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No correr da discussão do projecto de reforma das tarifas
aduaneiras quatro correntes doutrinarias se manifestaram com nitidez: a corrente pouco volumosa do livre cambio na sua forma
clássica e absoluta, a corrente mais accentuada de um proteccionismo moderado, a corrente de um proteccionismo á outrance
nos moldes do projecto, som distincção do industrias, e finalmente
a corrente que tive a honra de sustentar, estabelecendo um regimen mixto de proteccionismo vigoroso, livre cambio parcial e
taxas meramente fiscaes, regimen esse resultante das condições do
meio e da estructura de um pacto político, a meu ver, defeituoso
e adverso á prosperidade nacional.
• Não pretendo fatigar a attencão da Camará com a exposição
de princípios abstractos, nem com a reproducção de argumentos,
que tiveram por fim encaminhar a reforma no sentido dos interesses agrários, até hoje esquecidos ; aproveito apenas a amplitude
do debate para mostrar o problema tarifário á luz das questões
sociaes que se agitam em torno delle.
A melhor política aduaneira, parece fora de duvida, seria
aquella que, a exemplo da dos Estados Unidos, attenuasse o rigor
do proteccionismo com as concessões do livre cambio, e tal seria o
plano a prtipor, si o systema financeiro da União, assentado sobre
as rendas da alfândega, não delimitasse a acção do legislador, encerrando-o nos moldes do estatuto fundamental.
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Acceitei por isso o projecto nos seus nobres intuitos, e obe*diente a princípios previamente estabelecidos, apresentei emendas
em ordem a harmonizar os interesses do productor com os do consumidor e do fisco.
No interesse do productor subordinei-me aos direitos já creados
para as industrias naturaes, procurei ligar as fabricas ao solo
mediante a utilização das matérias primas, que podem e devem
ser produzidas no paiz; o vizando o progresso nacional, dependente
da polycultura e da defeza do mercado, propuz a elevação dos direitos para alguns géneros alimentícios de rápida producção.
No interesse do consumidor, e para allivial-o dos encargos
inherentes ao proteccionismo na sua primeira phase, cmquantonão
se fazem sentir os benefícios da concurrencia internai1, propuz a
reducção immedíata de 10 a 50 % em cerca de trezentos artigos
de grande uso, de modo que o novo systema aduaneiro viesse corrigir os excessos da tarifa vigente.
Bem quizera estender essas reducções a muitos outros artigos,
o até mesmo a classes inteiras da tarifa que, não sondo visadas
pela política proteccionista, estão no emtanto gravadas com mais
de 50 % (le direitos, mas julguei de bom conselho evitar um golpe
radical, que no primeiro momento podia trazer diíllculdades ao
Governo.
Demais, si não convinha prolongar o regimen actual, contrario
ás boas normas do commercio internacional, também não me parecia de boa política conceder largas Isenções sobre classes inteiras
da tarifa, sem pedir em troca ás nações interessadas idênticos favores pura os nossos productos.
Nestas condições era preciso descobrir uma solução concilial»ria, e dahi nasceu, de accôrdo com a minha primeira exposição
uma série de emendas, autorizando o Poder Executivo, dentro em
certos limites, a propor ou acceitar reducções de direitos sobre
centenas de artigos, mediante a acquisição de vantagens equivalentes para os prineipaes ramos de nossa lavoura.
«
Não era possível estender essa autorização a todas as classes
da tarifa, sem inc >rrer em grave mc^liorencia.
Que pr^va daria a C mara de su ,,s convicções, de sji i boa í'ó e
de sua responsabilidade perante o paiz, si no momento de crear os
direito» proteccionistas com o intento de desenvolver as culturas c
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industrias, submetesse os capitães ao golpe traiçoeiro do uma política bifronte, que cedo ou tarde, abrindo a seu talante o alçapão
do livre cambio, occulto nas dobras da lei, fizesse desapparecer
nessa voragom ;i fortuna particular confiada ern seus lavores ?
A Camará que estude, reflicta e decida como entender, mas
uma vez que adopte a política proteccionista, ó mister afastar de
seu acto todo o caracter de vacillação ou fraqueza, c collocar os
capitães a salvo de um golpe desfechado da escuridão.
Faço inteira justiça ao illustre autor da emenda, em virtude da
qual se autoriza o Qovorno a reduzir, sem rcstricção alguma, nas
clausulas dos tratados os direitos aduaneiros sobro todos os artigos
da Tarifa.
K.-wa emoiida presuppõo um pronunciamento da Gamara em
favor da modicidade geral das taxas, e nesta hypothese seria o
complemento de taes votos.
Si ella, porém, resolver o contrario, a coherencia impõe-lhe o
dever de rejeitar uma autorização perigosa, que pôde ser em momento dado uma caixa do Pandora.
As emendas por mim apresentadas no sentido de favorecer
convénios commerciaes, tiveram por objecto completar o plano
systematico, exposto á Camará dos Deputados em novembro de 1906.
«A reforma, disse eu então, deve firmar-se:
1.° Em aggravação decisiva das taxas que affectem principalmente a producção agro-pecuaria;
2.° Na conservação das taxas relativas ás industrias naturaes,
já muito protegidas, convindo antes moderar algumas ;
. 3.° No abandono das industrias parasitarias, que nos impõem
'«sacrifícios inúteis, e na nacionalização das que forem disso susceptíveis ;
4.° Na reducção immediata de algumas taxas que redundem
em compensações ao consummidor o ao commercio estrangeiro,
quando o proteccionismo não esteja em causa;
• 5.° Emftrn, na autorização ao Governo para reduzir dentro
de limites predeterminados os impostos oxaprgerados que, sem motivo razoável, pesam sobre algumas classes da Tarifa.
< De|de que se trate de uma remodelação geral, impossível de
ser feita de um só jacto, ao governo compete escolher os momentos
opportunos, indicados pelo movimento das rendas, para as redu-
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ecoes gradativas, não deixando de ter em vista beneficiar os paizau
que mantiverem as vantagens offerecidas aos nossos productos, ou
que, presentemente onerando-as de mais, lhes applicarern taxas
equivalentas as que rccahirem aqui sobre seus productos, depois do
offectuada a reducção.
< Desfarte Uca o Govorno habilitado a fazer uma política
commercial, fundada nas conveniências económicas e na justa
compensação a nossos melhores freguezes.»
Pronuncio-me, pois, contra a emenda do nobre representante
pelo Rio Grande do Sul, o Sr. José Carlos de Carvalho, e o faço
constrangidamente como quem está habituado a respeitar suas intenções, sempre elevadas e patrióticas.
No meu humilde entender, essa emenda, combatidn pela Commissão, que afinal propoz outra em termos idênticos, se acha em
manifesta contradicção com o systema que se pretende crear na
reforma a favor da agricultura e das industrias nacionaes ; e eu
não dou a nenhum Governo o ai-bitrio de desfazer com um traço de
penna uma lei que, boa ou má, concretize o pensamento do Congresso, único poder competente para revogal-a.
Em seus accordos commerciaes, o Governo tem a faculdade de
alterar os direitos simplesmente íiscaes, mas o Congresso, solidário
com sua obra, tem obrigação moral de defendel-a, pondo fora do
alcance dos tratados e convénios a produccão nacional, sujeita a
um regimen especial e ás conveniências de um plano económico.
Não d licito ao homem publico fugir á responsabilidade do seus
actos. Desde que o estudo das necessidades de meu paiz levou-me,
logo no inicio do minha carreira, ao terreno do proteccionismo,
attenuado por um livre-cambio relativo, eu o acceito com todas ag
suas consequências e appello para os factos, scien te do que só os resultados inilludiveis da experiência teem a virtude de oppor um paradeiro ás controvérsias theoricas.
Não me impressiona o argumento da fome, lançado contra o
proteccionismo agrário, porque si a fome tivesse de visitar-nos, oVa
entraria justamente pela, portaMa concurrencia livre.
Em verdade, a fome só existe onde falta o trabalho, e portanto
o salário, e portanto o recurso da cada dia. Ora, o proteccionismo,
apoiado na terra, vem precisamente offerecer trabalho e salário a
uma grande parte do proletariado agrícola, que já não encontra
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•meios de vida na cultura de vários géneros sacrificados á crise do
excesso de produccão.
Si o proteccionismo por si só trouxesse a fome, o livre cambio
devia trazor a abundância para todos.e no emtanto é na Inglaterra,
o paiz clássico do livre-cambio, que a miséria faz maior numero
de victimas.
Também não me apavoram os trusts dos industriaes.não menos
odiosos que os trust dos importadores, porque os primeiros ainda
podem ser um recurso de defeza do capital, ao passo que os últimos são sempre o fructo de uma especulação deshtimana.
Finalmente, não dou valor algum ao argumento dos que
receiam a falta de produccão em consequência das pragas e dos
flagellos njeteoricos.
No dia em que por offeito da generalização de uma dessas calamidades pronunciar-se uma alta insupportavol nos preços, havemos de achar solução para o caso. A necessidade é a mãe de todos
os remédios.

A estatística commercial dos últimos tempos accusa um enorme
desenvolvimento de produccão, um progresso real em todos os
ramos do trabalho, uma expansão considerável das culturas, e dahi
tem-se concluído falsamente que o paiz entrou em um regimen de
franca prosperidade.
Dessa illusão tom participado a própria opinião estrangeira, o
que não é de extranhar, quando aqui mesmo nas espheras superiores da sociedade se desconhece a realidade da situação.
',
Examinemos o caso. A idéa de progresso nem sempre envolve
a idfta de prosperidade, c isto facilmente se explica por serem phenomenos de natureza distincta e sujeitos a leis espociaes. A riqueza
funda-sc1. nas sobras o economias, e onde não exisce capital a
accumular, não existe riqueza. Em termos mais latos, pôde haver
progresso sem prosperidade e prosperidade sem progresso; isso
depende das circumstancias; sendo para notar que do ponto de vista
material dos povos a prosperidade 6 preferível ao progresso,
quando não possam ambos coexistir. Exemplo: Nunca houve tanto
progresso na cultura do café como hoje, e, entretanto, nunca a
lavoura esteve tão arrumada. O excesso de actividade em ura

circulo limitado, destruindo o equilíbrio dos mercados, compro-»
mettou a prosperidade agricola a tal ponto que, onde havia o luxo,
manifestou-se a necessidade, onde pompeava o credito, surgiu a
desconfiança, onde medrava a fortuna, appareceu a fallencia.
De onde se vê que a abundância e o progresso desordenado
também são fontes de miséria, o que só os preços das mercadorias
o dos serviços regulam as condições da vida. Outrora, com uma
producção mnnor, com um movimento commercial mais modesto
o uma instrucção evidentemente inferior, fizeram-se as grandes
fortunas que a voragem da crise vae actualmente tragando uma a
uma, sem que se ante veja a aurora de melhores dias.
E' que, naquolle tempo, entro os preços e gastos de producção
eos preços e necessidades do consumo havia um saldo que se
accumulava ou se desdobrava om novos emprehemlimencos.
E hoje ? A despeito do maior progresso, o déficit substituiu o
saldo, e juntamente com este dosappareceu a condição característica da prosperidade. Então, para illudir os factos e inventar uma
fantasmagoria de riqueza, quebrou-se o padrão monetário, diminuindo por esse modo o valor acquisitivo da moeda, como si com
isso a permuta internacional, traduzida pela conversão do papel
em ouro, e vice-versa, deixasse de existir em quantidade mais ou
menos equivalente ao valor das exportações. Ninguém se esqueça
de que as mercadorias entradas por contrabando, também são pagas
em ouro, e não figuram nas estatísticas. Não 6 demais calculal-as
om 20 % da cifra oflicial.
Foi assim que a depressão forçada do cambio, arvorada em
bandeira de boas finanças particulares e publicas, veiu completar
a derrocada. Sendo preciso para comprar o mesmo objecto dês- (
pender ao cambio de 15 quasi o dobro de papel depreciado, está
claro que só um desenvolvimento correspondente das rendas particulares podia contrabalançar os ónus do consumo.
Ora, em vez de augmentarem, as rendas particulares diminuíram, e aié mesmo desapareceram, destacando om toda a sua^
altura a columna da despeza. Parallelamente á quebra do padrão,
que reduziu definitivamente á metade o poder acquisitivo da
moeda fiduciária, elevaram-se indistinctamente todas as tarifas
aduaneiras e lançj,ram-se muitos outros impostos. Dahi a carestia
da vida.

O que sã dá com o café repete-se com quasi todos os géneros de
nossa exportação, de sorto que o mal da lavoura generaliza-se a todas
as camadas sociaes, que delia directa ou indirectamente dependem.
Som risco de oxaggero póde-se afftrmar que, com muito raras
excepções, não existe em toda a extensão do nosso território, observado no seu conjuncto, uma só classe prospera ; a antitheso
entre a prosperidade o o progresso apparece por toda a parte, ob,'decondo à mesma ordem do phenomonos.
Assim (' que o desenvolvimento scientifico, desacompanhado
de cliontella, longe de ter promovido a prosperidade das profissões liberaes, creou o terrível proletariado intellectual, que
nunca dantes existiu.
Com effteito, antigamente, quando os médicos, engenheiros e
advogados sabiam menos, o balanço da vida domestica accusava
um saldo de economias realizadas, e este phonomeno se dava, simplesmente porque havia trabalho para todas as capacidades o farta
remuneração para todos os serviços.
Nas lettras e artes verifica-se o mesmo. Porvontura é prospera a situação dos nossos escriptores o artistas ? Certo os amadores
de arte não faltam em uma sociedade culta ; mas para comprar
livros e quadros ou dar expansão ao sentimento esthetico não basta
querer, 6 preciso poder, e dependendo esse poder de sobras, economias e recursos sufflcientes para as necessidades urgentes da vida,
elle desapparece naturalmente do uma sociedade empobrecida, a
despeito de seu progresso mental e material.
Sem duvida a confusão dessas duas noções do progresso e prosperidade tem-nos sido fatal, porque a illusão dos sentidos, crcando
ima falsa atmosphera do optimismo, tem arredado as classes dirigentes da verdadeira orientação a seguir.
O próprio nivel moral resente-so da prolongação desse estado
mórbido. Effectivamente, a moralidade é a primeira virtude que
foge de uma sociedade em decadência. Para romper os laços da
di»ciplina, corromper os costumes, affrouxar os escrúpulos, abater
os caracteres, perturbar a razão, irritar os espíritos e despertar o
predomínio dos instinctos grosseiros não ha como o império da
necessidade, mas dnssa necessidade que resulta da falta real de
trabalho, ou positiva insufficiencia dos lucros profissionaes e comrnerciaes.
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Para restabelecer o nivol moral, como para melhorar as condições materiaes da sociedade, o processo é o mesmo.
Dae mercado aos productos, occupação aos braços, tranquiliidade ás consciências, ensino aos espíritos, valor a terra, apreço ás
aptidões, enriquecei em siimma a sociedade, afim de que todos tirem
dessa riqueza, por meio da circulação e troca de serviços, a parte
que lhe deve tocar, e tereis restabelecido, de par com a harmonia e
a solidariedade dos interesses collectivos, o desenvolvimento normal e pacifico da sociedade.
A actividade remunerada que alegra a família ou absorvo o
homem, desvia-lhe a attenção da baixa intriga.
O contrario aconteco nas épocas de calamidade commercial,
quando abundam os desoccupados e a luta se volve pars, o limitado
campo dos empregos publicos.
Tanto mais pobre é um Estado, um município, uma aldeã,
tanto mais violentas são as paixões que o conflagram, tanto mais
torpes se apresentam os processos partidários, tanto mais. corrupta
se manifesta a administração, tanto mais se afastam da vida publica
os cidadãos honestos e tanto mais cresce a cotação dos bandidos.
As rendas publicas, vergonhosamente delapidadas, tornam-se
o alvo das facções desvairadas, que para sua conquista percorrem a
escala de todos os crimes, desde a diífamação ato o assassinato.
Em regiões prosperas não se observa esse espectáculo deprimente.
Do exposto se infere que a responsabilidade da actual situação, caracterizada por um progresso divorciado da prosperidade, recahe em cheio sobre as classes dirigentes.
Cabe-lhes providenciar sobro o caso.
.'
O excesso de producção dos nossos géneros de maior exportação
e a consequente depressão dos preços revelam uma superabundância
de capitães e esforços applicados em suas respectivas culturas,
e conseguintemente a necessidade de abrir novos campos ao exercício das actividades, A producção do matte, do fumo, do cação,<do
assucar, da borracha e do café, considerada em relação ás necessidades mundiaes e regularidade dos preços, não comporta o esforço
concentrado de tantos milhões de braços.
t
Ha um grande excesso de população desoccupada, ou trabalhando a inflmos salários uaquellas culturas, á espera que os im-
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•postos e tarifas, de par com outras providencias governamentaes,
lhe permitiam a exploração remuneradora de outros géneros. E
esse campo se apresentaria vastíssimo, si o paiz fosse realmente
bem administrado e politicamente bem organizado.
Os que avaliam a .situação do povo brazileiro pela agitação das
avenidas do Rio de Janeiro e pelas apparencias de solidez de um
commercio infelizmente ás portas da fallencia ; os que não conhecem de perto o interior, o rude viver das fazendas, a miséria das
choças perdidas na solidão, não fazem ligeira idea dos soffrimentos
do proletariado rural.
Illustro clinico, cujo nome não cito para evitar-lhe possíveis
aborrecimentos, contou-me haver encontrado, cm uma de suas
ultimas oícursões botânicas, famílias de trabalhadores, cuja única
refeição consistia em milho cozido em agua e sal.
E' doloroso expor ás vistas do publico essas scenas de infortúnio
em pleno côo americano, mas 6 mister que a verdade seja dita em
sua nudez, para que os juizes de barriga cheia, repimpados nas posições ou mSlhor aquinhoados pela sorte, não continuem a contrapor aos factos uma allirmação de prosperidade, que ninguém percebe no circulo do suas relações.
Virtude ou defeito, nunca a população sertaneja revelou em
tão alo gráo o sentimento da resignação ou a fidelidade aos costumes tradicionaes de ordem.
Em qualquer outro paiz, onde taes occurrnncias se dessem e
fosse mais activo o fermento da revolta, os infelizes impellidos pela
fome se entregariam á ferocidade dos instinctos animaes, organizando-se em bandos de malfeitores para infestar as estradas, do'.vastar as propriedades e resistir dosesperadamente aos ultragos do
destino.
Isto prova que em certa s occasiões a virtude tom o inconvo
uiente do não se fazer ouvir. Não fora a silenciosa resignação dos
camponios, como ouzariam os governantes, sorridentes de orgulho,
aílios fitos na estatística, responder aos clamores populares com o
argumento de uma falsa prosperidade, confundindo grosseiramente
augmento de producção com desenvolvimento de riqueza ?
Por^aiporismo nosso, a realidade de uma situação formidável,
mente grave e sombria desmente as allirmações offlciaes.
Collocado acima de tudo. o problema agrário continua a do-
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minar o horizonte político, carregando-o de ameaçadoras nuvens,'
cujos relâmpagos só não ferem as vistas das administrações
cegas.
E' mister agir sem mais demora, amparar os capitães, favorecer
as iniciativas, alargar o consumo da produccão actual e applicar os
braços superabundantes na exploração da nossa flora opulenta o dos
thesouros inesgotáveis do nossas terras e aguas, creando, croando
sempre, creando sem cessar outras fontes de trabalho.
Entre as medidas acima apontadas figura o alargamento dos
mercados de consumo. Paliar nisso 6 pôr em relevo a necessidade
dos convénios commorciaes; mas é opportuno perguntar sobre que
bases havemos de negociar esses convénios, si o proteccionismo em
vigo.', tendo tido a habilidade de artificializar ato mesmo as industrias que deviam ser aqui naturaes, e não tendo tido a capacidade
para aproveitar nossa abundante matéria prima, ainda pretende
açambarcar todos os ramos da produccão mundial ?
Como negociar esses convénios, si o proteccionismo invadiu
todas as classes da tarifa, pouco ou nada deixando pára offerecor
em troca aos paizes que mais consomem e mais tributam o nosso
principal artigo de exportação?
Não ha na França, na Allemanha e na Itália quem não conheça
o café. Não é a ignorância de suas qualidades que prejudica o desenvolvimento do consumo, e sim o preço elevadíssimo, devido aos direitos de importação que lá sobem até 800 réis por kilogramma, ou
12$ por arroba, o quo eleva sou custo a 20$ no mínimo pela mesma
unidade, isto no rigor da baixa, quaudo ellu ó vendido aqui a 5$ e
6$000.
Não serão evidentemente os elogios dos propagandistas que hão,'
de augmentar o quociente do consumo.
Pouco importa ainda distribuir o café gratuitamente em chicaras nas exposições, mostrar a oxcellencia de seu paladar, dizer
que elle é um alimento de poupança, um antídoto contra o alcoolismo, um estimulante intellectual, o néctar dos douses e outras
cousas agradáveis ao ouvido.
Insensível a esses poéticos argumentos, o consumidor apenas
quer saber quanto lhe custa essa chicara de café puro, e d/ssde que
esse custo seja de 300 e 400 réis, como succedo na França, não
ha argumento que o decida a esse luxo, e elle continuará a beber a
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•sua chicória, quo já, lhe entrou nos hábitos e está sobretudo ao ai
cance de sua bolsa.
E tem razão. Estabeleçam aquelle^ preços entre nós, e verão
logo o consumo descer á quarta ou quinta parte.
A melhor, a primeira e talvez a única propaganda nos
paizes onde o café já é conhecido, consiste em baratear-lhe o preço.
Isto vale mais quo todos os esforços, discursos e artigos de jornaes.
Vale mais e custa menos.
Pensar que phrases sonoras toem a virtude mirífica de transformar as condições dos mercados, ó desconhecer o lado pratico
das soluções e contribuir para o desperdício inútil de tempo e dinheiro.
Para seduzir o preço do café puro, e introduzil-o nos hábitos
da população, torna-se absolutamente indispensável, além de um
melhor regimon tributário interno, obter d.os citados paizes, já
não digo isenção de direitos, mas uma taxa módica, em vez do
taxas actuaes, que oscillam de 50 a 130 %.
Pois si ciqui, na terra do café o no rigor da baixa, o proço da
chicara é de 100 réis, quanto querem que elle custe nos paizes,
onde os accrescimos de fretes, carretos e impostos triplicam na
melhor hypothese seu valor commercial ?
Não fujamos desse terreno, si estamos realmente empenhados
em combater o mal.
E' obvio que não se obteom concessões dos governos europeos
sem oíferecor-lhes favores equivalentes, c ô a essa politica de salvação e bom senso que se oppõo o nosso absurdo regimen proteccionista, na sua pretençtão de querer que o paiz se baste a si
*, mesmo e dispense totalmente o concurso commercial dos outros
povos.
A' maioria dos nossos protecccionistas pouco importa que uma
industria qualquer não se incorporo ao solo, e viva eternamente á
custa do sacrifício geral. Qualquer fabrica insignificante, cujo fim
consista em utilizar a matéria prima estrangeira com exclusão da
nossa, ou cm importar peças desarmadas com reducção de direitos
para vendel-as por alto preço, dapois de armadas, explorando v
differerya da tarifa, recebe logo o pomposo titulo de industria nacional, e á sua sombra consegue uma elevação terrivol em todos
os artigos da respectiva classe, encarecendo enormemente o nosso
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consumo, sem a menor vantagem commercial ou financeira, porquanto em vez de pagarmos ao industrial estrangeiro uma certa
somma por uma manufactura perfeita, continuamos a pagar
a mesma somma ao fornecedor da matéria prima, também estrangeira, para obter por alto preço uma manufactura ordinária.
Em beneficio de quem ? Unicamente do operário fabril e de
seus patrões.
Do agrícola, que representa a grande maioria, não se cogita,
e sempre que se pensa em promover aqui a producção da matéria
prima, tributando sua entrada com uma taxa proporcional á da
manufactura, afim de que o lavrador se habilito por sua vez a
fornecer á fábrica, de modo a estender ao trabalhador' rural os
ofleitos da protecção, não ha recurso de que os fabricantes não
lancem mão para impedir esse acto. Uma justiça para si, outra
para os demais.
Por ventura o trabalho de algumas centenas de operários,
cujos serviços podem ser melhor aproveitados em industrias baseadas na utilização de recursos internos, justifica o holocausto
do alguns milhões do habitantes, que nenhuma solidariedade tem
com aquelles interesses ?
Porque não extraiamos verbi gratia, do coco e seus resíduos a
manteiga desse nome e outros artigos do uso universal ?
Porque não aproveitamos a riqueza do nossas plantas oleoginosas, promovendo a sua cultura systematica ?
Porque não exploramos plantas textis, que só aqui se encontram, c cujos productos constituiriam verdadeiras novidadeâ
nos mercados do globo ?
Porque não tiramos melhor partido de nossas matérias corantes, de nossos minoraos, de nossa Hora o do nossa fauna ?
Porque não estudamos a resistência, a qualidade, a cultura c
as novas applicações de fibras exclusivamente nossas ?
Porque não aproveitamos a inexgotavel matéria prima para'
a fabricação completa e perfeita do papel ?
Porque não exportamos, em alta escala, sob a forma de doces,
confeitos, licores e vinhos, as fr netas tropicaes, que são qufcsi um
monopólio precioso da nossa terra, e que bem trabalhadas seriara
introduzidas em todas as mesas ?
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• Dir-se-á : não sabemos fazer isso ; é preciso guiar os nossos
primeiros passos, fornecer-nos o ensino technico, contractar proflssionaes, desbravar o caminho, abrir os mercados, fazer experiências offlciaes que poupem o desperdício de capitães ; é preciso
emlim tudo, porque nos faltam todos os elementos de êxito.
Santo Deus ! Para isso precisamente creou-se o Ministério
da Agricultura, que tem deanto de si um mundo a descobrir, e
o Governo ato hoje não installou essa repartição, julgando poder
dispensar, talvez por inútil e dispendiosa, a peça mais importante da engrenagem administrativa.
Não comprehondou-lhe o alcance, não conhece os immensos e
complicados problemas de interesse geral, dependentes daquella
pasta; vio»i despeza de alguns mil contos, sulflcientes para o inicio
dos trabalhos, e não vio as centenas de milhares de contos que
aquella despeza havia de produzir.
Essa mesma j-eforma de tarifas que ha mais de dous annos se
arrasta na Camará, sob as vistas indifferentes do Poder Executivo,
cuja inércia lião diminue, antes augmentasua responsabilidade perante a nação e o mundo, poz em relevo a falta daquella repartição.
Nos paizes bem administrados, onde se dá a devida importância
aos interesses complexos da sociedade, uma lei dessa natureza
não se faz & revelia da autoridade publica. Ou esta toma a iniciativa da proposta e a dirige com decisão no sentido de seu programma económico, e tal é a praxe mais seguida, ou si acaso
não concorda com a acção do Poder Legislativo, manifesta a sua
immediata reprovação, afim de evitar o inconveniente de uma
situação indecisa, que não pôde durar muito sem perturbar profundamente o socego dos capitães e o movimento dos negócios.
Um golpe fulminante é ás vezes preforivel a uma ameaça permanente.
Em taos occasiões a intervenção do ministério publico è mais
do que uma necessidade, um dever imposto ao defensor e guarda
d*)s interesses colleotivos. Não se faz uma lei de tarifas sem a collaboração elfectiva dos ministros da Fazenda e da Agricultura, aos
quaos incumbe formular as bases, corrigir os defeitos observados
na pratica, harmonisar os interesses fiscaes com os interesses
económicos e dar ao conjuneto a unidade de concepção que deve
caracterisar uma obra de tamanha repercussão.

— 16 —

Feito isso, o Congresso discute, melhora e vota o projecto, só':
a direcção dos seus leaders, que representam o traço de união dos
poderes soberanos da Republica.
Não concebo que de outra forma se possa nortear o debate e
realizar uma obra conscienciosa, como convém, tratando-se de
erguer o monumento financeiro sobre os alicerces da prosperidade
publica.
Ainda não se agitou no seio do parlamento assumpto mais
grave, e todavia, força ó confessal-o, ninguém conhece sobre elle a
opinião do Governo, pois não mereço tal nome um punhado de conceitos vagos, superficiaos, bordejantes como de quom receia aventurar-se por um sitio perigoso, semeado de precipícios.
Não devera ser assim. A incumbência de regular q commercio
internacional e de concilial-o com as necessidades do paiz aconselhavam o governo a tomar uma attitude decisiva no meio dos enormes e
complicados interesses, de ordem publica e privada, que na reforma
se combatem, disputando cada qual o maior quinhão de favores e
r
privilégios.
E emquanto o legislador, prooccupado com a debellação da
crise económica, em sua phase aguda, suggere alvitres e propõe remédios, a agricultura moribunda não encontra nas altas regiões do
Governo um órgão de defesa, uma palavra de conforto, um movimento de compaixão, uma voz que assuma a responsabilidade de
um programma claro e concreto.
E' um silencio em toda a linha, como si nenhum incidente inquietanto perturbasse a marcha do progresso social.

Agora duas palavras sobre as emendas. No empenho do harmonizar os interesses das cidades com os interesses dos campos, a
defesa da producção com as conveniências dos consumidores, a
propriedade fabril com a propriedade agrícola, o commercio externo com a protecção aduaneira, propun a aggravação das taxas
sobre uns trinta ou quarenta artigos de lavoura e uma forte reducção sobre perto de tresentos artefactos, a vigorar desde logo, autorizando o Governo a ampliar opportunamente essa prflitica de
concessões por meio de convénios.
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Do conjuncto dessas medidas, cujo encíto completo depende de um
•melhor regimen de fretes, impostos e tarifas de transportes, deviam
resultar o desenvolvimento das energias productoras, o aproveitamento do solo, a solução gradual da crise económica, e consecutiva
restauração do credito, o alargamento do circulo das transacções
bancarias e o augmento dos recursos individuaes, devido á reducção proporcional das dospczas.
Parecerá ironia da minha parto fa,llar em barateamento da
vida, no momento do propor uma grande elevação nos direitos dos
cereaes, mas essa contradição desapparece diante das seguintes
considerações.
Quanto ao milho. Até 1899 os americanos e argentinos tinham
dominado por completo o nosso mercado.
Nesse anuo, sob proposta longamente fundamentada do Secretario de Agricultura do governo de Minas, o inolvidável presidente
desse Estado, Sr. Silviano Brandão, conseguiu do Presidente da
Republica, Sr. Campos Salles, que a Estrada de Ferro Central applicasse para 93 cereaes tarifas baixas e fixas á qualquer distancia,
medida essa que foi depois obtida de outras emprezas do transportes.
Tive a satisfação de assignalar com este modesto serviço a
minha rápida passagem pela administração publica.
Impropriamente comparada com as tarifas húngaras, quer
quanto á organização, quer quanto aos lins, a nova tarifa, destinada a vulgarizar-se, quando íorem melhor comprehendidas suas
vantagens, representava realmente uma innovação. Ma apoiava-se
commercialmente em uma porcentagem razoável sobre o lucro do
próductor, isto í1, sobre a dillerença ontre o preço regular do género
Í5 as despezas rte producção. Era uma media nntre a base inicial e
o máximo supportavel. Supprimia o accidento da distancia, irmanava as condições dos lavradores, nivelava a situação das propriedades, tornando seu valor antes de tudo uma funcção do trabalho,
simplificava os despachos e as relações com o publico, c. contribuía
pá^a distribuir melhor a população o o capital ao longo da linha,
com immensa vantagem para o tr ifego. Tomemos para exemplo
um producto que no inicio dos transportes pague 200 réis. O frete
proporcional à distancia vae crescendo ; ao fim de 300 kiloraetros,
supponhamos, attinge a 1$, e nota-se que desta distancia em deante
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a producção, affectada de uma diminuição progressiva, cessa poij
inteiro. Porque ? Porque não resiste mais aos ónus do transporte.
O agricultor no começo da linha ganhava muito, a 300 kilometros
mal tirava para as despezas, dahi em deante perdia. Applicada a
tarifa média de 600 réis á qualquer distancia, a situação económica
se reforça incontinenti. Evidentemente os primeiros productoros
podem pagai-a, visto quo os últimos podiam pagar 1$ ; apenas o
seu lucro é diminuído de 400 réis, que passam a augmentar o lucro
dos outros ; a área das plantações se alarga, a cultura estende-se
além dos 300 kilometros, ato o fim da linha, os recursos generalizam-so, movimenta-se o commercio e a justiça se restabelece ; de
sorte quo o trabalho realizado em relação a mesma espécie de cultura é igualmente remunerado.
(
A simples proximidade do mercado não resulta de um esforço
individual, e portanto não cria direitos para ninguém. No problema económico que se confunde com o problema da vida, o que
se tem de encarar é a remuneração do capital e do trabalho, a
disseminação dos recursos e a eliminação dos obstacvlos, entre os
quacs se encontra a fatalidade da distancia.
Talvez nem sempre se possa applicar a tarifa fixa para o
transporte de mercadorias ; todavia nos parece que devem ser
muito excepciomies as circumstancias contrarias, principalmente
depois do constituídas as grandes redes de caminhos de ferro, programma esse diante do qual nenhum governo deve recuar, sob
pena de trahir a sua missão.
As dificuldades, que a adopção da tarifa fixa encontra, residem
ns fraccionamento do systema forro-viario, no preconceito profissional, na necessidade de um estudo minucioso, quer dos mercados
consumidores, quer das regiões proiuctoras, e na determinação dá
média dos preços de transporte.
Mas não ha como a escola do soffrimeato para ensinar o bom
caminho, o embora soja muito lenta a reacção, tenho uma fé
profunda na consagraçãao definitiva dos princípios úteis.
Argumentou-se, e ainda se diz, quo uma tarifa Ínfima para cerías
mercadorias, como o milho, é contraria aos capitães empregados
nos transportes.
E' o eterno argumento dos administradores de vista'estreita.
O que se tem em vista na apreciação da receita e no desenvol-

vimonto dos negócios não é uma parcella, é o resultado final.
Ha prejuízos directos que criam rendas indirectas, assim como
ha rendas directas que promovem em mais alta escala prejuízos
indirectos.
E' o caso do transporte dos cereaes. Em parte alguma do
mundo, esse transporte dá renda directa, salvo o phenomeno
excepcionalissimo do uma grande intensidade de trafego em pequena distancia.
Não é por mero capricho ou espirito de ganância que o agricultor exige uma tarifa baixa para certa classe de mercadorias de
grande peso e baixo preço. Essa tarifa c para elle c para a sociedade, uma questão de vida e morte ; delia dependem a existência
da cultura e a possiblidade do commercio. Calculadas as despezas
com a producção, o transporte e os malfadados impostos, facilmente
«e reconhece que o reduzido lucro liquido não lhe dá margem para
pagar uma tarifa maior. Si lhe exigirem mais, elle fica privado, ou
de toda a renda ou de uma renda suíliciente, e em qualquer dos
dons casos s j tom uma decisão: deixar de produzir. Cessada ou
diminuída a producção, cessam ou diminuem as rendas dos impostos, o desenvolvimento da zona e as transacções commerciaes,
a que a venda daquelles produckn dava logar, e consequentemente cessam ou diminuem as importações na medida daquella
destruição de recursos, prejudicando o trafego da própria estrada.
Dahi e dos excessos de despeza, mormente nas administrações
offlciaes, tom provindo em grande parte a perpetuação da crise
económica.
Não é a lavoura a culpada, como pretendera os seus algozes ; a
lavoura é a prisioneira da incapacidade das classes dirigentes, é
a grande águia nacional que, soldada pelos pés a uma montanha
de chumbo, debalde agita com fragor as azas potentes, ávida de
liberdade e de espaço.
Alliviem-na dos impostos, concedam-lhe tarifas do transporto
razoáveis, libertem-na dos theoristas que pretendem reformar
a? leis da economia política, e deixem-n'a entregue á sua própria estrella.
A experiência das tarifas medias, aliás deturpada como vae
sendo, damonstrou a exactidão dos conceitos acima externados,
contrariando a argumentação dos retrógrados, cuja vista se afasta
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do conjuncto da receita e do exame das relações, para fixar-se era
parcellas de que não tiram nenhum ensinamento.
Nas estradas, onde cilas foram applicadas, o balanço accusou
augmento de receita, em logar da depressão quo se receiava e
não seria do estranhar no primeiro momento. Si as estradas não
auferiram lucro directo do transporte dos cereaes, ou mesmo si
escripturaram um certo prejuízo, essa differença foi amplamente
compensada por outras fontes da receita, oriundas daquelle
trafego, mas impossíveis de serem descriminadas. Sem duvida
quem vendeu milho, feijão o arroz, adquiriu nas diversas praças,
onde offectuou a transacção, mercadorias em valor correspondente.
Ora, sabido que o transporte dessas mercadorias se faz geralmente por tarifas altas, e considerando também que esse accroscimo
do importação não teria existido sem aquollas transacções, comprchendo-se facilmente que essa renda, embora incorporada a outras
parcollas, derivou do transporto dos ceroaes. Feitas as contas,
apparece o saldo.
E nem pôde ser de outra maneira. Quem pretender tirar
lucros directos de todos os transportes, não está na altura de
dirigir uma empreza de caminhos de ferro, nem de comprehender as funcções sociaes e económicas desse instrumento de
progresso.
Um systema de tarifas só se aprecia pelo conjunctodos resultados.
Na sua organização entram, não raro, como elementos de renda
os transportes gratuitos.
Em regra, onera-se um pouco mais as mercadorias de maior
resistência para contrabalançar os prejuízos ou lucros insufficienteá,
provenientes de outros serviços, porém jamais, jamais em terra
bem administrada se deixa do transportar uma cert-t, producção,
uma certa particula da riqueza geral, sob o fundamento do não
colher a estrada um resultado immediato. A boa doutrina ó favorecer a vinda ao mercado de tudo quanto representa um valor,
attende a uma necessidade e fomenta um commorcio, mormente
quando se trata do um género alimentício ou de matéria prima
para uma industria.
Essa obrigação avulta ainda maus na vigência de um regimen
nefasto de privilugios, que submettem o publico á tyranoia do intermediário. Não La appello nem aggravo ; fecham-se todas as

•
válvulas, tra,nca-se a porta a todos os recursos, sonte-se horror &
menor concurroncia. E' o regimen da muralha chinoza.
Vala a pena ainda esclarecer um ponto, o vem a sor a confusão
que se estabeleceu entre o novo systema tarifário o o systema húngaro de tarifas por zonas, que serviu-lho impropriamente de baptismo.
Ponhamos de lado as palavras, e vamos ao fundo da questão.
A tarifa brazileira applica-se ás mercadorias, a bungara aos viajantes ; primeira diffcrença.
A tarifa, brazileira f> o justo moio entre a base inicial o o extremo pratico, alCim do qual a producção cessa. Na sua concepção, nos
seus fundamentos e nos seus effcitos ô fixa o única ; não admitte
zonas ou deixaria de sor unia tarifa media.
Não importa que a desvirtuem, desdobrando-a por extensas zonas; isto não desíróe de todo os princípios em que
assentou.
A tarifa hjungara, mais complicada, compõe-se de duas partes:
a primeira, applicada ao trafego local, comprehende três zonas:
de l a 10, de 11 a 15 e de 16 a 20 kilometros; a segunda, applicada
a um trafego longínquo, 6 dividida em 14 zonas, indo de 21 a 225
kilometros e além. O fim único dessas tarifas foi desviar o trafego
de Trieste a Fiume, concentrando, via Budapesth, as viagens pela
Hungria.
Não tem, como se vê, os fins altamente sociaes e económicos
da tarifa média braziloira, nem offerece no caso de uma basa
reduzida as compensações da renda indirecta, proveniente do trafego de retorno. Tarifa de conourrencia, meramente política, ella
ser assignala por constantes prejuízos, sendo de notar que praticamente sua organização approxima-se das tarifas dilferenciaes, conforme demonstra Ives Guyot. Assim é quo o custo de um bilhete
de 3a classe, começando por 20 a 40 centimos no trafego local,
attingo a 8 francos e 40 centimos a distancia de 226 kilometros.
•Não ha, portanto, paridade entre um e outro systema.
Fácil de ser adoptada com vantagem nas grandes redes e para
os transportes em massa, a tarifa média brazileira apresenta,
no omtanfe), suas difliculdades, quando encontra uma situação já
creada pela tarifa kilometrica, ou quando applicada successivamente a pequenas estradas tributarias.
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Tem-se illudido o primeiro inconveniente, repartindo o frete
por duas ou três zonas, o que não deixa de ser uma transacção do
bom senso. Para obviar o segundo inconveniente e evitar que a
aomma de duas ou mais tarifas médias redunde em um máximo
insupportavel, é mister que as estradas de trafego mutuo cheguem
a um accôrdo razoável no sentido de partilhar a tarifa média
na razão directa de seus percursos ou na inversa da intensidade
dos tráfegos.
A instituição da tarifa média, quebrando os moldes da velha
rotina, foi de resultados realmente sorpreliendentes.
A partir desse momento, a cultura dos cereaes entrou no caminho de um desenvolvimento assombroso.
Logo no primeiro anuo o valor do milho exportado só polo Estado do Minas, e até n.lli mtido nospaioes por não poder supportar
os fretes de transporte, attingiu a cerca de dous mil contos, o tros
annos depois já o similar estrangeiro, vencido na concurrencia,
não se aventurava a procurar os nossos portos. Sssa revolução
pacifica operou-so som alteração dos direitos da alfândega.
E' verdade que as remessas do interior, attingido um corto
gráo, tornaram-se estacionarias, e mesmo começaram ultimamente a decrescer, mas ambos os phenomonos encontram explicação na capacidade máxima do mercado o na diminuição do consumo das companhias de bondes, á medida que a tracção animal
vae sendo substituída pela tracção eléctrica.
Conseguintemento, o augmonto de direitos, em relação ao
milho, nada influo sobro o sou commercio, cumprindo ainda advertir que seus preços correntes, cm vez de subirem com o afastamento do similar estrangeiro, baixaram por effeito da concurrencia interna. A elevação, que pedi, teve por fim apenas consolidar esta situação.
O mesmo se dá com o feijão. As variedades baratas que formam a base da alimentação do nosso povo, são totalmente produzidas no paiz, sobresahindo como fornecedores dos grandes centros
de população os colonos allemães de Santa Catharina e Rio Grande
do Sul.
Os feijões de cores e outros que entram pela Alfândega, não são
os de uso diário ; são variedades especiaes, de pequeno consumo, e
que por seu preço elevado não estão ao alcance de todas as bolsas.
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Não passsam de um regalo a maior em algumas mesas.
Portanto, o augmeato de direitos sobre esse género, visando
a emancipação completa do mercado nacional, não affecta absolutamente a vida do povo. Em poucos mezes, e até com melhoria
de preços, a nossa lavoura pôde supprir as necessidades do consumo.
Quanto ao arroz, a situação se apresenta igualmente animadora. Sua cultura, dáhtes limitada ao littoral de Iguapo, sem progresso visível, começou a desenvolver-se prodigiosamente, como
a da bata ta e do milho, depois de inauguradas nas estradas de
ferro as tarifas baixas a qualquer distancia.
A producção dilatou-se logo pelas várzeas do intenior.
A prificipio grosseira, embora crescente, ella recebeu immediato impulso de lavradores intelligentes, que trataram de apparelhar-se com as mais modernas machinas para a cultura o o beneficiamonto do género. Já antes, para favorecer esse preparo o
romper as primeiras difflculdades, Silviano Brandão, em 1900,
havia montado cm Pouso Alegre por conta do Estado um grande
engenho central.
Em auxilio dos fazendeiros e tão interessados como elles,
acudiram industriaes e emprezas de transportes, fundando aqui,
alli, estabelecimentos com o mesmo fim, o deste modo, desbravado o caminho, tributada a importação, assegurado o lucro do
capita], generalizada a cultura nos Estados mais adeantados, o fazendeiro, depois de supprir a população do interior, foi rechassaudo pouco a pouco o competidor estrangeiro de todos os mercados, onde elle dominava sem resistência, e hoje, si algum ele• mento nefasto não vier perturbar essa marcha victoriosa, elle poderá, confiante nas condições excepcionalmente favoráveis do
nosso solo, concorrer dentro em breve aos mercados mundiaes.
Eis a influencia das boas tarifas aduaneiras e dos fretes razoáveis sobre expansão da riqueza; eis como uma medida salutar,
Concedida pelo então Ministro da Viação, o Sr. Severino Vieira, vae
conseguir em curto prazo transformar em exportador de arroz
um paiz que outrora importava a quasi totalidade desse género
alimen^cio n 0 valor de muitos milhares de contos.
Quem nol-o diz é a estatística aduaneira. Effectivamente, a
datar de 1900,a entrada do arroz de diversas procedências começou
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a declinar sensivelmente ao ponto do já em 1906 seu valor descer'
a 7.000:000$, e em 1907 a 2.000:000$ apenas.
Si porventura os Estados, enamorados dessa riqueza incipiente, não se apressarem a anniquilal-a com sous processos fiscaes, como soe acontecer, 6 de esperar continuo aquella progressão animadora. A emenda augmontativa do direitos teve por
fim apressar ossa evolução, mas Miando com lealdade, não a
considero indispensável ao nosso triumpho económico.
O que viria perturbar profundamente a marcha do trabalho
agrícola ô o favorecimento da entrada do arroz um casca, proposto
em má hora pela Commissão- de Finanças, sob o fundamento de
ser necessário á creação dos engenhos do benoflciamento.
E' inexacto ; o illustre relator não teria incorrido em erro tão
grave, si fora mais bem informado.
Na minha primeira exposição provei longamente o inconveniente da importação do arroz cm casca; importação quo, alóm de
tirar o principal estimulo a producção, tornaria artificial uma industria destinada a viver de seus próprios recursos.
Que a importação do arroz em casca sobre ser uma protecção
odiosa á lavoura estrangeira, não ó condição para se melhorarem os
processos de benefcciamento, ahi está para demonstral-o a fundação successiva do engenhos, dotados dos machinismos mais aperfeiçoados, nos Estados de Minas. S. Paulo e Rio de Janeiro, sobresahindo o engenho do Sr. Mattarazzo om S. Paulo, cujos productos ultimamente expostos nada deixam a desejar.
A multiplicação desses estabelecimentos no centro do commercio e da producção é um phenomeno correlato ao desenvolvimento
das culturas e á divisão do trabalho.
Ora, si o beneflciamento do precioso cereal está sendo feito, independente de favores, salvo os de isenção dos direitos aduaneiros
para os machinismos necessários ; si a iniciativa individual vai
attendendo aos interesses da producção o do consumo; si a lavoura,
principal interessada, rcpelle o auxilio dos especuladores incapa-i
zes de viverem sem o concurso do agricultor estrangeiro.a emenda
da Commissão, semelhante ao lendário cavallo de Tróia, só tem o
cffeito de introduzir nos reductos da nossa defeza as phalan^es inimigas.
Acaso pretende-se fazer deste paiz uma escala para a ex-
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pprtação do arroz da índia, ou um consumidor desse arroz, sorrateiramente introduzido aqui mediante a differença nas tarifas ?
Para chegar a semelhante absurdo não vale a pena exigir do
publico nem mesmo um sacrifício momentâneo. Antes favorecer
de uma vez a entrada do arroz beneficiado, porque ao menos ficariamos livres de uma certa praga de industrias, cujos interesses,
contrastando com os da lavoura, só se mantoem á custa do uma
campanha feroz contra aproduccão da matéria prima nacional.
Ouso, entretanto, esperar dos sentimentos patrióticos do eminente relator a retirada de sua emenda, tão seguro estou de que
S. Ex. não quererá assumir a responsabilidade de destruir os
esforços conjugados dos três governos de S. Paulo, Minas e Rio de
Janeiro, tendentes a minorar os effeitos da crise cafeoira pelo desenvolvimento da polycultura.
Em relação a outros géneros alimentícios, como alhos, batatas
o cebolas, já não se contesta que podemos suppril-os, rnas allega-se
que sendo esses géneros de fácil deterioração fornecidos apenas
durante a metade do anno, convém favorecer a importação dos si-t
milares estrangeiros durante o período de falta, afim de satisfazerem ás necessidades do consumo.
Para combater esse fútil argumento bastam os privilégios da
nossa natureza.
E' sabido que as época* do cultura no norte e no sul se alternam em sentido inverso ; isto é, quando de setembro a abril se fazem as plantações no sul, principiam as safras no norto ; e emquanto de abril a setembro se cuida das plantações no norte, effectuam-se as colheitas no sul.
Esse desencontro providencial das estações culturaes permitto
uma renovação constante de fornecimentos, propicia ao estreitamento dos laços de solidariedade entre os diversos Estados da
Republica.
A elevação do direitos, pois, quanto aos géneros de primeira
necessidade, de producção prompta, generalizada e abundante, não
pôde originar a carestia da vida.
Alguns algarismos. Em 1899 mais ou menos, a producção
visível de batatas no Estado de Minas não chegava a 40.000 kilos.
Applioou-Se o frete fixo o médio na linha da Sapucahy, que servia
á principal zona productora, e decorrido um anno já a producção
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exportada por aquella estrada olevava-se a .um milhão de kilo%
Aberto o mercado, a cultura expandiu-se, por outras zonas. Mais
tarde, no Rio de .laneiro, o infatigável administrador, Sr. Nilo
Peçanha, consegue da Leopoldina o abatimento da tarifa, o completa essa medida com a reduccão do imposto, que foi fixado em um
real por kilo.
Destes expedientes reforçados pelo gravame, afinal conseguido
dos direitos na alfândega, resultou só nos dous Estados uma exportação de 7.000.000 a 8.000.000 de kilos para o consumo das
cidades, no valor approxi.mado de 1.000:000$, sem fallar do abastecimento do commercio do interior.
Mais auspicioso ainda se apresenta o progresso agrícola no
Estado de S. Paulo, graças ao concurso do trabalhador ^italiano. No
ultimo relatório da Companhia Mogyana já o arroz, produzido
quasi todo poios antigos'processos, figura logo abaixo do cafC no
trafego de exportação com um algarismo que attesta o seu desanvolvimento prodigioso. Eis a marcha da producção no ultimo quinqucnnio :
1903
1904
1905
1906
1007

Kilos
302.349
128.701
2.801.749
3.366.216
10.991.274

A cultura do arroz, como a dos outros cercãos, está pois victoriosa, e tudo conduz a crer que em curto prazo seremos um
paiz exportador, salvo si o Congresso commetter o erro de favorecer
a entrada do arroz em casca para ser aqui beneficiado e por alto
preço consumido, sem proveito algum para o paiz.
Feitas as contas, a producção geral das batatas e dos cereaos,
quasi nulla ha dez annos atraz, representa hoje cerca de 30.000:00*}$,
algarismo importante que tende a crescer na proporção do augmento das culturas e do aperfeiçoamento dos processos de mecânica agrícola. Para essa divulgação estão contribuindo com
louvável esforço alguns homens de iniciativa e os governos de
alguns Estados, sendo de justiça destacar a acção intelligente do

Sr. Dr. Carlos Botelho, ex-secretario de Agricultura na presidência do Sr. Jorge Tibiriçá.
Garantido o mercado ao productor, estava vencida a principal
difflculdade, e tudo o mais tinha de vir fatalmente como corollario
de um principio que nunca falhou na pratica.
Embora não faça cabedal de serviços, pude ver coroadas de
êxito umas tantas medidas postas em execução de 1899 e 1901,
quando me coube uma parcella de responsabilidade na direcção
dos negócios públicos.
Si essas medidas, reduzidas por effeito de uma crise formidável a proporções modestas, houvessem produzido um desastre,
ainda hoje me estariam apedrejando ; como deram bons resultados,
ninguém o* leva em desconto de meus muitos peccados. Alguns
chamam-no sem ceremonia a si.
São scenas da comedia humana. Ha impostores quo se aprc-_
sentam na sociedade orgulhosamente enfeitados de serviços, do
plumas douradas o faiscantes gloriolas, a chocalharem os guizos
annunciadores de um falso mérito, mas si a gente for a despil-os
do que elles teem dos outros, deixa-os nus.

A illustre Commissão de Finanças acccitou em geral as minhas emendas, augmentando os direitos sobre os géneros alimentícios; rejeitou algumas sob fundamentos razoáveis, mas alterou
com infelicidade as propostas referentes á protecção das matérias
primas nacionaes, e, reprovando mais uma vez a política das
compensações, repelliu as centenas do reducções que tinham por
alvo corrigir os excessos da tarifa vigente, evitar represálias e
attenuar os sacrifícios dos consumidoras.
Destruiu um plano systomatizado e não poz em sou logar uma
concepção melhor.
« Em todo o parecer dominou a preoccupação de estreitar cada
vez mais as malhas da rede fiscal, e para chegar a esse resultado,
a commissão evitou a selecção entre industriaes naturaos e industrias íojrçadas, qualificou de luxo o mais simples conforto, o tornou
o verdadeiro luxo um privilegio de meia dúzia de abastados, contra
os interesses do próprio fisco.
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Manejando ainda o armamento bárbaro, o proteccionismo'
chegou ao ponto de crear a razão excepcional e desnecessária de
150 % para o óleo do margarina, quo na própria Europa se desenvolvo ao lado da industria dos lacticínios, sem attrito de inturessas ; e não contente com isso, impodiu que se riscassem da legislação aduaneira medidas attontatorias da garantia das marcas
de fabrica.
Kffectivamente, o código tarifário em vigor consigna na nota
130a: «que as rodas ou volantes dos moinhos pequenos pagarão
direitos em separado, como obras de ferro fundido não classificadas».
Esse injustificável dostaquo do rodas o volantes vê-se bem quo
foi feito a podido do algum íundidor a titulo de protecção a sou
ramo de negocio.
•
Mas como? Pôde um Congresso quo vota uma lei de garantia
do marcas de fabrica conferir decentemente a um estabelecimento
qualquer o direito de violal-a ? Por ventura podem se separar,
com intenções prohibitivas, peças de uma machina, que só é machina no seu conjuncto, constituindo uma propriedade commercial
amparada pela lei ?
Como poderá o fabricante estrangeiro assumir perante o comprador a responsabilidade do êxito, duração e funccionamento
regular de seus apparelhos ? Até onde nos levaria esse regimen
proteccionista? Porque se exceptuaram os volantes o as rodas,
e não se separaram também os eixos o parafusos ? Porque não
tributam â parto os desenhos dos livros e as caixas de papelão,
onde vêem acondicionados os productos ?
Si a tarifa se referisse ás peças avulsas, destinadas a concertos,
ainda se explicaria ; mas não, cila attinge ás peças componentes
da própria machina.
Ora, não admittindo a lei essa falsificação do producto alheio,
e vindo a despeito de tudo a machina completa, embora sobrecarregada de direitos extraordinários, ou deixando de vir por causa
dessa taxação absurda, não chego a comprehender onde está o<
lucro da tal industria nacional, e porque se impõe tamanho
sacrifício ao commercio'e ao publico.
Para acabar com essa anomalia quo" transforma o Estado em
agente de falsificadores, e faz pagar por uma peça secundaria uma
importância superior ao custo de todo o apparelho, propuz a sup-

•pressão da nota 130a; e qual não foi meu espanto, vendo a Commissão rejeitar a moralizadora emenda?
Não mereceram igualmente apoio as emendas tendentes a
identificar nossas fabricas do cerveja e de tecidos com a producção
da matéria prima nacional, e ou proferia que a Commissão rejeitasse-as de uma vez a conceder á lavoura favores insuficientes,
que nenhum effeito pratico produzem.
Ainda na emenda relativa ao sulfureto de carbono não logrou
a lavoura o amparo da Commissão. Fundamentando a necessidade
de combater energicamente a formiga, o mais temível ílagello da
zona agrícola, propuz a isenção de direitos, inclusive de expediente,
para esse artigo, na esperança de conseguir-se mais tarde que as
emprezas do transporte, no sou próprio interesse, o conduzissem
gratuitamente.
«
Grande demais para o infeliz productor era a migalha
sollicitada. No afan do complicar o processo aduaneiro e sustentar talvez uma industria atrazada, evidentemente artificial e
antagónica com o interesse geral, a Commissão classificou o sulfuroso em puro e impuro. Tributou o primeiro, precisamente o
único efflcaz contra a saúva, o por uma cruel ironia concedeu
ifenção para o outro, que nenhum resultado produz, dizendo ser
esse o melhor formicida.
Devo chamar a attenção do eminente relator para um oquivoco do parecer referonto aos artigos de seda.
A minha emenda foi dividida em duas partes: na primeira
propuz uma reducção immediata para todos os artigos desta classe,
e na segunda autorizava o Governo a fazer uma reducção maior
por occasiSo dos futuros convénios com ;t França, a Itália e o
Japão.
Si a ultima parte estava prejudicada em virtude de parecer
anterior, outro tanto não acontecia com a primeira, pelo quo cumpre á Commis^ão pronunciar-se no momento da votação.
Longe mo levariam as considerações sabre a maior parte das
redacções por mim propostas o rejeitadas no parecer, graças a um
mal entendido interesso fiscal. Sem forças para contrariar a corrente estabelecida, f.iço ponto neste capitulo, lamentando a divergência tfue MO separa do provocto relator; cu^a autoridade muito
respeito e acato.
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Oxalá me engane, e possam as doutrinas da Commissão levar»
nos ao maior gráo de prosperidade.
Ficou patente que o proteccionismo em voga limita-se á defeza
dos fabricantes, embora para isto sacrifique a agricultura, tirando-lhe o mercado da matéria prima; ao passo que eu queria poios interesses fabris na dependência da produeção agrícola, procurando harmonizar no mesmo pacto de solidariedade as duas
forcas propulsoras da riqueza nacional.
Fui evidentemente infeliz na minha tentativa.

Corramos agora pela Exposição Nacional uma vista rápida, o
ponhamos em destaque as licções contidas nos seus mostruários,
pomposamente annunciaclo.s pela imprensa diária.
Foi um dinheiro gasto som nenhuma utilidade.
Comprehende-se uma despeza daquolla ordem, quando a administração publica procura reunir os elementos para o estudo da
situação económica e os moios de melhoral-a, mas não foi isto que
se íez.
A primeira impressão recebida pelo visitante é a de que não
houve na organização daquelle certamen nenhum sonso pratico,
nenhum alvo commercial, nenhum espirito do investigação no sentino de orientar-se o Governo sobro a situação de cada producto,
seu preço corrente, os fretes que paga, os impostos que o sobrecarregam, as difflculdades com que luta e as medidas administrativas que reclama.
O Governo gastou milhares de contos, e continua na ignorância de tudo quanto devera sabei' de real interesse para as
classes laboriosas.
Si lhe perguntarem o que aprendeu alli; quaes as applicações,
a resistência, a utilização, os defeitos e qualidades das fibras expostas, quantas fabricas aproveitam essas fibras, qual o valor repiyjsuntativo do commercio interno e externo das centenas de variedades de madeiras exhibidas, qual o capital empregado na exploração da immensa variedade do minérios, a renda desse capital e a possança das jazidas ; por que motivo os estabelecinjentos fedoraes, fabricas e as estradas de ferro não consomem

— 31 —

d£ preferencia os lubrificantes de produeção nacional, qual a
ra/.ão porque centenas de productos figuram na Exposição e
não se apresentam no mercado, que medidas pensa pôr em pratica para remover os embaraços oppostos á circulação das mercadorias e ao aproveitamento dos recursos do solo; si lhe fizerem emfim qualquer pergunta nesta ordem de idéas, eu juro que elle não
saberá responder. E' um facto realmente extranho, tanto mais
quanto o Governo, que tudo ignora e pretende bem administrar
às cegas, julga desnecessária a creação do Ministério da Agricultura, a primeira e a mais importante das repartições do Estado.
Resultado: solo rico, povo e finanças pobres. Encerrada a Exposição, de todo aquelle deslumbramento passageiro ficará a lembrança do um paiz assombrosamente dotado pela natureza a contrastar com a et erna penúria de seus habitantes. Dir-se-ia que
o homem não correspondeu aqui á grandeza da obra divina. Não
ha experiência que lhe sirva do lição. Orgulhosos do monumento
de suas instituições, onde a par das grandes conquistas liberaes
pullulam erros formidáveis, os responsáveis pelo infortúnio do
povo não vacillam em sepultal-o nas ruínas, de preferencia a corrigir as leis que contribuem para este estado de cousas. Não lhes
bastam vinte annos de pratica, que são vinte annos de amarguras
e decepções. Sahidos revolucionariamonto de um nefasto regimen
unitário, os legisladores atiraram-nos a um regimen mais nefasto
ainda, não de decontralização puramente, mas de independências
e hostilidades colloctivas, de balbúrdia e dissolução, de olygarchias e aventuras, de vergonhas c disparates, regimen onde a
escolha para o alto cargo de Presidente da Republica, longe de
se apoiar na selecção do mérito ou na victoria de um ideal
político, obedece a combinações subalternas, sujeitando o paiz
a todas as sorprezas imagináveis.
No afan de derribar o passado, confundiram no mesmo ódio
as noções distinctas de unitarismo c unidade, e querendo acabar
cojn a centralisação, acabaram também com o principio do unidade no governo e no corpo das leis, principio que fundamenta e
caracteriza a organização das sociedades cultas,, sobretudo das
que se regem pelo systema federativo.
No fazer esse trabalho de enxertia, transplantação e retalhamento de constituições diversas, mutilando-as ou quebrando a
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. harmonia de suas disposições, acabou-se por aleijar o organismo
'.,.da'-iíação e inutilizal-o para a realização de seus altos destinos.
Deveríamos ser a maior potência agrícola, industrial e
financeira do globo, e, no entanto, somos talvez o paiz que menor
quociente económico apresenta.
Uma comparação basta. Ao passo que a Republica Argentina,
com uma população de seis milhões de almas e uma exportação no valor de um milhão e quinhentos mil contos, apresenta
um quociente de 250$ por cabeça, o Brazil com uma população,
do vinte milhões e uma exportação apenas no valor de setecentos
mil contos, apresenta um quociente económico de 35$, isto é, uma
capacidade productora sete vozes menor em uma terra onde
existem evidentemente maiores recursos naturaes.
Eis porque, sentindo onthusiamo por minha pátria, não a sinto
pelos homens que a dirigem. Defeito do raça? Não; defeito do
instituições, como adeante provarei, quando estabelecer o nexo
entre a organização política e o desenvolvimento material. A
supremacia das nações se mede realmente por ahi, e não pelo
poder offensivo de suas baterias.
Sempre que a força material não estiver apoiada na força
financeira, a marinha de guerra na marinha mercante, as armas
de defesa na usina installada no próprio território, a organização
militar está invertida pela base e o paiz á mercê de um inimigo
poderoso.
A simples expressão numérica do poder militar, sem aquolla
base económica, é uma illusão dos sentidos. Para que um povo seja
cffectivãmente forte é mútcr que elle comece por só tornar elfectivamento rico.
Máo grado as apparencias, não é esta a situação que a feira da
Praia Vermelha nos apresenta.
Em mim ao menos o sentimento que ella despertou foi um
mixto do satisfação e tristeza ; de satisfação por ver quanto nosso
paiz pôde sor poderoso e opulento; de tristeza, por ver quanto oAIe
(5 fraco c pobre.
Não ha listado, ainda o mais modesto em população e tamanho,
que não co.iteuha em sou seio us elementos necessários p_ara uma
grande prosperidade. Mas de que sorve apresentarem elies tantos
.zuinoraes, tanta madeira, tanta flbra, tantas raízes medicinaes,

Vantas plantas oleiferas, tanto material nos três reinos
rezas, si tudo jaz inaproveitado no seio da terra ou no fundi
selvas ? Si nada daquillo tem preço ? Si nada pôde vir ao mercado ?
Si os fretes e impostos concorrem para inutilizar a exploração da
propriedade ?
Outrosim falla-se com orgulho de nosso progresso industrial,
trazendo-o para justificar os gravames da política aduaneira.
No género dos artifícios, o falso proteccionismo não podia
ostentar cousa melhor. De facto, quem observou a exposição dos
Estados do ponto de vista nacional e no conjuncto de suas secções, ha
de concordar que u organização económica do nosso paiz se resume nisto : de um lado industrias sem matéria prima, e de outro
matéria prima sem industrias.
O proteccionismo encheu-nos de fabricas de ferro, do chumbo,
de biscoutos, de papel, de tecidos, de carros, de chapéos, de perfumarias, etc., mas toda a matéria prima que ellas empregam, o
mineral, o trigo, a cellulose, a seda, ala, o linho, a juta, o cânhamo, o feltro, as essências, tudo vem do estrangeiro, já preparado e favoreci do pela tarifa, com evidente sacrifício na maior
parte dos casos da nossa riqueza territorial c do balanço internacional dos valores.
Apenas uma faliricn, -h; t^iilos He lá, 110 Rio Grande do Sul
faz honrosa excepção a csna iv.gi-a. Deixo de tomar em consideração as amostras de seda o outras industrias da mesma natureza,
que não sahiram do terreno das curiosidades e tentativas.
K' no combate a esse proteccionismo, inimigo do trabalho rural,
dos recursos internos, do conforto da população o das boas iinani.-as, que eu emprego as ultimas energias do meu espirito.
A Exposição Nacional veiu salientar mais uma vez a necessidale imperiosa de não se adiar por mais tempo a installação do
Ministério da Agricultara. A principal duspezu. esr.á feita, resta
aproveital-a.
. :•;' nos edifícios da Praia Vermelha, ó.iustamente alli laquelles
vá tos silões e ele/antaá pivilhõ>; qun deve 1'unccionar o ministério mais ut'l do quantos se podia crear; é alli, cercado de musêos,
de laborator os, de colleccões du matérias primas e pro:issionaes
competentes, contractados no estrangeiro, ó alli, que deve funccionar a repartição onde se elaboram realmente as finanças, o

- 34-

vasto apparclho administrativo que cuida da produeção, do com-'
mercio e do desenvolvimento da riqueza, a pasta de que dependem
os demais departamentos do Estado, a que joga do, perto com os
interesses conectivos, defende a produeção, impulsiona o trabalho
o encerra em si os fundamentos de nossa futura grandeza.
Nenhum serviço publico excederia em importância á creação
immediata desse departamento. Aproveitando para isso o immenso
cubedal reunido na Exposição, cumpria iniciar a organização do
musêo permanente de matérias primas, por secções, com indicação
da procedência do cada uma, afim do servirem de base a immediatas
pesquizas no laboratório, á propaganda commorcial, ao estudo de
sua exploração s.vstemaica e de sua? applicações industriaes, de
modo a fazer do governo um centro de informações, de ensinamentos e conselhos, e bem assim o guia pratico do productor,
pondo-o em proveitoso contacto com o cominorcio do mund"o.
Não é outra a solução radical do problema económico. Ella se
resume neste simples aphorismo: dai mercado remunerados aos
productos, favorecei o trabalho, e podeis cruzar os braços,
deixando o povo entregue ás leis naturaes do capital e do
credito.

A maior parte dos oradores e publicistas, que se pronunciaram
não só contra o projecto, rnas ainda contra os seus intuitos, trouxe
o exemplo dos outros povos para demonstrar o exaggero das
tarifas verdadeiramente proteccionistas, isto é, daquellas mesmo
que recahem sobre industrias e culturas com raizes no nosso
solo.
Todos incorreram no mesmo erro. Não viram o problema no
sou conjuncto, desprezaram as circumstancias peculiares do cada
povo, deixaram de parte a organização política, puzeram em confronto situações heterogéneas, esqueceram a influencia das leis
sobre os costumes e dos costumes sobro as leis, deixaram de con^iderar os factores de resistência que- alteram o neutralizam os effeitos da boa sciencia económica, alinharam dados ostatisticos o
deram-se ao trabalho afanoso de comparar algarismos que repreyentam o resultado complexo de situações diametralmente
oppostas,

Ha positivamente um caso brazileiro, diverso do caso allemão,
do caso inglez, do caso portuguez, do caso francez, norte-americano ou argentino.
Os casos dos outros povos podem se comparar entre si ; o caso
brazileiro é único no mundo, porque é a violação das leis de harmonia e do equilíbrio ; é um caso teratelogico, é positivamente um
monstro.
A modalidade do proteccionismo entre nós deriva da organização política, 6 uma consequência dos defeitos do regimen.
De 15 de novembro de 1889 para cá o proteccionismo tem exercido nos nossos destinos um papel providencial, preponderante,e até
hoje não comprebondido. No seu próprio exaggero foi um orgam
de defesa, adaptado a um aleijão para restabelecer o equilíbrio do
funcciotiameiito de seus órgãos. Elle uttenuou ato certo ponto os
vícios do systema circulatório, impedindo a paralização da vida.
Fomos salvos, não pela sabedoria consciente, mas pelo instincto inconsciente. Effectivamente, a partir da campanha abolicionista, a sociedade brazileira entrou cm um periodo de agitações
e reformas em que a precipitação, a inexperiência e o reaccionaaismo tiveram magna parto; não vingaram sómonto as boas idéas;
destruio-se muita cousa que devera ter perdurado e introduzio-se no
corpo das leis fundamentaes muita disposição má, cujos fructos
amargos estamos provando.
Assim é que os princípios reguladores da soberania nacional,
da unidade política, da formação da riqueza, foram sacrificados
a um regimen tributário defeituoso e a uma autonomia bastarda,
que não encontra símile em nenhuma legislação conhecida.
Tudo se fex, para inutilizar o estorço do capital o as franquias
da liberdade ; nada se fez para defender o contribuinte dae extorsões illegaes dó poder publico. Ora, era urn paiz anarchizado, onde
a confusão estendeu-se a todos os ramos da administração, onde o
augmento prodigioso do curso forçado desmoralizou a moeda, onde
ou impostos de exgortação, os impostos de transito, a carestia dos
fretes, a tributação interestadoal e a tributação inter-munieipal,
desencadeados a um tempo sobre os mercados, puzeram o productor em estado de sitio e organizaram a luta fratricida ; em
um paia* como este, si o proteccionismo não tivesse provídeficialmente sucgido do seio da anarchu pa>i?<t corrigir os efiseifcw
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desse attentado monstruoso, a Republica, amaldiçoada pelo povo,
apedrejada pela multidão faminta e sem trabalho, teria succumbido na voragem de s?us erros.
Sim ; foi o proteccionismo na sua forma violenta e feroz que,
atravéz das discórdias civis, salvou a revolução de 15 de novembro.
O braço forte de um guerreiro podo esmagar as reacções materiaes dos partidos, ma.s teria sido impotente para sustar o desmoronamento da sociedade, sacudida em sua base pela r,;acção da
miséria no paroxismo do desespero.
Uma vez provado que o estatuto de 24 de fevereiro offerece
as maiores resistências ao desenvolvimento normal da fortuna
publica e privada, será fácil conceber o motivo pelo qual a producção nacional exige auxílios extraordinários para poder supportar a concurrcncia estrangeira, beneficiada por prémios, pela
barateza de transportes e por isenções de impostos.
Emquanto que nos paizes europeus, nos Estados Unidos e ate
mesmo na Argentina um proteccionismo, relativamente moderado,
é sufflciente para amparar aproducção, entrenós desgraçadamente
é preciso que elle cresça de intensidade e assente em direitos
aduaneiros a tal ponto elevados, que possam cobrir os nossos erros,
contrabalançar as perseguições do fisco, transpor os obstáculos
oppostos ao trabalho, dominar as resistências creadas ao progresso
e permittir aos productores o minguado lucro que elles vão pedir
com insano sacrifício á fecundidade da terra.
Eis a philosophia dos factos. Todo o effeito tem uma cauga.
Para se conhecer os phenomenos complexos quo dirigem os destinos de um povo, é preciso não abstrahir do regimen poiltico de
onde elles decorrem.
Pensar que alguém possa, por um capricho da intlligencia,
impor á sociedade o ónus de uma protecãonão reclamada imperiosamente pela lei da necessidade, 6 fazer uma injustiça ao senso
commum. Ninguém se prejudica por simples prazer; ningueçi
se cria uma situação diflicij, sinão paaa evitar uma situação peor.
O instincto dirige o homem no meio dos perigos. O facto de
não conhecer a origem de seus males e as leis que regem os seus
destinos, não prova a inexistência desses males, nem impede a
ftui'cha para esses destinos.
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Assim como no systema physico do universo, collocado acima
do poder humano, os phenomenos se produzem independentemente
da ignorância ou do conhecimento de suas causas, também na
ordem social, fructo da organização humana, o mesmo se dá; mas
aqui não se trata de Ijis eternas, aqui a determinação de um
facto e suas origens tem sempre a vantagem de provocar cedo ou
tarde a intervenção benéfica dos responsáveis.
Aocentuemos, pois, que o proteccionismo, qual o temos com
todos os seus excessos, na j foi simplesmente um producto da irreflexão dos legisladores e da ganância dos industriaes ; elle se formou
no seio das instituições políticas como órgão de compensação e
defesa, opposto aos elementos de dissolução, contidos no pacto federal. Poda-se atacal-o por não ter obedecido a um systema
lógico e racional, mas ó impossível condemmil-o sem lavrar a
condemnação do próprio regimen.
Elle foi uma moléstia necessária. Cresceu no organismo da
riqueza como um coração que se hypertropliia, afim de resistir ás
desordens do apparelho circulatório.
Foi, graças a essa forga mysteriosa de recomposição e adaptação
dos órgãos ao meio mórbido, que a nação conseguiu manter até
hoje, embora com sacrifício, o seu equilíbrio político.
Ha, entretanto, um limite do resistência que nos aconselha a
não abusar das forças reparadoras da natureza.
Por felicidade nossa, a prodigiosa vitalidade orgânica dou-nos
tempo para reflectir e conjurar o mal, salvo si nos entregarmos ás
illusões de um optimismo cego e por demais confiante.
Eis porque, aparteaado o illustre representante por Santa Catharina, o Sr. Paulo Ramos, cuja palavra ouço sempre com muito
prazer, eu disse que não admittiao cotejo de nossos direitos aduaneiros com os de outros povos. Eis ainda porque neste particular
dispenso a linguagem enganadora das estatísticas, o prefiro por
meio da observação adaptar os princípios da sciencia administrativa ás condições peculiares do nosso organismo.
Ninguém mais do que eu lastima o rigor excepcional do nosso
processo proteccionista, mas é forçoso reconhecer nesse rigor uma
consequência de alguns preceitos e omissões no nosso estatuto básico.
Façamos um pacto. Si os illustrados impugnadores do proteccionismo exaltado conseguirem afastar do nosso regimen político
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os cmppcilios accumulados no caminho da producção, serei um con«
vertido ao programma dos favores raodorados.
Quereis ura proteccionismo segundo o molde allomão, francez,
americano ou suisso ?
Nivelas as nossas condições com as daquelles povos ; supprimi
da Constituição os impostos de exportação, acabae com os impostos
entre os Estados e municípios, dae-nog os mesmos fretes de transporte, cortaede caminhos a região productora, aboli os pedágios,
estabelecei do facto a livre permuta das mercadorias em todo o
território da Republica, acabae com os monopólios que, á sombra
dos privilégios offlciaes, perturbam os benefícios da concurrencia
interna, espalhae a instrucção primaria, profissional e technica»
distribui em profusão sementes e plantas, fundae estabelecimentos
agrícolas o postos zootechnicos ; em uma palavra, dae mercado
remunerador aos productos, e quando tiverdes conseguido a oqui
valência das condições, proponde um proteccionismo moderado, e
eu desde já vos hypotlieco o meu apoio.
Vereis então que o problema do povoamento se reduz a um
problema de salário, mercado e valorização da terra ; vereis que
os vinte milhões de brazileiros que ahi vegetam na indigência,
teom capacidade para uma producção vinte vezes maior; vereis
que o Brazil, com esses mesmos caboclos, tisnados ao rijo sol do cêo
americano, não terá nada a invejar ao mais rico povo do mundo.

Sempre que se agita uma questão económica n financeira, vem
á baila a estatística dos outros povos, e bem assim o exemplo da
federação suissa ou americana. Isto importa era exigir o mesmo
effeito de causas differentes, porquanto nosso regimen, fundamentalmente adverso á prosperidade publica, não s> emparelha com o
ragimen europeu, nem com o regimen norte americano.
Si não, vejamos.
Na America do Norte a constituição prohibiu expressamente
os impostos de exportação; aqui elles são a base dos orçamentos dos Estados.
Lá, portanto, a liberdade, aqui a escravidão,
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E, sendo assim, como tirar de dous regimens antagónicos a
equiparação das medidas económicas o dos auxilies aduaneiros ?
Acontece ainda que o vicio orgânico da nossa Constituição desdobra-se em obstáculos constantes a uma boa e sã política admiiiisnistrativa. Assim é que o fisco se converte em parasita do
proteccionismo para tornal-o odioso e diminuir-lhe os benefícios.

O Congresso eleva os direitos sobre a madeira para dar ao
productor uma margem de lucros ?
Immediatamente os Estados absorvem esse lucro, elevando
com enthusiasmo as taxas de exportação.
O Congresso augmenta os direitos sobre a manteiga e-trangeira ? Immediatamente o Estado mais interessado- flo desenvolvimento dessa industria eleva de quatro a 20 % o imposto sobre o
similar da sua producção, com esta circumstancia; applioa aquellas
taxas, conforme o tamanho das latas de acondicionamento ; as
latas grandes pagam 4 %, as pequenas 20 % .
O Congresso tributa a carne, afim de reservar o mercado interno para o gado nacional ? Immoiliatamente as municipalid ides
tendo á frente o Districto Federal, dirigido por um proposto do
Governo, decreta que só pôde ser consumida na S'ia circumscripção
territorial a carne da rcz abatida nos seus matadouros.
Ora, desde que se prohibe o comrnercio de carne verde entre
Estados e Municípios, qual o futuro da industria pastoril?
Para justificar esse attentado contra a liberdade do commercio, esse escândalo ora favor de um grupo do monopolistas, essa
violência aos intere-ses geraes do paiz, esse ataque a prospnrida.ie
publica e aos direitos dos cidadãos, invocam-so as finanças muoicipaos e as necessidades da hygiene.
Primeiro que tudo o direito de tributar e crear rendas não
colloca a administração municipal íora da organização politica.não
lhe concede foros de independência. Sem duvida <J licito ao Governo municip il lançar impostos sobre os negócios, mas não lhe é
'licito distinguir a procedência das mercadorias.estabelecer alfândegas, impedir, directa ou indirectamente, o commercio uo qualquer
género alimentício proveniente dos Estados ou de outros municípios, ou mesmo do estrangeiro, cumprindo-lhe tão somente exigir
quo BB apresente cm perfeito estado da conservacilo,
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Esse commereio não faz parte de sou interesso peculiar, não«
constituo um privilegio seu; transpõe nas suas causaso nos seus offeitos os limites do território, o vae affectar o interesse geral, que
elle não tem autoridade para prejudicar.
A condição do perfeito estado de conservação verificase pelo exame looal e pela fiscalisação inicial.
Esso direito de exame para garantia da população 6 amplo,
indiscutível, immanonte ao poder publico; a falta desse exame
torna passível de censura a autoridade desidiosa, mas não suspende
o direito de ninguém. Quando o governo municipal deixa de fazer
esse exame, ou quando não o pode fazer, por estar a fabrica fora
do circulo de sua jurisdioçã.o, tom iogar a intervenção simultânea
do Estado e da União.
Nessa matéria a autoridade federal prevalece sobre todas. A
hygiene é uma e única, porque si um mal tem origem, nem sempre
tem o seu campo de acção limitado ; pôde em cenas circumstan
cias irradiar-se, ameaçar a collectividade e victimar a população
nos pontos muis distantes do foco inicial.
Por isso a hygione não admittc solução de continuidade ; onde
cessa a hygiene local, começa a hygiene geral, e onde quer que a
autoridade local se mostre impotente para debellar um perigo publico, tem Iogar a intervenção da União em nome da soberania
nacional.
Nestes termos, a questão do commereio das carnes verdes,
como de qualquer outro género alimentício, reduz-se a um acto de
fiscalisação. Mas então, porque não cumprem os diversos ramos
da autoridade publica esse dever elementar? Que impede sua
acção '! A falta de leis ? Pois façam as leis ; não foi para outra
cousa que se inventaram os corpos legislativos. Inadmissível 6 o
processo de corrigir a desídia dos mandatários do povo, creando
cada um para o seu uso leis que importem na revogação das garantias fundamentaes do contracto social.
Querem o exemplo nos listados Unidos? Alli tamb,;m só tem
amor á vida, alli também se respeitam as conveniências da saúde
publica, alli também vigora o principio da descentralização administrativa, e no emtanto alli prosperam sem estorvo os maiores
empórios de carne, verde ou conservada, graças á circumstancia
de poderem esses géneros transitar livremente e ser livremente
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negociados, não só em toda a extensão do território nacional, como
ainda nos pnncipaes mercados do globo.
A intervenção da União e dos Estados interessados limita-se á
fiscalisação dos matadouro*, fabricas o estabelecimentos commerciaes, podendo a autoridade prohibir unicamente a venda do género
reconhecidamente nocivo e impor as penas da lei.
Nem os abusos e descuidos, quer da parte dos industriaes, quer
da parte das autoridades, serviram jamais de motivos para extinguir-se uma fonte de riqueza. Em taes casos entram em acçio os
freios do apimrelho administrativo no sentido do moralizar e punir
os culpados; e eis tudo.
Que a lei do Districto Federal visa a defesa de interesses subalternos ; que a saúde do povo não está em causa ; que a bandeira
de hygieno serve apenas para cobrir uma carga suspeita, isso resalta dos factos.
Porventura, o governo municipal prohibiu em nome ila saúde
publica o consumo do xarquee das carnes preparadas, provenientes
dos Estados e at;; mesmo dos paizes estrangeiros? Accaso fez elle o
exame das rjzes abatidas naquelles centros procluctores? E si esses
géneros, procedentes dos pontos longínquos, podem ser negociados
aqui seai risco evidente para a população, porque se faz excepção
contra a carne verde, vinda até de logares visinhos, onde a fiscalisação é facillima ?
Porque violar a liberdade de commereio, desde que o género se
apresente em boas condições de salubridade ? Por que motivo a autoridade competente não examina esse género?Não quer ? Não pôde?
Que tom com isso o productor ?
Sabemos aliás que essa fiscalização no município ou fora delle,
aqui como em toda a parte, 6 uma simples ficção, embora útil; 6 um
meio de tranquillizar o espirito publico, fazondo-o acreditar que um
poder superior zola por sua segurança.
Neste particular mais vale a sabedoria de cada um que a vigilância oiiicial, tão dispendiosa quanto apparente.
Por qualquer face que se encare a lei violenta da Municipalidade do Districto Federal, ella se desdobra em aspectos novos de
uma gravid ule excepcional.
Prohibindo o livro commereio de carne verde, ossa lei do
mesmo golpe acaba com os grandes estabelecimentos frigoríficos,
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fere no coração a industria pastoril, fecha ao Brazil os mercados
externos, e destróe um dos mais importantes ramos da riqueza de
um povo.
Como será possível fundar entre nós os grandes matadouros
contraes ? Onde estão os compradores ? No seio do paiz ? Não ; pois
a lei não o permitte. Fora t Também não, porque, tendo o paiz
fulminado com a suspeita a sua própria mercadoria, não a querendo para o consumo da sua população, a pretexto do não ter sido
flscali« ida a matança, não pôde exigir que os paizes bem governados a acceitem nos seus mercados.
E não ha recurso possível, visto como o Supremo Tribunal ainda
ultimamente sanccion m essa monstruosidade, legalizou a luta intestina, revogou a liberda lê de commarcio, confundiu a noção de
fiscalização com a da soberania politicj,, e tornou-se cúmplice de
mais um attentado contra os interesses da nação.
A conclusão que se tira disto e de outros factos adeanto apontados 6 que a protecção aduaneira, corno qualquer outra política
econjmica, encontra nas anomalias do regimen actual o maior entrave á fructiflcação de suas medidas.
Perdôe-me a Gamara dos Srs. Deputados interromper de vez em
quando com exame de detalhes o curso de minha exposição sobre
tarifas. São factos qu'e se prendem, galhos da mesma arvore, viboras do mesmo ninho ; e eu tenho necessidade de exemplos suggestivos para reforçar meus argumentos o prevenir a objecção dos
que vejam no meu libello a explosão de injustas coleras.
Voltemos aos impostos de exportação.
De tal modo elles viciaram o nosso organismo que ainda recentemente, para resolver uma crise de superproducção de café,
alguns Estados crearam a sobre-taxa de três francos por sacca, elevando, com o concurso da pauta, a cerca de 20 % o imposto que
pesava sobre esse producto.
Vale a pena consignar no presente estudo o resumo dossa operação, dada a influencia por ella exercida sobre a nossa vida.
Poucos annos depois de proclamada a Republica, o como consequência do uma serie de actos e acontecimentos, que não vêm ao
caso lembrar, o cambio começou a cahir bruscamente e de um
modo continuo.

6 ouro tomava-se, pois, cada vez mais caro, e convertido em

'maior quantidade de papel, augmentava nessa espécie o preço dos
productos, dando uma illusão de augmento de seu valor.
Ponhamos ao alcance do publico a explicação do phenomeno.
A moeda, com que o estrangeiro nos paga, é ouro, e como o ouro
não circula directamente aqui, entrega-se ao productor o seu valor
correspondente em nossa moeda.
Ao cambio do 27 dinheiro^ antigo padrão do nossa moeda, a
libra esterlina valia 8$889.
Supponhamos agora que o fazendeiro vonde urna arroba de café
por uma libra esterlina e precisa comprar um chapéo ou qualquer
outro objecto do custo equivalente á libra Elle recebe 8$889 pçlo
café e paga 8$889 pelo chapéo. Si o chapéo custar menos, a economia resultante em papel vale o correspondente em ouro, e tem
o poder acquisitivo que o ouro lhe transmitte.
Caso, porém, o cambio baixe successivamente a 20,15 10 e6dinhoiros, e o custo de uma arroba de café continue a ser uma libra,
o fazendeiro recebe por esse custo 12$, 16$, 20$ ou 40$, conforme a
taxa, do cambio.
Sua fortuna, todavia, não augmentou sinão apparentemente,
porque si elle for ao mercado comprar o chapéo ou qualquer outro
objecto de valor correspondente á libra, elle paga 12$, 16$, 21$ ou 40$
em vez dos 8$889 ao cambio de 27. Ao contrario do que muita gente
pensa, os salários e preços do movimento interno relacionam-se com
aquelles valores, o elevam-se tanto mais quanto mais augmonta a
depreciação do meio circulante.
Eis porque a vida encarece á medida que a moeda se desmoraliza e vae perdendo o seu podor acquisitivo; e tanto é assim que a
moeda divisionária de cobro já desanpareceu da circulação.
E quando mesmo se venha a ganhar maior salário, não crescendo este na mesma proporção do ágio do ouro, elle se torna afinal mais insufflcíente como força acquisitiva do que quando era
menor a um cambio favorável.
Km vez de fazendeiro diga-se agora povo, e em loijar do café
e chapéo diga-so exportação e importação, e ahi temos a permuta
commercial do Brazil com as outras nações. E' o que se chama
propriamente o balanço do commercio, pelo facto de referir-se á
troca de effeítosi mercantis. Esse balanço é uma parto apenas, em-
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bora a mais importante, do balanço geral ou internacional dos valores, com o qual muita gente o confunde.
E' esse balanço geral, que abrange não só as mercadorias, inclusive as de contrabando, que não figuram nas estatísticas, mas
também as remessas dos colonos e viajantes, os capitães introduzidos por meio de empréstimos e operações industriaes, os juros e
amortizações da divida publica, os dividendos de companhias, os
pagamentos e recebimentos de toda a espécie, é esse balanço, enfim,
de todos os valores importados e exportados, expressos em ouro, que
determina a situação do mercado monetário. Si a quantidade de ouro
entrado iguala ou excede a quantidade do ouro sabido, tem-se o equilíbrio entre a offerta e procura, a igualdade do valor entre o ouro e
opapel, o par do cambio, a conversão monetária sobre a sua única base
verdadeira e estável, isto 6, a circulação do papel ao lado do ouro
sem o concurso de qualquer apparolho administrativo.
A estabilidade desta situação depende unicamente de ser permanente o saldo em ouro, e não o effeito temporário de empréstimos,
que, uma vez esgotados e não renovado?, descobrem o déficit, o qual
logo se annuncia por um excesso de procura, e portanto pela queda
do cambio. O saldo em ouro applica-^e então á novas emnrezas no
seio do paiz, quando encontra collocacão remuneradora a altos juros, e tal ó o caso dos listados Unidos, ou quando não encontra esse
emprego, emigra para os paizes que lhe offerecem bons e seguros
rendimentos, e tal <5 o caso da Inglaterra, da França, daAllemanha,
da Suissa, da Bélgica e da Hollanda.
Si, porém, o balanço internacional de valores for contra nós,
isto é, si em vez de sobras vcriflcar-se a falta do ouro, a procura
excede a offerta, e tanto maior é esse desequilíbrio, tanto maior é
o ágio do ouro e por conseguinte a queda do cambio. Qualquer
apparelho que então se invente para sustentar o cambio só pode
funccionar á custa-de artifícios, que redundam afinal em grandes
prejuízos para o thesouro. E' pelo conjuncto desses motivos que
qualifico do erro gravíssimo a quebra real do padrão monetário
por intermédio da Caixa de Conversão que, interrompendo o curso
da valorisação do meio circulante, fez retroceder o cambio de 18
para 15 dinheiros e, sem evitar a baixa, reduziu definitivamente
a cerca de metade o poder acquisitivo de nossa moeda, com evidente
sacrfílcio da riqueza nacional.
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Foi um acto de fraqueza, sinão falta de comprehensão do pheiiomeno monetário.
A subida do cambio, lenta e constante, como convinha e estava
se opjrando, não era consequência de nenhum saldo internacional,
como pensava muita gente, em cujo numero figura o illustre exMinivtro da Fazenda, o Sr. Leopoldo de Bulhões. Esse erro provém
da confusão muito vulgar entre balanço commercial e balanço geral
dos valores, ou balanço internacional. Pôde haver déficit commercial no circulo das transacções sobre mercadorias c haver no emtanto o saldo internacional em virtude dos supprimentos fornecidos
por outras verbas do balanço geral. JS' o caso da Inglaterra, onde
aquelle déficit 6 coberto pelo retorno de capitães, dividendos de
emprezas e juros de empréstimos espalhados pelo mundo inteiro ;
é ainda o caso de paizes como a Itália, onde o desfalque commercial
é amplamente compensado pelos gastos dos viajantes no seu território e pelas remessas das economias de milhões de emigrados esparsos cm todos os paizes da America.
Inversamente, pôde haver saldo commercial e déficit internacional. Nesse caso os mesmos factores da importação de ouro, que
actuam para o equilíbrio da situação monetária na Inglaterra e na
Itália, influem agora como factores de exportação no sentido de
absorver aquelle saldo, deixando um déficit maior ou menor, cuja
medida ó dada pela depressão de taxa cambial. Tul é o nosso
caso.
Para que no Brazil haja o saldo internacional, 6 preciso que
o saldo commercial seja bastante volumoso para supprir outras
correntes de exportação do ouro o deixar um excesso, ou pelo
menos estabelecer a equação dos valores no mercado monetário.
A existência deste saldo internacional, condição essencial para
a conversão do meio circulante, implica forçosamente na paridade
do cambio, que 6 a expressa j do equilíbrio entre a offerta e a
procura. Emquanto este s:ildo não existir 6 mathematimente impossível a equivalência do ouro e do papel, façam quantos decretos
quizeram.
Também quando este saldo intern icional for uma realidade, não
se precisa de decreto algum para fixar o cambio, seja qual for o
padrão monetário. Este padrão inílue apenas no sentido de tornar
ifaaior ou menor o poder acquisitivo da moeda. Ao camMo de 27

— 40 —

são precisos 8$889para adquirir uma libra esterlina, ao cambio de'
15 são precisos 16$. Eis tuJo.
Conseguintemente, a valorização da moeda, oxpressa pela alta
paulatina da taxa cambial, não póJe provir de um saldo internacional, primeiro porque a depressão da moeda já é a negação desse
saldo, segundo porque esse saldo é inseparável da paridade do
cambio. Uma cousa importa em outra.
O duplo phenomeno da queda ou da subida gradual do cambio
tem a mesma explicação. Roto o equilíbrio do mercado dos valores,
a taxa do cambio 6 proporcional á intensidade do excesso da procura sobre a offerta.
A' medida que essa intensidade augmenta, augmenta igualmente o ágio do ouro e o cambio vae cahindo; á medida que essa
intensidade diminuo, diminuo na mesma escala o ágio do ouro e
o cambio vae subindo.
O período mais tormentoso da Republica, período de luctas e
calamidades que teve o seu desfecho no funding-loan, assignalou-se
pela queda constante do cambio ato a taxa Ínfima de seis dinheiros
por mil róis. A partir daquelle acto, as íinanças melhoraram, a
política entrou em uma phase menos agitada, e o augmento do
saldo commercial consecutivo ao incremento da producção, diminuindo pouco a pouco o déficit internacional, foi tornando menos intenso o excesso da procura, e bastava esse phenomeno para ir diminuindo as exigências dos portadores do ouro, e, portanto, para fazer
subir o cambio.
Com qualquer objecto dá-se o mesmo. O mesmo chapéo do valor
normal de 8$ pôde custar 20$, 40$, 60$, conforme for a um
tompo disputado, suppoahamos, por 20, 100 ou 500 pessoas. Na
campanha de Canudos algumas grammas de sal ou de fumo attingiram a preços fabulosos entre os soldados. Estava isso de accôrdo
como principio económico.
Ora, comquanto a subida do cambio se operasse no meio de
osôillacõeá, ás vezeí bruscas, phonomoao próprio do curso forçado,
e ainda que essas oscillações trouxessem sobresaltos ao tíommercio,
a conquista gradual do valor d.t moada ia diminuindo essaa differeuças, regulando a defesa, e compensando algum prejuízo com a
incorporação desse valor ao capital e ás retidas. Um pouco mai»
der paciência e estragaríamos á, normalidade da situação.
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Foi nesse momento que uma política de perturbação o descrédito tomou de assalto o património publico e começou por
quebrar praticamente o padrão da moeda som vantagem alguma
para a riqueza nacional. A subida do cambio não ameaçava o
commorcio que havia atravessado incólume as taxas mais Ínfimas;
não alterava a situação das industrias, porque estas tinham recurso
na elevação dos direitos proteccionistas ; não era incompatível com
a prosperidade da lavoura, o a prova 6 que nunca se fizeram tão
solidas fortunas na lavoura como no tempo em que vigoravam as
taxas próximas do cambio ao par. A crise actual do café pertencia a outra ordem de factos : era uma crise do suporpr>ducção
que se pôde dar seja qual for a taxa do cambio, e que tem sua
solução em leis conhecidas. Não ha desculpa para um governo
que subordina o futuro de um paiz a falsas doutrinas de fazendeiros em apuros e procura contonur difficuldades de momento, substituindo males transitórios por uma desgraça permanente.
Da,da essa explicação preliminar, é fácil comparar a situação
de outr'ora com a do hoje, depois que a Caixa de Conversão,
creada para evitar a subida do cambio, sem poder impedir-lhe a
queda, alterou positivamente o padrão monetário, fixando em
16$000 o limite máximo do valor da libra.
De 1890 a 1896 o preço do café expresso em ouro foi, com
pequenas variações, o mesmo ; mas como o cambio cahia constantemento, a conversão do ouro em papel augmentava o preço nesta
ultima espécie.
Na realidade não era o café que subia do preço, e sim o ouro.
O povo não comprehendia esse mecanismo d;t permuta commercial, e, iia ignorância das futuras consequências, sentia toda a
illusão do papel depreciado.
Sem que o preço do café em ouro nos mercados externos se houvesse modificado sansivelmoiite, o preço em papel foi subindo a 15$,
30$, 30$, e até a 4J$000 a arroba, conforme a taxa do cambio. Kra
o sufíiciente para fascinar os capitães e attraliir as actividades para
essa cultura. Este movimento febril tornou-se mais intonso no Estado
de S. Paulo, onde as condições especiaes de clima, braços, transportos, topographia e virginJiwlj de um terreno assombrosamente
fértil, favoreciam a aquisição de fortunas rápidas.
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Compraram-se terras por sommas fabulosas, abusou-se largamente do credito, uyputhecaram-se propriedades para fazer
dinheiro, e com esse dinheiro assim obtido a juro elevadíssimo adquiriram-se novas propriedades, e, assim, accumulando dividas,
cornpromettendo fortunas, sacando desvalradamente sobre o futuro,
a classe agrícola desbravou o solo paulista e cobriu-o do cafcsacs
até os sertões do Pafanapanema.
Cinco annos depois, quando essa cultura enorme, fundada sobre
dividas, trouxe ao mercado o primeiro contingente de seus fructos,
o desequilíbrio entre a producção e o consumo começou a assignalar-se pela queda constante do preço em ouro nas praças estrangeiras e pela queda ainda mais considerável do preço em papel,
por effeito da melhoria do cambio.
Em 1903 a situação, que vinha se complicando desde 1897, attingiu a um grão de immensa gravidade ; a producção total reunida
ao slock conhecido bastava para o consumo do dous annos, e o preço,
reduzido a 5$, m:il cobria o cu-^to de producção.
Não podia sor peior a perspectiva para todos quantos haviam
embarcado seus haveres nessa exploração agrícola, confiados na
permanência dos lucros. Por um u, pungente ironia da sorte, ao
progresso económico elevado ao excesso correspondia agora, cm
vez da prosperidade, a rui .ia financeira.
As dividas venciam-se, não se pagava a credores nem a colonos, accumulavam-se os juros, o valor das terras não cobria as
hypothecas, paralysaram-se de todo as transacções territoriaes,
chegara-se emfim a um estado de fallencia, que abrangia talvez a
maioria dos fazendeiros e capitalistas.
A solução era conhecida, mas ninguém queria subordinar-se
a ella.
Nesse momento o governo de S. Paulo, atordoado pelo clamor
das classes interessadas, deixou--.se arrastar por u/n grupo de
combatentes que, insurgidos contra as leis fundamentae- da
economia politir.a, pretendiam dirigir os acontecimentos em
sentido opp.isto ;i sen cur o impetuo o e supprimir os effeitos de
uma crisi, conservando todavia suas caudas determinantes.
Elles seriam intulliveímente esmagados por ess;s princípios,
acontecimentos e causas que, por serem desdenhados, não cessavam de agir e produzir seus resultados.
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No fundo, a crise era mais de lavradores que da própria
lavoura ; pi-endia-se a situações pessoaes oriundas de compromissos
temerários, muito desculpáveis duran e a época em que foram contrahidos, mas que haviam tirado ás victimas os elementos da
resistência necessários para enfrentarem as dificuldades. Todos
procuravam salvar-se, interessando na iucta os outros Estados cafeeiros, tornando o paiz inteiro solidário com a sua situação, o
sobretudo descarregando uma parte de seus prejuízos sobre as largas
costas dos contribuintes.
Firme neste plano, o governo paulista, com uma tenacidade
digna de melhor causa, encetou uma série de medidas, cada qual
mais perigosa, mais absurda, mais anarchica, mais incoherente,
mais violenta e mais contraria, quer ás garantias da propriedade, quer á solução racional do problema.
Não deixo todavia de reconhecer nesse esforço, profundamente
humano, o desvario do egoísmo, que a outros competia combater.
Na verdade o homem tem em si mesmo o seu maior inimigo. Conforme as circumstancias e o temperamento de cada um, esse
inimigo, que vive incorporado á sua existência, aproveita o momento de suas crises mentaes, ergue-se com a energia de uma paixão predominante e, assumindo a direcção de seus actos, o açula, o
empolga, o arrasta e precipita para o plano inclinado do erro e da
loucura.
Essa rampa escorregadia é o maior perigo para onde nos
arrastam as nossas coloras, paixões e fraquezas. Tanto maior é a
somma de autoridade que o homem enfeixe em suas mãos, tanto
maior é a disciplina morjjf de que elle carece para dominar aquelle
impulso. Em saber evitar o plano inclinado consiste grande parte
da scienciada vida. Dado para elle o primeiro passo, ai de qujm
não souber recuar em tempo! Como que o caminho se inclina de
repente sob seus pés á semelhança da taboa de um alçapão, e despenha-o na fauce do abysmo escuro. Emquanto está nos primeiros
passos, ainda o homem é senhor de sua vontade. Dahi em deante
elle é dirigido pela força da gravidade do próprio erro, que o leva
de passo em passo até o fundo do precipício.
Em política o homem que abandona a linha recta de um principio para metter-se no labyrintho de uma falsa doutrina cahe fatalmente em um plano inclinado. Foi o que aconteceu ao governo de
A
'
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S. Paulo. Elle começos por atacar o direito de propri?.dade, que é
a pedra angular do edifício soei il, e lançou um imposto prohibitivo'sobi'0 a plantação do novos pés de café.
Esse precedente terrível abriu o dique a uma serie de desatinos. Não tendo encontra Io resistência á investidura do arbítrio
para dirigir os negócios pi-ivados e cercear a liberdade profissional;
aiTojou-so .o Estadj contra a lei reguladora dos preços e pretendeu subordinar a seus decretos o eornmercio do mundo.
O café estava a õ-; a arroba, o Governo entendeu que valia
9$; mas, depois, tornando-s» mais modesto, já se conteatava com
7$. Pai-a Is <o ora proeiso apoiar-se no contribuinte, levantar um
grande empréstimo, e entrar directamente no mercado. Pediu o
ondos o da União. Cônscio do sua responsabilidade, o Sr. Rodrigues
Alves resistiu com firmeza a tal pretençào c, não hesitando em
contrariar seus amigos, manteve incólume o credito nacional no
meio dos interesses que vinham rebentar ás portas do Thosouro.
Entretanto, approximava-se a successão presidencial, e com
cila a variação dos ventos. Já então os Estados de Minas e Rio
de Janeiro, fascinados pelos argumentas da nova economia indígena, assodavam-se imprudentemente a essa aventura colossal,
que afinal se consummou no Convénio de Taubaté.
O Congresso Nacional approvou-o. Não podia deixar de
o faz',?r. Fossem quaes fossem as opiniões dos representantes
da nação sobre o plano combinado, elles tinham de respeitar o
direito dos Estados, consagrado na Constituição, e só podiam,
negar sancçã ( > ao acto político no caso de olfender elle os direitos
da União o do outros Estados. Este caso não se verificava realmente, porque a própria autorização, concedida ao Poder Executivo para apoiar a execuçãa do contracto, subordinava-se á exigência do garantias effoctivas.
Ficou estipulado que o Estado de S. Paulo se encarregaria do
levantamento e custeio do um grande empréstimo, destinado a retirar do mercado o excesso da producçao, avaliado em sete milhões
de saccas. Marcou-se o preço mini mo de 7$000 por arroba. Contava-se que, retirados d i oflferta esses sete milhões de saccas, o preço
I-JG firmaria no sentido dá um i alta progressiva.
Para oecorrer ás di;sp>zas do empréstimo, tribwlou-se o próprio
género, que se quei-ia proteger, á razão de três francos por aacca.

Para justificar essa anomalia argumentava-se que, sendo o preço
do mercado inferior ao preço offlcial, a differença dava para a contribuição da sobre-taxa e para assegurar ainda um lucro modesto
aoproductor.
Não parou ahi a serie de artifícios. Um erro chamava outro.
Convinha agora impedir a valorização da moeda que, a partir do
Sr. Campos Salles, caminhava paulatinamente para o par, e já
se firmava na taxa de 18; era preciso que o ouro custasse bem caro
dará assegurar ao café maior preço em papel, o dec^etou-se...
(porque o novo systema se fun !ava unicamente em decretos), decretou-se que o meio circulante tinha um valor próprio, independente
da moeda metallica, e som relação alguma c.jm o balanço internacional dos valores.
Não havia mais lei de offerta o procura para o café, nem para o
ouro, nem para cousa alguma. Essa velharia tinha de oahir aos
golpes da sciencia offlcial.
S. Paulo instou pela fixação do cambio a 12.
Era assim que o grande Estado, até então luzeiro da Republica,
transformava-se no seu maior flagell / o arrastava a fortuna publica
para o despenhadeiro, onde havia cahido, e no fundo do qual não
poSia encontrar a prosperidade que so,ihava.
Graças á sua influencia, funesta na occasião, inventou-se a
Caixa de Conversão, para impedir a subida do cambio, e fixou-se,
não em 12, como se pedia, mas em 15 diuheiros o limite máximo
do valor da moeda, a regular dahi em deante para as transacções
commerciaes. Foi positivamente a quebra do padrão, e a vingar
este processo de resolver as crises económicas e constituir a riqueza sobre a base da depreciação do numerário, havemos de chegar de quebra em quebra ao regimen dos assignados. Para comprar um chapôo, será preciso fazer-se acompanhar de um sacco de
dinheiro á casa do negociante.
Finalmente, o Governo Federal, dispensando garantias, concedeu o endosso da UmSo para uma operação de três milhões de libras.
Armado todo esse apparelho de depressão das forças orgânicas,
deu-se execução ao plano do convénio.
Não entro no exame dos prejuízos e irregularidades de que se
queixaram os commeroiantes e lavradores nesse período, por consi-
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deral-os inseparáveis das operações dessa natureza. Assignalo
apenas o resultado, c este foi um desastre. Ssgundo os cálculos do
Governo, a retonçíío do sete milhões de saccas havia de produzir a
alta do género. Pois bem, adquirida aquella quantidade, apenas o
Governo retirou-,se do mercado, clle viu contra a sua espectativa
o preço cahir novamente a 5ft e ahi lixar-se, com pequenas variações .
Para isso contribuía justamente o slock paulista, que se havia
tornado uma ameaça permanente nas praças consumidoras.
Actuando como um apparolho de perturbação e descrédito, o convénio não serviu sinão para alliviar temporariamente um grupo
mais feliz de lavradores, que haviam aproveitado os preços ofticiaes. A lavoura propriamente dita, constituída pela grande massa
dos productorcs, essa, longe do gosar os benefícios promettidos,
ficou sobrecarregada com o ónus permanente de três francos ou
corça de £,«; por sacca, os quaes, addicionados ao imposto do exportação, elevam a mais de 20 % a taxa desse imposto.
Eis em definitiva o resultado da valorização : anarchizar o
eomrnereio, atacar a liberdade o tributar ainda mais o género
que se pretendia salvar.
Em defesa dessa aventura tem-se allegado que o productor
lucrou sempre alguma cousa, porque, si não fora aquellaoperação,
o café estaria sem preço e a lavoura teria desapparecido, arruinando por completo os Estados cafeeiros e ato mesmo as finanças
do paiz.
Contesto. Em primeiro logarfoi o convénio com seus artificies,
cálculos erróneos e violência de processos, a causa de se ter aggravado a situação dos prodia-tores. Ha sempre um limite mínimo
para os preços, e esse limite, determinado pelas cotações, coincide
<;om o esgotamento da rjsistcuuia das mercadorias. Desde que o
preço não dá siuào para pagar as despezas com o preparo, o imposto
e os transportes, não ha nenhuma vantagem em exportal-o, e o produetor, embora não queira, è forçado í, rotel-0, isto é, a fazer sem
prejuízo para o credito do Estado o sem maior ónus para ello próprio, aquillo que o Estado pretendeu fazer com sacrifício de seu
prestigio c á custa de maiores contribuições do próprio lavrador.
Em segundo logar, a lavoura não podia desapparecer sinão no
caso de desaparecer totalmente o consumo, li' uma hypotheso ab-

surda, porquanto o consumo de 10.000.000 de saccas ahi estava
para garantir uma vasta cultura, correspondente a essa producção.
Abandonada a crise a si mesma, isto é, ao principio de selecção, único applicavel ao caso de oxcesso de producção, a bnixa determinaria, de certo, o augmento de consumo, qun ó um dos factores da regularização dos preços.
De outro lado, os fazendeiros que estivessem om condições do
menor resistência, os que tivessem lavouras mais cancadas, os que
mais distantes não pudessem supportar os ónus dos transportes,
esses iriam abandonando as culturas no todo ou em parte ; e não
ha duvida que este segundo factor, completando em sentido inverso a influencia do primeiro, havia de restabelecer o equilíbrio
entre a offerta c a procura.
Deste modo os preços cresceriam normalmente, sem artificio
algum, e som riscos para o Estado, a tal ponto, que a maioria dos
lavradores se salvaria naturalmente pela valorização crescente, real e mais rápida de suas propriedades o de suas culturas.
Nesse Ínterim os próprios credores, coagidos pslas circumstancias, haviam de entrar cm accôrdo com seus devedores, o
o fariam em seu próprio beneficio, no interesse da salvação
commum,
A reducção do custo de producção e dos transportes, o melhoramento nos processos eommorciaes, o melhor benfificiamento e
acondicionamento dos prorluntos, as economias na administração,
e eventualmente os convénios aduaneiros com os paizos que mais
consomem o cafí1, seriam outros tantos elementos conducentes &
regularização do merca Io.
Foi esta a solução racional qu>> a indébita intervenção do Estado veiu retardar e complicar, sem todavia poder evitar a marcha
dos phenomenos, EfTectivamonte, não fora o convénio que manteve as esperanças de todos e conservou a causa do excesso de producção, já os preços do café estariam normalizados e a crise jugulada por effeito exclusivo das leis naturaes.
O abandono das culturas não ô um phenomeno que se produza
em massa, de um dia para outro. Ao contrario, é lento, paulatino,
gradual o proporcional á capacidade de resistência, variável do
indivíduo para indivíduo. Havia-se do chegar pois infallivelmonte
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ao momento do equilíbrio da producção e do consumo do um modo
mais rápido, com o minino do sacrifício e augmento progressivo
do valor da riqueza publica e particular.
Infelizmente, o mallogro da operação não serviu de lição ao
Estada de S. Paulo. Em vez de contentar-se com a experiência feita
o liquidar em tempo o prejuízo, iricorporando-o á divida de três
milhões endossada pela União,e resgatavel com o producto da sobretaxa de um anno ; em vez de assumir uma attitude prudente na imminenuia do umagrando colheita.quc vorn desmanchar por completo
seus cálculos, elle profere compro metter nessa aventura infeliz as
finanças da Republica, e para isso vera pedir-lhe o endosso para
um novo empréstimo do 15.000.000, destinado a reparar o desastre e a manter durante a'guns annos um sloch, que tanto mal está
fazendo e maior mal ainda fará, quando a elle se reunir a grando
massa da exportação futura.
Para obviar a osso perigo e fazer faço ao empréstimo, o Estado decretou o augmento da sobretaxa para cinco francos o procurou regular a exportação futura, conservando O tributo do 9 %
para os primeiros nove milhões exportados, e elevando essa, taxa
a 20 % para o excesso de exportação.
Abyssus abyssi/m invocai. E' o declive do erro quo precipita o governo para baixo e ha de lançal-o ao fundo da voragem, arrastando
comsigo as finanças da União.
Effectivamente, os novos expedientes do Governo paulista nos
levam para uma situação mais lúgubre ainda.
A principio ello fez um convénio para salvar a lavoura ; agora
mata a laeoura para salvar o convénio
Na realidade, a elevação da sobretaxa a cinco francos por
sacca, quando o cafó ao preço de 5$ não remunera o capital, esse
processo de salvar a lavoura, esmagando-a cada vez maia ao peso
dos impostos, já é uma aberração que não resiste á critica.
Si a lavoura supporta esses tributos, si pôde dar em vez de
receber, claro está, que uão precisava de protecção alguma.
Si elia ru-ecisa de protecção, porque os preços não remuneram,
como se lhe tira mais uma parte daquillo que é julgado insufflciente ?
De seu lado, oeffeito das taxas de exportação vae produzir um
resultado inteiramente opposto ao programma da valorização.

Estabelecido que a exportação excedente de nove milhões do
saccas pagará o imposto prohibitivo d3 20 %, além da sobro-taxa,
todos os lavradores envi larão esforços para apressar suas remessas.antes de attiruidj, aquella cifra.
Em consequência disto haverá no porto do Santos uma accumulação extraordinária de café. disputando a sahida sob a pressão do
imposto, e determinando em virtude do excesso de offerta um
preço mais baixo do que realmente seria, si os lavradores pudessem
graduar suas remessas, segundo as necessidades da procura. Dahi
sérios prejuízos para os romettentes dos primeiros nove milhões
de saccas.
Attingido esse limite, calará o imposto de 20 % sobre o
excedente que já estiver no mercado, extorquindo-lhe os últimos
lucros, e forçando os lavradores a conservar em deposito até o
anno seguinte o resto da colheita.
Isto importa em prival-os de recursos quaesquer para viver, •
custear as propriedades, pagar QS salários do seus colonos e satisfazer seus compromissos.
E' o próprio Estado atacando o credito, provocando a crise do
trabalho, difflcultanJo a immigra,ção e decretando a ruína total
da lavoura em nome da salvação da mesma lavoura.
Um regimen do tyrannia, tutella e escravidão como nunca
houve no mundo, a inquisição levantada no terreno económico,
o productor entregue ao fanatismo de um tribunal discricionário
que o submette á tortura com a pura intenção de abrir-lhe as
porntasdocéo.
Para semelhante situação s') ha duas sabidas : a revolta ou o
abapdono das culturas. Ora, si o resultado flnal do convénio 6 a
supnressão violenta de uma parto da propriedade como único moio
de sorm tlizar os preços do caíV', esse cjnveaio, sobre ser a notação
do réus fins, torna o Estado responsável por um desíecu > quo molhe se daria pela acção do tempo e das circumstanci.is de cada
um. Em summa pret mdeu-se evitar a eliminação natural e cahiu-so na, eliminação violenta. Foi a vingança final das leis económicas.
Ern relação aos Estados do Rio de Janeiro e Minas, a intervenção tem outro , aspecto não menos odio.so. Tendo estes dous Estados
lançado o imposto territorial como suecedaneo do imposto de es-
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portaçãío, cuja taxa foi lugj reduzida corno o primeiro passo para
a sua promettida extincção, elles não podiam coherentemente firmar um convénio, onde se gravava novamente a exportação, porque isso importava no rompimento de nm compromisso solo.mnemente contrahido com o contribuinte.
Em 8. Paulo ao menos, a sobretaxa, alem de apoiar-se logicamente no seu systema tributário, tinha por fim occorrer ás dospezas do empréstimo. Nos alludidos Estados, não ; a sobretaxa nSo
responde por cousa alguma, e serviu apenas para sacrificar a lavoura e dar novo alento ao vicio que se pretendia extirpar da legislação.
Noto agora manifesta tendência para se incorporar definitivamente esse imposto ao orçamento ordinário.
Deus illumine o governo de meu Estado c o livre dessa tentação diabólica. O que cumpre fazer quanto antes é cessar essa
cobrança, denunciar o convénio e voltar com decisão ao trabalho da reforma tributaria, em má hora interrompido.
A reacção, vigorosa e enérgica, deve partir dos fazendeiros.
Elles que se liguem, e exijam dos governos o respeito aos compromissos, solemnemente contrahidos. Não hesitem.
Um paiz assentado sobre os princípios da perseguição
económica pôde ter o progresso dos organismos doentios no sentido
do crescimento, mas uãp terá jamais a prosperidade, o viço e a
riqueza das organizações fortes.

Annotei diversos factos para provar quanto os impostos de
exportação e as praticas administrativas embaraçam entre
nós o surto industrial. Desse género eu poderia citar centenas de exemplos, dos quaes nom um só se aponta nos Estados
Unidos.
De sorte que o dilemma é este: ou si ha de deixar morrer
a producção, ou si ha de fazer do auxilio aduaneiro um contrapeso
ás perseguições do fisco. Km outros termos, a sombra do proteccionismo que onerou o consumo para salvar a producção,
cresce o parasita do imposto do exportação, que por sua vez grava
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o consumo e nulliftca cm parte a producção, arrebatando os benefícios concedidos ao productor.
Continuando o confronto das nossas instituições com as norteamericanas, reproduzo as considerações que fiz, ha pouco, pela
imprensa cm favor da organização das grandes redes ferro-viarias.
Na União Americana nunca existiram os privilégios de
transportes. Sua população inicial, no momento da independência
era de quatro milhões.
Como nós, ella teve necessidade do vencer a distancia, dominar o deserto e transpor elevadas cadeias de montanhas.
O governo americano comprehe.ndeu que o capital empregado
nessa industria não se diíTerençava do capital empregado nas outras
industrias ; adoptou como principio que a livre concurrencia era
o melhor regulador dos fretes; admittiu em alguns casos, bem
raros, a necessidade de subvencionar a eonstrucção ; estabeleceu
os regulamentos goraes para garantia do publico, porém jamais,
jamais deu privilégios de zona, jamais interveiu nas liquidações
das companhias, jamais constituiu-se em tutor dos capitães, jamais
discutiu a escolha dos traçados, jamais obstou ao entroncamento e
construcção das linhas, jamais oppoz o interesse do Estado ao interesse dasemprezas particulares.
Satisfeitas pequenas formalidades, de que nos dá conta Maiozieux em uin estudo importante sobro obras publicas naquollo
paiz, fazia estradas de ferro quem queria o para onde queria.
No entender do Governo, o desenvolvimento da riqueza, principal escopo dos transportes, ganhava mais com o regimen da liberdade do que si o Estado tivesse a preoccupação de formar patrimónios com a reversão dos caminhos Ao ferro em troca de monopólios de zona, que redundavam no isolamento das redes> na
carestia dos fretas, nadifilculdade das comrmmicações.
A somma dos prejuízos causados á riqueza publica durante o
prazo dos privilégios seria evidentemente muito superior ao valor
da própria estrada.
O resultado deste systema foi o seguinte no período de um
século.
Quanto á rede ferro-viaria, sem que o governo tivesse cogitado de u m ' plano geral, o território dos Estados Unidos foi
cortado em todos os sentidos por linhas que obedeciam ás correntes
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commerciaes ; o numero de kilometros em trafego excedeu ao de
toda Europa reunida, o o plano estratégico da dofosa nacional
surdiu naturalmentj do conjuncto dessas linhas, faciiiUndo em
todas as direcções o intercâmbio dos productos, os serviços administrativos e a mobilisação das tropas.
Quanto aos fretas ; não obstante os abusos e combinações,
mais tarde rofreiados por lois ospeciaes, a modicidade devida á
concurrencia permittiu ao productor, collocado a 3.000 kilometros
de distancia, abastecer os mercados internos o levar ao velho
continente as sobras da producção.
Lembremos entretanto que essa modicidade de fretes não produziria todos os seus benéficos offeitos, si não fora a -isenção dos
impostos de exportação de que aaima fallei.
Quanto ao povoamento ; esse regimen favoreceu a entrada e
localisação annual de meio milhão de habitantes expontâneos,
que contribuíram para elevar de quatro a 90 milhões o nunvro
de habitantes.
Quanto á marinha de guerra, á marinha mercante, á expansão
commercial, ao prodigioso desenvolvimento da fortuna publica e
particular, os algarismos são tão conhecidos que dispensam
menção e-pecial.
Digamos de passagem que o regimen doe caminhos de ferro
americanos, silvo pequenas variantes, vigora com a mesma vantagem na Inglaterra.
Entre nós o regimen do monopólio, da administração offleial,
da tutella parlamentar, das concessões e dos contractos, isolou n
subdividiu as redes ferro-viarias, subjugou a producção e o commercio ás administrações ineptas, croou verdadeiros Estados no
Estado, desinteressou as companhias do desenvolvimento das
zonas, substituiu os traçado-i commerciaes pelos traçados políticos
e eleitoraes, entorpeceu as iniciativas, impoz um systema de tarifas a olho, dificultou as reclamações por avarias e roubos, reduziu
caprichosamente o numero dos géneros de possível producção, e,
forçando a concentração dos capitães em meia dúzia de culturas.
favoreceu o advento das crises económicas.
A tal ponto chegou a mania de evitar a concurrencia que o
interesso discutível de uma parte 6 opposto ao interesse indiscutível do conjuncto. Um certo traçado, um certo entroncamento

diminuo a distancia, facilita as communicações ou pormitte cobrar
fretes mais baratos? E' preciso obstal-o. Segundo a doutrinado
Estado, o bem com • n u a está na car -stia das tarifas, na violência
do intermediário. Contra a liberdade do locomoção contra o direito de escolha dos mercados levant '.ram-sfi os direitos dos contractos e as armas do privilegio. Awini, o progresso dos Estados,
o desenvolvimento das zonas, o os capitães mil vozes maiores da
agricultura e (hm industrias foram submettidos á vontade discricionária dasemprezas de transportes.
Negou-se ao productor o direito do procurar o caminho mais
conveniente, mais rapi Io ou mais barato, o ostabolecou-se como
um principi > salutar o despotismo dos intermediários, que por sua
vez gerou a soberania da incapacidade.
A missão de bom servir,medi uite o menor preço possível, o a
luta das com,ietencias, que facilita o advento e a selecção do mérito, cederam lo.-?ar ao triumpho dos preconceitos, abroquellados
na falta de concurrencia.
Basta, por exemplo, fallar uo entroncamento de uma linha na
Estrada de Ferro Central para logo surgirem o m scena os famosos
defensores dos interesses dossa linha, como si a funcç.io económica
da Central,que é transport ir com as maiores vantagens reciprocas,
fosse impor prejuízos ao publio e embaraçar a missão de todas as
outras vias férreas.
De duas uma, ou a estrada preenche bem os seus fins e nada tem
a receiar, ou não preenche e nesse caso não lhe assisto o direito do
impedir a realização de um beneficio que outras se propõem fazer,
arriscando voluntariamente seus capitães.
Em termos mais claros, si alguém entende que pôde fazer um
certo serviço mais barato ou mais rápido que a Central, si pede
por esse serviço um preço mais baixo, si julga que esse preço mais
baixo <i suficiente para remunerar honestamente seu trabalho, a
conclusão a tirar 6 que o Governo cobra demais pelo serviço do
transporte, e em taes circumstancias o acto do Kstado, privando
o publico do beiiíifluio oflfareiido, é positivamente violento, extorsivo, immoral e contrario aos inter 'Sscs económicos, quo elle tem
por obrigação primordial defender, crear e desenvolver.
O listado falha, pois, a um do-; (ins d 3 sua organização e converte-se em inimigo da riqueza publica.
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Enquanto vigorarem taes princípios, seremos um povo abastardado. A direcção offlcial da Estrada do Ferro Contrai, á força de
julgar-se independente do problema económico, acabou por onvolver-se em um ambiente de antipathias, que isolou-a da nação. Entretanto, ella tem tido a sua frente notabilissimos engenheiros. E'
uma questão de meio. Estreita o horizonte e estiola a razão. A
burocracia tem esses effeitos.
Assim, quando se falia na derivação de uma nova linha, a partir de qualquer ponto da Central, não se discute a conveniência das
redes subsidiarias, os interesses do commercio e a proximidade de
outros portos ; não se quer saber si a producção lucra, si uma nova
zona vem a ser favorecida; a única cousa que fere os censores de
vista estreita é o desvio possível de cargas e rondas. Ora esse
desvio, no caso de dar-se, seria o maior argumento em favor da
nova linha, destinada a corrigir: ou a carestia dos fretes, ou a demora do trafego ou a infidelidade na entrega das mercadorias.
Não se obtém á força uma renda proveniente da remuneração
de um trabalho; essa renda não tem caracter de imposto, nern ó
tão pouco objecto de um privilegio, pertence a quem melhor serviço presta.
Aliás, 6 sabido que o mal da Estrada de Ferro Central não
está na falta de rendas, n sim no excesso do despezas com um
pessoal superabundante, apoiado nas influencias políticas.
Não é licito ao Governo descarregar no publico a responsabilidade de suas culpas, nem sacrificar os interesses superiores da
nação, occultando sob falsos motivos a incapacidade da administração offlcial ; f1 preferirei coníossar lealmente o mal, e, emancipado
de preconceitos, corrigil-o, dispensando o pessoal desnecessário, que
absorve inutilmente a receita o da origem a constantes elevações
das tarifas, ou então propondo o recurso do arrendamento, embora
conservo o pessoal existente. De um modo ou de outro cumpro pôr
um termo a essa situação calamitosa.
Em defesa da administração dos caminhos de ferro pelo Estado,
allega-se que visando este o interesse geral, e tirando outros
muitos lucros indirectos, está em condições excepcionaes para
dispensar os lucros commerciaes e fazer, portanto,um serviço mais
barato. Puro engano. Ainda mesmo que o Governo se desprendesse
das ambições mercantis, elle não tem a necessária força para

evitar os elementos pjliticos, que nas democracias perseguem,
desmoralisam e encarecem os serviços do Estado, maximé os de
natureza industrial. E' um factj indiscutível, e basta elle para
neutralizar todas as vantagens da direcção offlcial. Aliás a
administração particular, fundada no interesse reciproco, pode
conciliar-so perfeitamente com a execução de um bom serviço e
com a modicidade dos fretes, conforme attestam a experiência de
outros povos e mesmo algumas empregas entre nós.
Si no geral esses serviços não satisfazem, o responsável é o
Governo que dá péssimos exemplos, introduz normas condemnaveis na administração c approva tarifas o regulamentos sem o
estudo conveniente.
Assentam outros o aou fanatismo pela direcção ciliciai no
facto do serem de interesse geral as linhas do Governo. K' uma
superstição como qualquer outra.
Particulares ou não, não ha no rigor do termo estradas de ferro
de interesse local sinão do ponto de vista da autoridade que as
concede. Do ponto de vista social, toda a estrada do ferro, ainda
a mais humilde, ainda a de menor percurso, é de interesse geral.
Por ella trafegam não só os productos da zona como os dos outros
Estados e os do mundo inteiro.
Todo o productor 6 por sua vez um consumidor, ijVende e compra, dá c recebe, explora e é explorado. A região que de manda
o mercado é por sua vez um mercado para todos as outras regiões
productoras, próximas ou afastadas, nacionaes ou estrangeiras.
Si as tarifas de transporte, quer de exportação, quer de importação, forem cxaggeradas, tanto soffre o commercio local, como
o commorcio nacional, ou o cominorcio universal. A tarifa, conforme 6, tanto mata e favorece a producção, como mata, e favorece
o consumo. Matando ou favorecendo a producção e o consumo,
ella prejudica ou augmcnta a renda da própria estrada.
O productor local, deixando do vender ou vendendo pouco,
também deixa de comprar ou restringe sua despeza. O seu prejuízo não lhe affecta a, elle só.
Do mesmo modo, si a tarifa é cara demais para os géneros
que são ou podem ser consumidos cru certa região, o productor do
mais longínquo Estado ou o da nação mais remota é directamente
ferido nos seus interesses.
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-62Ha no comraercio de transporte o que só vê e o que não se vê ;
prejuízos que redundam om lucros e lucros que si transformam em
prejuízos.
O transporte do aves, fructas, legumes, cereaos, minérios,
dá projui/.o ou cobre apenas a despoja ; é o que se vê. Mas o indivíduo que vendeu as aves, as fructas, os legumes, os cereaes, o
minério, deu origem a uma sério de transacções, comprou roupas,
vinho, trigo, miudezas, que pagam pelas tarifas mais altas. Balanceado o resultado, appareee o saldo em favor dos transportes.
Essa renda nasceu evidentemente de um prejuízo, e não só teria
creado som elle. li' o que se não vê.
Por ser impossível distinguir n:i massa dos transportes aquelle
«aldo parcial e a transacção que lhe deu origem, tem se presente
o prejuízo, accessivel aos sentidos, e não se cogita absolutamente
do lucro, inaccessivel á investigação e ao calculo.
Do exposto resulta que um bom chefe de trafego deve participar ao mesm»tempo do commerciante e do economista. Precisa
ter vistas largas, não escra visar-se demais ao receio do prejuízo,
sabor perder para melhor ganhar, promover a producção o o consumo, enriquecer a zona do sua estrada para que esta seja por
ella enriquecida, e sobretudo supprimir toda a despeza inútil ou
irrepro luctiva e confiar mais no resultado do transporte intenso
e variado, a baixo preço, do que no trafego reduzido por effeito de
exaggerados fretes.
Nesse jogo intelligente n difficil das tarifas repousa toda a
sciencia da direcção commisrcial de um caminho de ferro.
Querer ajuizar da renda geral polo estudo das parcellas, é
incorrei- em grave erro, porque muitas vezes a supprr-ssão de um
transporte b irato, sob o pretexto de dar prejuízo, pode ter como
consequência a suppressão de uma parcella mais importante da
renda do trafego, que delle se derivaria.
E' só no resultado de conjuncto quo se pode apreciar a receita
de uma empreza, deste geaero, isto mesmo depois de considerar o
excesso de despeza, pois não é possível levar á, conta do frete
baixo qualquer déficit proveniente daquelle excesso. Não ha renda
que chegue para quem quer esbanjar.
Em sua essência o problema económico neste paiz reduz-se
a um problema de impostos e tarifas.

Emquanto não for resolvida c>sa questão magna, não teremos
assegurado a nossa grandeza material, nem o desenvolvimento intellectual, nem a força militar, nem o povoamento do território,
nem o poder marítimo, porque tudo isso depende de vastos
recursos, e estes só podem vir de uma solida prosperidade financeira.
A riqueza sosial 6 tudo. Qualquer construcção, não apoiada
nessa base, ó mesquinha, instável, ephemera.
Nunca houvo milagre capa/, do transformar uma população do
pobres om nação poderosa, o não pó.lê ser poderosa uma nação,
como a nossa, onde tinto se contraria o capital c o trabalho.
Os inimigos do esforço particular o collectivo só apresentam
por toda a parte unidos, solidários, brutaes, irritantes o formidáveis em sua acção devastadora, : o imposto e a tarifa. Taes como
são, não deixam a nação medrar.
Enormes apparolhos de sucção, que enlaçam a sociedade como
os terríveis teataculos do polvo, olles extraem-lhe o melhor da
seiva, o matam o estimulo, matam o commercio, matam a producção, matam as artes, matam as profissões, matim as alegrias
do lar, as esperanças do futuro, a riqueza predial, a autividade
agrícola, a coragem para a luta, os interesses dos Estados, o prestigio da federação. Ato mesmo o problema da immigração soffre o
contra-choque de seus excessos.
Na verdade, o homem que deixa a pátria acossado pela necessidade, procura antes de tudo o alto salário e os bons mercados,
o alto salário quando trabalha por conta de outrem, os bons mercados quando traba'ha por conta própria.
Ora, o mercado dos serviços e o mercado dí,s productos só
offerecem v.mt igens reaes, quando o trabalho c'; prosp .TO, e uão ha
trabalho prospero onde o re.rimen asphyxiante dos impostos e tarifas absorve os lucros da producção.
Quem pouco ou nada ganha, não pôde pagar generosamente
seus operários. Também o estrangeiro, quo de antemão conhece
pelas informações de sous patrícios as condições precárias de nossos
mercados, não vem se fixar aqui p jr mais que louvem a uberdade
da terra e a hospitalidade de nossas 1,-is.
E si accaso vem illu lido, não permanece, e a prova é que a
.wmma animal de entradas ó quasi igual ao "numero do retiradas.
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eliminação dos pequenos transportes. Tudo isso em troca de uma
migalha de renda.
Um sello de 300 réis num despacho do valor de 5$, 4$, 3$, 2$,
1$, íj500, $300 o $200, corresponde respectivamente á uma el 'v,v
ção de tarifas na importância de 6, 7 1/2, 10, 15, 30, 60, 100 e 150
por cento !
Estes factos não sorvem sinão para enfraquecer a acção do Estado, tirando-lhe a precisa força moral para defender o interesse
publico. Kffectivamento, como pode o Estado exigir das companhias, que fazom dospezas com o serviço, uma diminuição de lucros, si a differonça, destinada ao commercio, 6 arrebatada pelo
governo, que nada gasta com aquelle serviço?
Ou as tarifas são excessivas, e não admittem tributos, ou
admittem tributos e não são excessivas ; em ambos os casos o
listado commette um acto indigno, no primeiro caso espoliando o
publico, no segundo as companhias.
Não pára ahi a serie das incongruências. Ha o que se pôde
chamar fretes theoricos, apparontemonto favoráveis, mas inapplicavois na pratica, e fretes reaes á que a producção não resiste.
Para certos géneros como fructas, legumes, peixes e outros
de fácil deterioração, as estradas olTerecom tarifas razoáveis nos
trens do carga, e elevam-nas ao quádruplo si o género for despachado como encommenda, para gosar do beneficio do transporto
rápido.
De modo que a situação é esta. Demorando alguns dias o
transporte pela pequena velocidade, si o expeditor quizesse aproveitar a vantagem do frete baixo, elle teria o desgosto de vor o
género chegar podre a seu destino. Fosse mesmo gratuito esse frete,
o publico não poderia utilizar-se de tamanho favor. Na realidade,
elle, si não quizer perder sua mercadoria, ha do preferir o transporte pela grande velocidade, mas então sujeita-se a um frete
tal que o género absolutamente não resiste como objecto mercantil.
Nessas condições, ou si ha de renunciar á exploração dos
legumes, fructas, peixe e outros productos da mesma cathugoria,
privando o paiz dessa fontj de riqueza, ou se ha de adoptar o único
expediente possível, que é a abolição d is tarifas de enco.nmenda
para esseá géneros, e consequentemente o seu transporte rápido,
mediante o pagamento do frete como carga.
A
5

O Governo nào deve pois preoccupar-se com propagandas tão
dispendiosas quanto inúteis; resolva a questão da prosperidade
interna, e fique certo de que só dahi em deante os immigrantes
virão expontaneamente em massa de todas as partes do mundo,
quando mesmo a isto se opponham os governos de seus paizes.
Não na no terreno administrativo nada mais feroz que os
nossos processos tarifários. Não é só na alfândega que as tarifas
se distinguem pelo exaggcro, pelas anomalias, pelos defeitos de
classificaçÊio, pelo rigor dos detalhes, pela addição de taxas e gravames que acabam por sacrificar a um tempo o Governo e o publico. Na organização das tarifas de transporte succede o mesmo.
Quando se estipula um preço para o serviço de transportes,
nelle se incluem todas as despozas com o pessoal, material, deposito, vigilância, carga o descarga, desde o momento do recebimento ato o da entrega da mercadoria ao respectivo destinatário .
Si esse preço é iusulficiente, o a mercadoria permitte, augmentom-no ; si é pesado demais, •eduzam-no ; o que não se comproheudo é esse accrescimo de taxas do expediente, boletim de aviso,
carga e descarga e outras, como si tudo isso não estivesse contido
nas obrigações do empresário. Esse modo indirecto de augmentar
a tarifa não favorece, entretanto, a renda do trafego. Onerando espantosamente os pequenos despachos, communs entre estações, e já
sobrecarregados com o peso mínimo de 10 kilos, essas taxas só tem
o effeito do probibir aquelles despachos, o que ó um verdadeiro
disparato na exploração dos transportes. Com o mesmo intuito da
esfolar o expoditor inventou-se o frete mínimo, que algumas estradas elevam a 1$500. O resultado é previsto. Sempre que se manifesta a disproporção entre o preço e o serviço prestado ou o valor
do producto, o publico racrae-se e a empreza perde.
O Governo é o maior culpado desses erros por ser o primeiro a
dar o exemplo na direcção de suas estradas de ferro.Não tem limites a incoherencia da sua conducta,sobretudo nos Estados. Assim,ao
passo qne estes exijem das companhias reducção das tarifas em beneficio do commercio, tributam a producção em quantia superior á
importância dos fretes. Alguns vão mais longe. O Estado de
Minas, por exemplo, grava os despachos com um sello fixo, cujo effeito 6 concorrer com o frete mínimo e as taxas accessorias para a
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Consegui introduzir essa disposição na rede mineira da Companhia Leopoldina, mas infelizmente as tarifas da Central e as da
rede fluminense da mesma companhia, tão justamente prolligadas
pelo meu collega de bancaria, Sr. Rodrigues Peixoto, embaraçaram
a execução daqucllo útil melhoramento.
Prejuízo enorme, bradam os nossos homens !
Sem embargo desses prejuízos, ou talvez mesmo por causa
delles, a producção do fructas e legumos na Califórnia representa
uma riqueza superior á toda a nossa exportação reunida, atravessa
l .200 léguas da União Americana, e vem ao porto de Nova York
«m transito para os mercados do mundo, E não consta que as
estradas de ferro daquelie paiz só tenham arruinado com isso e
deixem de distribuir fartos dividendos.
Eis a distancia que nos separa. O que lá 6 fonte de prosperidade julga-se aqui uma fonte de prejuízos.
O facto reproduz-so como transporte de aves. Ultimamente,
graças á reducção das tarifas do uma estrada do sul de Minas, o
commercio de aves naquella região adquirira um incremento notável. Foi ÍFSO para a Central motivo de inquietação.
Sem o menor respeito á propriedade particular, indiíferente
ao prejuízo dos productores,a administração ollicial deixava deshumanamcnte as aves morrerem á fome e sedo no Cruzeiro, até que
houvesse carga completa para um carro ou para um trem. Porfim
resolveu fazer o transporte rápido, mas cobrando pela tarifa de
cncommenda, o que torna o frete superior ao custo da própria
ave.
Destarte, os prejuízos que uma modesta linha particular
podia supportar, aliás com o movimento crescente de suas rendas,
eram intoleráveis para uma estrada do Governo, de trafego muito
mais intenso.
Mas nós não estamos na America do Norte.
La o ideal é que a producção cresça ao ponto de exigir trens
especiaes para transportal-a ; aqui o ideal é não fazer trens especiaes para que a producção, acoimada de prejudicial, desappareça
de todo.
Accroscentcjnos mais o seguinte. Até hoje não ha em nossos
estradas de ferro um único wagon frigorifico ; até hoje não se organizou um serviço regular de entrega a domicilio, pois não me-

rece tal nome o serviço incompleto e caríssimo que está sendo
Coito; ato hoje não se organizou o trafego mutuo entre todas as
linhas de transporte por terra e agua; e é tão grave ossa lacuna,
que 6 mais fácil despachar um género directamente para o estrangeiro do que de um ponto para outro do território nacional ou
mesmo de um para outro ponto do mesmo Estado, quando se esteja
na dependência de emprozas differentos.
Em matéria de communicações, pois, estamos próximos ainda
do estado de barbaria.
Longe me levaria este assumpto, si quizesse entrar nos seus
detalhes.
Apontando alguns, foi meu propósito mostrar apenas quanto
estamos distanciados do proteccionismo económico "dos paizcs
adeantados, onde a tarifa aduaneira figura como simples auxiliar
de um systema completo de defesa dos mercados.
Para completar esses processos retrogados, já houve quem
lembrasse fazer do cáes em construcção no porto do Rio de Janeiro
um monopólio da Central.
Singular obcessào essa dos privilégios. O cáes è uma obra nacional, feita para uso e gozo, não de uma estrada, mas do publico.
Sua utilidade pratica consiste em facilitar o movimento de passageiros e mercadorias, em simplificar os processos commerciaes de
importação e exportação, em promover a creação dos armazéns
geraes, em evitar despezas de baldeação e transportes intermédios,
d(^ modo a exonerar principalmente a producção de todos os Estados
dos ónus que a sobrecarregam no transito para os mercados de
consumo.
Sendo assim, os mesmos intuitos que levam o governo a obrigar todos os navios a atracarem ao cáes, prevalecem para facultar
o accesso deste a todas as estradas de ferro que demandem o
porto, evitando por esse meio accrescimos de despeza, prejudiciaes
ao publico.
Isto não importa em dar aos navios, nem ás estradas, a propriedade do cáes, cuja renda pertence integralmente ao governo
em remuneração do serviço prestado, no qual estão incluídos o uso
e gozo de seus trilhos, guindastes e armazéns.
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Conforme acabamos de voi1, na parte concernente a industriíi
dos transportes a concepção americana diverge radicalmente da
concepção brazileira, moldada em velhos preconceitos, que só
foram incorporando ás leis e ás praxes administrativas.
Notemos ainda outra differonça.
Nos Estados Unidos a livre circulação das mercadorias om todo
o território da Republica 6 um dogma que só não discute"..
Aos primeiros arestos do Supremo Tribunal, os Estados obedientes,
reconhecendo o principio do interesso commum, riscaram dos seus
códigos todas as leis promotoras da luta fraticida.
Hoje, o Estado que ousasse ressuscitar semelhante processo de
administração, seria tratado como rebelde o trahidor á pátria.
Entre nós, ao contrario, á despeito da Constituição, á despeito
do uma, lei do Congresso, á despeito da, campanha da imprensa, â
despeito das sentenças do Supremo Tribunal, â despeito de todos os
esforços para a extirpação desse cancro, tis listados, sob denominações diversas, continuam a cobrar esses impostos com uma pertinácia que faz pôr em duvida o patriotismo de seus governos.
Favorece, e ato certo ponto iegalisa essa luta iatostina o
art. 9°, § 3° da Constituição, que permitte aos Estados tributarem
as mercadorias estrangeiras. Praticamente, não dispondo alguns
Estados de alfândegas (bderaes onde po«am fazer essa cobrança,
olles tem de fazel-a nas divisas de seus territórios, depois de terem
as mercadorias entrado em circulação, confundiado-so na massa
do consumo.
Km taes condições, sendo impossível distinguir entre o artigo
estrangeiro e o similar nacional, como arroz, tecidos, batatas,
cebolas, etc., os empregados do fisco vão colhendo-os todos na mesma rede, submettendo o commercio a verdadeiras torturas, e convertendo afinal em imposto inter-estadoal o imposto de importação.
Si a Constituição pretendeu conferir aos Estados o direito do fazer
proteccionismo alfandegário, o que ponho em duvida, ella escolheu o
peior meio, e annullou o art. 34, § 5»,quo deu ao Congresso Nacional a competência privatica para : «regular o commercio internacional, bem copo o dos Estados entre si e com oDistricto Federal,
alfa.ndega,r portos, crear ou supprimir entrepostos.»
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O que os Estados fazem om relação á. União, os municípios
fazem em relação aos Estados, como si todas as forças políticas se
congregassem para estreitar o bloqueio dos mercados.
são estos entraves, são estas perseguições ao trabalho nacional, são oates conllictos intestinos que, annullando os lucros do
productor o diminuindo a resistência das mercadorias deante do
competidor estrangeiro, exigem, como único meio do nivelar as
condições da luta, o contrapeso de uma protecção desmedida.
Como produzir barato e supplantar a industria estrangeira, si
o poder publico é o primeiro a intervir no campo económico para
elevar com seus tributos e fretes exaggerados o custo de produccão ?
Como fazer proteccionismo moderado om um pai z ondo tudo
converge para inutilizar o esforço, a iniciativa, o capital c o
credito ?
Ku daria razão íl corrente adversa, e acceitaria de bom grado
uma reducção geral de 50 % em todos os direitos proteccionistas,
si nos fossem concedidas as mesmas leis, as mesmas vantagens, as
mesmas garantias, a mesma disciplina social que desfructa o
productor nos Estados Unidos ou em qualquer paiz da culta
Europa.
O vigor e a intensidade da defesa dos mercados não dependem
exclusivamente da noss:i vontade no momento; são uma consequência directa do regimen político, e sempre que esse regimen
for incompatível com o desenvolvimento regular das forças productoras, o problema económico o financeiro tem de amoldar-se ao
vicio de origem e buscar soluções excepcionaos.
São relações de causa e efTeito, que não se separam ao arbítrio
de cada um.
Neste ponto de doutrina, para ficar a meu gosto o prevenir
protestos, distancio-me de todos os agrupamentos e fallo, como
sempre, por minha conta e risco.
Chego assim á origem obscura de toda essa controvérsia, á
causa do mal, ao âmago dos factos.
O problema proteccionista entronca na revisão constitucional.

l
- 70 -

Discutamos com calma. O uivei moral da Camará é bastante
elevado para permittir-me a liberdade de pensamento. Não venho
aqui agitar paixões nem fazer proselytos. Eleito para cuidar dos
interesses populares, cumpro o meu dever de representante, apontando no estatuto básico da federação o elemento perturbador do
nossa vida moral e material.
A Constituição, eis o perigo publico ; ois o inimigo contra o
qual se devem voltar as armas dos patriotas. Libertos de intolerancias, tenhamos a coragem de encarar a situação como cila se
apresenta, afim de podermos erguer o monumento de nossa futura
grandeza.
Adirmo que todas as constituições políticas do mundo civilizado, excepto a nossa, consagram os meios práticos do garantir o
contribuinte contra os desmandos dos governos, a unidade administrativa contra os ataques da anarcuia, a fiscalização das autonomias contra os excessos das assembléas locaes, a eílectividade dos
direitos contra as violências tributarias.
« Em todas aquellas constituições, com excepção danosa, opovo
tem um órgão de defesa, um poder vigilante, prompto a impedir a
invasão das attribuições c a suffocar no nascedouro a serpente do
imposto illogal, no momento de enristar o collo para lançar o bote.
Ao passo que entre nós todas as leis infritigentes do pacto
fundamental entram tranquillamente em execução,, lançando a desordem no campo do trabalho, nos outros paizes ha um poder superior que defendo o cidadão contra os abusos do Estado, frustra as
tentativas criminosas do fisco e suspende a applicação do decreto
revolucionário, antes que elle produza suas consequências 1'unestas.
Nenhuma circumscripeão administrativa, chame-se município, communa, condado, departamento, província on Estado,
dispõe de privilégios para furtar-se ao exame da autoridade incumbida de conserval-a nos limites do suas funcções.
Entre o delicio legislativo e o apparelho judiciário lia um
poder preventivo, que ex-officio liberta o povo dos possíveis excessos
dos governos autónomos» Nom a communa invade as aítribuições
da província, nem a província invade as attribuições da nação.
Esta intervenção é obrigatória, rápida, expontânea, opportuna e
Kiimmaria nos seus processos.» Estas palavras, que proferi ha
tempos, são ainda de plena actualidade.
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Examinemos uma a uma as constituições políticas dos povos
cultos e lá iremos encontrar o freio regulador dos impostos e das
garantias fundamentaes, permittindo fazer do auxilio aduaneiro um
simples complemento da defesa interna dos productos, já protegidos
dentro das fronteiras, por um complexo de medidas indestructivois.
A Constituição lielga, no art. 118, § 5° estabelece a intervenção
do rei no sentido de impedir que os conselhos provinciaes e commerciacs exorbitem de suas attribuições e firam o interesse geral.
Note bem a Camará: o rei intervém para impedir a execuçíio
de decretos contrários á lei.
Eis o freio applicado ás autonomias provinciaes e communaes.
Entre nós a falta de semelhante correctivo deu em resultado o
imposto inter-estadual, a oppressão do contribuinte, o ataque aos
direitos, o rompimento dos laços oommorciaos, a destruição da
unidade financeira, a desordem campeando no terreno económico.
Eis porque, uo contrario de nós, a Holgica podo ter o livro
cambio ou contentar-su com um proteccionismo moderado.
O pacto político da confederação dos Paizos Baixos prescreve :
«Art. 129. O orçamento das despezas, exclusivamente provinciaes e locaes, organizado annualmente pelos Estados, deve ser
apresentado á sancçãoreal.»
Aqui está, novamente o freio ao exercício dos poderes. Vamos
encontral-o por toda a parte, em todas as roda-i do apparolho governamental.
«Art. 131. A organização c administração local da província
são confiados aos Estados pela lei. Todos os regulamentos e decretos
dessa natureza devem ser submettidos à approvação do rei. Cumpro
aos Estados impedir que o transito, a importação o a exportação de
uma província a outra soíTram qualquer embaraço.»
Aqui está outra vez a intervenção summaria do poder soberano
em matéria de decretação de impostos.
« Art. 133. O rei pôde suspender ou annullar as decisões dos
Estados, contrarias ás leis o ao interesso geral. A lei regular;!
as consequências dessa suspensão ou annullação. Este artigo 6
applicado aos regulamentos que o Conselho Communal promulgar,
e que devem ser coinmunicados aos Estados Provinciaes. »
Eis ainda o freio político, travando o abuso na sua origem.
Entre nós nada de igual. La o Estado estende o manto protector
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sobro todos os cidadãos, esbarra o monstro da illegalidade,sogura-o
pelas guampas, obsta sua entrada no acampamento do trabalho, e
defendendo o povo, defende sua própria existência política.
E aqui ? Aqui deixa-se o imposto illegal entrar em execução,
destruir a organização política, anniquilar as garantias, c apontase ao povo opprimido o inacces.iivel recurso ao poder judiciário.
E' o Estado atacando o cidadão no seu direito, na sua fortuna, na
sua tranquillidade, no seu trabalho, tendo a certeza de que ello
não se pôde defender. Dessa luta de toda hora, do todo o instante, contra um governo inimigo, só resultam o esgotamento do
pó voo a miséria dopaiz. E' o nosso estado presente.
Mas, continuemos.
« Art. 135. O modo de exercício da autoridade e do poder conferido aos Estados Provinciaes é regulado em lei. »
Entre nós não se regulou cousa alguma ; julgou-se isso dispensável deante de nossa reconhecida sabedoria.
« Art. 138. A' testa da Communa fica um conselho, cujo presidente 6 nomeado e demiltido pelo rei. »
Novo freio, novo laço prendendo as partes componentes da federação.
« A r t . 141. As decisões das administrações communaes, relativas â disposição das propriedades communaes, e todos os actos
do direito civil indicados pela lei, assim como o orçamento das receitas e despezas são submettidos d approvação dos Estados Provin-

depois si a nossa Constituição, destituída de órgãos do equilíbrio e
defesa, encontra similar em qualquer código do mundo civilizado.
Acabamos de ver que a producção na Hollanda está efficazmente
protegida, não por disposições theorica-i, mas por medidas praticas,
e comprehende-se que um paiz assim constituído po.ssa ter, ao
contrario donos, o livre-cambio ou um proteccionismo moderado.
Passemos adeanto. A Constituição do Grão-Dueado do Luxemburgo, depois de firmai1 os direitos communaes, declara no
ar t. 107:
« O conselho communal decide sobre tudo que é do interesse
puramente commercial, salvo approvação de seus actos nos casos o
segundo a forma determinados em lei,O rei Grão Duque pôde suspender ou annular os actos das autoridades communaes quo exoederem
snas attribuições ou forem contrarias á lei e ao interesso geral.»
Commentando estas disposições, eu disse o seguinte om 1903.
« Eis como nas monarchias simples ou do forma federativa o
principio inantem-se universalmente o mesmo: a unidade administrativa fica subordinada do elo om elo ao órgão supremo da soberania nacional, sem prejuízo dos poderes autónomos, cujo exercício ó
drcumscripto effectivamente.como a lei determina, aos interesses
de ordem puramente local.
« Si a eommuna invade as attribuições de outros poderes ; si
lesa o interesse geral; si rompe a harmonia do pacto social, a
autoridade superior, responsável pelo bem da collectividade, oppõe
á lei o decreto de suspensão, antes que cila entre em execução e
produza offeitos tumultuarios.
c A constituição naquelles paizes não se limita á outorga das
liberdades; procura garautil-as e collocar o povo fora do alcance da autoridade transviada.
« Ella não entrega o cidadão desarmado ao despotismo das legislaturas ; ao contrario, trata de protegel-o, restabelecendo a
cada momento o equilíbrio orgânico dos poderes, apoiando o fraco,
prestigiando o direito, impedindo os desatinos.
« A nossa Republica esqueceu-se do tudo isto ; atirou o município contra o Estado, o Estado contra a União, sem uma dependência hierarchica, e aponta cynioamento ao cidadão o recurso aos
tribunaes, quando tenha de oppor-se á illegalidado dos impostos,
cuja cobrança cumpria-lhe impedir.

Observe a Camará a meticulosidade dessas disposições, que nos
julgámos com a liberdade de dispensar por inúteis, e irá, vendo que
ollas se reproduzem em todos os códigos políticos do mundo civilisado, como princípios essenciaes á harmonia no jogo das instituições.
« A r t . 142. Alei estatue regras geraes concernentes aos impostos locaes. Estes impostos não podem crear obstáculos ao transito,
nem á importação e exportação entre umas o outras communas.»
Ainda e sempre a mesma regulamentação das autonomias. Notem os Srs. Deputados os elos que vão prendendo eutre si todos
os oi/gãos políticos, sob um regimen de previdência, de fiscalização
e respeit ) á unidade política e admistrativa da federação; notem essas differenças e lacunas que vou assignalando, e digam-me
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«A Republica trahiu desse modo seus altos fins, porque não sóessa defesa é impossível á massa dos cidadãos, como ainda porque a
organização social tem por escopo principal policiar os poderes, soffrear-lhes a tendência para o abuso, e assegurar ás classes laboriosas
o exercício calmo de sua actividade.
« Uma constituição só se diz boa, quando estabelece os meios
do impedir a violação das leis, por parte do poder publico, o quando
deixa unicamente â acção dos tribunaes tudo quanto não estiver em
sua alçada evitar.
«O principio da unidade 6 um principio básico dos systemas. Não só o despreza, sem cahir fatalmente na fraqueza,
no absolutismo e na dissolução. Não é o titulo que faz a supe>
rioridade da forma de governo; 6 o seu molde, a sua structura intima, sua pratica real, a conversão da doutrina em facto
positivo.» (Revisão Constitucional. Jornal do Commercio, agosto
de 1902.)
Si a nossa Constituição, adoptando a pratica universal, houvesse
dado ao Tribunal de Contas ou a qualquer outro órgão especial, a
faculdade de examinares orçamentos dos Estados, e suspender unicamente a execução dos impostos illegacs, a guerra inter-estadoal
teria sido evitada em proveito de todos. Logo o defeito não é dos
homens, é das instituições que no seu desenvolvimento pratico
facilitam e protegem os desmandos dos governantes, a indisciplina
das autoridades.
Não queremos ordem, não queremos freio; queremos a liberdade do abuso, a liberdade do crimo, ainda que esse crime seja o
parricidio.
Apreciemos agora o código político do Império Allemão. Diz
elle no art. 33 :
« Todo o objecto, cujo commercio for livre em um dos Estados
da Confederação, pôde ser transportado livremente em outro Estado
Federal, e não pôde ahi ser taxado sinão tanto quanto o forem os
productos similar38 do mesmo Estado, sem dellesahirem. Aomesmo
principio obedecem os Estados confederados, que devem submetter a
administração dos communas á vigilância do poder superior.»
«Art. 35. Ao Império pertença o direito exclusivo de legiferar
sobre as tarifas aduaneiras communs, soore a protecção reciproca
contra as fraudes das taxas de consumo, levantadas em cada Estado
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federal, e emfini sobre as medidas necessárias para assegurar o
respeito aos limites aduaneiros.»
Mais amplo em suas disposições 6 ainda o art. 4°, que diz:
« A vigilância exercida pelo Império o bem assim a sua legislação se applicam á legislação das alfândegas, do commercio e dos
impostos applicados ás necessidades do Império.»
Eis aqui o porler supremo de regulamentar, fiscalizar e superintender o exercicio das autonomias, mantendo intacto o principio
da unidade o da soberania nacional. Entro nós, ao contrario,
adoptou-se como dogma o descnf:-oiamento das autoridades, em
barbaras incursões no campo dos direitos collectivos.
Seja-me perdoado reproduzir ainda um trecho dos commentarios feitos a propósito em 1902.
« Ahi, como na Hollanda, na Bélgica, no Grão-Ducado de Luxemburgo, as finanças, a producção, o trabalho, as garantias do contribuinte são collocados directamente sob a égide do poder publico,
que assim procede por um instincto de segurança própria.
« O cidadão sente cobril-o a protecção de sua pátria, e longe de
cxhaurir-se na dcfeza constante contra as violências do Estado,
entrega-se confiante ao exercicio do sua actividade. Por isso a Allcmanha é rica e forte.
« Não existem de certo nesse paiz em toda a sua amplitude as
liberdades políticas, prova segura de que a riqueza do um povo
podo dispensar um certo numero de prorogativas individuaos, mas
não dispensa de modo algum a unidade administrativa, as garantias jurídicas, o prestigio da justiça, a conservação da autoridade no limito do suas funcçõos.
«As formas de governos, touho dito mais do uma voz, não
valem por seus rótulos; valem pela sabedoria desejis códigos, e especialmente pelo resultado pratico de suas administracções. Ao povo
pouco importa a superioridade theorica das doutrinas; elle tudo
afere p?la situação real em que os governos o collocam.
« Ora, a nossa situação real, após dexenove annos de pratica do
regimen, C a mais deplorável qui é possível imaginar; (• a do povo
empobrecido, a da moeda aviltada, a dos governos fallidos, a das
olygarchias triumphantes, a da propriedade desvalorisada, a da
luta fratricida, a da lavoura sem mercador, perseguida pelos fretes,
perseguida pelo fisco, perseguida pelas entradas livres de matérias

»
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primas, perseguida polas industrias fabris am divorcio com a
terra, perseguida erafim pelos impostos mortíferos de exportação'
elevados pela sabedoria indigena á, cathogoria de instrumentos de
protecção e auxilio.»

Como se vê, em todos esses paizes o systema repressivo é
prompto, immediato, independente de processos judiciaes que são
demorados, dispendiosos, individuaes o inelíicazes.
Eis porque a Dinamarca, a Suécia, a Noruega e a Rússia podem
ter, ao contrario de nós, uin proteccionismo moderado.
Lei orgânica do Egyplo. « Art. 9.° Todo o acto ou deliberação
de um conselho provincial, relativo a assumptos que não estão
legalmente comprehendidos nas suas attribuições, é nullo e de
nenhum effeito. A nullidade será pronunciada por uma commissão
composta do dous ministros, do dous membros do Conselho Legislativo e de três conselheiros da Corto da Appollação do Cairo. »
Constituição do México. « A r t . 112. Os Estados não podem
impor contribuições ou direitos sobre as importações e exportações. »
« Art. 124. Ficarão abolidos a partir de l de junho de 1858 os
direitos sobre as mercadorias e as alfândegas internas em todo o
território da Republica. »
Constituição Argentina — « Art. 10. A circulação dos objectos
provenientes de producyão e de fabricação naciouaes é isenta de
direitos no interior da Republica, assim como a circulação de objetos e mercadorias de qualquer categoria, que tenham franqueado
as alfândegas exteriores. »
« A r t . 11. Os artigos do producção ou fabricação nacional ou
estrangeira, assim como os gados de toda a espécie, que atravessarem o território de uma província com destino a outra província, serão isentos dos direitos chamados de transito, assim como
os vehiculos, embarcações e auimaes de carga que os transportarem, e nenhum direito sob qualquer denominação que seja poderá
ser lançado futuramente sobre os objectos referidos por motivo de
transito em seu território. »
No art. 07 figura entre as attribuições do Congresso a de estabelecer exclusivamente os direitos do exportação até 1866, época
em que desapparecerão como imposto nacional, seado vedado ás
provindas o direito de lançal-os.
As franquias concedidas ao regimen municipal estão implicitamente subordinadas a estas disposições. Eis porque o Egypto, o
México e a Argentina podem ter, ao contrario de nós, um proteccionismo moderado.

(Jornal do Commercio, Agosto de 1902.)

Kis porque o povo allcmão, ao envez do braziloiro, pôde contentar-se com um regimen aduaneiro de taxas moderadas.
Consultemos agora a Constituição da Hespanha:
«Art. 84. As organizações e attribuieões das deputações provinciaes e dos conselhos locaes serão regidos por leis especiae^
sobre as seguintes bases:
a) intervenção do rei e das cortes para impedir que as autoridades ultrapassem suas attribuições com prejuízo dos interesses
geraes e permanentes ;
b) determinação dos direitos dessas assomblêas em matéria do
finanças, afim de que províncias e municípios não se colloquem
em opposição ao systema fiscal do Estado.»
Nada de semelhante existe em nossa Constituição, razão pela
qual a Hespanha, ao contrario de nós, pôde ter um proteccionismo
moderado.
Disposições idênticas eneontram-se na Constituição de Portugal.
Vejamos ;i Dinamarca:
« Art. 91. O direito das communas de administrar livremente
seus negócios sob a vigilância do Estado será regulado por lei.»
Entre nós tirou-se ao Congresso o direito de regular o exercício
dos poderes.
Visitemos agora os paizes escandinavos. A Constituição sueca
no ar t. 57 autoriza o Parlamento, de accôrdo com o Rei, a determinar em que medida as communas poderão lançar tributos para
suas necessidades especiaes, e no art. 89 confere ao Parlamenta o
direito de modificar, interpretar ou revogar as leis e os regulamentos concernentes a economia geral do roino.
Pelos mesmos princípios se rege a Noruega.
Entremos agora no vasto império dos Tzares. Ali, segundo o
art. 80 da sua, collecção de leis, o Imperador exerce immediatamente a administração superior; a administração inferior ó delegada por elle em determinada medida a funccionarios e autoridades, agindo em seu nome e de conformidade com suas ordens.

!
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Vejamos agora um exemplo de casa.
Dizia o Acto Adicional á Constituição do Imporio:
« Art. 10. Pertence ás AssemMéas Legislativas a fiscalização
das rondas publicas provinciaes e municipaes.»
« Art. 80. O presidente da província enviará á assembléa
geral e ao Governo cópias authenticas de todos os actos legislativos
provinciaes, que tiverem sido promulgados, a fim de que se examine
si elles violam a Constituição, us leis de impostos geraes e os tratados ; nesses casos somente o Poder Legislativo geral poderá revogal-os.»
Além dessas disposições, o presidente d/i província, qne era um
delegado do centro, tinha o direito do veto e suspensão das leis
inconstitucionaes.
Eis porque o Império conseguiu libertar-se dos impostos entro
províncias e municípios, apezar de não serem os corpos legislativos, eminentemente partidários, os órgãos mais competentes para
intervirem na espécie.
Para mostrar quanto nesse particular temos retrogradado,
basta dizer que até hoje ninguém sabe quanto rendem, gastam e
devem os Estados e municípios, sendo de crer que uma pesquiza
realizada nessa escuridão, cheia de mysterios, havia depor a descoberto situações apavorantes.
Os maiores orros se praticam alli á revelia dos poderes públicos, que não sentiram ainda a necessidade imperiosa de sujeitar a
autonomia local a uma fiscalização que é systematica, uniforme,
invariável em todos os paizes cultos, seja qual for a raça ou a
forma de governo.
Exemplo desse molde nos é fornecido ainda pela França e Inglaterra .
Era ambas essas nações os departamentos, as communas e os
condados são regidos por lois geraes, que mantém a unidade política, económica e financeira.
Os publicistas entre os quaes Goodnow, salientam a intervenção continua dos governos desses paizes nos negócios locaes, sempre no sentido de impedir os desvios administrativos.
Em consequência disso o da isenção1 dos impostos sobre a producção, a Inglaterra poudo adoptar o regimen do livre-cambio e a
França um proteccionismo moderado.
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Ouçamos agora a Constituição dos Estados Unidos, que dizem
ter-nos servido de modelo.
Diz cila na secção 9° art. 5°: «Nenhuma taxa, nenhum direito
será lançulo sobre os artigos exportados de qualquer um dos
Estados.»
Diz ainda na secção 10 art. 2° : «Nenhum Estado poderá
sem consentimento do Congresso impor direitos ou taxas sobre as
importações e exportações, salvo o que for absolutamente necessário para a execução de suas leis de inspecção ; o producío liquido
de todos os direitos e impostos lançados por um Estado sobre as
importações ou exportações sorá posto á disposição do Thesouro
dos Estados Unidos; o estas sortes de lois serão submettidas d
revisão e censura do Congresso.
Eis de novo a isenção dos impostos sobre os produotos, justificando, completando, servindo de alicerce á política aduaneira
no sentido de um proteccionismo relativamente moderado.
Não ha paridade alguma com o nossa caso.
Aqui é preciso que os direitos do alfândega sejam excepcionalmente elevados, afim de poderem amparar a producção ao
mesmo tempo contra a concurrencia estrangeira, contra os impostos do exportação, de circulação e de consumo, o contra os
terríveis fretes de transporte.
Invertidas todas as normas da administração, o poder publico
chegou á contingência de vir pedir protecção para um producto
por elle mesmo perseguido, a liberdade de um prisioneiro por elle
mesmo algemado.
Ora, toda a producção que demanda auxilio não pôde ser honestamente tributada; e si é bastante forte para supportar um
tribnto, prova é de que não precisa de auxilio. O mais e tirar com
a mão direita o que houver dado com a esquerda, ou então
lançar um imposto aduaneiro para proteger a mercadoria e tributar a mercadoria para chamar a si o imposto aduaneiro.
E' a exploração do imposto polo imposto, á custa do consumo ;
é a politica dos disparates, das contradicções e da fraude ; é o regimen dos sacrifícios que sobrecarregam o povo sem bjneficiar na
mesma proporção as classes productoras ; é o Estado parasita vivendo da esmola concedida pela União ás industrias desiallecidas.
Baixado a esse ponto o nivel da sciencia administrativa, eu
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pergunto qual teria sido a sorte dosto paiz si um proteccionismo
desmedido, imposto pela situação, não houvesse compensado as
sangrias do um regimen fiscal extenuante!
líosta-nos ainda fazer o confronto do Brazil com a Suissa.
Depois de discriminar as rendas pertencentes aos Cantões o
estabelecer os limites de taxaçKo por parto destes, dispõe o pacto
federal suisso no final do art. 32 :
«As lei- o os decretos dos cantões sobre a percepção dos direitos de entrada serão, antes de sua execução, (note bom a Camará,
antes de sua execução) submettidos á approvação da autoridade federal, afim do que ella possa, cm caso de necessidade, fazer observar as disposições precedentes.»
lista obrigação imposta aos cantões, estende-se de resto a todas
as leis por elles promulgadas, de sorte que é impossível entrar em
execução uma lei infringente do regimen federal.
Essa missão tutelar, confiada ao Conselho Federal Suisso, acha-se
ainda expressa no art. 103, que reza: «As attribuições e obrigações
do Conselho Federal, nos limites da presente Constituição, consistem
especialmente em examinar as leis e os regulamentos dos cantões,
que devem ser submeltidos d sua approvação, e em exercer a supremn
vigilância sobre os diversos ramos de administração cantonal, collocados sob sua ficalização.»
Não ha nada mais categórico.
Na divisão hierarchica dos poderes, o cantão, posto e conservado no seu logar, não pôde ter a velloidade de sobrepor sua autonomia A autoridade soberana da nação; e por sua vez o cidadão
suisso, para o qual a Constituição representa a garantia suprema,
sento-so protegido no seu trabalho o na sua propriedade pela acção
vigilante de um órgão creado para sua espontânea e gratuita defesa.
O que se dá com o cantão em relação ao Estado, dá-se com a
communa e:n relação ao cantão.
Entre as attribuições conferidas, por exemplo, pelo cantão de
Appenzel ao conselho governamental, figuram as seguintes: «Superintender a administração das communas com puder de inquérito
e intervenção; estatuir sobre os recursos contra as decisões das autoridades communaea e approvar os regulamentos feitos pelas communas.»
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Como si isto não bastasse, a Constituição dedara ainda no
art. 61: « Nenhum direito de entrada sobre os vinhos e outras
bebidas espirituosas pôde ser estabelecido ou modificado sinão com
a sancção do Conselho Federal, que approva ou reje.ta a proposição
que lhe ó feita, sem poder emcndal-a.»
Eis o regimen que eu quizera ver adoptado em nosso paiz em
substituição do cháos reinante.
Faço a meus compatriotas a justiço, de suppor que elles concordariam com esse capitulo da revisão, nos termos em quj a
proponho.
Em vez de ameaçar, a reforma vinha garantir, harmonizar e
tornar mais fecundas ú,s liberdades republicanas, restabelecendo a
hegemonia da União sem sacrifício das autonomias locaes, cerceando
os abusos no nascedouro, e estreitando os laços de solidariedade
política e commercial, .que devem existir entre os membros componentes de uma mesma pátria.
Evidenciado pelo estudo comparativo o conceito unanime da
unidade política em que se cryitalizou a experiência dos séculos,
conceito que é um dogma na organização dos povos e unia condição indispensável de sua existência regular, renovo as conclusões
que este assumpto um dia me inspirou.
L>e todos os lados nota-se a subordinação do Governo autónomo ao limite de sua competência, a mesma força centrípeta, mantendo a autoridade publica iia orbita de suas attribuições.
A omissão dessas leis, análogas ern todos os paizes praticamente organizados, sabidas de uma elaboração lenta, marcadas
pela ^abedoria dos legisladores desde remotos tempos, consagradas
em tjdos os códigos, demonstra o erro dos políticos republicanos,
quando affirmam ter sido o nosso estatuto vasado nos princípios
fundamentaes da Constituição suissa.
E' profunda a diferença. Alli a unidade, aqui a dissociação ;
alli um systema racional, aqui um corijuncto de formulas auarchicas ; alli a harmonia dos poderes, aqui o conflict) das soberanias ;
alli a prestação de contas, aqui o regimen da impunidade ; alli o
freio da fiscalização, aqui a liberdade do abuso ; alli a delimitação
das fronteiras da autoridade, a preoccupucão dos interesses economicos.a concordância dos processos financeiros, a defesa da sociedade ontroguo ex officio a órgãos vigilantes, a submissão successiva
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das partes ao todo ; aqui a irresponsabilidade das autonomias, a
confusão fiscal, a perseguição aos prjductores,' a expoliação dos
contribuintes, a falta absoluta de garantias para o povo, a desorganização do trabalho, a força applicaia no sentido da dissolução,
o culto da desliarmonia, a ostentação da violência.
De um regimen que devera ser fundado, antes de tudo, sobre a
base das responsabilidadcs effectivas, fez-se o escudo do arbítrio.»
{Revisão Constitucional. Jornal do Commercio citado.)
Eis porque a Suissa pôde ter, ao contrario de nós, um proteccionismo moderado.
Não estou tratando, sinão accident;Umentc, da revisão constitucional ; quiz mostrar apenas que a política aduaneira, em
face do código fundamental, é mais complicada do que parece ;
tive em mente justificar com urna analyse mais profunda do nosso
meio as emendas que apresentei; foi minha preoccupação pôr em
destaque o isolamento do caso brazileiro no concerto universal,
provar que a crise nacional, largamente enraizada na Constituição
vigente, nos colloca entre as pontas de um dilemma: ou o proteccionismo exaggorado ou o desfecho pela morte.
Em outros termos, eu não sigo a política proteccionista que
seguiria na Allemanha, na França ou nos Estados Unidos ; não
tenho a opinião que teria, si outro fora o regimen de impostos, de
fretes e franquias da producção; não mo entrego ás bellezas de
theorias abstractas, obedeço a um caso concreto ; não promovo
situações, sou arrastado poios acontecimentos ; não tenho a liberdade de pensar nem de agir, sou victima de um systema tributário
caiiotico, de uma organização económica monstruosa, do um proces>o financeiro aggressivo, de um código político dissolvente ; não
indico emflm a solução que me agrada, mas aquella que a Constituição me impõe.
Já abusei domais da generosidade dos que me tenham lido, e
não quero augmentar o seu supplicio com a explanação deste
assumpto fastidioso, embora de grande interesse para os destinos
do paiz.
Terminemos. Não são de feliz augúrio os acontecimentos que
se desenrolam no scenario da vida nacional.
Atravessamos uma época de cultos .pessoaes em que a lisonja ó
a melhor arma para a conquista dos favores e posições. Temos

sempre nos mostradores políticos um amplo sortimento de eminentes estadistas, brilhantes revelações, administradores proiligios,
capacidades financeiras, que, do quatro em quatro annos, são
apeados dos podestaos para darem logar a outros ídolos. Não se
diz o qu ; se pensa, não se sente o que se diz. A dar credito á imprensa louvaminheira e ao coro dos thuriferarios, podíamos exportar est idistas provectjs para os mais adiantados paizes, onde essa
mercadoria se destaca pela raridade.
Entretanto, cousa singular ! tudo anda para trás. Através da
calmaria política, perccbe-se o rumor da cólera popular, lembrando
a semelhança qne existe entre as apparencias da ordem e a elaboração do tumulto.
Na verdade, quem quizesse ajuizar da situação actual pelo
socego do povo, acharia justificado o optimismo do Governo; mas a
ordem social não se mede tanto pela paz das ruas como pela tranquillidade no domínio das consciências.
Sim, porque nem sempre a ordem matéria) coincide com a
ordem moral, e a ordem moral é condição indispensável para que
uma sociedade se sinta feliz.
Dadii o divorcio dessas duas situações, eu prefiro uma sociedade
que tenta salvar-se pela explosão revolucionaria aquella que se
afoga desalentada na podridão do pântano.
Ha no sentimento de revolta uma demonstração de vitalidade,
e no sentimento de covardia perante as violências um aviltamento
da natureza.
Um sacode, agita, elimina, expurga e saneia ; procura tirar o
povo de uma posição instável para dar-lho uma posição de equilíbrio : 6 a força, a vida, a reacção do soílrimento contra a
brutalidade do poder; é em summa a mais alta expressão da
energia cívica.
Nus seus pròsessos de destruição ha sempre uin processo de
reconstrucção. Ainda quando a reballiáo ô jugulada, a idôa nobre
que serviu-lhe de bandeira impõe-se ao triumpaador aterrado. Os
déspotas passam : só os princípios ficam de pé.
E' assim que o destino humano, na ,sua evolução para a
liberdade e a justiça, encontra sempre no cahos e na tr.;va o caminho da salvação e da luz.
Gozamos sem duvida de paz nas ruas, mas ninguém se illuda
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com isso. Somos uma civilisação que ainda hão se crystalizou
n'uin corpo de leis sabias; estamos em plena ebulição, em
plena effervescencia, em pleno conflicto de bons e mãos elemento-', em pleno trabalho chimico da decomposição e recomposição
no cadinho político, onde todas as raças, todas as religiões, todos
os princípios, todas as philosopliias reagem uns sobre os outros,
se misturam, se disputam, se eliminam ou sã combinam, procurando crystalizar-se em torno do núcleo das liberdades espirituaes, ainda em luta com os preconceitos.
Estamos em fim em pleno estado de formação, e todo o estado
de formação é em si mesmo um estado revolucionário.
Para que a ordam realize o ideal do beneficio supremo é mister
que a tranquillidade material, não apoiada m força, seja um desenvolvimento lógico do estado dos espíritos, uma expressão concreta da ordem moral.
Esse profundo trabalho de caracterização de um povo precisa
operar-se no seio de instituiçõos harmónicas, que infelizmente não
possuímos, como acabei de demonstrar.
De outro modo, a ordem social, apparente apenas como a paz
dos vulcões em cujo seio rebolcam as lavas em busca de sahida,
contrasta com a discórdia civil que, a principio isolada nos lares,
afinal se liga, unifica e disciplina para rebentar aos pés da autoridade oppressora.
E a oppressão não se exerce só pela violência material, também
se exerce, e talvez com mais força por meio dos impostos,
E' um modo manso do ser feroz. 'Só a tyrannia dispõe de taes
meios de acção. Não insulta, não prende, não mata. Anniquila
pela miséria.
Assim acontece na Rússia, onde o nihilismo solapa a autocracia, e de crime em crime, de derrota em derrota, prepara
sobre uma hecatombe de martyres o advento de um regimen livre;
na velha Polónia onde o partido nacionalista, fiel ás tradições do
passado, sonha a restauração e independência da pátria ; na Hungria
onde os jovens tcheques reagem contra o jugo da Áustria; em toda
a parte omfim onde ha um soffrimento collectivo, um ideal esmagado, uma justiça perseguida.
Não cheiramos ainda á maturação dos factos, mas não tarda o
momento em que a desordem moral desencadeie em tormenta na
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praça publica. Atravessamos indubitavelmente um período de
anarchia política, de inquietações, decadência de caracteres, miséria crescente e mal contidos desesperos, cujo desenlace não pôde
ser calmo.
Por emquanto o povo está abatido. A debollação sangrenta das ultimas revoltas, com o seu cortejo de traições
e atrocidades, esgotou por alguns annos a energia cívica dos
luctadores.
Na consciência, nacional entrou a descrença e avassalou a vida
do parlamento. Foi um mal. Quando o povo, chegado a esse estado
de ap ithia, abdica o diraito de critica e olTerece o dorso resignado
ao látego do arbítrio, póde-se annunciar com segurança o próximo
advento de uma grande crise política.
O quadro que então offerece a sociedade é o mais sombrio possível. Não encontrando a necessária resistência, a autoridade desenfreada precipita-se no declive dos desvarios e converte-se em um
perigo publico.
Os abusos não combatidos são origens de novo f abusos, os costumes relaxam, o culto dos princípios 6 substituído polo desrespeito
ás leis, a justiça avilta-se, as garantias individuaes desapparecom,
todos os agentes do poder são escolhidos á sua feição.o charlatanismo
atrevido enxota o mérito, a immoralidade e a indisciplina estendem-se a todos os departamentos do Estado, os máos instinctos
campoiam livremente, e ei& surge dessa raaró de lama a peior das
tyrannias, a tyrannia da corrupção que domina pela incapacidade,
pelo cynistno, pelo suborno, pela força, pela fraude, pela guerra á
propriedade, pela distribuição dos dinheiros públicos e pela extor. são das ultimas economias do contribuinte. Como resultado de
tudo isso, a situação commercial entra em fallencia, as tinincas
desmoronam, a producção agoniza, augineuta o soffrimento do
todas as classes.
Só então do excesso dos abusos irrompe com violência a reacção collectiva e deflagra em convulsões intestinas, anuunciando
a hora das reivindicações tragieas.
Para lá cami ihamos ; e os factos, que de norte a sul para isso
concorrem, o vêem se aecumulaado, ha 20 annos, flliam-se á Constituição de 24 de fevereiro.
E' dessa luta inevitável que ha de surgir a reorganização
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oscíal e política, fundada na unidade da pátria e na harmonia da
ordem moral com a ordem material,
Depende isso do advento de um chefe talhado a Croinwell no
bronze das^naturezas fortes. Havemos de tel-o.
Novembro de 1908.—Américo Werneck.
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