

DOS LAUDEMIOS 

42. Laudemios .. 

III 

RENDAS INDUSTRIAES 

43. Renda do Correio Geral, de accôrdo 
c.om os ·dispositivos de n. 16, do 
art. 1°, da lei n. 2.210, de 28 de 
dezembro de 1909, pagando $040 
por 50 grammas a correspondencia 
da ou para as repartições da esta-
tística dos Estados e observarlas 
as seguintes disposições: 

a) A corres·ponden<:ia offidal da União 
pagará as seguintes taxas em sei-
los officiaes: 

Offidos 50 réis por 25 grammas; 
Manuscriptos e amostrli\s, 50 réis por 

100 grammas; 
Impressos, 10 réis por 100 grammas. 

b) A correspondencia.. do serviço postal 
transit·ará independente da taxa ou 
de se11os d~ accôrdo com o dispos-

Ouro 

488 :888$888 

Pape1 

150:000$000 
40:000$000 

25:000$000 

25:000$000 

60:000$000 
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to no regulamento e na Conven-
ção Postal. · 

c) A correspondencia, embora com a de-
. claração de serviço publico, só se-

rá considerada officia!, para o ef, 
feito da reducção dàs taxas, quan-
do tiver o carimbo da repartição 
expedidora e os funccionarios . -
remettente e destinatario - forem 
indicados pelos respectivos cargos 
e nunca -pelo nome. 

d} Quanqo houver suspeita de fraude, 
será convidado o àestinatario do 
obj ecto a abril-o, para verificação. 

e) A acquisição dos sellos officiaes será 
feit-a a dinheiro, á bocca do cofre, 
pelos creditos para esse fim con-
signados aos ministerios ou, na 
falta destes, :Pelas verbas "even-
tuaes" dos respectivos orçamentos. 

f) A correspondencia official dos Esta-
dos e municípios inclusive a das 
repartições de estatística, continúa 
sujeita á taxa actual. ·. 

g) Gozarão dos favores da lettra b: os 
papeis concernentes ao fóro cri-
minal, remet.tidos ás auttoridades 
estaduaes, ás .autoridades federaes; 
os map-pas de registro civil quan-
do remettidos simult~neamênte á 
repartição de estlatistica esta·dual 
e federal; os livros e authenticas 
elei•toraes; os avisos para o servi-
ço do jury; os impressos relativos 
á instrucçã9 •publica; os manifes-
tos remett idos á Repartição de 'Es-

. tat·istk,a Commercial; ~as · respos-
tas dadas a questionarios e map-
pas remettidos á Directoria Geral 
de Estatística em sobrecartas for-
necidas pela propria directoria. 

h) Os valores officiaes da União remet-
tidos pelo Correio ficam sujeitos 
.ao premio de 114 % (um quarto 

. por cento). 

i) A' tabella das taxas postaes ordi-na-
ria, accrescent-e-se: 1 • da taxa mo-
dica d-e 10 réis por 100 grammas 

Papel 
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são · excluídas todas liS publicações 
de distribuição gratuita ou de pre-
ço meramente commerdal, desti-
nadas a annuncios, embora conte-
nham artigos litterarios ou scienti-
ficos; 2°, os jornaes submettidos 
a registro pagam a 'taxa de impres-
sos, salvo quando expedidos pelos 
editores ; e 3•, não serão expedi- . 
dos ós maços de jornae~, impres-
sos, manuscriptos e amostras des-
de que não tenham sido pagas as 
respectivas taxas. 

j) Assignaturas de caixas - taxa semes-
tral adeantada - Na sub-directo-
ria do Trafego - Caixa simples, 
20$; idem dupla, 30$; idem qua-
drupla, 50$. Nas· administrações 
de 1 • classe e agencias especiaes, 
14$000. Nas outras administrações, 
sub-administrações e agencias de 
I" classe, 7$. ·Nas outras agen-
cias, 5$000; chave sobresalente, 
43)000 : 

k ) Os vales telegraphicos estão sujeitos, 
além do respectivo preinio, ás ta-
xas de 2$500 dentro d·o mesmo Es-
tado e de 4$500, no caso contra-
rio, para pagamento de respectivo 
~elegramma. 

l) A' correspond'encia postal da Soi::ieda-. 
de Nacional de Agricultura, do 
Instituto Historico e Geographico 
Brazileiro, Instituto Archeo!{)gico 
e Geographico Pernambucano, In-
stitut.o Historico e Geographioo ·da 
Bahia, de Bello Horizonte e de 
S. Paulo, será cobrlida a taxa of-
ficial.. . ..... . · ..... . ...... .... . . 

44. Dita dos telegraphos, fixada a tari-
f.a seguinte: 

a) Taxa fixa - 500 reis por grupo ou 
fracçã{) de 100 palavras, limitado, 
salvo quanto aos officiaes, o ma-
ximo de 200 palavras _por tele-
gramma. 

b) Taxa urbana de $500 (quinhentos 
r~is) .por cada grupo de 20 pala-
vras ou fracção1 po-r telegrammas 

Ouro Papel 

9 . 000:000$000 
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expedidos dentro das cidades e da 
Capital Federal para Nictheroy e 
para Petropolis e vice-versa. 

c ) Taxa interior de $100 (cem réis) por 
palavra em telegramma expedido 
entre estações de um mesmo Es-
tado, sendo o Estado do Ri-o de J a-
neiro e o Districto Federal consi-
derado para este fim como um só 
Estado; de $200 (duzentos réis) 
entre estações de Estados diversos 
em toda . a extensã.J do territ·orio 
nacional. 

Os governos dos Estados, pagarão a 
taxa fixa de $025 (vinte e cinco 
11éis) por .palavra, seja o telegram-
ma expedido dentro do Estado, se-
i a para Estado diverso, sendo·, po-
rém, o pagamento á bocca do co-
fre. Esta mesma taxa de $025 
(vinte e cinco réis) pagará tam-
bem a imprensa. 

d) Taxa exterior - reduzida a ·um fran-
co por palavra a taxa terminal e 
a 75 centimos a taxa de transito, 
mantidas a de 25 centimos para o 
serviço de imprensa e as que vigo-
ram em virtude d·os convenios 
com as administrações platinas e 
vigorando para os telegraphos dos 
governos do Chile e Bolívia as ta-
xas estabelecidas nos convenios 
com a Argentina e o Uruguay. 

e) Taxa semaphorica - Mantida a de 
um franco por telegramm.a, além 
da taxa do percurso electrico, 
quando houver, e a de 5$ mensaes 
para a assignatura de avisos marí-
timos dentro do limite de um kilo-
metro. 

f) Taxa radiotelegraphica - Seis francos 
por telegramma até to palavras e 
60 centimos por palavra excedente, 
comprehendida nessa taxa a da 
transmissão e.ntre a estação costei-
ra e a estação telegraphica á qual 
se achar aquella directamente Ii-
ga·da, ·cobrando-se tambem a taxa 
do percurso electrico, quando hou-

Ouro Papel 

·-:: -, 
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ver, á razão de 25 centimos por pa-
lavra. 

g) Taxas , telephonicas - Assignaturas 
telephonicas: 50$0)0 por semestre, 
.pago adiantadamente: conversação 
telephonica: 500 réis por cinco mi-
nutos; idem entre Rio, Nictheroy, 
Petropolis e Therezopolis: 2$ por 
cinco minutos e mais 1$ pelos cin• · 
co ou fracção excedente; phono-
gramma: 500 réis por 20 pala v r as 
e 200 réis por grupos ou fracções 
de 10 palavras excedentes. 

h) Taxa pneumatica-300 réis p·or carta. 
i) Taxas diversas - Mantida-s: a de 25$ 

annuaes para os endereços regis" 
trados; a de 500 réis por cópia de 
telegr.amma interior até 30 pala-
vras ou fracção · de 30; e a de 50 
centimos por .cópia de telegramma 
exterior até 100 ou fracção de 100 
·palavras. · 

j) Os telegrammas, para que possam ser 
acceitos e transmittidos o·fficial-
mente pelas estações telegraphicas 
da Repartição Geral dos Telegra-
phos e das estradas de ferro da 
União devem preencher, al·ém do·s 
requisitos do § 9• do art. 101 e 
dos arts. 103 e 105 do decreto nu-

. mero 9.148, de 27 de novembro de 
1911, as condições seguintes: 

I, trazerem â, assig:natura do expedido.r 
st:guida da indicação . do cargo pu-
blico que este exerce, de modo que 
se possa facilmente veri fica·r si se 
trata de autoridade federal _a).ltori-
zada a fazer uso do telegrapho, 
officialmente; ' 

II, o nome do destinatario igualmente se-
guido da indicação do cargo publi-
co federal. 

k) as autoriza-ções de que trata o para-
grapho unico do artigo 10 do ·regu-
lamento da Repartição Geral dos 
Telegraphos vigorarão para 'cada 
exerdcio unicamente caducando a 
31 ·de dezembro. 

' '~'"'T I " .. ' 
I. No correr do mez de dezembro , os di-

versos ministerios remetterão a-o 

Ouro Papel 
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::la Viação uma lista completa dos 
funccionarios que devem fazer uso 
official do telegrapho no anno se-
guinte, indicando-lhes o not?e e o 
cargo e ainda quando poss1vel os 
destinatarios aos quaes ordinaria-
mente se dirigem. No corrente 
exercício essa lista será organiza-
da em janeiro. 

II. As alterações desta lista, durante o 
armo, serão notificadas ao Minis-
teria da Viação, que dellas dará 
conhecimento á Repartição .Geral 
dos Telegra'Phos. 

1) Os te legrammas que forem contrarias 
ás disposições em vigor, e que nã-o 
devem por isso ser considerad"Os 
officiaes, serão remettidos ao Mi-
nisterio da Viação, que lhes provi-
denciará o pagamento, como pàrti-
culares, por parte do funccíonario 
que os tiver assignad·o. 

m) si deco rridos dous mezes da data da 
notificação, não tiver si-do a repar-
tição indemnizada da importancia 
desses telegrammas, será suspen-
so ao funccionario o direito de 

Ouro 

usar o fficialmente do telegrapho. . 5~0 :C00$000 
45. Dita da Imprensa Nacional e Dianio 

O fficial. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ' .....•.•. ..•.•. 
46. Dita da Estrada de Ferro Central do 

· Brazil. ; . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .......... .. . 
47. Dita da Estrada de Ferro Oeste de 

Minas......................... . ............ . 
48. Dita da Estrada de Ferro do Rio do 

OurQ ... , :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•........ 
49. Dita do ramal ferreo de Loren·a a 

Piquete ......... , .............. , ••..•. •.. ..... 
· 50. Dita da Casa da Moeda, sendo gra-

tuita a cunhagem da moeda de 
ouro . .................. .". . . . . . . , ............ . 5, . Dita do:s a-rsenaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .... ... . 

52. Dita dos institutos dos Surdos-·Mu-
dos e Meninos Cegos .. . . . . . . . . . . . . ............ . 

53. Dita dos Collegios Militares.. .. .. • . .. .......... .. 
54. D!ta da Casa de Correêl(iÍO ........ . ........... .. 
55. Dita arrecadada nos consulados... . . 1.600:000$000 
56. Dita da Assistencia a Alienados. . . . . .. .......... . 
57. Dita do Laboratorio Nacional de Ana-

lyses, . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
58. Contribuição das companhias ou em-

prezas de estradas de ferm, das 

Papel 

6. 200 :000$0:>0 

300:000$000 

36.000 :000$000 

4. 000 :000$000 

160:000$000 

20:000$000 

20:000$000 
10:000$000 

10:000$000 
250:000$000 

H? :000$000 

140:000$00C 

200 :000$000 
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companhias de seguros, nacionaes 
ou estrangeiras ................ . 

RECEITA EXTRAORDJNARJA 

59. M.ontep!~ da Marinha ............. . 
60. Dito militar. . . . ................. . 
61 . Dito dos empregados pub!icos ..... . 
62. In demnizações. . . . .............. . 
63. Juros de capitaes nacionaes ...... . 
64. Remanest:entes dos premi os de bilhe-

tes de loterias ................. . 
65. Idem de industrias e profissões no 

Districto Federal e no Territorio 
. do Acre ...................... . 

66 Contribuição do Estado 'de S. Paulo 
para pagamento de juros, amorti-
zação e respectivas commissões 
do emprestimo de f 3.000.000 .. . . 

' 

Ouro 

10:000$000 
4:000$000 

13:000$000 
I 20:000$000 
3Qb:000$000 

2.523:996$000 

Papel 

2.300:000$000 

300:000$000 
700:000$000 

1 . 300 :000$000 
1.200:000$000 

50:000$000 

30:009$000 

5.000:000$000 

Total. ....... : ........... 105.295:384$888 347.661:000$000 

·;-w i/ RENDA COM APPLJCAÇÃO ESPECIAL 

1. Fundo de resgate do papel-moeda: 
:..,...~ n 

1.·· Renda em· papel proveniente do 
arrendamento das estradas de fer-
ro da União ............... ~ ... . 

2." Producto . da cobrança da divida 
activa da União em papel. ...... . 

3." Todas e quaesquer rendas even-
. tuaes precebidas em papel ....... , · 
4." Os saldos que forem -apurados no 

orçamento .......... . ......... . 
5." Dividendo das acções do Banco, 

do Brazil · pertencentes aq .:Theso.uro 
. . ~ ... ~ ":\~ 

2. Fundo de garantia de papel~moeda: 

t'.• Quota de 5 %, ouro, sobre todos ~ 
os direitos de importação para con- ··w 
sumo .. · . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 13.634 :S00$000 . 2.: Cobrança de divida at:tiva, em 
ouro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .::LSO :000$000 

3." Todas e quaesquer rendas even-
tuaes, em ouro .. . . . : . . . . . . . . . . . ·so :000$000 

3. · Fundo para a · caixa de resgate das 
-apolices das estradas de ferro en-

. campadas: 
~ ., -~;, 

Arrendamento das mesmas· estradas 
· de ferro. .. ...............•. 

800 :000$000 

1 . 000 :000$000 

2.000:000$000 

2.200:000$000 

4.000:000$000 
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4 . Fundo ·de amortização dos empresti-
mos internos: 

t.·· Receita proveniente da venda de 
gen.eros e .de propr-ios nacionaes .. 

2." Saldo ou excesso entre o recebi-
mento e as restituições ..... . ... . 

5. Fundo do montepio dos empregados 
publicas, novos contribuintes, · de-
creto n . 8.904, de 16 de agosto de 

. 1911. . . . . .. . . . .. · ........... . . 
6 . Fundo destinado ás obras de melhora-

mentos dos portos executados á 
custa da União : 

Rio de Janeiro ....... . ........... ·· .... . 
Bahia .. ..•.... . .. .... .... . .. . ... ..... 
Recife ... .... .. .. .... ....... ... ... . . 
Rio Grande do Sul . ... ..... . . . . ·· ... .. . 
Para~yba .... ... ... ........ . .. . ...• . .•. 
Ceara ....... . .... . ....... ..... ...... . 
Paraná .......... . . .. ... . ........... . 
Rio Grande do Norte ........ ... .... . . . 
Maranhão . ... .. ........ . ..... .. ... . . 
S::uita Catharina .. . .... .. .... . ..... .. . 
Espírito Santo. . . . ... . . .. .......... . . 
Matto Grosso. . . . .. . ............. • . . . 
Alagôas .. .. .. . . .. .... ............. . 
P.arnahyba ( para o porto de Amarração ) 
Aracaiú .... . .... · .................. .. 

Total. ... .. · .... . ....... .. . 

Ouro 

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

10:000$000 

7 .000:000$000 
800:000$000 
900:000$000 

I . 200:000$000 
70:000$000 

200 :000$000 
300:000$.000 

40:000$000 
150:000$000 
120:000$000 
I 00 :000$000 
100 :000$000 
120:000$000 
40 :000$000 
40:000$000 

24 .924:500$000 

Papel 

50:000$000 

5.000 :000$000 

800:000$000 

400:000$000 

19 .850:000$000 

Art. 2.• E' o Presidente da Republica autorizado: 
I. A emittir, como antecipação de re~eita, no exerc1cto desta lei, bilhe. 

tes do Thesouro, até a importancia de 50.000:000$, que serão resgatados 
dentro do mesmo exercício. 

11. A receber e restituir, de conformida-de com o dispostG no art. 41 da 
lei n. 628, de 17 de s-etembro de 1851, os dinheiro,s pr-ovenientes dos cofres . 
de órphãos, de bens de defuntos e ausentes e do evento, de premias de lote- , 
rias, de depO'Sitos das caixas economicas e montes de . soccorr<l e dos depo-
sitas de· outras origens; os saldos que resultarem do encontro das entradas 
com as sahidas poderão ser a·pplicados ás amortizações dos emprestimos in-

. ternos, e os excessos das restituições serão levados ao balanço do exercício. 
IH. A cobrar do impo~to de importação para consumo, 35 ou 50 % , 

ouro, e 50 ou 65 ·%; papel, nos te rmos do ar-t. 2•, n. 3, ·lettras a e b, d·a 
lei n. 1.452, de 30 de dezembro de 1905. 

A quota de 5 %, ouro, da totalidade dos direitos de importação para 
o consumo, será destinad a ao fundo de gar-antia ; o imposto em ouro desti-
nado ás despezas da mesma naturez-a e o excedente serão convertidos em 
papel, para attender ás despezas dessa especie. 

Os 50 %, ouro, serão cobrados emquanto G cambio se mantiver acima 
· de 16 d . , por 1$, d·urante 30 dias consecuti-v-os, e do mesmo modo, s6 dei-

xarão de ser cobrados depois que, pelo mesmo pr·azo, elle se mantiver abai-
xo de 16 d. Para o effeito desta di5posição, ~mar-se-:ha a média da taxa 
cambial · durante 30 dias . 
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Si o cambio ba·ixar de ·16 d. ou menos, cobrar-se-hão do imposto de 
importação sobre as mer·cadorias de que trata a lettra a, 65 o/o em papel 
e 35 o/o em QUro. 

IV. A cobrar para o fundo destinado ás obras de melhoramentos dos 
portos, executada·s á · custa da União: . 

·1", a taxa até 2 , %, . ouro, sobre o valor official da importação do porto 
do Rio ·de Janeiro e das alfandegas do Recife, Bahia, Rio Grantl.e do Sul, 
Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba, Espírito SantQ, Paraná, 
Santa Catharina, Matto Gross-o, Alagôas, Pamahyba e Aracajú, exceptuadas 
as mercadorias de que trata o n. 2 do art. I •; devendo a importancia arre-
c-adada nos portos cujas obras nãQ tiverem sido iniciadas, s·er escripturada 
no Thesouro, separadamente, para ter applicação ás mesmas obras, oppor-
tunamente. . 

2", taxa de um a cinco réis ·por kilogramma., de mercadorias que forem 
carregad·as ou descarrega.das Eegundo o seu valor, destino ou procedencia 
dos outros portos. 

Pa·ra accelerar a execução das obras referidas, poderá o Presidente da · 
Republica acceitar donativos ou mesmo auxilios a titulo oneroso, offereci-
dos pelos Estados, municípios ou associ-ações interessadas no melhoramento 
comtanto que os encargos resultantes de taes auxil~os não excedam do pro-
dueto da taxa indi.cada, 

V. A fazer o aforamento do terreno cedido ao Centro Hippico Brazi-' 
leiro para a construcção de uma escola de equitação e es.tabelecimento de 
concursos hippicos internaciQnaes, de accôrdo com a legislação em vigor. 

VI. A promover a cobrança amigavel àa divida activa, de accôrdo com 
o decreto n. 9.957, de 31 de dezembro de 1912, inclu~ive a conceder prazo 
razoavel, afim de evitar que se a·ccumulem gra·ndes sommas não. arreca-
dadas. . 

Nas dividas provenientes de multas, impostos e outras contribuições, a 
cobrança amiga v e! se deve fa:ter pela seguinte fôrma: 

a) para multas e impostos não l-ançados, dentro d~ 30 dias; 
b) para os impostos lançados. 
I, .os de responsabilidade pessoal: 
a) si pago em duas ou mais prestações , a cobrança amigavel só terá 

Jogar até o vencimento de outras prestações; 
b) si em uma EÓ prestação, .dentro de 60 dias; 
2", para os impostos de garantia real, a cobrança amigavel se fará ate 

3! de março de cada. anno, isto é, até ao encerramento do exercício a que 
corresponder a divida. 

Para os impostos lançados de responsabilidade individual, cujo paga-
mento não se realizar no prazo determinado no regulamento e se houver 
de promover a domicíHo a cobrança ou fôr satisfeita fóra do respectivo pra-
zo, a multa s-erá, em vez de lO o/c, 20 •o/o, que se elev·ará a 30 o/é , no caso 
de sé judicialmente arrecadada. 

As dividas remettidas pelas estações fiscaes arrecadadoras ás delega-
cias e Procuradoria Geral da Fazenda Publi-ca para cobrança. executiva serão 
dentro do prazo maximo de 15 dias, enviadas ao juizo competente, devendo 
os procuradores fiscaes promover a fmmediata cobrança executiva, sob pena 
de responsabilidade criminal e civil devida e immediatamente apurada a re-
querimento dos del·egado5 fiscaes. 

VII. A modificar a taxa dos d1reitos de importação, a.té mesmo a dar 
entrada, livre de direitos, durante o .prazo que julgar necessario, para os 
artigos de procedencia estrangeira, que possam competir com os similares 
açambarcados no paiz pelos trusts. 

VIU, A desmonetizar as moedas de prata do antíg.o cunho, substituído 
em 1908, pela lei n. 2.050, de 31 de dezembro desse anno, do valor de 500 
~éis, !$ e 2$, substituindo-as por moedas· do novo ·cunho, as quaes só pode-
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rão ser cunhadas pela Casa da Moeda, fixand-O o Governo os prazos dentro 
.elos quaes se deverá ope11ar a substituição e não ex<:edendo a cunhagem da 
quantia de 15.000:000$000 . 

IX. A não admittir a despacllo nas alt"andegas os cognacs, arma-
gna<:s, whiskys, ·rhums, genebras e outras bebidas alcoolicas, que cOntive-
rem mais de cinco grammas de impureza·s toxicas ( etheres da sene graxea, 
furfurol, alcool supe-riores·, etc.) de que trata o .art. · 11 da lei n . 559, de 
31 de dezembro de 1898, por 1.000 ·grammas de alcool a 100 grãos, ou 
duas gramma·s e SJ centigrammas por 1. 000 grammas ele alcool a 5-J 
grãos. 

X. A effectuar nas estradas de ferro federat:s o transporte gratuito 
td.a moeda de ·cobre dest·inada a ser rec01lhid!i e da de prata e de nickel 
destinada á circulação, deEde ·que sej•am remfttidas a uma repartição fiscal 
federal. 

XI. A rever o projecto de Tarifas de .\lfandegas elaborado pda com-
missão especial presidida pelo Ministro da Fazenda, submettendo-o ao Con-
gresso Na<:ional no ma·is breve p-razo. 

XII. A organiz,ar pautas de preços das mercadorias sujeitas a impos-
to ad valorem, .para base de arrecadação do mesmo imposto nas alfande-
gas e mesas de rendas, devendo, n'O caso de omi·ssão na pauta, ser calcula-

. do o imposto pelo valor constante da respectiva factura consular. 
XIII. A estabe~ecer nas alf-andegas e ori.d·e j ulgar con·veniente o ser-

viço de entreposto , para as me-rcadorias em transito com destino a paiies 
J.imitrophes, expedindo o regulamento necessari·o para execução- do ser-
v~o. . · · 

XIV. A pagar, depois de effectuada a devida arrecadação, 50 % da 
respec-tiva multa a todos aquelles que descobrirem e levarem ao conheci-
mento da autoridade fiscal qualquer sonegação das rendas internas pra-
ticadas pelos -contribuintes. 

XV. A determinar •a hora da noite c;_ue é permittida a v·isita da en-
trada dos navios no·s portos da Republica. . 

XVI. A emendar o regulamento que baixou cem o decreto n. 7. 473, 
de 29 de julho de 1909, de modo a tornai-o efficiente no que concerne 
á obtenção dos elementos para a organização da estatística da ex;portação 
para o exterior e do commercio inter-estaduaL 

XVII. A mandar cobrar em dobro, nos portos da Republica, todas as 
taxas e -impostos a que forem obrigados 'JS navio~ ·ou vaporea nacionaes 
ou est·rangeiros, que navegarem entre os ·portos do Braz-i! e os do exterior, 
que fizerem · rebates de fretes de productos nac!onaes, sob condição de em-
barques exclusivos nos mesmos e que não exceptuarem os vapore3 de pro-
olriedade de emprezas nacionaes e · que fizerem abatimento ·wperior a 20 % 
no preço das passagens d-e vinda d'e 3• claase para sahida dos 1portas bra-
z·',leiros, e, bem ass-im, a lhes cassar a!) regalias de paquetes ou q·uaesquer 
outros favores . 

.. ·XVIII. A vender aos Estados como aos particu1ares, , mediante hasta 
publica, os terrenos de que a União nii,o carecer e que estiverem situado-s 
na zona -do caes do porto da Capital Federal e nos demais do paiz. Nessa 
venda é assegurada preferencia aos Estados que se p~opuzerem a promo-
ver o estabelecimento de armazens geraes destinados exclusivamente a de-
po•sito de mercadorias nacionaes. 

Art. 3•. As taxas du Correio Geral serão arrecadadas na conformi-
dade dos .ns. 43 e 44 do art : I •, ficando abolidas a franquia postal e te-
legraphica e quae!>ouer reducções de taxa ahi não consignadas. 

Art . 4•. O Gover-no abrirá na Imprensa Nacionlll uma conta para 
cada repartição, só satis fazendo as encommendas feitas por ellas dentr~.> 
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da verba votada pelo Congresso Nacional e dahi em deante a nenhuma 
dando satisfação sem pagamento á bocca do cofre. 

Art. s•. Das ouotas d·e fiscali zação de qual•quer natureza, 25 o/o per-
tencem ao Thesouro como renda sua; os outros 75 % -poderão ser ap-
plicadO'S ao serviço da fi<sca!ização com toda a ·parcimonia~ ainda perten-
cendo ao Thesouro o saldo. 

Art. 6•. Para os effe:tos da lei rr. 2.407, de 18 de janeiro de 1911, 
todos os materiaes impo.rtados pagarão a taxa de 8 %· ad valorem. 

Art. 7•. Continuarão em vigor todas as disposições das leis de or-
çamento antecedentes que não ' versarem particularmente sobre a fixação 
da receita· e des.peza, sobre a autorização para marcar ou augmentar venci-
mentos, reformar repartições ou legislação fiscal ou vf'r3arem •sobre con-
cessão a par-ticulares, sociedítdes ou companhias cujos contra-ctos não te-
nham ainda sido feõtos no exercício vigente e que não tenham sido ex-
pressamente revogadas e se refiram a interess.e publico ela União. 

Art. 8• . . As isenções de direitos aduaneiros, é!e que trata o regula-
mento que baixou com o decreto n. 8.592, de 8 de março de 1911, ficam 
restrictas aos seguintes casO'S: 

L Aos mencionados no art. 2" das dispos!ções P'reliminares da ·Ta · 
rifa .das Alfandegas, '§§ 1• a 21, 23 a 28, 31 a 33 e 36. 

li . Ao carvão de pedr2 e ao oleo de petroleo bruto ou impuro, es-
curo, propr: o .para combustível e destinado rara este fim, tão sómente, 
quando importado por ou para emprezas de nav~gação, estradas de ferro 
e industrias que consomem 'Alpor, para uso excíusivo da·s mesmas, Js 
quaes pagarão ape!l'as a taxa de 2 %· de expediente, sc..1do a entrada c 
a.pplicação fiscalizadas pel10 Governo e ficando, nos demais casos, am-
bos os combustíveis -isentos de direitos de importação, ma-s •sujeitos .:o 
pagamento da taxa de 10 % de expediente. 

III. A's emprezas que gozam da clausula de isenção em v•:rtude de 
contracto ·anterior, ficandP o Governo autorizado a conceder nas modifica-
ções ou renovações de co:ntractos que coni-'3nhrm isenção de direitos e de 
taxa de expediente uma taxa variando de 5 a 8 '(o ad valorem e nas mo-
difi-cações ·de contractos que estipulam só· a isenção de direitos uma taxa 
variand·o de 11 a 15 %, ·eliminada, ·em todo o caso, a clausula da isenção. 

IV. Aos adubos naturaes ou artificiaes (!Ue não p':lssam ter outro uso 
ou applicação; sulfato de potassio, ch:orureto d(: potassio, kainit, sulfato de 

·· ammonio, superphosphato de calcio, escorias de Thomar, guano animai e 
artificial, ·salitre impuro do Chile e ·as misturas de adubos contendo po-
tassa, acido phosphorico e azoto, os qt!aes gozarão tambem de isenção Ja 
taxa de expediente ·e, bem assim, os machinismos e apparelhos desti nados 
ás empr.ezas de adubos de ·Origem animal. 

V. Ao gado vaccum que fôr introduzido, destinado á criação, consi-
derando-se destinado á criacão o gado que ·contiver 42 % de vacca;; de 
tres .annos .para cima, inclusiv·e dous touTos, 30 o/o de novi'!has de dous an-
nos a tres, 28 % de novHhas de dou-; anno's para baixo. . 

VI. Aos apparelhos e instrumentos importados pelos institutos de agro-
nomia e veterinaria destinados aos seus labo.ratorios ·e gabinetes. 

VII . Aos materiaes de co.nstrucção, as installações ·import-adas oelo 
Instituto Geographico HistorJco da Bahia e pelo Lyceu de Artes e Offi-
cios da Bahia para seus respectivos edificíos; em construc~!io na capital 
do Estado da Bahia, que pagarão a taxa de expediente de conformidade 
com a le·gislação em vigor. · 

VHI. .Não será permittido consignar YJ.Os contractos qne forem ceie-' 
brados. clausulas de isenção de direitos, ·sendo c0nsider~1d.:t nulla a que por-
ventura fôr estipulada. 
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Art. 9•. Os objectos mencionados no art. 2'' das preliminares· ci~adas 
§§ t• a s•, 11 a 16 18 a 20 26 25 31 a 33, 36 e os animaes constantes 
da alínea 5" do art: z·, goz~rão, tam'bem da isençao de expediente de que 
trata o art. 560 da Constituição das leis das ali andegas. 

Art. 10. Na expressão livre de direitos, ou livre de_ direitos aduanei-
ros, consignada em lei, decreto especial ::JU contracto.? só se comprehen-
dem os dire;tos de imoortação para consumo. A isençao de quaesquer ou-
trlls taxas só ter-á logir si em lei, decreto especial ou contracto, estiver ex-
pressamente consignada. 

Art. 11. Ficam supprimidas as reducçõ_,s ·constantes da lei n. 2. 524, 
de 31 de Dezembro ' de 1911, que não estejam expressamente mencionadas 
nesta lei. , 

Art. 12. O material destinado aos serviços de saude e ass·istencia pu-
blica á luz, força, viação ur-bana, excluído o material destinado ás instal-
laçõe's particulares, abast~cimento de agua, rêde de esgoto, calçamen!o, in-
clusive britadores . e saneamento, embellezamento, motores res.pectivos e 
rôlos compressores para macad-amização, incineração do lixo, melhora-
mento de barras e portos, pontes, estradas de ferro e viação electrica, des-
tinado a laboratori-os de analyzes, para coloni·as correccionaes, prisões 
com tra:balhos, materiaes destinados á praticagem de portos e <lesobstru-
cção de baixios e canaes para ser applicado •pelo governo dos E•stados e 
municípios, inclusive o Districto Federal, á requisição <lelles, em suas 
obras íeitas por adrninistracüo p<tga·riio S _:Y, .lo 5~u va:Gr. que se enten-
derá ~er o commercial ou lta fJctun, quan,do se tratar do materia-l para 
s1:neamento. 

Art. 13. Pagará igualmente 8 % sobre o valor o material fluctuan:e 
para o serviço <!·e navegação dos rios e lagôas da Republica. 

Art. 14. Continuam e111 vigor as reducções mencion·adas no art. 2•, 
alínea li, da lei n. 2.524, de 31 de dezemb:-o de 1911, exceptuados os ar-
tigos comprehendidos entre os materiaes de custeio e sobresalentes de que 
trata {) s 36, art. 2•, das disposições preliminares das tarifas <ias a:lfan-
degas, por estarem isentos de direitos aduaneiros. 

Art. 15. A's ca:sas e institutos de caridade e assistencia publica gra-
tuita será concedido o abatimento de . 90 % -sobre as taxas da tarifa vi-
gente para as drogas e medicamentos em geral, folhas, sementes, plan-
tas, flores, fructas e raizes medicinaes, para instrumentos e apparelhos ci- . 
rurgicos, a·pparelhos e instrumentos phys.icos, especiaes ao tratamento mé-
dico e ·desinfecções, aos curativO's de Lister, aos artefactos e fazendas que 
não tiverem similar na producção nacional, de algodão, lã e linho, para 
uso dos d-oentes e assistidos . · 

. Art._ 16. Quer para as isenções de direito-s, quer para os abatimentos 
e reducçoes consignadas na presente lei, •serão observadas as formalidades 
e condições do -decreto n. 8. 592, de 8 <i e marçG de 1911 . 

Art. 17. As isenções constantes dos §§ 26 e 32 do art. 2• das. pre-
liminares da tarifa são doa competencia do M·:nistro da Fazenda e as' de-
mais da dos inspectores -das alfandegas. 

Art. 18. As peças de mobilia avulsa pagarão o triplo da•s taxas das 
peças de madeira soltas, con~ervad·a a me~ ma razão da tarifa. 

Art. · 19. Fica revogado o art. 26 da lei .n. 2. 524, de 31 de dezembro 
de ·t911, mantidas as disposições ·anteriores a e!:sa lei. · · 

Art. 20. As reducções constantes da• presente lei, com excepcão das 
relativas ás casas e institutos de caridade, e material para . saneamento, 
serão calculadas sobre .o valor official quando a mercadoria tiver taxa fixa 
n!!. ta11ifa e sobre o valor commercial ·quando tarifadas ad valorem. · 

Art. 21. São autorizadas as mesas de rendas federaes da r'ronteira 
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a despachar ·-objectos conduzidos por passageiros em suas bagagens, os 
quaes, não .podendo ser considerados de commercio e estando dispensados 
de facturà consul·ar, são sujeitos a direitos, des·de que o valor dos mes-
mos não . exceda de 320$, sendo, si exceder, remettido á alfandega mais 
proxima. 

Art.' 22. As expressões "dinheiro em conta corrente" ou outras equi-
valentes, us.adas como prova de solução ou amo•rtização de divida bem 

·.como os avisos de recebimento de quantias, so·b qua•l·quer fói'ma co·rr·espon-
dem a recibo para -o effeito de obrigar ao devido sello, sob as penas da 
lei, 'ás 'Pessoas cujos nomes figurarem nesses documentos. 

Art. 23. Ficam isentas do imposto do sello as cambiaes emittidas pelo 
Banco do Brazil, :as operações que realizarem os bancos de custeio rural, 
organizadas sob a fórma cooperativa de cred-ito, bem assim as caixas ru-
.raes ou urbanas que se fundarem sob a fórma cooperativa de ·Credi·to e 
sl>b a base da responsabilidade pessoal, solidaria e illimitada, visando mais 
f11dlitar e desenvolv·er o credito agrícola do que lucr-os directos dos . as-
sociados. 

Art. 24. Ficam tambem isentas de qualquer sello proporcional a con-
stituição de bancos, .hypothecarios ou agrícolas, e as obrigaçiies ao por-
tador ( deberitures) por elles emittidas, uma vez que taes estabelecimentos 
seja!'l ou tenham sido fundados com a cooperação e immediata fi·scalização 
dos governos da União ou dos Estados, afi::n de fornecerem á lavoura au-
xilio de capitaes. 

Art. 25. Permanece em vigor o art. 7• da lei n. 1.837, de 31 de de-
zembro de 1907, reduzindo a ·quatro mezes, o -prazo de 10 abi concedido . 

ParagraP.Iho unico. O Presidente da Republica informará ao Congre·sso 
em sua· •ptoxima reunião, da execução deste preceito leg·al. 

Art. 26. Ficam obrigados os fabricantes de mercadorias sujeitas ao 
imposto de consumo, á applicação , de rotulos em seus productos, nos quaes 
se declare o nome do fabricante ou empreza fabril regi.strada na estação 
fiscal competente . e situação das fabricas: 

a ) as fabricas que venderem artigos acondicionado-s em cascos, nestes 
farão gravar em tinta i-.n:delevel ou a fogo aquella.s declarações, ficando 
sujeitos á rotulagem, por unidades, -os pacotes de velas, de pbosphoros, os 
maços de cigarros, os pacotes de fumo e ~odas a•s demais unidades tribu-
tadas, como sejam: bengalas, chapéos, sabonetes em barra· ou de qual-
quer feitio, especialidades pharmaceuticas; etc. ; 

b) os tecidos nacionàes de quaesquer generos ficam sujeitos apenas 
ao rotulo dedaratorio de - indust-ria brazileira; 

c) Aos industriaes que, na vigencia desia disposição lega•!, derem sa-
hida aos seus productos das fabricas sem se acharem devidamente rotula-
dos, serão app':icadas as multas estabelecidas no art. 122, n. 3, Jettras d 
e g, do regulamento annexo ao decreto n. · 5.890, de 10 de fevereiro de 
1906. 

Art. 27. As taxas a cobrar pelas cartas de saude serão as seguintes, 
pagas mediante sello adhesivo: . 

Art. 28. Fica supprimida a exi-gencia do despacho na-s alfandegas e 
~esas de rend!'-s da Republica, das bagagens dos passageiros que se des-
tmam ao extenor. 

a) para navios estrangeiros (a vela ou a vapor) 10$000· 
. b) para navios nacio~·~es (idem) 5$000, excepto ·para o~ pruquetes que 

f1zerem a cabotagem nac10nal. . 
Art. 29. As emJ:>arc-ações entradas em domingo ou . feriado, ou depois 

de fechado_ o exJ?ie<ilente nas al{andegas,. poderão ser despachadas na 
guarda-mona, as·s1gnando os agentes ou consignatarios termos de res.pon-
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sabilidade pelos impostos, despezas ou· multas em que incorrerem os re-
feridos navios. Esta disposição aproveita aos navios que entrarem e sahi-
rem no mesmo di·a. · 

Paragrapho uni co. O termo a que se refere este artigo deverá ser 
liquidado dentro de 48 horas uteis, sob pena de ser cassada esta facul-
dade aos relapsos. 

Art. 30. Os na vim que entrarem nos portos d·a Republica para re-
frescar, receber mantimentos, deixar naufragas, doentes e arribados, pa- • 
garão :!:: 2, como unico imposto . · 

ATt. 31. A cobrança das · Ji.cenças pela Mtmicipalidatie do Districto 
Federal, uma vez que tenham relação com o imposto de indus.tria e pTo-
fissões, não será liquidada. sem que seja apresentado o documento de que 
este imposto foi pago no Thesouro Nacional. 

Art. 32. Fica elevada .a 10 %' a tolerancia a que se .refere o art. 108 
do actual regulamento dos impostos de t:onsumo para differenças entre 
quantidades de sal· constantes do manifesto e as verificadas na . descarga . 
- Art. 33. O warrant pagará o se11o fixo de 300 réis, quando fôr en-

dossado pela ,pr;meira vez, ficando assim equiparado aq recibo nas mer-
cadorias depositadas nos armazens geraes e ao conhecimento de deposito 
para effeito fiscal . . 

Art. 34. A disposição do art. 19 da lei n. 1.313, de 30 de dezembro 
de 1904, não tem app!icação ao porto ao Rio de Janeiro, pagando entre-

. tanto, os navios que entrarem pela barra do mesmo, a titulo de conserva-
ção do porto, a taxa de um real por kílogramma de mercadoria embarcada 
ou desembarcada, exceptuadas as de producção nacional, o carvão de pe-
dra e o oleo de petroleo, que ficam isentos. 

O Governo providenciará para que se faça a atracação dos .navios de . 
passageiros nacionaes e estrangeiros, em todos os portos da Republica 
onde existam cáes de atracação. , 

Art. 35. Continúa em vigor a autorização dada ao Governo para ada-
ptar uma tarifa differencial para um ou mais genero.s de producção estran-
geira, podendo a reducção attingir até o limite de 20 %, limite que, para 
a farinha de trigo, será de até 30 o/o e reducção que seja compensa:io:·a 
d·e concessões aduan·eiras e fac:lidades commerdaes feitas a generos de 
producção brazileira, como o café, a herva-maHe,· o a·>sucar, o alco·ol, o 
cacáo, o fumq e o algodão. . 

Art. 36. O imposto de pharol será cobrado ~m ouro ao cambio de 27 
assim como o de doca. 

Art. 37. Fica equiparada a taxa de importação de vehiculos de tra-
cção animal p·ara o transporte de passageiros e de carga - zrts. 308 e 
806 da Tarifa - á taxa de automoveis. 

Art. 38. Ficam sujeit()s a . direitos de importação 'ls rebocadores, lan-
l'has e mais embarcações. construídas no estra.ngei·ro e que arquearem me-
nos de 200 toneladas, quando importadas para trafego nos portos. 

Art. 39. Co'ntinúa em vigor a dispo·sição do art. 8', pa;agrapho unico 
da lei n. 2.210, de 28 de dezembro de 1909 . 

Art. 40. Nenhuma .restricção poderá ser estabelecida ã entrada e ao 
commercio, na Caf,lita! Federal, de generos "u mercadorias procedentes de 
qualquer ponto do territorio nacional. . 

Art. 41. Os beneficios resultantes de quota~. lotericas .enrendem-·se 
prescriptos para ter-em o destino determinado na lei n. 2. 321 , de 30 de 
dezembro de 1910. e no decreto n . 8 .597, de 8 de março de · 1911 desde 
que as instituições beneficiada-s não os ' reclamem dentrn jo prazo d~ cinco 
annos, a contar da data em que os mesmos forem recolhidos ao Thesouro · 
á sua disposição. ' 
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Art. 42. No art. 757 da Tarifa .das · A!fandegas, depois da palavra 

"desarmada_s ... ', :accrescente-se: excluídas as portas, janella:>, caixilhos, ca-
lhas, columnas e tudo quanto não constitua propriamente peça para o es-
queleto das construcções. 

Art. 43. O expediente a que estão- sujeitos os generos livres s·erá 
p_ago nas mesmas especies que os direitos de importação para ..:onsumo, e 
incidirão nas mesmas penalidades, nos casos de differença. verificada· na 
respectiva conferencia. , 

Art. 44. A expedição de valores em dinheiro, por via postal, será feita 
em sobre-carta's d~ papel telas da taxa de 300 réis, que serão f.:!Ch9.das 
com lacre e fecho es.pecial, forneci das pelo· Correio, estandú :ncluidos 
nessa taxa o registro e o recibo <iestinatarb, sem prejuízo do respectivo 
premio e. a taxa do -porte. 

Art. 45. O decreto n. 5.990, de 10 de fevereiro de 1906 (1mposto de 
consumo) será observado com as seguintes alterações: 

a) no § 7• do art. I •., supprimam-~e as palavras - indicaao em doses 
nzedicinaes. · 

b) no art. 2• § 2_•, ás aguas denominadas syphão ou soda, accres-
cente-se: 

" ... e semelhantes, xaropes de limão, groselhas, gomma, etc., pro-
prios para refrescos". 

c) no art. 2• § 2•, as taxas <lo amer picon, bitter, fernet branca, ver-
mouth e bebidas s-emelhantes, fioann alteradas pela seguinte fórma, ex-
cep~uado para o cognac, sujeito ainda assim á disposição da letra g: 

Por litro. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300 
Por garrafa.. . . . . . . . . ....... , ........ :. . . . . ... . . . . . . . $200 
Por meio litro.... . .......... ,................. . ..... $ 150 
Por meia garrafa ............................... -........... SlOO 

d) no art. 2~, - ~ 2_•, as taxas da cerveja de baixa fermentação. ficam 
alteradas da segumte forma: · 

Por litro. . . . . .... . .... . ...... , ..... ... .. . . 

~~~ ~~~f~~r~~-r~: .·:: · : .. · :· :. · : .. ·:· :· :: :·:· :·:· :· :. :·:· :·:· :. :·:· :. :.:.,:.·.· ·: -: ~::::::::: 
e) ao art. 2•, § 2•, accrescente-se: 

$075 
$050 
$038 
$025 

Aguas mineraes naturaest. para mesa, gazozas ou não, de procedencla 
estrangeira: 

Por litro ..... . 
Por garrafa . . . . . .. . 
Por meio litro. . . . . . . ... . 
Por meia garrafa . . . . . .. . 

• o •••••••• o •••••• 00 •• o •• o •••• ; • • -

• o •• o ••••••••••••••••••••••••••••• 

$04·0 
$030 
'$020 
$015 

f) 1110 aort. 2", § 9•, a taxa do aoei<d-p acetico fka alterada pela seguinte 
fórma: 

A.cido acetico, solido :. 

Por 250 grammas ou fracção . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 150 

• 
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Acido acetico, liquido: 

Por litro._... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . $600 
Por garrafa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $400 
Por me! o litro. . . . . ................................. : . . $300 
Por meia garrafa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200 

g) fica estabelecida a taxa proporcional para o meio litro do vinagre e 
de todas as bebidas tribuladas: · 

j) cha.péos para cabeça: 

Para homens ·e menÚ10s: 

a) de palha do Chile, Perú, Manilha, semelhantes até o preço de 
I 0$000 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 

b) de lã.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 

Art. 46. Fica reduzida de 50 % a taxa sobre - s:al refinado ou pul'ifi• 
cado - 2" parte do § 4° do art. zo do regulament{) dos impostos de con-
sumo. 

Art. 47. As taxas rlo impo·sto de _consumo, sobre as perfumarias e as 
especialidades pharmaceuticas, são as seguintes: 

Produci:os, cujo preço não exceda: 
De mais de 5$ a 10$ a duzia, cada unidade, 40 reis; 
De mais de 10$ a 15$ a duzia, cada unidade, 60 réis; 
De mais de 15$ a 25$ a duzia, cada unidade, 80 réis; 
De mais de 25$ a 45$ a duzia, cada unidade, 100 réi:s; 
De mais de 45$ a 60$ a duzia, cada unidade, 200 réis; 
De mais de 60$ a 120$ a duzia, cada unida.de, 500, réis; 

. De mais de 120$ a duzia, cada unidade, 1$000. 

· Art. 48. Accrescente-se á lettra a do § 14 do art. 1 o do decreto 
ri. 5. 890, de 10 de fevereiro de 1906 (impostos de consumo), depois da 
palavra "estampada", o ·seguinte: "em peça ou já reduzidos a, saccos". 

Art. 49. Pagará 4 % do valor, que ·será o .da factura, o material es-
colar para escolas pub'~,:cas primarias gratuitas, importado pelos governos 
dos E-stados, do Districto Federal e dos municípios. 

Art. 50. Pagarão 4 % do valor commercial os artigos especifi<:ados 
no § 35 do art. zo da tarifa, nos termos do mesmo paragra'!JhO. 

Art. 51. Aos machinismos e accessori<fs destinadof( aos e3tabeleci-
mentos de fabrica de cimento será applicada a tarifa de 8 % ad valorem. 

Art. 52 .. Pagarão 8 o/o do seu valor, os machinismos e pertences de 
primeira installação, importados para indivíduos ·ou emprezas que se pro-
puzerem a desenvolver as applicações do algodão e de fibras 1~nimaes <'U 
vegetaes no fabrico de linha·s de carreteis e retroze·s, ou utilizando os mes-
mos product{)S em industrias ainda não exploradas ou sem congeneres no 
paiz. 

Art. 53. Pagarão sómente 8 % -sobre o valor todos. os apparelhos e 
accessorios destinados exclusivamente ás a{:plicaçõe ind'ustriaes de al-
cool, como força, luz e aquecimento. 

A.rt. 54. Pagará 8 %, ad-valorem,. o material importado para as obras 
da- cathedral de S. Paulo, com -excepção do que fôr considerado - obra 
de arte -- que será despachado livre de quaesquer direitos. 
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· Art. ~5. - O ll!aterial importado pela Associação · Commercial de ·Per-
nambuco, para a construcção e installação Jo seu novo edifício, na Ave-
nida Central, cidade do Recife, pagará 8 % ad-valorem. 

Art. 56. · Pagarão tambem 8 % ad-valorem a-s cercas conhec!das SQh 
a denominação de "Cerca Americana", consi~tente em um quadrilatero. 
formado por fi.os que se cruzam horizontal e verticalmente, inclusive . os 
respectivos moirões de ferro ou de madeira, quando importados por agri-
cultores ou criadores, e ás telas metallic~s m:Uimetricas, destinadas · á 
protecção de habitações contra os mosquitos. 

Art. 57. No art. 986 da tarifa, depois das palavras "bombas a va-
por", accr-escente-se: "hydraulicas e de ar -1uente". · · · 

Art. 58. Só poderá o Gov~rno usar das autorizações para abertura de 
creditos constantes da lei de orçamento ~em verbas especificadas. ou das 
autorizações concedidas por leis epeciaes, no segundo semestre · do exerci-
cio e dentro do excesso verificado sobre o orçamento da renda arrecada-
da no primeiro e por ella calculada para o segundo, emquanto a deste nfio 
fôr conhecida. E·:;;ta disposição só não co:nprehende os creditos supp!e-
mentares c omponentes ·da tabella B. 

Art . 59. As companhias de seguros, as associações de peculio3 e 
j)ensões e sociedades· congeneres pagarão; ps ra fi3calização, ficando ex-
tinctas as ·quotas que actualmente pàgam: 

1 •, em relação aos premias de seguros terrestres e marítimos 2 % 
( dous. por cento) sobre os que forem arre.::::tdados por seguros erfectuados 
durante o exercício ; 

2", quanto aos premios· de seguros de vida, ·peculios, pensõe> e renda 
vitalicia, 2 o!oo (dous por mil) sobre os que forem arrecad!ldos 1uranle o 
exercício. · · · 

Por conta da re!lda dessas contribuições, o~overá o Poder Exe'cutivo 
sobre a melhor fiscalização das · mesmas com-pan.hias e sociedades. 

Art. 60. Não será permittido nas alfa·njegas e mesas de rendas o des-
pacho de mercadorias · impru:iadas para o co·as'.lmo ·do Brasil St"ID que os · 
seus donos ou consigns.tarios apresentem a primeira via ·de factura con-
sular, salvo si . requererem as.s!gnatura de um termo de · ·responsabilida:le 
pela apresentação desse d·ocumento, dentro do prazo de' 90 dias; fican do, 
assim, derogado o n. I do art. 23· di> ·decreto ·n. 1.103, de 21 de novembro 
de 1903. 

J•. Haverá um livro especial, devidamente numerado e .rubricado, 
par& lavratura de termos de responsabilidade, que serão numerados e dos. 
quaes constarão, á visia da pr:meira via da n·ota de despacho, depois de 
paga, a importancia total, em ouro e pàpel, dos direitos e taxas. t·em· 
como o numero e data da referida nota. . . . 

2". No verso da primeira via da nota a que !feverá ficar preg:ldo ou 
collado o requerimento, o empregado incumbido de lavrar o termo· é obri-
gado a declarar, a tinta vermelha: "As·~ign:m termo de responsabilidade, 
nesta data, sob n... para apresentação da pri111eira via· da factura con-
sular". Essa· declaração .poderá ~er feita por meio de carimbo e será as-
signada pelo respectivo empregado. · · 

3•. Sob pena· de responsabili•dade pessoal do empregado de sahida, 
apurada em qualquer tempo e punida com a suspens-ão por tr~s c'ias e 
perda dos respectivos . venclmentos, nenhuma mercadoria será desemba-
raça:da sem que da nota de despacho conste o cumprimento do § 2•. 

4•. · Findo o prazo de 90 dias que poderá ser prorogado por mais 45 
dias improrogaveis, o empregado enca,rregacto do livro de termos de res-
ponsabilidade é obrigado a fazer communkação desse facto · ao inspeótor· 
da AlfarrdegaJ que imporá aos donos ou consignatarios das mercadorias a, 
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multa de 50 o/o sobre a importancia total dos direitos e taxas, conJta.nte· do 
termo respectivo. . 

Essa rriulta deverá ser paga dentro de 48 horas, procedendo-se á sua 
cobrança executivamente, si ·não fôr effectuado o -pagamento dentro da-
quelle prazl'l. 

s•. Effectuada a -cobran·ça da multa, arnigavel ou executivamente,· será 
a respectiva importancia escripturada em - receita eventual - dando-se 
immediatamente baixa no tern'io de responsab::Hdade, com declaração de 
haver sido cobrada a multa. 

6• . Apresentada a f;tctura consular, dentro do prazo de 90 dias, será _ 
logo dada .baixa no term~ respectivo, independente de petição, mas por 
meio de despacho do inspector da AI fa:ndega, na propri·a fac fura, dizendo: 
"Dê-se baixa no termo de · resj)Qnsabili<iade" . · 

Na factura o empregado respectivo declarará: "Dei ba!xa no termo de 
responsabilidade n. ",. datando e assignand.o. 

A.rt. 61. Não poderão ser de~pa{:hadas nas alfandegas e mesas de 
rendas <ia· Republica as mercadorias que houverem soffrido transbordo em 
portos estrangeiros, sem que sejam acompanhadas · de certificado de tran-
sito, passado pelo respectivo agente consular, o qual deverá conferir 
com a primeira via do certificado de que trata o decreto n. 8. 547, de 1 de 
fevereiro de 19-11 . · 

. Art. 62. O aluguel mensal dos proprios riac:onaes que não estejam 
sendo aproveitados· exclusivamenle em serviço publico será cobrado á ra-
zão de 7 %, no mínimo, calculados sobre o valor de cada um delles. 

§ - 1 •. Qua.ndo o habitl,lnte do predio fôr funccionario publico, que o 
occupe em razão do cargo, por determvnação do Governo ou por disposição 
da lei ·ou regulamento, o pagamento, a t:tulo de aluguel, será de 15 o/o 
dos vencimentos totaes do mesmo funccionario, des{:ontados mensalmente. 

§ 2• , Exc~ptJ::tall}-se ga dispo2ição s-upra o Presidente da Republica e 
os funcçionarios civis e militares que forem obrigados, em razão do cargo, 
a residir nos r-es,pectivos predio·s. 

§ 3•. A administração do respectivo serviço, i:nclusive à avaliação, 
ficará a cargo da _Directoria do Patrimonio Nacional, que effectuará a pon-
tual cobrança dos alugueis, recolhendo a importancla ' mensalmente ao The-
souro, e providenciará directa::r.lente,. por interme~io do Plrocurado.r dos 
Feitos da Fazenda, quando tenha de comp.;:llir ao pagamento o locatario 
remisso. 

Art. 63. O Governo venderá em hasta ' publka todos os atitomoveis 
pertencentes á União, destinados a tram.porte3 de pessoas, excepto os ne-
cessarios: , 

a) ao serviço do ·Palacio Presidencial, que não poderão exceder de 
dous. · 

b) ao s.erviço da Policia do Districto_ Federal, que não poderão ex-
ceder de cinco, sendo um para o -serviço do chefe de Policia, um para . o 
delegado auxiliar em servlço de dia, dou3 para os inspectores da Guarda Ci-
vil e de Vehiculos 'e um para o serviço do gabinete de Identificação· 

c) um para o serviço_ medico legal ; ' 
d) ao serviço de Saude Publica, sendo um para o director geral e dous 

para os serviços urgentes da repartição; 
e) ao serviço de assistencia e prophylaxia do Min_isterio da Guerra, 

tres; . 
f) ao S-erviço de esgotps, agufl e illuminação da Capital Federal tres · 
g) para o Corpo de Bombeiros e forças armadas, os necessarlos a~ 

serviço de transporte collectivo do pessoal. 
Paragrapho unico. Nenhum funccionario, sob pêna de incorrer na 



739 

sancção do art. 210 do Codigo Penal, poderá se utilizar, por si ou por ou-
trem, dos automoveis pertencentes á União, a não ser em serviço publico 
ou a proposito de actos ou solemnidades officiaes. 

Art. 64. Quaesquer alterações da tarifa, feitas em lei de . orçamento, 
só entrarão em vigor ·quatro mezes depois da publicação das leis que ,a 
decretarem, · ficando su jeitas ás taxas da Tarif-a então .em vigor as merca-
dorias cujo conhecimento de embarque tenha data anterior áqueolila em que 
terminar a vi·gencia das referid-as taxas. 

Ar.t. 65. O Governo apresentará no anno vindouro a relação dos con-
tractos em que houver clausula de concessão de isenção' de direitos inte-
gral ou parcial com -a discriminação dos artigos favorecidos. 

Art. 66. Nos -relogios de parede, de cima de mesa ou de descançar 
no chão é indifferente para pagamento do respectivo imposto, o modo de 
accionar o movimento, seja por meio de peso, mola, electricidade ou qual-
quer outro. 

Art. 67 . Os dentistas estabelecidos ficam equ!.parados· aos medicas 
para os effeitos da arrecadação. 

Art. 68. Os bancos que mantiverem 10 agencias nos Estados da Repu-
b-1/ca, send•o uma em -cada Estado, terão a ·redu-cção de 50 o/o no imposto 
de dividendo; os que mantiverem uma agencia em cada um dos psta:!os 
gosarão da isenção do mesmo imp.osto. 

Art. 69. Ficam equiparadas as tarifas da Estrada de Ferro Cen~r:tl 
do Brazil e. na Oeste de Minas para o transporte de carvão de pedra, ci-
mento nacional, machinismos para a primeira installação de usinas indus-
triaes e p&ra os sobresalentes destes; vigorando, para estes transportes, " 
ta-bella 14" das ·tari;fas da Estrada de Ferro Central do Brazil, approvadas 
pelo decreto n. 10.286, de 23 de junho de 1913, com 25 o/o de a-batimentn 
em relação ao carvão e a.o ,cimento nacional.. , 

Art. 70. O material para· o abastecimento d'agua, rêde de esgotos e 
il'l-uminação electrica dos municípios será despachado nas estrad·as de · ferro 
da União, pela tarifa mais baixa, mediante requerimento dos presidentes 
das municipali-dades aos directores dessas estradas de ferro e cópia das 
facturas dos objectos a serem despachados . 

Art. 71. Ficam reduzidas a 50, 100 e 150 réis letras d, e e f do S 14 
do art. 2• do reg. n. 5. 890, de 10 de fevereiro de 1890, as taxas do im-
posto de consumo sobre tecidos de lã ou iã e algodão, sendo reduzida a 
100 réis a taxa da lettra f sobre os artigos exclusivamente de algodão. 

Art. ·72. A autorização do Governo, contida no art. 3•, Jettra a, da lei 
n. 751, de 26 de dezembro de 1900, comprehende tanto a alienacão do do-
mínio dos immoveis nella mencionados, como de quaesquer direitos even-
t uaes sobre immov-eis nas mesmas- condiçõ<!s, não coinprehendidos no p.1-
ragrapho . uni co do art. 64 da ~onstituição. 

Quando, por circumstancias especiaes, não possa te·r Jogar a concur-
rencia publica a que se refere o art. 3• :ia cita{! a lei n. 7 41 , será s up-
prida por avaliação pela Directoria do Patrimonio . 

Art. 73. Fka revigorado o art. 9• do decreto n. 1.103, de 21 'de no-
vembro de 1913, que dispõe: "A legalização das facturas consulares póde 
5er feita em qualquer consulado ou agencia consular do Brazil, quer r.os 
portos de embarque, quer nos portos de eX~pedição da mercadoria". 

Art. 74. Na vigencia dessa lei, o cheque deve conter, além dos diz-e-
res co:nstant·es do art. 2•, lettras a> b, d, e e f da lei n.. 2;591 .de 7 de 
agosto dé 1912, a data comprehendendo o Jogar, dia, mez e anno' de. emis-
são, sendo o mez por extenso. 

Art. 75. O cheque deve ser apresentado dentro do prazo de um me:t, 
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quand:o· passado na praça onde tiver de s·er pago, e de 120 dias corridos· 
em ·outra· .praça. . 

Art. 76. Fica approvado o decreto n. 9.957, de 21 de dezembro de 
1912, ·com .as seguintes -alterações: , 

Ao art. 84 - Redija-se assim: - Findo o prazo de que trata o .ar-
tigo . anterior, as repar~:ções ·arreca-dadoras, dentro do prazo . de 45 dias, 
relacionarão nos livros competentes as certidões. de dividas não cobradas, 
qualquer que seja a sua quantidade, independente de liquidacão. e as en-
vi~Vão· á Procuradoria da Republica para a cobrança executiva. 

Ao art. 88 - .Accrescente-se : Paragra·pho unico - :Pa1'a o effeito do-
disposto neste artigo, a escripturação até aqui a cargo da Procuradoria 
Geral da ·F·azenda Publica; no tocante ás _taxas da pena d'agua e aos im-
postos de iqdustrias .e profissões, será transferida .ás repartições arre-
cadadoras que. a effectuarão no prazo do art. 84. . 

Ao art. 145 - Substitua-s e pel-o seguinte: Si as pro·vas d·o artigo an-
terior .forem insuf'ficientes, servirá tambem, como tal, a certidão do of-
ficial de justiça, devidamente ratificada por mais do.us officiaes,_ com r.s 
motivos de não intimação. 

A'() art. 149 - Substituam-se .as palavras : "mandarão dar vista", por 
estas - "darão sciencia". · 

'Nas disposições especiaes accres.::entem-se os seguintes artigos: 
A cobrança de ·licenças pela Municipiilidade do Di:>tricto Federal, uma 

v~z que tenha relação com o imposto de industrias e profissões, não será 
liquic!.ada sem que seja apresentado docume.:tto de que este imposto foi 
pago no . T_hesouro Federal. ~ 

Fica . fixada na metade da estabelecida no art. 47, lettra A, principio 
do . referido decreto . de 1912, a porcentagem creada pelo art. 16, da lei 
n. 489, de 15 de dezembro de 1897, bem come. a dos escrivães e dos of-
~iciaes de justiça, pel;1 arrecadação que fizerem da divida activa da Fa-
zenda Nacional, excluídos os respectivos processos da disposição do art. g• 
da lei n . 2.544, de 4 de janeiro ·de 1912 . 
. . · O Governo. mandará publicar novamente, · com as alterações supra, o 

referido' decreto n . 9.957, de 21 de dezembro de 1912. 
. Art. 77. Os contractos de compra e venda de mercadorias· a t.ermo 

só serão validbs :na .praça do Rio de Janeiro e nas dos. Estados onde func-
cionarem bolsas o;fficiaes de mercadorias, quando lavrados por corretores, 
cüjo nume'ro será . illimitado, declarados na bolsa e feito registro nas caixas · 
de liquidação que ·se organizarem, observadas as disposições legaes relativas 
ao typo de sociedade mercantil que adoptarem . 

Art. 78. Os Es-tados }Joderão crear e organizar as camaras de cor-
retores e !ls bolsas de mercadorias ou bolsas especiaes para certa e deter-
minada mercadoria. 

Art. 79. Para garantia da effectividade da liquidação dos contractos 
a termo deverão as partes fazer, de accôrdo com as ta·bellas préviamente 
organizada-s, um. deposit·o in:cial e posteriormente reforçai-o, sempre que 
haja modificação na cotação das mercadorias vendidas. 
· ., Art. · 80. As caixas de liquidação poderão reter os depositos iniciaes 

e' as margens para garantia das operações de que se incumbirem, bem 
coino ·exigir reforço, quando as ccberturas paree:erem ins-uffi·cientes. 

Art. 8 1. Nas praças onde houver bolsa de mercadorias ·ou éamara 
syndical de ·corretores, as suas cotações servirão de base para as liqui-
dações ·· das caixas. ' · 

Art. 82. Os contràctos das operações a termo pagarão o -sello do 
n. 26, § 1" da tabella A, d·o decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900 
(imposto do sello), reduzido a 500 réis, por· conto de .réis ou fracção de 
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conto, se.ndo a estampilha inualizada no protocollo do corretor, e o regis-
tro dos contractos nas caixas de liquidação, ou instituto competente para o 
fazer, pagará o sello fixo de 1$000. 

Art. 83. Revogam-se as disposições em ccntrario. 
Sala das Commissões, 29 de dezembro de 1913 - Camillo Prates, 

Erasmo de Macedo. - M?reira Guimarães. - Luciano Pereira. 

" 





SENADO FEDERAL 

O Sr. Urba:n.o Santas (pela ordem) - Sr. Presidente, o projecto d.e 
orçamento da receita, que ·acaba de chegar a esta Casa, de accôrdo com o 
Regimento vae á Commissão de Finanças. 

Por parte dessa, venho requerer a V. Ex. que con-
Sessão de 29 de sulte o Senado sobre si consente que, depois da discussão 

Dezembro e votação dos orçamentos ·constantes da ordem dos tra-
balhos, seja sujeito á discussão e votação do Senado o 

orçamento da receita. 
· · V. Ex. e o Senado comprehendem a urgencia do momento para o Con-

gresso cumprir o seu dever, dotando Q Gov·erno com as leis de meios para 
o futuro exercício. Verdadeiramente nós não dispomos de tempo, como seria 
para desejar, afim de estudarmos· este projectd, e propormos. ao Senado as 
emendas .de que elie seja, porventura, ·carecedor. 

Nestas drcumstancias, a Commissão de Finanças nada mais póde fazer 
do que pedir ao Senado que o approve, tal como elle veio d·a outra Casa d·o 
Congresso. 

Era o que tinha a dizer. 
Consultac;lo, . o Senado approva o requerimento do Sr. Senador Urbano 

Santos. 
2• discussão da proposição da Camara dos Deputados, n. 92, de 1913, 

orçatl'do a Receita Geral da Republica para 1914. 
Approvada. 

3" discussão da proposição da Camara dos Deputados, n. 92, de 1913, 
que orça a Receita Geral da Republica para o exerdcio 

Sessão de 30 ele de 1914. 
Dezmnb·1•o 

O Sr. Leopoldo de Buil.hões - Sr. Presidente, eu 
pretendia apresentar uma emenda ao orçamento d·a receita com relação aos 
depositas da Caixa de Conversão. Deixo de o fazer, porque a Commissão de 
Finanças, a que pertenço, combinou em votarmos a receita e o orçamento 
da Viação sem .emenda alguma, visto como o tempo não permitte que elles 
voltem á Camara dos Deputados,, . 

Eu pedirei, porém, permissão a V. Ex. para, no debate que se trava, 
deixar de lado a minha emenda, aproveitando o ensejo para dar a V. Ex. 
uma ligeira resposta. 

Sr. Presidente, o Senado QUVio com a maior attenção o discurso pro" 
ferido por V. Ex. na sessão· de 27. 

Não posso deixar de responder a alguns topicos dessa notavel oração, 
não só ·em attenção a V. Ex., que muito me merece, C·omo tambem para de-
fender principíos economico!'; e financei ros que V. Ex. criticou e que eu 
espero, em breve tempo, hão de reconquistar o apoio que já ti.veram de 
V, Ex. 
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Sr. Presidente, a ex•periencia é a mestra da vjda. Os factos podem 
mais que os preconceitos e -as falsas doutrinas, e vão-nos· dando ganho de 
causa, dia a dia coofirmando as nossas previsões. 

Sr. Pre5idente, as situações políticas passam, as exigencias partidarias 
desapparecem, mas a nação fica, e em circurhstçui.cfas mais difficeis. Por 
conseguinte ella pôde responsabilizar mais tarde a-os 'chefes políticos que 
pelo seu grande valor lhe impuzeram ~açrificios inuteis, .embaraçando o seu 
progresso, fazendo com que interesses transitorios sobrepujem interesses 
permanentes da communhão. 

V. Ex., Sr. Presidente1 tão bondo: amente foi para commigo, referindo-
se ás palavras que pronunciei numa conferencia que fiz na Bibliotheca Na-
cional, que me permittirá que tome em consideração as suas objecções. 

V. Ex. disse: "O ponto de vista dos adeptos da escola classica é es-
treito, elles consideram a · -questão cambial como um "noli me tangere". 
Elles seguem uma doutrina exclusiva, o que é condemnavel, não só em 
economia, como em philosophia e politica". 

V. Ex. , Sr . Presidente, assim se exprimindo, definio-se um eccletico. 
Mas ha de· permittir que diga que essa é a logica de todos aquelles que 
abandonam os princípios economicos ·para seguir essa politica que Joaquim 
Murtinho chamava "politica de .expedientes", que não tem rumo certo, ou 
por outra, que toma ·O rumo que as circumstancias do momento lhe impri-
mem. 

Sr. Presidente, não tenho fanatismo por nenhum systema philosophico, 
politico ou economico. Sou filho do meu tempo. Considero-me um espírito 
emancipado. Afiro o valor de uma doutrina . .. 

O SR. JoÃo LUiz ALVES - Agora V. Ex. está se manifestando tam-
bem um eccletico. · 

. O SR. LEOPOLDO DE BULilÕES - . .. de uma theoria pelos seus resul-
tados praticos, pelos factos. 

lfi.Jio-me á escola classica de economia política, porque esta escola ex-
plica satisfactoriamente todos os phenomenos · ecónomicos, porque e!la tem 
feito a felicidade de todas as nações que têm consagrado nas legislações res-
pectivas os seus princípios ou resolvido de accôrdo com ella os s·eus pro-

-blemas. 
o SR. URBAN.O SANTOS - Não sei se essa escola está com v. Ex. nesta 

ques•tão. Sei que João Ba'Pt·ista Say não está. 
O SR. LEOPOLDO DE Buui'õEs - V . Ex. dir-me-ha. quaes são os prin-

cípios de João Ba·ptista Say, dos quaes eu me afasto? 
O SR. U~BANO SANTOS - Infelizmente não posso responder a V. E~ .• 

porque me acho doente. 
O SR. -LEOPOLDO DE BULHÕES - Disse mais o honrado Sr. Presidente: 

"A verdade não · é apànagio de doutrina alguma, e é uma obcecação do es-
pírito .procuur. contei-a em ambito estreito, presa a certas convenções, quim-
do, na verdade, ella não é mais do que um producto da observação dos 
factos". 

Se ha ponto em que eu esteja de accôrdo com o nobre representante 
do Rio Grande do Sul , é este. Mas, Sr. Presid·ente, a <1-outri-na economica 
que eu defendo tem justamente grande valor, impõe-se a todos que a estu-
dam, porque os seus princípios são baseados na experiencia de nações, na 
Obl;ervação imparcial e cautelosa dos factos . 

O SR. JoÃo LUIZ ALves - A experiencia das nações tem condemoado 
o "laissez faire, laissez passer" . 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Sr. Presidente, o espírito séientifico 
moderno nãó ·distingue verdades theoricas de· verdades praticas . .A theoria que 
falha na pratiCa, a doutrina que não ·'é comprovada p'el.os ·ractos, não passa 
de novella que não merece leitura, 



-745-

Os princípios scientificos emergem da observação e da experiencia. 
E' com ette criterio, Sr. Presidente, que eu estudo os phenomenos eco-

n<>micos e financeiros e julgo do valor da escola ç_conomica e classica. 
O SR. URBANO SANTOS - Ahi V. Ex. não observa os factos perfe:ta-

mente~ não. 
O SR. LEoPOLDO DE BuLÜÕEs - ... para resolver os · problemas finan-

ceiros e economicos que se nos deparam temos necessidade de appellar 
para os princípios que os regulam, para as d-outrinas que os estudam e os 
explicam_ , 

Talvez o honrado Senador pelo Rio Grande d9 Sul, combatendo a so· 
lução dada pela escola elas~ ica ao problema cambial n<>sso, não se aper-
cebesse de que estava fazendo a apologi-a da doutrina contraria com a qual 
pretende resolver essa mesma questão cambial. Portanto, o debate entre 
nós fica muito circumscripto, resumind-o-se no ~eguinte: qual a doutrina 
preferível - a alassica ou a infaccionista. A primeira considera o papel-
moeda um perigo, uma calamidade, e aconselha os paizes, que se vir&m 
na necessidade de lançar mão de~se recurso a restringil-o e procurar valo-
rizal.._o gradualmente, até chegando ao par, operar a sua conversão; - a 
segunda, a escola do inflaccionismo ... 

0 SR. jOÃO LUIZ ALVES - Não apoiado. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕBS - ... entende que O papel-moeda· não 

representa esse perigo, e é até um agente de circulação proveitoso. Verda-
de é que <> inflaccionisino não tem princípios bem definidos entre nós, e 
ha nelle tres grupos: -, o que sempre pede mais emissões de papel-moeda; 
outro, que se contenta com a fixidez provisoria da taxa cambial, e o ter-
ceiro. que quer a fixi-dez definitiva da taxa, a ,quebra do padrão. 

O SR. -NILO ·PEÇANHA- O que fez a lei foi o segundo. o SR. LEOPOl-DO DE BULH'ÕES - o_ honrad·o Senador pelo Rio Grande 
do Sul, que está pre:o ao segundo, tanto que, graças ao seu concurs·o, poude 
o Governo Nilo P.eçanha elevar a taxa de 15 para 16, parece arrependido e 
desejoso de fixar-se n<> terceiro. 

O honrad-o Presidente desta casa collocou a questão num terreno muito 
elevado, e isso tornou o debate attractivo e capaz de produzir resultados ver-
dadeiramente uteis. De facto, uma questão monetaria nunca póde ser uma 
questã-o . partida!':a. (Aporados). No tempo da monarchia, nós vimos Alves 
Branco, liberal, propugnando pela fixação do padrão e apoiado por Ber- ' 
nardo de Vasconcellps, entã-o seu a-dversario e seu competidor; mais tarde 
era um conservador, lt?.borahy, ·quem s·eguia a trilha de Alves Branco; annos 
depois é Ferraz. um liberal, quem faz triumphar o plano de Torres Homem, 
conserva:d'Or, com a passagem da lei de 22 de agosto de 1860; annos depois 
é o Visconde de Ouro Preto, liberal de idéas adeantadas, que continua a obra 
de Belizario de Souza, conservado.r da junta do couce. Na Republica, não 
me ·recordo se o ilJuo;tre General Glycerio, fundador do Partido Republicano 

• Federal, teve inscripta a questão moneiaria em seu programma, porém, essas 
idéas no programma da Concentração Republicana, cuja historia V. Ex. 
melhor do que ninguem conhece. · 

Não posso passar de relance sobre e~se ponto, que é de maior impor-
tancia. 

O )Ilustre Sr. joaC!_uim Murtinho foi incumbido. de redigir o program-
ma da Concentração, lido no banquete offerecido a'O Sr. Affonso Pe~Jna, que 
tambem ahi leu a sua plataforma. •Disse eatã-o o Sr. Joaquim Murtinho 
(Lê): 

"Senhores a Concentração Republi-cana não é papelista, ella pensa que 
o nos~'() - problema financeiro e economico tem como ponto fundamental de 
sua solução a. fixidez da nossa moeda. O papel-moeda, de curso forçado, 
representante da instabi-lidade -e da incerteza, é o inimig-o capital -da solução 
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daqueHe problema. Sem fixidez <la moeda, não ha calculo nem providencia 
possível. 

A industria, o commerc:io, todo o trabalho nacional fica sujeito a incer-
teza, a duvida e a desastres. A trans·formação do papel de curso f·Oi'ça·do 
em papel conversível, eis o primeiro dever da Republíca, na esphera finan" 
ceíra e economica. Problema de solução .lenta e diffidl para aquelles que 
o encaram pelo prisma da realidade; problema de solução- rapida e facil 
para ·OS que ·O encaram pelo prisma da fantazia. Os que prégam a conversã·o 
immediatamente, fixam o cambio para eEsa conversão e assentam assim 
a operação em uma deshonestida:de por parte do- Estado." 

O SR. URBANO SANTOS - O Sr. Borges de Medeiros dizia exactamente 
o contrario. . · 

O SR. LBOPOLDO DE BuLHÕEs - E' possív.el ·que hoje j.á não o diga. A 
carta de S. Ex. é de uma épo-ca em que se depositavam muitas esperanças 
na Caixa de Conversão. A época mudou, a experiencia condemnou a Caixa, 
e como S. Ex. é um car.acter superior, não lhe ·CUSJtará vir confessar que 
de facto estava enganado. - · 

O SR. URBANO SANTOS - Ao contrario; todos os autores que combatiam 
a Caixa de Conversão renderam-se á evidencia dos factos. . 

O SR. LEOPOLDO DE BuvPJÕEs - Hei de anatysar uns e outros. Os es-
trangeiros têm toda a conveniencia na ad1>pção e manutençã~ da C!lixa de 
Conversão porque, para elles. a <liviçla será paga ao cambio de 27, e para 
os brasileiros ao de 15 ou 16. 

O SR.· URBANO SANTOS - Tooos elles combatem a Caixa porque que-
rem o jogo do cambio. 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Não ha instrumento que a isso mais 
· se preste do que a Caixa de Conversão ... 

O SR URBANO SANTOS - Oh! Com o cambi·o fix;o como é que se •pó de 
especular? Isto é contra a evidencia dos factos. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLP.ÕES -Todos os bancos ·continuam ·a ter lucros 
com as operações camtrlaes, menos o Banco do Brazil, obriga-do a fornecer 
libras a taxa fixa e muito me admira que um espírito culto· como o do hon-
rado Senador não comprehenda isto. O Banco do Brazil vende ·cambio 
com sacrifício, os estrangeiros cobrem-~e, vendendo-o com melhores taxas e 
~a.nhan<lo ~inheiro, a-o pas~~ que ~ Banco do Brazil em regra só tem. pre-
JUIZO. 

O SR. URBANO SANTOS - V. Ex. nessa questão é um obstinado. Sen-
te-se o amor proprio offendido. Não se quer render á realidade. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - V. Ex. é que não quer ver o que está 
clar-o como a luz merediana. 

Mas, Sr. Presidente, continuava o Sr. Murtinho. Não é um enthus:asta, 
um sentimental que falia, é um homem de alta cultura, um estadista na ex-
tensão da palavra .. S. Ex. dizia que· encerrava uma deshonestidade a que- . 
bra do padrão. E accres•centava: 

"Mesmo sob esta base, basta dizer que com o cambio a 18 seriam ne-
cessarios cincoenta milhões e com o cambio de 16, 40 milhões, para que eu 
tenha necessidade de demonstrar quão fantastica •é esta o•peração que se 
nos pro•põe." 

O SR. l.lRBANo SANTOS - E, em um dos seus relatorios se conformava 
com a quebra do padrão, c-omo queria Belisario, á taxa de 24. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - V. Ex. vai ver que esse homem é inca-
. paz de se d•esviar da sua linha recta. 

"Ainda assim, senhores, ·continu~wa o Sr. Murtinho,- se esta fantazia 
se pudesse realizar. ella modificaria por ta!' fórma os contract.os e obriga-
ções actuaes, ·que ninguem poderia crulocular a grandeza da catastrophe que 
pesaria sobre o commercio e·, sobretud·o, sobre a pr9ctucção nacional. 
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O terreno financeiro é cheio de p·erigos, marchemos nelle com firmeza, 
mas com pruderrcia. 

Os apparelhos para a conversão da moeda estão montadqs. ~ . ( ChamG 
para este trecho a at·tenção do nobre Senador pelo Maranhão) ; façamol-os 
fll!lccionar, não n"G papel, como é dos nossos habito.s, mas na realidade, 
como quem quer sinceramente chegar ao fim desejado. E como a taxa cam-
bial é uma relação entre a quantid.ade d-o pa·pe~ e o va·lor da nossa expor-
tação-, se accrescentarmos á acção do fundo de resgate o do. augmento da 
nossa producção exportada, teremos tudo que lé necessario ·para a valori-
zação da nossa mo-eda. Qwando o nosso cambio tive·r attingido ao par, não 
por me".os artificiaes. nem por circumstancias accidentaes, mas pela reali-
dade da fortuna publica, poderemos então dar inicio ao regimen da co-nver-
sã-o, pois então o papel em busca de troco será em tão pequena quantidade 
que os recursos do fundo de garantia, se f.orem mantidos intactos, serão 
mais que suffidentes para essa conv-ersão." 

O SR. J,oÃo Lurz J}LVES - Nesse mesmo discurso elle condemnou a 
es·cola dassica. 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Sr. Presidente, n·este trecho que acabei 
de i·er, vê V. Ex. como estã-o predzas as idéas do illustre e notavel esta-
dista, que a rilo·rte nos roubou. 

Aliás ellas já tinham sido d·enund adas em seus relatarias, confirmadas 
por actos praticados por elle como gestor da fazenda publica. 

O pensamento d"G Sr. Murtinho incluindo no programma essa grande 
idéa , era estabelecer o compromisso- e firmar a graantia para sua reali-
zação. 

Bem · razão tinha, oois, o 'Ilotavel financeiro de sentir-se do abandono em 
que ·ficou, vendo seu illustre amigo de tanto prestigio , de tanto valor, como 
o honrado Senador p·elo Rio Grande d"G Sul, esquecei-o pelos novos amores 
com a politica paulista. Foi então que o Sr. Murtinho renunciou o seu man-
dato como um protesto contra a victoria da fixação da taxa camb'ah 

Tudo se sacrifiooava por esse sonho •=1ue tão caro nos tem custado. 
Em 1910 ainda o Sr. Joaquim Murtinho se mantinha no mesmo ponto 

de ·vista. V. Ex. me permittirá ler apenas um período da ca-rta que dirigi o 
el!le ao seu amigo Azeredo e que .foi lida desta tribuna. Protestava contra 
a elevação do· d•eposito de 20 para 60 milhões; procurava abrir os o;Jhos de 
seus amigos, dizend·o· que destruíam a sua obra, e que ·O que se pretendia 
não era tornar a elevação morosa, era impedir de vez á elevação do cam-
b:o. (Lê): 

"Rio de Janei·ro, 22 de dezembro de 1910 - Meu caro Azeredo. 
Dentro de po-ucos dias terá lugar no Sen·ado a discussão sobre a Caixa de 
ConYersão. · 

A circumstancia . de ter sido eu o Ministro da. J:azenda do Governo 
Campos Salles, que reconstituio as finanças da Republ':ca, por meio da 
valorização da moeda, me impunha o dever de tomar parte naquella dis-
cussão, se não para sustentar as vantagens daquella valorização, de que 
todos se dizem sectarios, ao menos para mostrar como aquelles que sincera-
mente a ·d·esejam estão sendo .illudidos e lud".briados pelos que por interesse 
de classe desejam exactamente c inverso daquiHo que prégam, isto é, a desva-
lorização da moeda. · 

Não me illudo sobre o que po:lenia colher dessa d iscussão, pois sei por 
experiencia que mesmo questões desta o·rdem são resolvidas por interesses 
puramente partidarios ; em todo o caso teria assim cumprido o meu ·dever. 

Grave molestia, de que só ha pouco co·nsegui restabelecer-me, dei-
:xou-me em estado d·e fraqueza tal que não me permittirá entra-r em um 
debate .que· rt·ecessariamente d·everá ser longo e animado, E' por islto que te 
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escrevo, pedindo-te para desculpar-me junto ao Senado, desta minha falta 
invol'untaria. 

Já que -não posso provar o quanto o p·roj-ecto da Camara vai d·e encon-
tro, em todos os •s-eus ;artigos. ás i-déas da pla·tafórma do 1'/l.arechal Hermes 
e ás do . prograrnma dos partidos que fundaram para apoiai-o, permitta-me 
que chame a tua atfenção ao menos para o artigo que eleva .o deposito a 
60.000.000 ester:inos. · 

Os que d•efenderem a taxa de 16 sustentam que essa taxa era elevada 
de mais para as nossas circumstanci-as economkas; isto quer dizer que não 
haverá tão cedo ten1en::ia alguma de aita para o cambio. 

Ora; a caixa foi i·nsf.tuida para receber o excesso de ouro, que, entrando 
para o paiz, tendesse a fazer .subir a taxa cambial, procurando impedir a alta 
por meio de emissões de papel. 

Assim, a caixa receberá ouro proporcionalmente á tendencia para a alta 
e deixará sahir ouro proporcionalmente á tendencia para a baixa. 

•Assim, tomar -para a taxa da caixa a mais alta possi-vel e pedir um 
deposito de fKJ.OCO.COO é - ou não comprehender o meca·ni-smo da Caixa 
cie Conversão ou procurar servir-Ee 1iessa caixa para um fim que não se 
tem a coragem de confessar. 

Se um engenheiro -encarregado das obras contra a secca do Ceará man-
dasse dizer ao Governo que em uma certa zona daqueHe Estado- em ne-
nhuma estação do anno haveria probabilidade da existencia de volume sen-
sivel de aguas, propuzesse ao mesmo tem!)o a construcção de um formida-
v-el reservatorio nesta mesma zona, esse fa-cto causaria assombro a princi-
pio e ao depois desperta ria a :déa de que o dito profissional tinha interesses 
naquella construcção , i-nteresses extranhos ao fim de sua commiss-ão. 

O facto é o mesmo quanto á Caixa de Conversão· para aque!-les que acham 
que nenhuma probabilidade ha de se elevar a taxa acima de ·t6 e que .propõem 
o formidavel -depo~:?ito de 60 miilhões esterlinos. Assim como '!·á o reservatorio 
não serviria para o forne-cimento de agua, -:sto é, para o fim que se teve 
em vista creando a-quel!-e s-erviço, as·s~m tambem aqui o deposito de 60 mi-
lhões não servirá para o funccionamento regular da Caboa de Co-nversão, 
cujo fim é graduar a elevação do cambio, para evitar perturbações brus·ca,s. 

Se mão, vejamos: o prooj ecto impõe ao Governo a obrigação de pagar 
os 20 ,000 contos, differença do val·or da libra, na antiga e nova. Caixa, dando·- · 
lhe o prazo de cinco annos. 

No fim· desse tempo se os estud-os pro-fundos do então Ministro . da 
Fazenda e as pesquizas de alguns deputados semelhantes ao Sr. Cincinato 
Braga, permittirem a elevação de um ponto, isto é,_ taxa a 17; o Governo 
terá doe desembolsar 52. 000 contos, e, guardando as proporções, pre'Cizará 
para isso de uns 13 annos. , 

De sorte que teremos elevado o cambio de 15 a 17, isto é, dous pontos, 
desoendendo-se 72. GOO contos em 17 a'nnos. Mas nem esse favor nos será 
concedido, pois se agora deixar de funccionar a Caixa, o cambio não se 
poderá mover com os 900.000 contos que lhe terão posto em cima para 
impedir qualquer movimento. · 

E então exclamarão victor:osos, como agora: o cambio não . se move 
para a alta, as condições economicas do paiz não o permíttem. 

O Sr. Marechal Hermes, em sua platafórma, prometteu-nos e!ll termos 
claros e positivos, trabalhar pela elevação gradua! da taxa cambial até tor-
nar possível a conversão metallica. . 

~ão me parece possível que, ao menos no Senado, o Partido que se 
fundou para auxiliar o Presidente da Republica, procure rasgar o pro-
gramma financeiro do mes-mo Presidente, apresentando á sua sancção um 
projecto que é a negação daquelle pmgramma, e ainda menos crivei me pa-
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rece que o Sr. Marechal Hermes sanccione esse projecto, lançando assim 
um borrão em um dos pontos mais importantes da sua platafórma. 

Conheço o Marechal Hermes desde o advento da Repub..ica ; conheço 
bem suas qualidades e creio que S. Ex. seria ca·paz de, se tivesse mudado 
de pensar, confessai-o com toda a sinceridade ao paiz, dizendo francamente 
-- sou partidàrio do cambio baixo, quebremos o padrão e inundemos o 
Brasil de papel da Ca:xa de Conversão; - não creio que S. ·Ex., arrastado 
pe!Q seu partido, execute uma lei que é a negação do seu programma, 
e s·imulando manter ainda esse programma procure illudir os seus conci'C!a-
dãos, que confiam na sua sinoeri·dade e na sua lealdade. 

Alonguei..zne mais do que devia; mas não podendo discutir todos os 
artigos do projecto, como era meu desejo, procurei e!ucidar bem o seu 
ponto mais per:goso - aquelle que, send-o ap-pro,\"ado, i~á prejudicar por 
muitos e muitos annos a economia e as finariças da Republica. 

Disponha do amig<l sincero. -Joaquim Murtinho." 
Tornava ai-nda sali-ente o Sr. Joa~quim Murtinho a contradicção entre 

este fa·cto e a plataforma do Marechal Hermes que tinha promettido á Nação 
a valorização gradual do meio circulante. 

Este trecho da mensagem está hoje no pr<lgramma do Partido Conser-
vador, ·que diz, no n._ 4: .. 

"A defesa dos apparelhos fina-nceiros actualmente exis•tentes, maximé 
no que respeita á estabilidade cambial e á valorização gradual da nossa 
moeda, como preparo para á ci-rculação metal!i.ca do nosso paiz. " 

A cr-:tica do Sr. J•oaquim Murtinho estendia-se, pois, á mensagem e 
"tambem· ao progràmma do Partid·o que repeH'iam a elevação de 20 para 60 
milhões esterlinos do deposito da Caixa de Conyersão . Comprehendo a situa-
ção de V. Ex., Sr Presidente, como chefe poli1ico. Naquella época a crise 
do café monopolizava as attenções, a actividade da imprensa, dos \.lomens 
palit.cos e ·dos poderes publicos de S. Paulo. V. Ex. lá estava. A epidemia 
da fixação da taxa alli reinava e V. Ex. soffreu o- contagio. Tendo recebido 
novas energias p·eJ:a inoculação do mal numa conferencia que teve com o 
Sr. Tibiriçá veio defender uma causa que peri>C!itava porque não encontrava 
apoio na opinião ... 

O. SR. URBANO SANTOs - Não encontrava apoio na opinião, não se-
nhor; eram o-s jo·ga.d·ores que trabalhavam para que se cont-inuasse com a jo-
gatina. O que o paiz queria era a fixação do cambio, para acabar com a 
jogatina. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - Ne3sa occ.:a;:;ião, Sr. Presidente, o Sr. 
Joaquim Miguel, que f<li Secretario da Fazenda do Sr. Rodrigues Alves, fez 
uma representação ao Congresso Paulista, pedindo que se interessasse pela 
fixação da ta~a para corrigir todos os abusos que affectavam o mercado do 
café. 

Disse S. Ex.: 
"A estabilização do cambio mudará inteiramente a feição da nossa 

vida . 
Uma nova era - era de resurreição, de reconforto - rasgar-se-ha 

pQra o Brasil. 
De Norte a Suq, todas as -nossa-s· forças adormecidas, ·todas as nossas 

riqueza-s esquecidas, despertarão e poderemos então afagar fundadas espe-
ranças de nos elevarmos a uma grande nacionalidade, rica e respeitada, 
como de con:quistar os ambicionados fóros de potencia. " 

Sr. Presidente, a febre colJ.ectiva, a mole·stia contaminou os espíritos 
·mai-s elevados. Até Q Sr. Almeida Nogueira, lente de economia politica e 
Se~ador estadoal, pro·ferio, em uma discussão, no Senado paulista, o se-
gumte : 
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"A "fixação do cambio, por acto legisla tivo, será uma grande medida 
patriotica; é um dever nacional. 

Alcançaremos assim, Sr. Presidente, com a regeneração das nossas fi-
nanças e a valorização da nossa m<Jeda, a riqueza publica, a prosperidade 
social, a .grandeza <ia nossa Patria." 

Quanta i!lusão! · 
Sr. Presidente, ha seis annos- que fun~ciona a Caixa de Conversão 

como regeneradora das nossas finanças, ha seis annos que domina as fi-
nanças nacionaes esse apparelho salvador, amarrando o cambio ao poste 
de 15 e 16. E' tempo de perguntarmos por e3se.s fructos tão saborosos, 
tl!o solemnemente a_nnunciados, por essas promessas tão li sonjeiras e riso-
nhas de florescimento e riquezas . Onde . estãc elles? 

Eu estou vend-o, St·. Presid·ente; e V. Ex. commigo, - o Thesouro si-
tiado pelos credores, sob o peso de uma divida enorme e exigível de 213 
mil contos, com o credito -abalado; V. Ex. vê commigo o commercio es-
torcendo-se nas ancias de uma lenta agonia; V, __ Ex. vê a industria dis-
pensando operarias, reduzindo os dias de trabaliWú . a lavoura lutando con-
tra a b~lxa do preço do café; V . Ex. vê a PO.!HtÍação clamando em altos 
brados contra a carestia da vida. 

O SR. URBANO SANTOs - Isto é imaginação de V. Ex. E que tem tudo · 
isto com a Caixa de Conversão? 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Vou responder ao honrado Senador 
pelo Maranhão: que tem tudo isto com a Caixa· de Conversão? 

Tudo. E' um -dos factores dessa crise porque, em p_oucos annos, vc• . 
mitou 400 mil contos .na circulação, elevando o.s preços de fazendas -e ter-
ras, encarecendo os artigos de consumo geral, despertando o jogo na Bolsa, 
tanto no Rio de Janeiro como na de S. Paulo. 

As consequencias dessas loucuras não se fizeram esperar: cresceu a 
importação, desequilibrou o balanço dos pagamentos, escoou-se u ouro da 
Caixa e a contracção da circulação veio augmentar a afflicção ao afflicto . 

O SR. URBANO . SANTOS - O Banco da Inglaterra funcciona exacta-
mente nas mesmas condições da Caixa de Conversão entre nós. 

O SR. LBQPOLDO DE BULHÕES - V. Ex. quer est~belecer confronto 
entre um instituto finan'ceiro de primeira ordem, secul-ar, reformado pelo 
genjo de R. Peel, e esta invenção ri<iicula, este espantalhJ de Caixa de 
Conversão, desconhecida peJ.a sciencia e peia experiencia de todas as 
nações ... 

O SR. FRANCISCO SÁ - E' uma novidade argentina·. 
O SR. URBANO SA!NTOS - E' - uma novi-dade ad·op.tada em todos os pai-. 

zes que -têm moeda variavel. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Na Republica Argentina a experien-

cia desse apptarelho teve varios ins;;ccesso.s e a ultima -não resolveu o pro-
blema monetario daquelle paiz, que, por · sens grandes recursos, podia es-
tar com a sua questão monetaria resolvida, e ainda a tem embaraçada, jus-
tamente por haver lançado. mão de um artifício que -perturbou em vez de 
encaminhai-a . · 

Não precizo ouvir os diEcursos de V. Ex ., Sr . Presidente, para não 
responsa-bilizal-o pela s ituação .actual; não u faço, não o farei. 

Responsabilizo o Governo, que tem conduzido o systema p·residencial 
á fallencia e o paiz á bancarota. 

O Sr. Pinheiro 1\tllJCh:::!do (moviment'O geral de a."t(!nçiio) - E' um 
grande encanto conversar com homens de trato delicado e da cultura intel-
lectual do nosso illus-tre collega, Senador por Goyaz, Sr. Leopoldo de Bu-
lhões. 
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TQlios nós conhecemos a pertinacia de S. Ex. na defesa de suas ccm-

vicções, a co.ragem, o denodo com que se bate p~las idéas q~e pro·fes·sa. 
Maneiroso na fórma delicado no trato, de linguagem l!mp!da, elle 

possue ' todos os attribut~s para impor suas convicções. A isso junta-se 
uma vontade ferrea que, apezar dos f.11ctos que se oppõem aos pontos de 
vist~ em que se colloca, conduz sempre S. Ex. na defesa daquillo que 
reputa a verdade. • ' 

E', como eu dizia, Sr._ Presidente, um encanto tratar com um ca-
valheiro de tão provadas qualidades; entretanto, todos nós conhecemos o 
perigo que ha em nos approximarmos de tão rude adversario. 

Sua· dialectica é formidav.el, seus recursos são abundantes, nutridos 
nos seus proprios talen-tos; isto revela. . . . 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Isto revela apenas a bondade e a gen-
tileza de V. Ex .. 

O SR. PINHEIRO MACHADO ~ . . . o grande poder do· adversario que, 
entretanto, ha annos, vem estragando estas be11as qualid-ades ao \.ado de 
doutrinas erroneas e perigosas . · 

E' uma lastima que não ten-hamos podido contar com a collaboração 
completa e efficiente de uma ·razão tão bem dotada, d·e uma experiencia 
tão longa, de uma energia tão indiscutível. 

Eu não pude fugir á fascinação do· encanto da palavra do meu illustre 
collega, que me arra-stou immediatamente á tribuna- para dar .resposta aos 
seus argumentos, conhecendo, embora, a classe de lutador com quem ve-
nho terçar arm·as. Tambem é grande a força das convicções que me man. 
teem ao lado da fixação do cambio e da Caixr. de C::n·•er..;ão, que S. Ex. 
no Governo ·e fóra delle tem comb-atido tão tenazmente e que eu reput:>, 
ao envez de S. Ex., uma garantia e uma . res-a:lva para a tra·nquiUidade 
economka da nossa Patria. · E em um momento como este, atravessado de 
tanta angustia. talvez i'á estives~e ella prostrada, se· não tives•se a seu ladu 
esse ·~pparelho de resistencla e segurança, que se chama Caixa de Con-
versão. 

S. · Ex. alludio á tergiversaçãó da ·nossa conducta. Nós que perten-
cemos ao Partido Conservador, que outr'ora j-á estivemos a·o lado de S. 
Ex. para valorizar a moeda, na opinião de S. Ex. puzemos de lado es.;e 
commettimellito patri·otico. Puro equivoco de S . Ex. . Nunca seguimos este 
ponto de vista phantastico, em que S. Ex. e outros grandes ei>Dh·7co;; d-1 
nosso paiz teem est-ado amarrados. · 

Cambio a 27! Quem estabeleceu esta taxa .senão a convenção? E' este 
o p'roducto da realidade das caus-as ~ a expressão de uma deliberação 
convencional do es-p:rito humano? S1 é de 27, podia ser de 100, de 
200 ... 

O SR. URBANO SANTOS - O Sr. Borges de Medeiros diH·e muito bem. 
As emissões que actualmente temos, quasi tod-as foram feitas a cambio 
muito baixo. A maior parte a 10 e 11. 

O SR. PINIHEIRO MACHADO - Perfeitamente, como se fez a~ tempo do 
Sr. Prudente de Moraes. : 

Eu não queria, nem pude mesmo demorar-me na tribuna quando tratei 
desse assumpto interessantíssimo, a que estão presas soluções importantes da 
nossa vida economica e financeira. Sou obrigado agora a descer a maiores 
detalhes. 

O no$SO saudosissimo amigo, um dos que mais admirei na vida, pelas 
suas qualidades nobilíssimas de caracter, pela sua dignidade e pelo seu pa-
triotismo indiscutível, o Sr. Joaquim Murtinho, não seguiu sempre, como al-
ludíu o meu illustre amigo, a mesma trajectoria nesta questão. Eu me recor-
do bem que quando houve o perigo da quebra do Banc-o da Republica, depois 
que aquelle nosso ma:llogra-do concidadão retirou da caix:a do Banco 20 ou 25 
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mil contos, pertencentes a·o Thesouro, separando a ·economia do Thesouro da 
economia do banco, grande beneficio feito ao ·paiz por · S. Ex., porque um 
dos grandes males q1,1e teem entravado a nossa vida hnarrceira, é a ligação de 
banco ao Thesouro ... (Apoiados) 

O SR. URBANO SANTLS - Cousa que nós quizemos acabar na lei. da 
Caixa de Conversão. · . 

o SR. PINHEIRO JV:JACHA:DO - . o. houve uma reunião no Palaclo, para a 
qual eu não fui convidado, porque sabia-se que eu era radicalmente contrario 
a voltar-se a dar auxilio ao banco, reunião a que creio compareceu o honradú 
Senador por Goyaz. 

O SR. LECh:JLDO DE BULHÕES- E votei de accôrdo com as idéas de V. Ex. 
O SR. PINHEIR!J MACHADO - E foi S. Ex., Sr. Presidente, o unico que 

recusou a sua coo-peração áqilelle funesto erro. Posteriormente, reunida a 
Commissão de Finanças do Senado, eu, que della não fazia põne, _alli com-
pareci para protestar c-ontra o plano do Sr .. Joaquim Murtinho, e ainda desta 
vez tive a meu la-do o honrado Senador por Goyaz. · 

O SR. LB:·F<>LD·J DE BuLHÕEs - O plano era do Sr. Campos Salles e 
acceito a contra-gosto pelo Sr. Joaquim Murtinho. 

O ;)R, PINHEil-:O ll'lAC.HADO - V. Ex. que conheceu Joaquim Murtinho, 
r abe que elle era uma vontade que não se dobrava. O -plano era ·do Sr. Cam-
pos SaHes, conjugado á v-ontade do Sr. Joaquim Níurtin-ho que, opprimido pelo 
~.mbie;lte, pelas recla;üações -tios interessados, fez a concessão. · 

Já vê V. Ex. que,· .rememorando esses factos, confirma-~e o que eu ha 
pouco a:!'firma\·a, isto- é, que a minha linha de conducta nesta questão tem sido 
inamolgave!. A de V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Leopoldo de Bu!hões), tam-
bem; ::la:> permitta-me que·. digá a V. Ex., um pouco prejudicada por uma 
obstinação excessiva . que o tem levado ao po·nto de querer fazer triumphar 
é uas idéas, prej udic"njo serianiente a economia publica. 

Sr. Pre;:;i·i ente, nunca fui pa.pelista. Lembro-me que, quando Presidente 
d.l Republica o vener::.r1:lo republica-no Prudente cle Moraes, sendo a· situação 
financeü::;, e ecor:omica é o paiz mais grave ainda dú que a actual, . illustres 
poJ:ticos foram convid::dos pelo M.i!".istro -da Fazenda de então, o Sr. Rodrigues 
Alves, entre. o5 ql!aes creio que estava o Sr . Sena-dor Francisco Glycerio,, para 
alvitrarem um remedio áquella gravíssima situação. Então o Banco da Re-
publica con·ia t2-mbem o nsco de fallencia, e aquelle illustre Ministro úos de-
clarou categoricamente que havia duas soluÇões: ou deixar qutoorar o banco, 
ou emittir dinheiro sem lei. Oppuz-me tenazmente a essa emiEsão, declara-ndo 
que era preferível deixar quebrar o b;:nco. Allegou-se, porém, que dahi advi-
riam grandes inconvenientes ·para a Republica, porque o banco tinha o seu 
nome. Lembro-me tem q_ue fu i vencido; mas, apçzar do meu protesto, en;it~iu·
se dinheiro para favorecer os accionistas do Banco da Repub.lica. 

Não é de hoje, pois, Sr. Pre' idente, mas de data remota que eu venho, 
não com os subsídios de que dispõe o meu illustre collega e outros não me-
nos competentes concidadãos nossos que !'.e consagram a essas questões, mas 
levado pelo meu criterio, pela minha experiencia, pela minha reflexão indi-
vidual, me oppondo a esses proces~os que, longe de fortalecerem a situação, 
teem-n'a enfraquecido. 

E agora pergunto muito sinceramente ao nobre Senador por Goyaz, em 
que tem prejudieado ao no:so ideal commum, de valorizar a moeda nacional, 
a Caixa de Conversão?· · 

0 SR. LBCPOLDO DE BULI·!ÕES - Ella emitte 400 mil contos, 100 mil 
papel e 300 mil cprrespondentes á moeda em deposito. _ · 

O SR. PINHEIRO .MACHADO - Ella emitte sobre a base em ou"ro; a emis-
são representa o ouro . 

O SR. LEC·POLDO DE BuLHÕES - Representll mais do que o ouro. 
O S~. PINHErR.O MACHADO - Representa o ouro; não ,é ba:eada apenas 

n.;, credito . 
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O SR. URBANO SANTOS - Agorá o nosso illustre amigo Sr. Leopoldo de 

Bulhões i-ã quiz, uma vez, elle tão avesso a fantasias financeiras, conseguir 
esse prodígio: que o papel-moeda inconversivel valesse mais do que o papel 
convf'!'"ive\. · · 

0 SR: LEOPOLDO DE BULHÕES - Em 1910, ·ninguem que!ria r~ceber O pa-
pel da Cai~a de Conversão; foi preciso que o Governo assumisse a respon-
sabiHdade. . 

O SR. PINHEIRO MACHADO - V. Ex. attribue á Caixa de Conversão as' 
aperturas ~Q pres.ente. Veja, Sr. Presidente, até' onde .Jeva - não tome o 
honr~t<lo Senador por Goyaz a mal o qualificativo - até onde leva o fana-
tismo escolar. Pois, não se recorda S . Ex. que, logo aos primordios da R e-' 
pub!lca, deppis de ter estado o cambio quasi ao par, tivemos uma accelerada 
baiJ<jl. e urrja çrise. . . · 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - Por causa das emissões. 
O SR: F'INHEIRO MACHADO - .. . uma crise apremiante, sob o Governo 

do Sr. Prudente de Moraes? · . 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - As emissões fizeram .mais do que a guer- · 

r a do Parag~ay. Levaram o cambio a 5, ao passo que com a guerra do Pa-
raguay não o levou si não a 14 . 

O SR. PINHEIRO MACHADO- Por ventura havia no Governo do Sr. Pru-
dente de Moraes a Caixa de Conversão? Eu quero despertar a memoria do 
meu illustre amigo, que neste ponto está um pouco preguiçosa. S. Ex. es-
tava no Governo ·- não sob a presidencia do Sr. Rodrigues Alves, mas no 
Governo Nilo Peçanha, quando recebeu um telegramma de nossos ba nqueiros 
em Londres; telegramma que já ·tenho visto publica<lo nos jornaes. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Não me lembrava disso . . ,. 
0 SR. PINHEII«J MACHADO _.:_ Be!lo documento em que aquelles banquei- . 

r os davam parabens a V , Ex. peja situação lisongeira do paiz. . 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - 0 telegramma foi ·dirigid o ao Presidente 

da Republica , . _ . · 
O SR. PINHEIRO MACHADO - O que domi•nava então era a Caixa de Con-

versão, E quem começou a .·:;1,rruinar essa situação fo·: V. Ex ... ... (Apoiados) ' 
que, levado por sua sin-cera convicção, nobre convicção, mas erra·da convicção, 
procurou, .artificialmente, intervindo no mercado, levantar o cambio, prejudi-
cando a nossa producção, trazendo o desassocego e a emoção para o espírito , 
do paiz: .. . 

. O SR. LEOPOLDO DE B.ULHÕES - E' a . maior injustiça que se me tem 
feito. · ·-· 

O SR. Pn~HEIRO MACHADO- Foi V. Ex. que estabeleceu e que nos for-
çou a acceitar essa taxa de 16. · . 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - A V. Ex. ? H a quem o possa forçar em 
cousa alguma? V. Ex . tem uma vontade de ferro. Curvou-se sob· as cir-
cumstancias . 

O SR. PINH EIRO MACHADO - V . Ex . a<lvogava a taxa ·d<; 18 . Presente 
eStá o Sr. Senador Nilo Peçanha, então Presid(mte da Republica, que póde 
attestar que, em mai.s de uma occasião, presente V . Ex . ·em Palacio, eu fui 
protestar contra o processo da valorização cambial. ,. 

O SR.' NILO PEÇANHA - Mas V . Ex. acceitava a evolução da taxa ·para 
16. . . 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - Não acceitava nada. Opp1,10ha-me ao mo-
vimento do Sr. Bulhões e disso podem dar testemunho m'ais de um Senador, 
entre elles o Sr. Senador Glycerio. . 

O _?R. FRANCisco GLYCERJO - ApoiaCici! Nunca houve evolução; houve 
erill.purroes . 

O SR. PINHEIRO MACHADO - Tratava-se do Thesouro pub1ico cuja 'situa-
çã'> estava arris:actissima, conforme me coirlmunicou o meu illustre amigo, 
Mi.1istro -da Fazenda .. , 
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O SR. NILO PEÇANHA - Mas, a solução estava no Congresso. 
O SR. PINHEIRO MACHADO - ... e eu procurei intervi'r junto ao Sr. Se-

nador Glycerio e outros membros da Commissão oe Finanças para não leva-
rem avante o projecto, já então esboçaoo por SS. EExs., de examinarem a 
qu~tão. . 

O ·SR. NILO PEÇANHA- Mas, perdôe-me V. Ex., a solução estava no 
Congressb, porque a lei da Caixa de Conversão estipulava que, uma vez at-
tingido o maximo de. 22 milhões esterlinos, cessavam as transacçôes. 

·O SR. MONIZ FREIRE -.Este é que f()i o erro. 
O SR. PINHEIRO MACHADO - Quando attingisse a esse maximo pelo seu 

pé, mas não pelo dinheiro introduzido· na Caixa pelo esforço oo M'inistro da 
Fazenda. · . 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - E' uma injustiça que V. Ex. me faz. 
O SR. PINHEIRO MACHAI)O - O illustre Senador por Goyaz sempre teve 

a convicção sincerissima e patrioti<:a de que a salvação deste paiz está no 
cambio ao par. Eu não faço injustiça nenhuma ás intenções <le S. Ex. Co-
nheço-{) de !onça data como um trabalha-dor inoefesso pelos interesses publi. -
cos. 

O SR. URBANO SANTOS - Como homem de convicções cimenta-das por 
um::< grande cultura. . . 

O SR. PINHEIRO MACHADO - Como homem de ·convicções e de uma re-
sistencia adamantina que me faz lastimar não estar sempre conjugada ·a 
minha actividade com a <I e S. Ex. E' ú:m grande patriota, um dos inais com-
petentes em ma teria financeira. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Agradeço muito o elogio, V. Ex. me- . 
rece iguaes . · 

O SR. PINHEIRO MACHADO - Além disso, todos nós sabemos a lisura da 
sua conducta, tanto na vida publi-ca como -na particu.lar. Mas S. Ex. tem 
a retina sempre empanada por essa visão do cambio a 27, que o arreda muitas 
v'ezes do caminho real. · . 

0 .SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - E' a solução da questão monetaria; d·e 
um grande problema nacional, talvez o uni-co que ainda esteja sem solução. 

O SR. PINHEIRO MACHADO - Não quero, porém, Sr . Presidente, tomar 
agora mais tempo ao Senado para não perturbar a votacão dos orçamentos, 
mesmo porque pretendo ainda occupar a tribuna, -depois da votação, para 
continuar a série d·e considerações que vinha fazendo em defesa de accusa-
ções que me são atiradas. · 

Peço ·desculpa ao meu iflustre collega por Goyaz da vivacioade das 
minhas expressões, mas affirmo a S. Ex . . que a vehemencia sô está na_ fôrma; 
o fundo ·é da maior cordia1idade, da maior estima pa-ra com S. Ex. - (Muito 
bem; muito bem. O orador ~ cumprimentado.) 

., Approvada a propQsição; vae ser submettida á sancção. 

' fi'M DO 1° VO·LUME 
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