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CAlVIARA DOS DEPUTADOS 

S<E·SSÃO DE 16 DE NOVEMBRO (1908) 

Auboriza o Governo a garantir até o miaximo nomi~l de ;f 15.000.000 
o empr'estimo extúno que o Est'arlo de S. Paulo contrahir, par'a 
liquidar ·as operações eff ectuadas para a valorizaçééo do café, e dá 
outms providencias 

A' Commissão de Finanças foi presente a Mensagem Presiden-
cial, de 10 do corrente mez, submettendo ao conhecimento e .delibe-

_xação da Oamara o documento official pelo qual 
Pa;recer o Sr. presidente do Estado de S. Paulo solicita 

a garantia federal para um emprestimo de libras 
15. 000. 000, destina·do a consoiidar anteriores operações de credito, 
que o referido Estado levou a effeito com o · intuito de manter os 
preços do café em condições de salvar altos interesses do Estado e 
da proprià União, presos a e~~e importante genero de nossa expbr-
tação. ·· 

Paiz de moeda inconversivel, onde por conseguinte a letra de 
cambi.o é o unico instrumento .de todos os pagamentos no ~xterior, 
·bem sê · comprehendem as razões . de ordem nacional e por sua vez 
tambem local, que levaram o Estado de S. Paulo a procurar fazer 
o que se chamou a valorização do café, desde que na exportação desse 
genero tem esse Estado a quasi totalidade das receitas de qµe carece 
para a manutenção dos serviços a seu ·ca1•go, e a Nação cerca de tres 
quartas partes ·dos recursos que lhe são precisos para todos os paga-
mentos dessa serie de utilidades que im1)ortamos e . para a liquidação 
de todas as .despezas que fazemos no exterior. 

Em sua mensagem iao Sr. Presidente da H.epublica o presidente 
do Estado de S. J?aulo faz sentÍl' que, proseguindo o Estado na 
a:dopção de medidas con0ernentes á solução definitiva da safra do 
café, obteve do Oongriesso Estadual a autorização constante da lei 
n. 1.127, de 25 de agosto ·de 1908, que o habilitou a Tealizar um em-
pre·stimo externo, até o maximo de ;f 15. 000. 000, destinwdo a con-
verter ·em divida consolidada as operações fluciuantes de credito, que 
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foram feitas anteriormente para esse fim; que esta operação se im-
põe pela. neoossida·de de dar effectiva garantia aos mercado·s que o 
stoclc . de café pertencente ao E stado não será posto á venda sinão 
quando as necessidades do consumo o permittirem e aconselharem. 
- In,forma mais a referida mensagem que este facto detéi:minará 
maior segurança' ás transacções, afastando receios que são faceis de 
e:tplicar em operações de cm'to prazo, sempre sujeitas á influencia 
de eventualidades dos mercados monetarios, que as opernções de cre-
dito, que devem ser consolid'.adas, montam a f'. J2. 707. 07 4-9-5, sendo 
;E 2. 230. 000 restantes do emprestimo Schroeder e City Bank, e 
;E 10 .457. 074-9-5, a:deantamentos feitos peloS' consignatarios. a diveTSos 
prazos, sobre os cafés a elles remettidos; que o Estado de S. Paulo 
possue, eonforme se verifica de sua escTipturaçã°' actualmente 
6:9'94.920 M,ccas de café, distr~buidas pelos portos do Havre, Nova 
Y orle, Hamburgo, Antuerpia, Londres, Rotterdam, Bremen, Trieste 
e Marseihà ; que o emprestimo terá, além das garnntia~ geraes e es-
pecial do café ·acima mencionado, de que ·é possuidor o Estado·, a do 
producto da sobretaxa de cinco francos sobre cada sacca do café que 
·sahir do Estado; que com t ã'o s'ôlidas garantias não foi difficil ao 
Estado encontrar em banqueiros de Pariz, LondTeS e outras praças, 
acolhimento f'avora:vel, '1\las que, dévido a 'aVi,iltada cifra da trans-
acção, e p0rque só á União compete- a rnpresentação do paiz em suas 
ralações internacionaes, necessario se faz que o Governo Fedeml dê 
o seu apoio, não só porque a·ssim o· reclamam os banqueiros, como 
porque só dessa arte os títulos ~·epresentativos do emprestimo poderão 
ser admittidos á cotacão official da:s bolsas onde tiver de ser sub-
scripto; que finalmente a responsabilidade da União 8er.á puramente 
nominal deante das garantias ,effectivas offerecidas pelo Esta:do de 
S. Paulo. ' · ' 

A mensagem do Sr. Presi·dente dla Republica por SUl!, vez declara: 
que tendo em _ attenção os · grandes interesses ·nacionaes que o com-
me:r»cio de café põe · em jogo, e o reflexo desfavoravel que viria ter 
sobre o nosso commercio o desamparo por parte <la União d0·s esfor-
ços do Estado de S. Paulo em impedir a venda desordenada dos cafés 
depositaidos no estrangeiro, piarece acedl.ad(J; a conces·são da garaintia 
solicitada tJelo governo daqnelle Esfo!Ílo. _ 

A Commissão de :Finanças julga de seu dever fazer algumas con-
siderações 'sobre o momentoso assum:pto a .que se Teferem as duas men-
sagens, que vem de resumir linhas acima. Conhecida de to•dos é a 
crise que vem assoberbando a lavoura do café de certo tempo a eBta 
parte. Essa crise, que se traduzia dia a dia na d'epi·eciação crescente 
do valor do nosso prineipal genero <le exportaçãio, tinha as suas cau-
sas na superproducçã:o manifestada de modo claro em ' offorta muito 
superior ás condiçõe·~ e necess~dacles da procura, e :nos vicios do me:r-
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cado - subtrahiclo o producto ás condições norrna<:is da concurrencia. 
A ·situação do lavra•dor, obrigado a fazer dinheiro com o café colhido 
.para pagar o salario do trabalhador, a existencia de uma especuÍação-· 
que iloga:va c'om elementos favoraveis de acção quaes os que decorriam 
·do excesso de producção, do facto de entrar no mercado essa pr0du-
cção, de chofre, em um periodo determinado do anno, e de não ter a 
lavrador Tecursos no cred_ito, -obriga,do a vender o café pelo preço offe-
recido para fazeT dinheiro para despezas imperiosas, crearam e apre-
sentavam uma situação que .estava a exigir dos poderes da N açã'O'· 
providencias tendentes, sinão a destruir, pelo menos, a minorar os: 
males, já que a nossa imJ!lTtevidencia ao rnsolver o pro.blema servil, 
·e ao ver crescer, de anno pa1'.a anno, a producção, não preparou OS' 
meios de augmentar o consumo ou de· deter o crescimento de·sordenad <Y 
da mesma producção. Foi nesta situação que, ha annos, e em começo-
da cTise, ao espiTito do relator destas linhas •Se a.figurou urgente e-
necessaria a organização defens,iva que salvasse os altos interesses: 
nacionaes, visceralmente ligados á lavoura do café. Dois caminhO'S' 
com effeito existiam2 dous . unicos para resolver a crise, conforme em 
mais de um parecer sobTe a Receita Gernl da Repub,lica e em mais• 
de um di scurso o af:firmou: · . 

Um natural - o de cruzarem os braç-os Governo Federal e Esta-
dual - "deixando que as condições da offerta se normalizassem espon-
taneamente e se submettessem rigor0samente ás condições da procura:-
desapparecendo os mais fracos, anniqui1ados os menos aptos. Outro 
artificial - o dia intervenção .do Governo por uma forte organização-
clefensiva, como fez a Rwssia contra a especulaçã·o allemã na crise 
me:m.or:avel do trigo. Para o exito, porém, dessa 01;ganização, eram 
necessarios: 1 º, recursos poderosos, de persistencia e prazo longo ; 
2°, ·diminnfr e nunca deixar augmentar a prod~cção; 3°, dilatar con-
venientemente o consumo. ClaTo está que si fosse p,ossivel dispor de· 
recursos para retirar do consumo pelo prazo necessario o café exaes-
sivo, si i.sso fosse ·seguido de dimi•nuiç.ão de producção ou ele augmentet 
sensível <le consumo, de modo a se podei· ir, pouco a pouco, dando aos· 
mercados cowsumid'Ol'es os ·cafés l'etirados sem trazer excesso ele 
offerta, ou sem ·deixar que se reproduzam as condições anteriores· 
que haviam gerado e alimenta.do a crise, claro está . que os pYeços se 
haviam de normalizar e manter em condições razoaveis. E' i s\SO· a· 
que se faz? o r elator do presente pare·oor não tem duvida em affir-
mar que si era isso que se quiz fazer, não foi infelizmente is·so quC> 
os recursos de que disp~z o Estado de S. Paulo, isolado e só, lhe per-
mittiram fazer. Uma certa 'somma de café foi retirada, é ceTto, dCY 
consumo, mas O foi com 'recmr·SOS de adeantamentos a curto prazo,. 
acorrent!~do o proprio café a esses emprestimos por meio ele w.arrants· 
cujos prazos se vencem a toda hora, sem que o Estado tenha meios,, 
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a não ser po1' uma nova e larga operação de credito, de evitar que 
-0s cafés em stock desordenadamente sejam atiTados ao consumo para 
liquidação dos referidos 'adeantamentos, entregue o mechanismo e exe-
cução do plano a intermediari.os envolvidos no proprio commercio do 
.café. 

De outro lado, como a nova safra não é pequena, como não d·i-
.minue a producção e parece ainda se conservar na 'ahura das que teem 
alimentado a ·cri,se, e como não augmentou em propoTção conveniente 
'D consumo, vê-se bem quão insegura foi a primitiva operação e a 
-ine1indTosa posição em que está hoje o Estado de S. Paulo, refle-
<Ctindo-se o perigo •sobre a situação financeira da Nação, desde que 
"3/4 partes dos recm'sos em letras die cambio do que necessita a Repu-
'blica vem do café. 

Deante do quadro presente, isto é, deante de um stloclc de cerca 
de setB milhões de saccas de café wárrantadas a diver·sos prazo.s curtos 
a consignatarios po1' adeantamentos feitos, que sobem a libraH 
12. 707 , 07 4-9-5, dous caminhos se offerecem: ou o Estado de São 
-Paulo abandona esses cafés ás exigencias dos que adeantaram-lhe os 
-:recursos, e á venda desor.denada que se ha de dar, aggravada pela 
safra que ahi. vem, depTimiTá enormemente os preços em mais talvez 
·de 50 %, o que para o referido Estado acarreta prejuízos e uma si-
·tuação cuja gravidade não se póde medir, arruinando-lhe a lavoura, 
-produzindo pxofunda crise economica e compromettendo no soTve-
douro vor.az do deficit à _vida financeira do mesmo Estado, isto. sem 
fallar na repercussão que esse facto trará á vida economica de tod@. 
a Republica e á vida financeira do Governo Federal, pois t al esta·do 
de cousas geraTá uma esP,antosa reducção nas rendas federaes, desde 
que decresçam em porcentagem tã.o avultada os recursos de exportação, 
desappaTecendo pol" completo os saldos entre os valores exportados e os 

-importados, saldos que todos sabem já teem 1Sido presentemente funda-
mente, diminuídos ; ou, conforme pede o Presidente de S. Paulo, a 
União dá a garanti,a ao empre1stimo :de 15.000.000 de libras para sahir 
"'Bsse Estado da preca:ria ·situação em que está, emprestimo que deve 
ter largo prazo para permittir aguardar-se o.ccasião conveniente para 
a venda dos cafés em stoclc de modo a não se d·ar a baixa dois preços 

·'e se evitarem todos os prejuízos e_ perigos que a Oommissão vem de 
-d.escrever. 

De a:ccôTdo com a opinião do Sr. Presidente da Republica, parece 
tambem á Oommissão que é acertada a concessão da garantia solici-
tada, mas não encobre que si de momento o perigo é afastado, de 
·futuro os prejuízos só não viTão si não permanecerem a·s condições 
do meio actual, isto é, si não se reproduzirem pelo desapparecimento 
de superproducção as condições geradoras da crise preisen.te - offer-
fas muito superiores ás necessidades do consumo - e, pe'lo contrario~ 
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safras 1·eduzidas' e augmentos ·de consumo permittirem a venda dos· 
cafés em stoclc por effeito das operações já feitas. 

Felizmente pensa sabiamente o GoveTno do Estado de S. Paulo-
que deve definiti;wame.nte ultimar a operação, sem duvida convencido 
que continuaT a empenhar maior somma de capitaes na valoTizaçãor · 
augmentaudo o stock existente, seria a maior, mais temeraTia e louca 
das aventuTas, desde que não se póde contar em prazo curto com safras 
futuras reduzidas, e menos ainda com um accrescimo de consumo 
conveniente, 0além de que esse enorme stock rnal e effectivo é um 
incommensuravel phantasma a amed1·ontar toda. e qualquer tentativa 
da alta de preços e uma força enorme e vigorosa a alimentaT e nutrir 
a tendencia da especulação para baixa. 

Deante ida delicadeza e gravidade do assumpto, si a Oamara 
Tesolver dar autorização ao Governo Federal para garantir a opeTa-
ção até o ma.."<:imo de ;E 15. 000. 000, dous aspectos ha ainda a consi-
derar: ou os cafés em stoclc são dados aos propTios crédores como 
garantia, e a receita decorrente da sobTetaxa será paga ·aos mesmos 
pelo }Hüprio Estado de S. Paulo, ou .o stock é affecto ao Governo 
:Federal como garantia ao endosso ·dado pela União, devendo .a renda 
da sobretaxa ser recolhida ao Thesouro Federal no Estado ou a<> 
Banco do Brazil á ordem da_ União para pagar esta directamente 
aos proprios credores e ·dispoi· dos cafés em occasião opportuna. 
Deante da$ relações · moraes que prendem o E stado de S. Paulo á 
União e esta ao Estado, desde que não pos·sam ser vendidos os café& 
em deposito sinão de accôrdo com os governos fedeTal e estadual, 
unicos jni.zes da opp_ortunidade dessa venda, os resultados pratico& 
ser'ão os mesmos; mas como no caso da impossibilidade de vend·a futura 
desse s'tor:k, o seniço do emprestimo fica ·apenas garantido pela so-
bretaxa de ·cinco francos propõe a Oommissão que a Teceita decor-
re11te dessa ürigem seja xecolhida aos cofres da União, fazen.do esta.. 
o serviço do Teferido emprestimo, ao mesmo tempo que, dado o stock 
de café em garantia aos credüres, no contracto do emprestimo deverá 
ficar claro qu.e só mediante accôr.do dos governos federal e de Sã0' 
Paulo, e com o assentimento da União, poderão ser vendidos os refe-
ridos cafés, applicado lo~o o producto da venda exclusivamente na 
amortização do mesmo emprestimo. 

Ha ainda 'uma face da questão q\1-e não póde deixàr de ser con-
venientemente po1iderada: A sobretaxa de cinco francos por sacca 
de café é, sem duvida, a mais .segur.a garantia p_aTa o serviço dos; 
juros do emprestimo em questão, mas essa sobretax.a, rnunida ao im~ 
posto de exportação cobr·ado pelo Estado, :póde, dadas certas· circum~ 
stancias no mercado de café, constituir um onus pesadíssimo que <> 
lavrado1· não possa suppoTtar. E cOJ~o não é possivel dispensaI-a~ 
convém que na lei fique clara a obrigação do Estado de mantel-a 
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fazendo reducções, si as t iver de :fazer, na 01lt1·a parte cfo imposto 'de 
exportação, mantida intacta a sobretaxa: de cinc0 :francos affecta ao 
seJTViço do emprestimo. 

A' viJ?ta ·do exposto, , p;i:opõe, pois, a Commissão de Finanças a0 
estudo e deiiberação da Camar a o ·seguinte p1·ojecto de lei: 

O Congresso N aciemal decreta : 
Art. 1. ° Ficá o Governo autowizado a garantir até o maximo 

nominwl de f'. 15. 000. 000 o empr~stimo exte•rno que o Estado de São 
Paulo contrahi'r para liquidar as opemções effe -

P11ojectó ctuadias pa_ra a v0al0rização do café, e converteT 
em dividia consolidada as operações fluet1rnntes 

de credito que foram feitas com o mesmo fim. 
A11t. 2 . 0 Para o effeito d·o que dispõe o artigo 1°, o Estado de 

S. Pau.lo se ·obrigará a acceita,r e pôr em execução as seguintes dis-
posições : · ~ 

a) As importa:rlcias da -sobretaxa de cin:co francos por sacca de 
càfé expo.rta>da serão dep_-0sitaidcas. í!emanal:mente em estabelecimento 
que -0 Governo Federal desig:na;r, e serãio destinadas ao serviço do jurn 
e amo1'tizaçãro do mesmo emprestimo, não podendo de mudo algum, 
qualquer que seja -0 fundame:a:to, seT desviaicl'as desse f im. 

Pa:ragrapho unico. No éaso de insufficiencia ..do producto da 
sobl'etaxa de ci'nco francos, o Estado de S. Paulo fica obrigado a 
entFar com a importancia necessaria em temp.:> pTopl'Ío para o pon-
tual e exacto cumprimeRto do serviço d.o referido emprestirno, deve:nd'o 
qualquBr excesso que ·a:nmudmente se verü:iqu:e sel' conservaà(J em d:e--
posito para os pagamentos ulteriores. 

b) No contr acto dé emj:>rnstim'o poderá ser dado como ga:ra:ntia 
aos ci.,edores o >Stock de 6. 994. 920 saccas de caíé que nos portos do 
Havre, Nova Ywk, Hamburgo, Antuerp:i'a, Lond1;es, Rotterdam, Bl'e-
men, Trieste e Marselha tem o Estado de S. Paulo, mas. nesse mesmo'· 
contracto se deverá estipular qne a venda desses cafés só poderá seT 
feita rp.ediante accôrdo entre o Governo F ederal e o govern:o de Sfo 
Pà:ulo e autol'izwção do Governo Federal. 

, Paragrapho unico. As receitas obtidas das v:endas dos cafés e:rrí 
sbóck a que se refere a letra b serão excilusivatnente destinadas á 
amortização do emprestimo de que trata o a:rt. 1°. 

e) Si pol' qualquer eventualidade houver con:vmüencia em- reduzil' 
o E 'stad0 de S. Paulo o imposto qne in:icia sobre a exportação de café, 
€ssa expoTtação não poderá affeétar a sobyefaxa de cinco francos, que 
permanecerá inalternda. .. 

b) O Estado de S. Paulo obriga-se a manter ém vigoi' a lei esta~ 
dual de 25 de agosto àe !90'8, reguladora ·da exportação do café. Essa 
'Obrigaçã0 só poderá cessar ·quando tiver sid'o completamente resgatado 
(; emprestimo. -
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·Art. 3. ° Fica o Governo autorizado a adopta1·, a lém das garanti~s 
estabelecidas no art. 2°, todas as que ent~nder necessarias e decorram 
da operação a que se refere o art. 1° da presente lei. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições .em contrario. 
Sala das Commissões, 14 de novembro de 1908. - Franc'iSco 

Veiga, presidente. - Serz'f3dello Corr~.a,, relator. - José Eil!Seibio. -
Ga~eão Cari•alhal. - Se'rgio Sabo~a. - Eloy de Souzti. - Pereim 
TÁma. (com resti,icções) . --.: J ulw ele M eUo, vencido. 

Srs. Membros do Congresso Nacional - Tenho a honra de sub-
metter ao vosso conhecimento e sabia deliberação a mensagem que 

vos transmitto po1' cópia e que me foi dirigida 
M ens;1gem. pelo Sr. Presidente do Estado de S. Paulo, 1Soli-

•citando a garantia da União F ederal para um 
emprestimo até f: 15. 000. 000, destinado a consolidaT anteriores ope-
mções de credito que o Estado de S. Paulo levou a eífeito com o in-
tuito de manter a posição que assumiu nos mercados de. café. , 

Afastando a possibilidade de vendas precipitadas que poderiam 
decorrer do yencimento de compromissos contrahidos a curto prazo, 
acredita o goveTno daquelle E·stado que a nova operação de credito 
dará solução definitiva á questão da defesa do café e virá normaiiza:r 
a vida ccoTuomica do E &ta·do intimamente ligada á sorte do seu prin-
cipal proc1ucto de exportação, · 

o emprestimo a realizar terá como garnntias o stock de café que 
o E.s.ta:d.o possue em diversas prnças da Europa e da America no valor 
<lé 6. 994 . 920 saccas é o producto da sobretaxa de cinco francos sobre 
c~da sacca de café que. fôr exportada do Estado, de conformidade 
com a lei estadual de 25 de agosto do corrente anuo. 

Encontrareis na mensagem do Sr. Presidente de S. Paulo o valor 
total ·das opernções de credito que devem ser consolidadas, discriri:ti-
nação das quantida·des de café exi.stentes nas diversas px-aças e o resul-
tado das negociações tendentes á , realização do emprestimo projectado. 

Tendo em attenção os grandes interesses nacionaes que o com-
mercio de c~fé põe em jogo e o l'eflexo des.fav0ravel que viria a ter 
sobre o nosso 'commercio - o desamparo por parte :da União aos és-
f9rços do Estado de S. Paulo em impedir a venda deso1,denad·a dos 
cafés depositados no · estrangeiro, parece acertada a concessão da ga-
1·antia solicitada pelo governo daquelle E~tado. 

· Estqu certo de que a, vossa sabedoTia e o . vosso patriotismo daTão 
ao assumpto a melhor solução. . 

Rio ·de J aneir0, 10 de novembro de 1908. --' Affon'so Augusto 
Moreira Penna. (Acompanham dou,s documentos.) 
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SE'S:SÃ,0 DE 1.8 DE ,NOVEMBRO 

O Sr. ÇaJog~ras - Sr. Presi,dtBnte, semprn fui adversaria dos 
projectos de valor1zação do café. Qua11do taes planos, em 1903, tive-

2ª 'discussão 'd<> 
Jiroiecto 

r ·am sua primeira traducçã.o legislativa, em um 
complexo de me\,lidas, visando .auxiliar á lavoura, 
creio ter sido o primeiro que lhes sahiu ao en-
contro, combfttendo-os, do modo por que pude, 

sem treguas e sem soluçõe·s compromissorias. Mais tarde, oppuz-me, 
ainda,, á inclusão, no org_amento para 1906, da autorização infeliz, 
al'l'ancada á condescendencia, que peço licença para chamar culposa, 
do Governo da época, tor:q.ando a U:q.ião solidrtúa nos prçrnessos fixa-
dores de pl'eços, que os Estados iam tentar real~za1' no chamado con-
venio df Taubaté . 

.Vindo á Oamara o pedido de auxílios, oriundo de tal accôrdoJ 
não pude, por estar, temporariamente, afastrudo dos trabalhos desta · 
Casá do Oongreiiso, em uma Oommissão de caracter diplomatico, não 
pude :imitar os meus e,sforços aos daquelles ·que pl1ovaram a alta incon-
veniencia das medidas, em má hora solicitadas do Pqder Legislativo. 

Ainda o am10 passado, não dei meu assentimento ao projecto dé 
lei relativo ao emprestimo de ;t 3. 000. 000, destinados ao mesmo fim. 

Taes antecedtBntes impunham-me, portanto, inilludivelmente, o 
devei• de intervir ·no .presente debate. . · 

Não o faço, entretanto, movido por uma falsa noção de coheren-
cia, que, inflexível como a equação de uma curva, force, pelo conjun-
ct.o de situações anteriores, a occupar novos pontos de ,antemão deter-
minados. . . _ 

Sei perfeitamente que os homens não são entes de razão; os factos 
sociaes não répresentam pr·oblemas geometrico~, e governar consiste 
em procurar um equilibrio honesto e justo entre a applicação de de'-
terminadas doutrinas e as -0onti::;igencias do meio. 

Os maiores adversarias de uma theoria qualquel', porveutura 
triumphante em um dado momento, chamados _ao Governo teriam de 
agir, não por virtude· exclusiva das suas idéas. primitivas, sim com· 
o temperamento e as mo·dificações trazidas pela victoria das pi:oprias 
theoris.s a que se tinham o)Jj:>osto. . 

E', pois, . com este espirit.o governamental que entro no debate, 
c·omo si eu proprio tivesse · de exercer g minha acção individual, si 
me coubesse a responsabilidade de dar · solução a9 c·a.so, e, nestas· 
condições, cóm a in_aior franq~eza, com lisura absoluta, ' com siricel'i-
clade que ninguem tem o direito ·de pôr em ,duvida; devo declarar á 
Gamara: pudesse o novo sacrifício pedido á União pôr termo á aven-
tura valoriza-dora, encerrar por f órma decisiva, definitiva, o cyclo 
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de suas cons0quencias funestas, e por certo, com a consciencia tran-
quilla, de bom grado eu daria meu voto approbativo. 

Por mais ·que medite, entretanto, por mais que estude e investi-
gue as componentes e as d·erivadas de tal orientação financeil"a, não 
logro enxergar no endosso da União, dado ao emprestimo paulista 
de 15 milhões esterlinos·, a sahiQ.a liberatoria do pesa.dello economico 
em que o accôrdo de Taubaté mergulhou o Brazil. 

Ao envez de tal desafogo, ~reio que o proseguimento de tal plano 
vem aggravar seus corollarios, adiar um pouco, tornando-a formida-
vielmente mais perigosa, a liquidação definitiva elos compromissos 
assumidos por força ela tendencia intervencionista, victoriosa em 1906. 

Por isso e para resalvar, perante a Nação e perante o·s portado-
res ele tit.ulos da divida brazileira no estl»angeiro e no paiz, a autoTi-
dade dos oppositores á medida, fa.t-almente destinados. - em futuro 
quem sabe quão proximo? - a dar remedio aos males oriundos de 
taes doutrinas; por este conjuncto de motivos me sinto moralmente 
obrigado a negar apoio ao projecto em debate. 

Convém relembrar, JJer siimnici ccipit.a, .succintamente, 'OIS princi-
paes argumentos que militam contra o c/Orner do café. _ 

E' violenta e 'inefficaz a intromi•ssão official, querendo fixar preço 
minimo para um genero de que não possuímos o monopolio, cujo 
mercado de consumo não se acha no paiz, que não é um genero de 

· pTimeira necessidade e que tem numerosos e f.ortissimos succedaneos, 
promptos a occupar o logar deixado vasio pela 1·arefacç.ão originada 
no alto preço exigido para o café brazileiro. 

O consumo não se desenvolve, antes '-soffre restricções, pela alta 
de&sas mesmas cotações, cerceando a sahida para os meTcados consu-
midores, do excesso de producção das nossas fazendas; quando, entre-
tanto, firmada a lucta no terreno da venda a retalho, · approximando 
do consumidor directo, em melhoTes condições, esse genero que expor-· 
tamos, muito e muito l?e alargaria ·a área das vendas. 

A aueencia do producto nosso nos mercados estrangeiros vae be-
neficiar nossos concurrentes, plloductorns de genero- similar, nas Anti-
lhas, no golfo do Mexico, na Amcrica Central o outros paizes. 

. Vem ·daT incentivo á industria de falsificação do café - pelos 
figos torrados, bolotas, cereaes e outros - , á industria de substitui-
ção - pela chicorea -, ou aos proprios succedaneos naturaes - chá, 
matte ou cacáo 

Ao goveTno nego·ciante falta o estimulo insubstituivel do interesse, 
do· lucro, o · que o torna, queira ou não, alvo inconsciente e ingenuo 
das especulações avisa·das de particular,es sabidos. 

E' a larga porta abertá a negociatas, mais ou menos indecorosas, 
por parte de interinediarios pouco onerados de escrupulos. -

Ainda cumpre notar, que é immoral exigi1· do contribuinte . novas 
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taxas,. novos sacrificios1 para acudir á·s difficuldades dos fazendeiros, 
quando, entl'etanto, na vigencia da mesma crise, permanecem identi-
cos os lucros de todos quantos se acham directamente ligados á mesma 
lavoura e della vivem . 

.Assim o goveTno não diminuiu sufficientemente as taxaª dos im-
postos; as vias ferreas, em plena crise, vivendo dos transpoTtes, con-
seguiram e ainda conseguem distribuir dividendos de 12 %, melhorar 
e reconstituir o seu material e reforçaT notavelmente os seus fundos 
de Teserva. .Ainda cumpre alludir á industria tão protegida da ania-
ge_m . e ao habito estabelecido pelos ensacca:dores, que, conjunctamente, 
oneram a lavoura, em cada sacco fornecido, além do custo propriô 
do material e de um hrnro razoavel do seu fornecimento, com cerca 
de 1$ à mais. J,,en1.brarei ainif;a a accão dÓs bancos e das casas com-
missarias que, n:a ausencia de uma ~rganizáçã,o logica e concurrente 
de 'um credito agrícola solidamente estabelecido, ainda n~o encontr•am 
empeços para exigir da lav.oura juros e commissões absolutamente 
incompo!'taveis em tempo' de miseria. · 

Não é ocioso l'elembrar taes factos, Sr. Presidente, porque na 
desenvoluç-ão ·do proprio programma vigente, intervencionista e va-
lorizador, póde vir occasião em que ·se, allegue a necessidade indecli-
navel de piioceder a novas compras officiaes de café. 

Taes inconvenientes, que já &e realizaTam, só póderiam surpre-
hender a quem se quizesse deixar embair por promess!J:.s fa.lazes. Tqdos 
foram allegados nas dis.cussões travadas em 1903 e mais tarde reno-. 
vadas, notadamente em 1906, onde com tanto brilho defe~deu., o que 
peço licença para chamar os princípios sãos da verdadeira doutrina 
economica, o actual Sr. Ministro da Industria. 

Nada, entretanto, poude @travar o desdobramento success1vo 
desse extranho phenomeno de allD;cinação collectiva. 

Cedo, porém, vie1:am os desenganos. 
Recursos proprios; auxilias fornecidos pelo Banco do . Brazil; 

!ô 3. 000. 000 da City Bank, da_ Casa Schro.edj'lr; !ô 2. 000. 000 prove.-: 
nientes do arrendamento da Sorocabana; !ô 3. 000. 000 votado,s em 
1907; -- tudo sumiu-se na voragem da e•speculação altista official.' 

E sempre se' affirmava a cada operação nova que se fazia, que 
essa era a ultima, até que em mensagem notayel, datada de junho ·de 
1907, culminou a affirmação positiva do digno Presidente de São. 
Paulo, declarando achar-se encerrado com o emprestimo de !ô 3.000.000. 
o auxilio federal para as operações indispensaveis ao triumpho do 
corner do café . 

.As palavl'às textuaes deste documento são as seguintes: "Tudo 
pois, agora se reduz á manutenção da defesa iniciada, sustentando 
ci Estado em todos os seus pontos a pôsição que assumiu, tendo feito 
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SO'b sua exclusiv'a responsabilidade todas as operações de credito ne-
cessarias e estando em dia com os compromissos assumidos. 

Entretanto é indispensavel que o E·stado de S. Paulo obtenha o 
concurso effica:z e valioso da União para que em caso algum tenha 
neeessidade de dispor do café que tinha adqui1;ido, a menos que o 
consumo mundial o solicite e po1· preço mniurrerador; garantindo isto 
esj;a·rá effectiva:mente resolvida a questão, sem necessidade de novos 
compromissos como tambem sem prejuízos e sem pertm,bação dos 
mercados. 

Para conseguiJ-o, . bastará, além dos recursos de que já dispõe 
por si o Estll!do de S. Paulo a somma approximada de 3. 000. ObO· 
esterlinos. 

E posta a questão nes ~cs termos, o governo de S. Paulo de1ib'eron 
faze1· a V. Ex. esta exposição que bem se Tesume nas conclusões que 
seguem. P11imeiro: Graças á allndida intervenção de S. Paulci nos 
merca.dos, agindo sob :sua pI1oprià. Tesponsa:bilidade, já rrão parece 
necessario o grande empresfono :de 15. 000. 000, levantado pelos tres 
Estados, com ·a garantia da União, conforme o disposto na allud"ida 
lei n. 1. 452. Segimdo : bastará para ·solver a crise que o Estaido de 
S. Paulo tenha recursos pecunim·ios que o habilitem a conservar, por 
prazo convenientemente longo, o stoclc de café que adquiriu e i·etirou 
do. mercado. Para isto, porém, é necessario, sinão indispensavel, que 
o , Estado ·de S .. Paulo obtenha por emprestimo a elle feito directa-
mente pela União, ou por esta negociado e garantido aquella impor-
tancia de 3. 000. 000 esterlinos -0u o seu cmrespondente em moeda 
nacion,al, dando elle á União toda.s as garantias que se julgarem pre-
cisas." 

Ora, bem diversa era a situação de facto. A principio, antes de 
qualquer intervenção, a liquidação que tivesse a crise affecta:ria tão 
sómente aos. productores de café. Da1·-se-iam naturalmente transfe-
rencias de domínio na propriedade territorial, mas os cafésaes conti-
nuariam a produzir. Por esta forma se limitaria a crise a um ambito 
mi,iito menor do que aquelle em que mais tarde teria de se apresentar. 

Po.r effeito da mudança dos donos, não deixariam d:e fructifica1· 
os ·cafésaes. 

·Ao Estado, â collectívi<l,ade, o que interessa não é o facto indi-
v:i'.du:al, nem o conjuncto <ele factos individuaes; sim, o phenorneno col-
lectivo, o facto social. 

Este não é representado pelo coújuncto de productores, mas pela 
producç&o em t>i. Esta continuaria com pequenas differenças; ~ pro-
vavelmenk viria regularizadii, pelo restabelecimento do equilibrio 
consecutivo a todas as crises desse genero. 

Mais tarde, com o começo a·a inteTVenção no mercad.o por pfi:rte 
élo gov~mÔ pàlÍlista, qualquer solução já affectaría tambem. os cre-
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ditos e os recursos .de S. Paulo, pela perda parcial dos adeantamentos 
feitos nas compras do café, desde que a valorização desejada se não · 
tinha podido tornar uma realidade. 

Já agorn a União tambem soffrerá •com a liquidação dessas ope-
rações, quando mais nã·o ·seja yelos 3. 000. 000 com que ella contri-
buiu, em virtude de lei do anuo passado. 

Fique, portanto, desde já notado que a intervenção official cres-
cente correspondeu a uma cres.98nte gravidade na liquidação das ope~ 
rações. 

E' niessas condições que o gover11:0 de S. Paulo, a cujos ·altos in-
tuitos sou o p'Úmeiro a render homenagens, de cuja sinceridade a 
ninguem é licito duvidar, - é nessas coll'diçõecs que o governo de São 
Paulo vem recorrer novamente ao auxilio fe'deral. 

Na mensagem em que solicita o endosso da U níão para a opera-
ção ··que projecta, vem mais uma vez assegurad.o que é esta a ultima 
vez que recorre ao Thesouro Federal. 

Sem impertinencia, sem intuito de fazer iTorria facil, seja-me· 
licito indagar quando terminará esta ·serie de "ultimais vezes", e si 
(porque não duvido, como já disse, nem da sinceridade, nem da ele-
vação de vistas ·do governo paulista') os factos comprovam a possi-
bilidade de se pôr termo a semelhante cadeia sem fim. 

Os melhores argumento•s e os mais fortes elementos para o estudo 
· da questão encontram-se, Sr. Presidente, na propria mensagem pau-

lista, habil e intelligentemente extractada no parecer da Commi'ssão 
de Finanças. 

Diz essa Commissão, resumindo o documento pa11lista, o seguinte: 
"Em sua mensagem ao fo'. Presidente da Republica, o ,presidente 

do Estaclo de S. Paulo faz sentir que, proseguindo o Estado na ad-: 
opção de medidas concernentes á solução definitiva da safra do café, 
obteve do Congresso Estadual a autorização constante da lei n. 1.127, 

/ de 25 de agosto de 1908, que ü habilitou a realizar um emprestimo 
externo, até o maximo de ;;E '1.5. 000. 000, destinado a converter em 
divida ·.::.onsolidada as operações fluctuantes de creditos que foram 
feitas ant.eriormente para esse__fim; que esta operação se impõe pela 
necessidade de dar effect.iva . garantia aos- mercados que o stock de 
café pertencente ao Esta•do não será posto á venda sinão quando as 
necessidades do consumo o permittirem e aconselharem. 

Informa mais a referida mensagem, que este facto ·determinará' 
maior segurança ás transacções, afastando receios que são faceis de 
explica1· em operações de curto prazo, sempre sujeitas á influencia 
de eventualidades dos mercados monet.arios, que as operações de cre-
dito, que devem ser consolidadas, montam a, z 12. 707. 07 4~9-5, sendo 
!l 2. 230. 000 restantes do emprestimo Schroeder e· City Bl,l.nk, e 
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;E 10. 457. 07 4-9-5, adeantamentos feitos pelos consignatarios a diver-
sos pràzos, sobre os cafés a elles remettidos, etc." 

Effoctivamente, o emprestimo visa consolidar compromissos no 
valor de 13 milhões esterlinos, mais ou menos o liquido de um em-
prestim.o do valor de 15 milhões esterlinos, emittidQ a uma taxa que 
oscilla entre 85 e 86·, aq que dizem telegrammas publicados em folhas 
diarias. 

O SR. PEDRO :M:oACYR - Nada disso consta officialmente. 
O SR. ÜALOGERAS - Sou obrigado a fazer obra com todas as m-

formaçõcs fidedignas ·que chegam a meu conhecimento. 
Ora, cumpre observar que, mt melhor hypothese, por esses 15 mi-

lhões esterlinos serão ad·quiridos cerca de sete milhões ·de saccas de 
café entrepositadas no. estrangeiro, na Europa e nos Estados Unidos. 
Corresponde tal sacrificio a um preço de 43 shillings por sacca, cerca 
de 54 francos. 

Pelas ultimas cotações publicadas sobre .o mercado de café nas 
praças estrangeiras, se verifica que oscilla de 37 a 39 francos por 
50 kilos a taxa corrente. Como o stoclc paulista se compõe, em parte, 
de cafés de qualidades finas, é natural suppôr que a venda, cónvenien-
temente feita, põssa dar preços ligeiTamente supeTiores. 

Admittido o preço de 40 Íl'ai1cos por 50 kilos ou 48 francos por 
Baicca, mesmo assim a differença entre este preço de venda e o custo 
confessado d:o café entrnpositado será de seis francos por sacca, ou, 
em sete milhões de •saccas, 42 milhõe·s ·de francos de prejuízo que já 
figuram uo balanço da valorização. 

Digo que esta é a melhor das hypotheses e que este prejuizo é o 
mínimo que se póde esperar pelos •seguintes motivos: Em primeiro 
Jogar, como, com toda a lealdade, declarou a propria mensagem pau-
lista e foi consignado no parecer da Oommissão de Finanças, nem 
todas as despezas feitas para acquisição desse café figuTam nas divi- ' 
das a consolidar. E' natural, por outro lado, que se não possa em 
vendas fraccionadas, sendo cada fracção avultada, dispô1' de todo esse 
café em poucas vezes sem abalo nos preços. · 

E' natural que baixe, não na proporção de 50 %, a que alludiu 
o illustre rnlator do parecer, com grande sorpreza minha, pois ha um 
limite inferior que se não póde transpor permanentemente : o custo 
da p1:oducção. 

O SR. SmizEDELLO OoRRÊA - Baixaria talvez mais. 
O SR. ÜALOGERAS - Voltarei a este ponto. Seguramente haverá 

nas vendas do genero o cuidado preciso para se não permittirem baixas 
inconsiderada11 na proporção de 50 %. 

O SR. SERZEDELLO ÜORRÊA - V. Ex. não combina a venda de 
7. 000. 000 •de saccas ~ a venda da safra. Conjugue os dous factos e 
verá que os 50 %· talvez sejam poucos. 
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O SR. ÜAJ:.O(>ERAS - Alludirei tambem a este po1ito. 
Finalmente, outro terri10 dessa differença entre o preço de venda 

e. o d~ custo varia tambem1 porque não é fixo o valor desse café depo-
sitado. 

Em uma recapitulação completa de todas as ·despezas feitas para 
sua acquisição, o custo T<eal do café varia, augmenta e cresce de dia 
para dia, com as despezas in:dispensaveis para o armaoonamento, os 
juros de seu pro:prio valor1 que vão subinà:o com o prazo do deposito, 
o seguTo (j outTas da mesma ordem. 

E' certo que 01S ·defenso1:es das medida•s, <!J.lle procuro combater, 
declaram que taes vendas só se farão quando forem el'l.contmdos pre. 
ç·os remunera-dores pal'.a o café de,positado. 

Toda a questiio j·az ai+i e se resume em saber si ha possibilidade, 
si ha faciJi.dwde pa.ra o governo de S. Paulo poder esperar durante 
tal prazo, até que a melhora do preço permitta dispor de massa tã'o 
avultada de mercadoria. 

Deixando de lado o custo crescente do gé-nero á medida que ·os 
prazos de deposito forem aµgmentando ; deixando tambem de lad0 
a depreciação que depois de um certo limite sempre se fará em 0afé 
depositado em condições_ J2:0Uco :f::i.:voraveis á sua peTfeita conservação; 
examinemps a quest~o friamente, á luz dos ensinamentos trazidos 
1Jelos prognosti:cos sobre a fu.tu.ra safra. . 

Por previsões feitas aité ha bem pouco tempo, grave's receios se 
tinham manifestado so'bre a possibilidade da safra de l909 para 1910 
ser, não igual, supeTior á de _ 1906 púa 1907. 

Ha poucas semanas àinda2 as folhas financeiras da nossa terra, 
as circulares de casas estrangeiras com relaçõea commerciaes no Bra-
zil, os jornaes financeiros de além-mar, os divel'sos orgãoa de info r-
mações do commercio de café nesta Capital e fóra della - este con-
juncto ele elementos informadores receava que a safra de 1906 fosse, 
pelo menos, igual á de 1906 a Hl07. 
. Hã pouco tempo, sem que se possa saber até que ponto houve 
coincidencia com .as n_oticias mais intensas, mais amiudadas, sobre 
as negociações do emprestimo estrangeiro, ha poucas semanas, sete 
ou oito, começ~ram avafü1:ções mais modera.das. Começou-se a verifi-
car e a affirmar (o que era tambem verda-de) que certos factores, que 
a-té aquelle momento tinham corrido bem para a flora-d·a, estavam 
influindo , em sentido inverso, e ·que esta florada, cahinclo em grande 
\!J.Uantidade, permittia esp~raT-se que de 1909 a 1910 não se colhessem 
mais de 20 . 000. 000 de 'saccas exportadas de 1906 a 1907, mas uma 
quantida·de bastante menor, relativamente. · 

Sei que taes notici a,s .são muito pouco agradaveis. Ac.redito, en-
tretanto, que o Congresso d.eve a verdade, a verdade absoluta á nação, 
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principalmente em se tratando ' .de assumir novas responsabilidades tão 
vastas, como a do ernprestimo ·de 15. 000. 000 estel'linos. 

Pócle-se, de facto, dizer <L\le a safra, que terminará em 30 de 
junho ele 1910, não será iglcal .'i safm monstro de 1907. 

E' certo; mas não differirá d'e1la tanto quanto o desejaríamos 
todos nós. Além do que toda a safra é uma somma de parcellas, va-
riaveis, absolutamente independentes. Si errÍ. S. Paulo não se espera 
:!olher na·quella época uma quantidade ele café igual á que entrou em 
Santos em 1907, em outros · pontos do Brazil, que nesse mesmo anno 
não contribuíram com grandes. contingentes para aqu.ella safra 
monstro, nesses pontos te~ havi,do desenvolvimento de producção, e 
os prognosticos são todos favoraveis. 

Assim, Sr. Presidente, vae renovar-se a situação de 1905 para 
1906 e 1907. 

Vae tornar ·a formar-se um stoclc immenso, comparavel, até em 
cifra, com. aquelle que determinou a política intervencionista no mer-
cado de café; e vererl:ws imrnediatamente o cortejo de suas consequen-
cias funestas ! 

Virão deprimidas as cotaç!)es. DesappareceTão os allegados bene-
ficios, as allegadas vantagens da operação financeira anterior. E ainda 
virá diminuido o valor . do pr,oprio stoclc possuído por S. Paulo no 
est1•angeiro, garantia que é do novo emprestimo que se vae fazer. 

Quando nos achamos deante de uma situação dessas, haverá quem 
advogue, daqlilÍ a dous annos, portanto, que se alargue a polit~ca das 
'compras de café f 

Com que !l."ecttrsos ? 
E ainda se quererá, éntão, augmentar os on;us que já pesam sobre 

o orçamento da União, sobre os contribuintes federaes, elevadas então 
suas responsabilidades a 18 milhões? 

Sr. Presidente, ao espírito apavorado de todos os homens publicos 
acócle instinctivame:nte (sem intuito· de offensa, entretanto), a per-
gunta - -quando amainará este vento de insm1ia financeira? 

O nobre i·elator do parecer em discussão é uma alma proflil.nda-
mente honesta. S. Ex. o diz melhor, mais frisantemente do que eu pro-

_ curo fazel-b . E' um trecho do ~eu parecer, o seguinte: "não encobre a 
Oommissã0 que, si de momento o perigo é afastaJdo com o emprestimo, 
de futuro os prejuízos só não virão si não permanecerem as. condições 
do meio actual, isto é,. si não se reproduzirem, pel0 desenvolvimento 
da supe·rproducção, as condições geradoras da crise presente : offertas 
muito· superiores ás necessidades dó consumo, e; pelo contrario, -safras 
reduzidas e augmento de consumo permittirem a venda de cafés em 
shock, po1· effeito das operações já feitas." 

Uma operação deste vulto só .tem na historia financeira patria 
dous, não direi precedentes, duas negociações anal.ogas: o emprestimo 

/ 
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de consolidação de 19 m•i lhões 837 mil libras, planejado e levado a 
effeito em 1889, pelo nobre e alevantado espirito do estadista illustre, 
de ·que todos nós brazileiros nos orgulhamos, o Sr. visconde de Ouro 
Preto; a, além deste, o emprestimo feito sob o nome de resciSIÍ.f)n b·onds, 
no valor de 16 milhões 619 mil libr~s, planejado pefo eminente ST. José 
Carlos Roclr igues e levado a effeito em · 1901, por S. Ex., ·com o con-
curso dos Srs. Joaquim Murtinho e Campos Salles, obra benemerita 
capaz de resgatar por si só todos os desfallecimentos de um dos nossos 
mais clifficeis e fecundos peTiodos presidenciaes. 

P ergunto á Camara: soffrerá -cotejo com taes precedentes brilhan-
tissimos esse triste expediente de finança mofina, que ma se propõe~ 

O SR .. CINCINATO BRAGA - Não a.poiaclo; é um serviço prestado 
ao nosso paiz com sacrificio de um dos Estados que mais tra:ba1ham 
pela prosperi·dacle delle. Nesse ponto V. Ex. não tem razão. A phrase. 
não está na altura das brilhantes considerações que V . Ex. vem fa-
zendo. 

O SI<. CALOGEl~As - Terei occasião de ouvir o nobre Deputado, 
e ninguem mai's do que eu se regosi jará se vir completamente afastado 
o pavor que assalta o meu espírito. 

O SR. CJNCINATO BRAGA - Nã:o se trata disto: trata-se da in-
justiça que V. Ex. fez, com sua phrase, aos · homens .que encaminha-
ram esta operação. · 

o SR. c .. \LOGERAS - Em falLa de . outros argumentos, ou, na opi-
nião dos que defendem tal politica, além de outros argumentos, allu-
dem aos perigos resultantes ele llma crise caféeir·a, á sua repercússão 
U'O me'rcndo cambial, á drenagem e ao desappaTecimento do ouro ·de.-
positado na Caixa de Conversão. 

Examinemos calmamente factos e a llegações, afim de se poder 
determinar ü valor real destes argumentos aà terrorem. 

Desde logo, cumpre notar que as crises financeiras representam 
processos normaes, regulares, automati cos, si bem que violentos, por 
meio dos quaes se restabelece o cquilibrio economico, rôto por circum-
stancias varias: especulagões, escaissez ou superproducção, d.eficien-
cias ou inconvenientes da organização bancaria, etc.' 

Ora, si é um erro provocal-as, - e foi este, no meu ponto de 
vista, com a dev~da venia o digo, o motivo pefo qual combati a des-
valorização subita . dos stoclcs de mercadorias, proveniente da medida 
proposta ha pouco tempo )Jelo nobrn representante da Capital F ederal, 
meu velho amigo Dr. Barbosa Lima, - si é um erro, no meu modo 
de ver, provocar semelhantes cri&os, é seguramente uma presumpção 
pueril e indesculpavel pensar que se póde impedir sua manifestação, 
quando ellas se originam na essencia mesma dos phenomenos - por-
que é certo que as suas causas transcendem de muito a capac~dade dos 
esforços humanos. O mais que se póde conseguir, Sr. PTesidente, é 
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localizar o mal quanto á época de sua explosªo, e talvez, isto nem 
sempre, cei,cear um pouco seu ambito. , 

Temos, na historia de nossos dias, um exemplo eloquentissimo 
eom o que se deu na ultima crise bancaria dos Estados Unidos, em 
que a intervenção intelligenteJ immediata e energica do Governo 
norte-americano permittiu que a explosão, uma vez manifest&da, fosse 
limitada no tempo e no espaço. __ 

·Fundamentalmente, porém, em sua essencia, uma crise só ter.: 
. mina e se liquida quando xemovi·da a dissymetáa de rythmo entre os 
elementos todos constitutivos do phenomeno economico, isto é, a pro-
ducção, o consumo e os meios de troca. · 

No domínio das riquezas, taes períodos representam papel iden-
tico aos terremotos na Ol'dem geologica: normalizam o nivel das trans-
aêções, exactamente como esses, &s terremotos, i·estabelecem o equilí-
brio no facies da superfície terrestre. 

São, portanto, medidas ap.tomaticas, espontaneas., de conservação 
do proprio organismo iwoductor. Fazem obra de vida, apezar de se-
mearem destroços. Saneam a a~mosphera, permittindo apenas o pro-

\'. seguimento do factores que tenham vitalidade assegurada, e remo-
vendo, por bem da collectivid&d6, os -elementos fr.acos e inviaveis que 
lhe abaRtardariam o desenvolvimento. 

A intervenção official, quando impensada, sobre ser improficua 
e inefficaz, sinãà perturbadora, longe de auxiliar, prejudica a própria 
evolução progressiva do paiz em , crise. 

A impassibilidade do Governo, ou, melhor, seu esforço no sentido 
de canalizar as consequenci&s do mal, procurand·o, si quizerem, os 
pontos rninoris doloris, essa imi1assibilidade não representa indiffe-
rença pelo soffrimento alheio. E', ,sim, o zelo pela hygiene collectiva, 
removidas •as causas infeccionantes do organismo. 

Nem ·se póde comprehender que se restaurem forças e saude de 
11m corpo ferido pelos corollarios de uma longa série de er,ros indivi-
duaes, sem que soffram tambem os causadores dessa mesma situação 
desgraçada. · 

E nenhum governo, perante a ethica social, tem o direito de 
levar a todos os membros de uma communhão ·a molestia que está 
prejudicando um só delles. 

Longe disto, seu dever estricto, si não quizer trahir o mandato 
federal de que está investido, é localizar o mal. 

Haverá soffrimentos,_ é ceTto; haverá prejuizos, é certo tambem. 
Serão as consequencias naturaes de um erro, que se não póde corrigir 
sem lev&r o doloroso proce·sso cauterizador, si assim o quizerem cha-
mar, ás Tazões profundas deste mesmo erro. 

O SI{. SERZEDELLO ÜORRÊA ·- Si o mal pudesse ser localizado a 
S. Paulo sómente! 
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O SR. ÜALOGERAS - V. Ex. verá que previ seu aparte. 
Que impo.rta, socialmente fallando, que taes soffrimentos se ma-

nifestem, si a situação resultante representar um progresso sobre ó 
chaos de que ella su,rgiu, si estiver saneado -0 ambiente em que evolue 
a força productora d!l nossa terra? · 

Senhores, lembr o-me de te:r lido ha muito tempo que, assim como 
não é com professores de philosophia que se consolidam imperios e 
h,a sempre sangue argamassado nos alicerces da,s cidades dominadoras, 
assim tumbem, no nosso caso, na1hum surto p·rogressivo se· póde con-
ceber que se não funde sobre ·destroços ·de situações sociaes inferiores; 
que .é de facto sobre os despojos de e.rros, de preconceitos, de obsta-
culos, physicos e mMaes, que a humanidade desfere os sJ;us· mais altos 
bi·ado!S de vida. 
. Ao Governo cab,erá, no meu mod'o de P-eI\sar, levar a sua acção 
piedosa aos feridos, curando-lhe quanto possivel os soff1:J.n;rentos, e 
aos mortos, dand-0-l)les sepultura. Mas, por. amor dos vivos, não leve 
a estes a ·semente do mal que . combaliu -0s demais! 
. Ora, a cri&e é fatal. ·Agora, tambem nella está ·interessado, em 
a,~tissimo gráo, O; 'I;,hesouro Federa·!. A proxima colheita, avul.tad·a 
como vae sl;)r, perm,ittindo fo..r:mar~se, além do s'fock já em poder, do 
governo de S. P•aulo, novo s'tock:, quasi igual ao que determinou, ·ha 
poucos 1m:q_os, 'ª po~itiça interyencionista nos merc.ados, .a proxima 
colheita de café dará lagar a gue dentro de dous annos •se renove a 
situação em que nos achamos, renovando. por. seu tuTno as partes in~ 
teressadas o pedido d9 auxilio _official 

E', portanto, inevita.vel a crise. A questão está P,m saber si a União 
entrará para ella coµi. o contingente de 3. 000 , 000, ou, si com o de 
18. 000. 000, com.o o.ra se pede. 

Sr. Presidente, não ~i c'Om qüe drreito se póde exigir que o Brazil 
inteiro se torne respo:µsayel, assnma improficuament~ a responsabili-
dade dos erros da. lávoura paulista ( ap·oia'dos) porque em S. Paulo 
e só em S, Paulo fei que se desenvolveTam por fórma tão inconside-
rada as plantações, cuja superproducção está causando os male& da 
situação prnsente. (A,poiJados e p1iotestos.) 

O Sri. OrNOWA.TO BRAGA _:_ Não apoiado. 
O SR. AnoLPHO GoRno - Não esque<}a que o café é a principal 

riqueza do B1',azil. 
UM SR. DÉPUTADO - E' uma riqueza ,siui gendis . 
.O SR. OrnorNATO BRAGA .:_ Não .apoiado a todas as lettas e a 

todas as palavras .que o nobre Deputado está pronunciando. 
O SR. ÚALOGE~As - Eu já declarei que um dos dias mais felizes 

da minha existencia será aquelle em que, ouvindo a V. Ex., me con-
vencer do meu erro. 

O SR. ÜINOINATO BRAGA - Eu não pretendo convencer a V. Ex. 
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O Sn. C.A.'LOGERAS - Perdão. Per~tta-me que affirme a absoluta 
boa fé com que entr10 na questão. Creia ·que no mo\)J.ento em que me 
pr.ovarém que estou em erro, terei com isto uma immensa satisfação.~ 

O SR. CrncrN.A.TO BRAGA - Protestei contra a injustiça feita a . 
S. Paulo, e nada mais. Quanto á doutrina economica de V. Ex., res-
peito-a como merecem ser respeitadas todas as opiniões alheias, mór-
menw de um amigo distincto como V. Ex. ' 

(Ha outros apa.rtes.) . 
O SR. CALOGERAS - Dizia eu, Sr. Presidente, que recusava annuir 

ein ligar. a minha responsa·bilidade pessoal, a semelhante política. 
Localizado o mal, si fosoo possivel (dentro em pouco terei d13 

estudar essa face da· questão), localizaido o mal, não ha duvid.a. São· 
Paulo paga-ria as consequencias do1:1 emos· commettidos pela lavoura 
paulista. E, quer individual, quer socialmente_ creio ser esta a melho.r 
e a mais fecunda das escolas. 

Dal'-se-iam transferencias de domínio na propriedade territoriaT.. 
Homens seúam arruinadQs. As fazendas em condiçõe~ :geQres seTianl 
abandonadas. Os cafésaes, porém, permaneceriam, continuariam · ~
pTOduzir. Novas for.tunas lançariam as suas primeiras ba1?e•s, e dentro· 
de algum tempo a propria t·axa de preços (cuja ext(\nsão tão grande-
como se allega · ainda é ponto a d'iscutir-oo) permittirá que, 
dentro de poucos annos, as cultura~ paulif:ltas reconquistem os lucro s:-
e proventos de que foram prÍY{l:das, por força da mesmlJ, política valq-
rizadora. 

Alludem ainda, Sr. Presidente, ás conseqµencias da negação do· 
endosso do empresti:mo ·so•bre a situação cambial do Brazil. 

Negado o emprestimo, é certo q_lle fica virtualmente forçada a 
liquidação do stock ·armar.enado no estrangeiro. Emquànto se effe-
ctuarem as vendas do café nos,suido pelo governo de S. Paulo, não se 
darão remessas de café novo par.a o estrangeiro; dahi . a escassez 4w 
letras, corrida á Caixa de Conversão1 q-i+éd·a das taxas. Esta é a série· 
de argumentos apresentada por aquelles que temem a cessação do&: 
auxilias off<iciaes. 

Embora não assistisse aqui á discussão do Convenio, si a minha: 
memoria não é infiel, as mesmas· observações, os mesmos receios se--
manifestaram por occas~ão do memoravel depate que então se travou_ 
E., entretanto, apezar do augµrio, a safra colossal de maiª de 20 mi--
lhões de saccas, de 1906 a 19,07, foi exp o~'tada. 

O. mesmo se dará agora. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊ4 ......,.... Houve intervenção do governo de·· 

S. Paulo. . 
O SR. ÜAiLOGERAS -- Por uma parte, mas a safra inteira foi ex~

portada. 
O SR .. SERZEDELDO OoRRÊA - Houve intervenção. (Ha oufros· 

partes.) 
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O SR. CADOGERAS - Cessando os manejos valorizadores, Sr. Prn-
sidente, a par das vendas dos cafés warrantados, será remettido o 
outro café da safra, sinão totalmente, pelo menos uma grande fracção 
della. Quandfl mesmo aqui permanecesse, não direi a meta:de, mas 
uma parte notavel, que repTesente a diminuição de 11 a 12 milhões 
no nosso balanço internacional - e ahi queTo allwdir a um ponto ·que 
talvez não seja logo alcançado pelos• illu:stres collegas que me honram 
com a sua attenção, mas que será attendido por aquelles que, tendo tido 
a :responsabilid&de do Goveru'o, conhecem os detalhes e minucias do 
meneio dos dinheiros publicos - para fazer face a semelhante deficit 
em nosso activo internacional os recursos da Caixa de Conversão 
( crea·da para taes occasiões, no dizer de seus enthusiastas), os ele-
mentos offerecidos pela acção pmdente e conjuncta do Governo e 
dos negociantes de café fporque, de passagem seja dito, não se tem 
sufficientemente lança:do mão dos grandes recursos que a especulação 
póde trazer no mercado), com os elementos trazidos pela ·acção pru-
dente e conjuncta do Governo, dos negociantes de café e do Banco 
da Republica, operando sobre depo•sitos; e, além disto, com os novos 
elementos trazidos por uma politica favoneadora da implantação em 
territ01·io nosso de industrias veTdadeiramente nacionaes que se fun-
dem com capitaes estrangeiros; esse conjuncto de recursos, Sr. Presi-
dente, permittirá que se faça frente ás difficuldades, que não quero 
attenuar, do semestre consecutivo á resolução do Governo de não· mais 
intervir no mercado caféeir.o. · ~ 

Distribuida, portanto, por área maior e prazo mais largo, a crise, 
amortecida, trará suas vantagens saneadoras, sem a·carreta1· os. largos 
desastres apregoados pelos pessimistas. 

O SR. SERZEDELLO CorrnÊA - Dâ licença paTa um apai·te ~ Note 
a argumentação que está estabelecendo. Para demonsti1ar a inconve-
niencia do endosso, ;ugumenta V. Ex. com perigos tremendos, excesso 
de producção, deswstres ·que virão daqui a dous annos e, no emtanto, 
agora, para provaT que é possivel ·que se de_ve dei:xfü· 'ª situa\}ãó nas 
condições normaes, encontra solução nos_ recursos normaes do paiz. 
(Ha outros apartes.) 

O SR. ÜALOGERAS - Sr. Presidente, é tão pouco intuito meu o 
que julgou lobrigar em minhas palavras o meu digno amigo, Deputado 
por Matto Grosso, que .V. Ex. verá dentro em poucos instantes que · me 
baseio exactamente nisto, que S. Ex. diz, para combater o emprestimo, 
que não impede uma crise m_!J.ior daqui a dous annos do que agora 
e que, em ambos os casos, convém solver sem novos compromissos, com 
os recursos proprios existentes no activo nacional. 

Dizia eu que a crise distribuída por prazo maior e área mais 
vasta poderia se manifestar sem os desastres apre'goa:dos pelos pes·si-
mistas. A este respeito seria facil apresentar dous e:x:emplos recentis-· 
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simos. Os E stados Unidos, onde uma crise de vulto muito maior foi 
' localizada pela intervenção energica do poder federal; e, sem sahir 
do proprio territorio nacional, a liquidação do Banco da Republica 
realizada por uma oper ação orientada no me·smo sentido que este por 
mim proposto e que permittiu da·quella ·situação miseranda de 1903 
chega;r-se ás condições que actualmente vemos, em que acções que par-
tiram de 120$ estão quasi ao J.lªl" 

Guardadas as devidas reservas, indispensaveis em assumptos taes, 
peço licença para dizer que agir por fóima diversa desta a que acabo 
de alluclir, não é fazer obra de estadista, sinão a de impulsivos pl'e-
midos por um panico incomprehensivel. . 

Sr. Presidente, já agora a ·questão, dada a •safra que nos espera 
para 1910, não est1á sinão na época em que a crise se vae verificar: 
ou immecliatamente, si o endosso não fôr concedido, ou daqui a dous 
annos, quando reformado s os stocks, além dos cafés de S. P aulo, em 
cifra quasi identica ás da situação que determinou -0riginariamente 
a polit ica interventora. Nestas condições, ou agora, ou dentro de 
18 -0u 20 mezes, a crise é fatal, ô inevitavel e ninguem conscienciosa-
mente o negará, a não ser que geadas ou cataclismas de egual natu-
reza anniquilem as floradas promissoras de safra tão gr1ande para 
da.qui a dous annos. 

Si a crise tem ele dar-se e é absolutamente inevitavel, por que ar-
gumentar com ella em~favor do emprestimo já que agora se dará ou 
daqui a anno e meio ou dous annos, mais gmve amanhã do que hoje~ 
.~ .As condições -do nosso meio, portanto, ·conjugam-se com a lição 
nista . 
economica, paFa condemn_!lrem formalmente a aventura intervencio-

0 pr-0prio pedido actual de S. Paulo é uma confissão e, no meu 
ponto de vista, seria erro gravíssimo dar-se-lhe resposta favomvel. 

Por amór ao Brazil, ferindo fundo, embora, os meus sentimentos 
pessoaes para com aquelle Estado, sou -0brigado a combater semelhante 
solução. 

Não me impede, entretanto, tal criterio julgador de an.alysar a 
formula proposta po1· aquelle Estado e comparal-a com o substitutivo 
suggericlo r,ela digna Oommissão de Finanças. 

Com a devida venia o digo : cousa quasi inacreditavel, o projecto 
da digna Oommis-são peorou o que já de si era tão defeituoso. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - E? infelicidade da Commissão de 
Orçamento este anno. (Biso .. ) 

O SR. ÜALOGERAS - S. Paulo pediu o endosso da União para 
uma operação de credito sua . .A União vinha, pois, em segunda linha, 
na falta do principal pagador. 

O SR. ÜINCIN.ATO BRAGA - Não apoiado. Endosso commercial 
acarreta a responsabilidade solidaria; 
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O Sn. fÜALO«tER.A:S - Mas a responsabilidade ·da União só se tór-
naria effectiva depois de verificarla a insolvabilidade do Estado. (-lifa 
-diversos apartes.j - . 

Bem, quem ;falla é um engenheiró, pelo que não deve causar sur-
':Preza o ter dito acaso uma heresia em materia que lhe é extranha. 

Mas, como eu i•a dizendo, a Commissão, ao envez «isto, pro.põe 
um verdadeiro emprestimo federal. 

Ein seu pa!_.ecei· sugge~·e gue a receita decorrente da wbretaxa seja 
recolhida aos cofres da União, fazendo esta o ·Serviço do referido em-
prestimo. 

Ora, seria natural, seria mesmo curial que, parallelamente, a 
'Commissão fornecesse ao Governo Federal os meios de negociar dire-
<ltamente essa 0peração. Não o foz, entretanto. 

Incumbe ·dessa tarefa áo p'roprio Estad-0 peticionario, cujo c1:e~ 
·dito e autoridade, inferiores, como é natur.al, aos da União, não lho 
J>ermittem -obter taxa de. e:missão tão vantajosa, como esta poderia 
·eonseguir. 

PoT outro lad:o, a Commissão ainda augménta as difficuld-ades 
.eom que vae agir o negociador, -creando em torno delle lim verda,deü"o 
ambie11te ·de desconfianças pelo conjuncto de condi~ões quasi humi-
lhantes que estabelece. 

Nem siquer, rn:l-sta infeliz transacção, .a Oommissão faz jús á gra- . 
'tidão do beneficia·do. 

Continúa, entretanto, ·a série de surprezas, pelo menos para miln, 
<ligo-o com toda a humildade. 

Talvez seja mais uma heresia da minha parte,. mas vejo no pro·-
:Jecto firmarem-se taxas d.a competencia .privativa do Congresso esta-
dual paulista. 

Poderá o governo de S. Pau.fo accejtar' semelhantes clausulas? 
Si o proprio LegiSlativo local não póde alienar a liber·dade de acção 
das legislaturas subsequentes, quem nos poderá dizer que o suffragi'o 
popular, pela mudança das condições do Estado, pela variação das 
opiniões ou .por aperto mesmo de . uma determinada situação finan-
~eira, quem nos poderá dizer que o suffragio popular não mande para 
o Congresso uma maioria que, dada •sua competencia privativa para 
<lecretar semelhante tributo, decrete ,a sua abolição? 

O Sn. CARnoso BE A'Lllí•EIDA - Não poderá legislar contra as clau-
-sulas de um contracto existente. (II.a outros apartes.) 

O flfa. CALOGERAS - Ha, em t-0d-0 caso, eu o re0onheço, uma limi-
tação pl'atica nesta questão: não se pó<le admittir um paiz que. viva 
sem impostos, e a renda toda de um povo serve ele verclàdeira garantia 
.n tae'S operações. 

O Sn. CrncIN ATO Bn.AGA - A União dâ o seu endosso nas condi-
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ções que estabelece. Si o Congresso do Estado acceital-as, comprehencw 
V. Ex. que elle não poderá depois deliberar em sen;tido contrario. 

O Sii. CALOGERAS - Ainda pesa sobre o conjuncto de·sses phen,o-
menos uma ameaça. muito seria, cujo valor só poderá •ser aquílata:do 
opportunamente pelo Poder Judiciario: correlatos á obrigação do pa'-
gamento da sobretaxa com o •compromisso de valorizar o caf·é pauli~ta, 
e não tendo . sido conseguido esse ultimo . objectivo, não decorre natu-
ralmente dahi o dever de restituir aquella sobreta:xa ou, pelo menos, 
de abolir sua cobrança~ 

Hesta, ainda, como ultimo enigma, 'O curioso dispositivo do art. 3° 
do projecto offerecido á Camara _pela digna Commissão de Finanças 
e que ·diz textualmente o seguinte: "Fica o Governo autorizado á 
'ádoptar, além das garantias estabelecidas no a'rt. 2°, todas as quei 
entender necessarias e decorram da nat11reza da operação a que se 
refere o art. 1° da presente lei." 

Não comprehendi nem a significação nem o alcance de·sse cheque 
em branco dado ao Governo. 

Naturalmente o relator do parecer esclareceTá a Camarà. 
Não duvido dos intuitos da Oommissão; indago apenas o qlJ.e 

é isto. 
E' o regimen do illimitado a que ha poucos momentos se Teferiu · 

o nobre Deputado pelo District9 Federal . . 
Desejo -apenas ouvir sobre esse ponto a explicação do nobre 

1·êlator. 
Estamos, Sr. Presidente, atravessando um período muito curioso. 

Não ·sei si haverá inconveniente ou indiscreção da minha parte · em 
dizel-o, mas a maioria das opini.ões que tenho ouvido nos meios pa1·-
l amentaris é francamente infensa ao .projecto eín debate. (Trocam-se 
mid:tos àp,a1ites .) O próprio Governo resguardou-se por detraz de um 
"parece acertado" que. ·ee presta a interpretações e1'roneas ·de-ante da 
gravidade de uma si'tuação em que todas as responsabilidades se devem 
definir. 

Ó SR. PEDRO MoACl."R - Ahi V. Ex. não tem râz~o, elle não podia 
prejulg.ar a ó-pinião do Congresso. '( Trocam:se ap·a1·tes .) 

O SR. CALOGERAS - Minha observaÇão visa exâctamente resta-
belecer essa interpretar_.ão, que é tambem a minha. Ora, dessa conjun-
cção ele . repugnancias justificadas e de :condtimnações l atentes é que 
vae s,urgir a so'brecarga de ·15 milhões nos hombros da União. 

, Os erros, devo repetil-o, os erros da lavoura paulitsa hão de se'r 
pagos . .. 

o SR. 
·o SR. 

CARDOSO DE ALMEID--\. - Não houve erros. 
PEDRO MoACYR ---: Si não foram do Govemo foram da 

lavoura. · 
O SR. CARDOSO DE Ar,MEIDA - Do Governo Federal. 
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O SR. PEDRO Mo.A.CYR - Ou da lavoura ou do governo de São 
Paulo, do Federal é que nunca. 

O ' SR. CARDOSO DE ALMEIDA - ]foi invenrão do Governo Federal 
na corrquista dos mercados. , 

O Sn. ÜALOGERAS - Repito, Sr. Presidente, que os erros da 
lavoura paulista virão a ser pag;os pelos seringueiros da Amazonia, 
pelos nortistas já tá-o empobrecidos pela secca, pela população inteira 
do Brazil, que em nada contribuiu para estes verdadeiros desatinos. 

O SR. AnoLPHO GORDO - V. Ex. sabe com quanto S. Paulo 
~oncorre para as despezas da União? 

O Sn .. CrncINATO BR.A.G.A. - Este ponto não póde ser elucidado 
em aparte, por sei' muito complexo; por isso é que estou em silencio. 

O SR. 0.A.LOGERAS - Por amor ou por piedade aos fazendeiros. e 
seus intermediarios, virão talvez aggravadas as condições ela vida, já 
de si tão duras e tão asperas, do proletariado. todo de nossa terra. 

Por bem clella, por bem elo proprio Estado de S. Paulo, cuja 
nitidez de visão elos phenomenos me parece toldada por uma miragem 
f.allaz, é necessario que haja quem a:dvirta que tal programma aggrava 
incalculavelmente todos os erros anteriores, sem resolver a crise in-
evitavel que se a1:izinha. 

Nenhuma autoTidade tenho, sinão a ·que me advem <le convicções 
muito fundas, muito sinceras e desinteressadas., que me teem norteado 
a exis.tencia inteira. Por isso mesmo, e por não terem egu.al poder no 
meu espil'ito os argumentos de ordem vária que levarão a muitos a 
condescender com uma medida, que peço licença ]Jal'a reputar ruii.rnsa, 
por isso mesmo invoco, para esta nossa divergencia essencial, o exame, 
a attenção dos meus pares. .- ·, 

Quanto a mim, pessoahnf'.nte, movo-me nesta questão de accôrdo 
com princípios que julgo sãos e em .que tenho fé, e, por elles inspirado, 
só me cabe sinceramente repetir as palavras de Pedro: Etiam si omnes, 
ego non. 

(1'r111ito bem! · lvfoito bem! O orador é rwaito cumprimenta'do .) 
O Sr. 'Cincinato Braga - O problema, que se está discutindo, 

offerece dous aspectos. Um, o mais m;nplo, político-social; ·outro, o 
mais restricto, economico-financeir.o. 

Um Estado ela Federação está assediado por uma longa e fatal 
crise agrícola. São seus inimigos -Os estrangeÍ<J.•os de além-mar. São 
a'rmas delles -0 capitalismo v-0raz e -0 fisco inexoravel, oppondo-se col-
ligados ií. justa recompensa a!o trabalho nacional. Esse Estado da 
Federação está pelejando, sósip.ho e heroicamente, para salvar, com 
BUa situação economica, trophéos .que são tambem da Nação. E! um 
batalhão destaca,do ·a bateT-se contrra inimigo commum. neverá, por-
ventura, o comma,ndo em .chefe do exercito, a União, abandonal-o á 
furia dos adversarios.? 

\ 
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Eis ahi o aspe'cto político-social do problema. Filho e reprnsen-
tante elo Estado Federado, que está em causa, tenho natural suspei-
ção para abordar neste momento o assumpto. As palavr.as que acabo 
de profoTir, em um esforço de synthes.e, são apenas o gesto IJelo qual 
acieno aos homens de Estado do Brazil, convi;dando-us á meditação e 
solução do assumpto {la mais alta gravida:de para a Republica Federa-
tiva. 

Passo a considerar o projecto debaixo do ponto de vista eco-
nomico--financeiro. Nesse terreno sinto bem que minha suspeição des-
rrppare-ce. A discussão ahi é de cifras; cahimos na questão das con-
veniencias ou inconveniencias rn:ateriae sda adopção do projecto. 
Propugnando em favor de medidas que o projecto contém, vou estu-· 
dm· taes conveniencias do ponto ele vista geral, fóra da atmosphera 
dos interesses regionaes. 

Par;a mais imparcialmente orientarmos nosso estudo, comecemos 
por fazer temporaria a1Jstracção ele · que haja Estados Federados. E ·s-
queçamos limites entre Estaclos. Consideremos o Bl'azil_, inteiro, como 
um Estado unico. Para esse Estado, .assim considerado, conviTá ad--
optar o projecto? 

Examinemos. 
A existencia do Brazil é annunciada aos povos cultos por sua 

producção exportavel. E' em defesa da produeção exportavel que se 
travam, no mundo moderno, todos ·Os duellos internacionaes. Os bra-
zões de -casas refl.es já não fomentam as guerra·s. Hoje, as missões 
diplomaticas, os tribunaes de arbitragem, os armamentos militares, 
as -a1liançã:s da:s grandes potencias são armas ao serviço da defesa 
da producção de caÇla paiz. A maxima expansão economica para fóra 
das fronteiras, eis o grande ideal _collimado por todos os governos 
dos povos civilizados; de tal so-rte que a defesa da ·producção expor-
tavel é, hoje, acima de todas, a "Razão de Estado" que conduz os 
povos a todos os s.acrificios. (lvliiito bem.) 

Que é presentement~ a producção exportavel do Brnzil ~ Abra-
mos a estatística. 

Em 1907 o Brazil exportou valor ide 860. 890 :882$000. Que gene-
ros de commercio nos proporcionaram essa riqueza ouro? 

Foram es.tes: 

Café ......................... · · · · · · · · · · · · · 
Borracha . . ............. .. ................ . 
Cac'áo .......... .. ................... , ... . . . 
Algodão ... . -......................... ...... . 

e oútros que figuram por parcellas menores. 
Significa isso que, por si só, a producção do 

de metade" de nossa pro·ducção exportada. 

453.764:571$000 
217.504:288$000 

32.043:979$000 
27.499:919$000 

café constitue "mais 
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E essa situação não é especial, restricta ao anno ultímo findo. 
1Ia muitos annos que esse arti:go de nossa lavoura constitne a melhor 
arma de 11osso progresso. 

Attend'a-s.e: 
Em 1901, valor total 

509. 598 :011$000. 
Em. 1902, valor total 

409. 840 :526$000. 
~ Em 1903, valqr total 
384.257 :644$000. 

Em 1904, valor total 
391 . 587 :520$000. 

Em J 905, valor total 
384. 297 :644$000. 

Em 1906, valor total 
418.399 :742$000. 

da exportação 860.826:694$ café 

ela exportação 735. 940 :125$ café 

da expor.ta9ão 742.632:278$ café 

da exportação 776.337:418$ café 

da -exportação 685.456:606$ café 

' \ 

da exportação 799.670:295$ café 

Deve-se notar que no periodo, a que esses dados se referem, de 
1901-1907, dá-se justamente a quéda dos preços do café, cuja crise 
começou em 1895. Não obstante no dito peri.odo estar esse genero 
sendo vendido a vil preço, apezar disso, seu valor representa ha mui-
tos annos o maior elemento de resistencia do Brazil 110 intercambio 
internacional: o café tem . constituido sempre "mais de mefade" do 
valor de exportação em todo o ._pei1iodo citado. 

Tiremos dessas premissas ·suas logicas consequencias parn a vida 
d.a Nação e veremos que o eminente collega:, que me precedeu na tri-
buna, errou, si me permitte a irreverencia do termo, no fundar a sua 
argumentaçã'o em. considerar o problema em debate como de mero 
i:ateresse local de S. Paulo. Não ! À Oamara está vendo e vae ainda 
ver que o problema é eminentissimamente 1rncional. 

"Em primeiro logar, devemos ao café mais de metade das mer-
cadorias estrangeiras, que não produzimos, mas de que gosamos." 

Hoje ninguem mais ignora que, no commercio internacional, mer-
cadoria se paga com me11cadoria e não com dinheiro. 

E ai de nÓ5 que tivessemo'S de pa:gar com dinheiro as utilida:de.s 
que recebemos do estrangeiro ... Onde iríamos buscar esse dinheiro? 
Nosso papel-moeda, sem lastro-.ouro, não tem valor de dinheiro fóra 
de nossas fronteiras. Só dentro do paiz é que, por força de necessi-
dade, o despotismo economico do poder publico lhe dá curso -0briga-
torio -0u forçado. Todas as fa.ctnras dos partic1ul).reB, dos co1:runer-
ciantes e dos industriaes só podem ser pagas :ao estrangeiro "em ouro". 
Não temos omo, como nos arranjamos? Offerecendo nossa producção 
á venda em troca de ouro, para que deste ouro (letras de cambio) se 
sirvam os particulares, os comnierciantes e os industriaes, para paga-
rem ao estrangeiro as utilidades que de lá nos veem. 



Si, como vimos, é o -café que constitue mais de metade de nossa 
exportai;fro - ouro - é indiscutivel que ao café devemos mais de 
metade dos recursos de que a Nação se utili.-za em sua capacidade de 
consumo, i sto é, em suas necessida:cles e ·em seu conforto de povo civi-
lizado. 

A defesa do café é, pois, problema nacional e não local. (Apoia-
dos.) 

"Em segundo logar, devemos ao café mais da metade dos reéur-
sos que o Thesouro Nacional obtem por meio elos impostos aÍfande-
garios que cobra." A União vive 'principalmen;te elos: impostos de 
importação. Sem ouro dentro do paiz, como poderíamos importar mer-
ca:dorias que pagam impostos- si n'ão as troca:ssemos por mercadorias 
nossas~ O desenvolvimento ·da nossa expoTtação é que tem permittido 
f?irancle augmento de renda·s alfandéga•riJas, -occorrido a contar "da 
elevação de nos&a ex1)ortação de café e bonach a, principalmente de 
café. 

Isto quer dizer que affectar-se a existencia dessa cultura, é tocar 
mesmo clirectamente nos recursos pecuniarios do The&ouro N acionai 
para satisfação de nossa divida externa. 

Desinteressar-se a União ela sorte do mercado de café é desinteres-
sar-se da propria arrecadação de suas rendas. 

O SR. PEDRO -MÓACYR - A seí.· assim, não se justifica que São 
Pm1lo tenha legislado no 8enti:do ele reduzir a e~portação de café. 

O SR. ÜINCINATO BRAGA - Responderei a V. Ex. daqui a pouco 
no Üecurso de minh&s con&iderações. Si esquecer-me de o fazer, rogo 
a V. Ex. h aja de m'o lembrar antes que eu dei:x,e a tribuna. 

"Em tercieiro e ultimo logai\ devemos ao caf~ ·mais de metade 
, elos elementos -com que podemos contar para o progressivo saneamento 
de nossa moeda corrente." -

Todo o mecanismo d-0 plano fiuanceÍJ:o, que instituiu o fundo ele 
resgate e o fundo de garantia elo nosso papel-moeda, basea-se sub-
stancialmente nos nossos elementos de riqueza agrícola exportavel. 
Oonseguintemente na defesa da producção elo café e da borracha não 
estão interessaJclos exclusivamente os filhos- ele S. Paulo e da Ama-
zonia. Oada hrazileiro _<'JUe tiver no bolso uma cedula -de 1$, ban-
queiro no Rio de Janeiro, ou sertanejo em Goyaz, tem - elirecto in-
te;resse na defesa da l!roducção daquellas mercadoráas. (Muito bem.) 

O S1~. SERZEDELLO CoRRÊA - O grande erro foi sempre esse : 
considerar local uma questão _nacional. H-a longos armos v~vo dizendo 
isso gaqt;i. ( H a antros apartes.) . 

O ·SR. CrncINATO BRAGA - Não _ é, pois, urµ favor ao EBtado de 
S. Paulo, interessarem-se os poderes federaes pelo pro-blema da valo-
rização do café. A vida commercial da Nação e a vida financeira do 
Thesouro Federal estão indissoluvelmente presos a es&e problema. 
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O que espanta, o que maravilha, é qu~ S. Paulo, isolailo e só, 
esteja recebendo a peito descoberto todos os golpes. 

O que espanta, o que maraviiha, é que essa acção, nacionalmente 
meritoria e heroica, seja arrastada por alguns á cathegoria de culpa, 
levada á conta dos homens de meu Estado ! 

Mas, que é o projecto em discussão? Que medidas contém? 
Estudemol-o, sem a menor attenção ao interesse particularista. 

Consideremos sómente exdusivamente, o interesse gernl do paiz. 
O projecto em discussão tem por prompto e immediato effeito 

remover do caminho do Brazil uma crise commercial gravíssima, 
dessas que affectariam o paiz inteiro. 

O Estado de S. ·Paufo, com o intuito de diminuir a offerta de 
café nos mercados, e assim crear melhol' procura do genero, effectuou 
operações em virtudes das quaes rntirou do movimento commercial 
7 . 000. 000 de saccas. 

Para opeTação de tamanha monta teve necessidade de empregar 
recursos proprios, e recurnos que pediu a seu credito. Está a dever as 
quantias que levantou ·sobre warrants de seus cafés, a prazos curtos 
como soem sel' sempre as ope1'ações commerciaes dessa natureza. Esse 
debito precisa ser consolidado por prazo largo, para gerar no com-
mer.cio do mundo a confiança em que essa avalanche de café não virá 
de um momento paTa ou~ro, no vencimento de um warrant não pro-
l'Ogado, derruir todos os calculos do commercio legitimo. 

Para ~ssa consolidação de seus compromissos, o Estado de São 
Paulo entrou nos mercados monetarios de Londres, a, clearimg house 
de todo o mundo. Offereceu todas as garantias a seu alcance; mas, 
os banqueiros exigem, a mais, a solidariedade da União na divida. 
Exigem-n~a, não porque entendam que S. Paula, com as garantias 
que offerece e com o credito a que tem direito, não seja capaz, por 
si só, de contrahir tal compromisso; mas, porque não tendo S. P.aulo 
Tepresentação internacional, os titulas de tão avultado emprestimo 
não poderiam ter cotação official nas bolsas européas, sem que por 
elles seja solidariamente responsavel a entidirde que tem representa-
ção jurídica internacional : e est~ é só a União, aliás tão interessada 
no problema quanto o é S. Paulo. 

Adoptado o projecto, consolidada essa divida a largo prazo, sub-
trahido esse café ao consumo, a procura do genero nos mercados na-
cionaes se manterá, proporcionando á economia geral do paiz, á ma-
china commercial e financeira da Nação, o combustível de letras de 
cambio necessario ao seu funccionamento normal. 

Dado o interesse capital, substancial, como já demonstrá~os, que 
tem a União em manter vivas as forças productoras do café, torna-se 
indiscutível que, por instincto de proprúa conservação, a União tem 
o dever não só de comparticipar na operação, como ainda mais tem 
necessidade de pedir aos Estados productores de café todos os sacri-
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ficios possiveis para não a·bandonarem essa cultura, a bem da patria 
commum. 

Jii[as, o melhor meio de apreciar a conveniencia, direi melhor, 
a necessj dade da adopção do projecto, é imaginar a hypothese da sua 
rejeição. 

O meu illustre amigo e collega, Tepresentante de Minas, abordolL 
tambem esta face da questão. 

Sinto divergir de S. E x. Nã'o é Temovivel, pelo menos, não é 
pelos processos que S. Ex. indica á Oamara, a crise, o lcmck - (devo 
dizer a verdade com franqueza, porque nestes assumptos o melhor é 
dizel-a inteira) - o lcrack, que -se deve fatalmente ·seguir nas praças 
commerciaes, principalmente de Santos e Rio ·de Janeiro, si se der o 
mallogro immediato das negociações de café em que se empenha o 
Estado de S. Paulo. 

S. Ex. não acredita na gravida.de extraordinaria dessa crise e 
sustenta, por um lado, que é fallaz a esperança de mudar .a, situação 
do mercado com a Tetirada do stock do governo, pois maioTes safra~ 
virão, e essa Tetirada não terá influencia; e, por outro lado, a pro-
'pria intervenção da especulação commercial será elemento de defesa 
na crise que se der. 

Mas S. Ex. não tem razão. Qualquer que ·seja a pTevisão a esta-
belecer-se sobre a p1'oducção futura, é inquestionavel que a retirada 
do mercado, por qualquer fórma, do avultad·o stoclc de sete milhões 
de saccas, ha de fatalmente produzir effeito opposto ao que produ-
zil'ia a avalanche subita desse volume de mercadoria tombando sobre 
os consumidores. Minha intelligencia não comprehende absolutamente, 
minha intelligencia repelle por completo a idéa de que, sejam quaes 
forem as condições da producção, a subtiiacção desse stock ás disno-
nibilida·des do mercado não altere consideravelmente a offerta do 
genero. 

As circumstancias naturaes em que S. Ex. tanto confia estão 
longe, na hypothese, de satisfazer a mais modesta exigencia das pra. 
ças de café no Brazil. 

A especulação, elemento com que S. Ex. diz contar para man-
ter-se o fornecimento habitual de letras de cambio no meTcado, para 
manter-se tambem a continuidade das operações internas e inteTna-
cionaes, a especulação é elemento com que se póde contar sem duvida 
em caso de lcraclc; mas "contra nós", como punhal sobre n:ossos pei-
tos. E' a grande especulação sobre a baixa, com a qual ·sempre lucram 
os argentarios d:o mundo nos pl'imeiros tempos do panico, para de-
pois de tres mezes, seis mezes, um anno, seja quanto tempo fôr, aufe-
rirem lucros consideraveis por sobre as ruinas dos que tombaram. 

Esse elemento que S. Ex. citou como uma condição de defesa do 
paiz nessa situação é, ao contrario, o elemento assassino delle. 
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O nobre representante de Minas Geraes não foi feliz no enunciar 
e longamente sustentar a· d'Outrina econornica, que affirrna ·serem as 
crises fataes 11'a vida dos pov-0s, e serem inevitaveis e irrernedia:veis 
seus effeitos, por medidas fóra do desenv-0lvirnento das circumstancias 
natmaes. Essa doutrina merece respeito, porque já tem mais de 50 
annos, deve estar de cabellos brancos. Mas, é doutrina que já pert;ence 
a'O passado da sciencia. 

E' certo que as crises desta natureza são inevitaveis, de tempos 
a tempos, na vida dos povos. :N.tas os maies dessas crises são profun-
4arnente attenuaveis em seus effeitos damnosos. E é nisto que con-
siste justamente a feliz previsão dios grandes homem; de Estad-0. Si é 
inevitavel a ma1,cha de uma crise~ não é impossivel traçar-lhe aps 
movimentos via menos dolorosa do que aquella ·que trilharia a ce-
gueira de sua a·cção devastadora. 

O credito de um paiz não presta serviços · sómente para anteci-
pação dos melhoramentos materiaes de que esse paiz necessita. 

A. funcção do credito mais importante, mais delicada, é, exacta-
mente, no teneno ecoruo:i;nico e financeir-0, attenuar e dilatar por 
largos annos os effeitos de uma crise aguda, dando tempo ao orga-
nismo nacional de rnfazer-se, reconstituil'-se e resistir ao veneno que 
lhe foi inoculado por forças elas cfrcumstancias sociaes. 

De modo igual procede~ o~ medicos quando cogitam do cura~
tivo do organismo humano, sempre que ha necessidade da applicação 
de toxico que, dado em dóse avultada, póde sacrificar o doente, mas 
ministrado paulatinamente, dividido em dóses diminutas por horas 
ou dias ou mezes, póde perfeitamente retemperar o corpo combalido, 
salvar -0 doente e restituil-o util á sociedade em que vive. 

Eis a funcção principal d-0 credito, a mais delicada e importante 
- evitar que, de chofre, operem sobre o organismo nacional os males 
que no momento seriam irremediaveis., mas que, produzidos espaça-
damente, podem perfeitamente ser eliminados desse organismo, pela 
força da propria resistencia, e tarnbem pela força do factor tempo. 

E é curioso recordar, que tal como acontece com o organismo 
hum.ano combalido por molestia, em que o doente apura seus cuida-
dos de defesa da vida, por mais saudavel regímen dietetico, tal 
acontece tambem com as sociedades, que á sombra do factor tempo 
(que lhe é concedido pelo credito) mais cautelosamente trabalham 
e economizam n'O decurso da crise, auferindo desse regimen dietetico-
social o Teconstituinte precis'o paTa eliminarem o mal. 

A. União nega-se a entrar na operaçã-0. O emprestimo não se faz. 
E' a debacle das praças de café no paiz. A.manhã o stock perten-

cente a S: Paulo entrará de chofre no mercado de consumo, a resto 
de barato. Os warrants contr actados por S. P aulo o foram sob1~ base 
muito abaixo dos preço~ correntes. P_ara os prestamistas estrangeiros, 
a operação de pagarem-se pelo café warr'antaéLo é estupendamente 
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lucrativa. Poderão vender o stoclc abaixo das actua~~ cotações dos 
mercaidos nacionaes, e ainda realizaTão lucros formidaveis. 

Quer dizer: o consumo do mundo póde dispensar-se de vir com-
pra.r café nos mercados nacionaes durante cerca de seis mezes, talvez 
mais. 

Faltando ao Brnzil, duran1_e esse periodo, as injecções diarias de 
letras de café, como nos arranjariamos? 
. Como se suppririam o cornmerci.o e a industria nacionaes de 

letras ele cambio para seus comproJl:Ússos externos? 
Como se arranjaria o proprio Governo para o ·eerviço dos paga-

mentos em ouro? 
Quem reflectir bem sobre essa situação, terá facilmente dese-

nhada, deante dos proprios olhos, uma crise commercial violentissima. 
As ruinas da Caixa de ConveTsão seriam poucas para apagarem 

o incendio. ' 
O retrocesso no caminho de nossa Tegeneração financeira seria 

fatal . 
Ou teTia a União de empregar as disponibilidades ouro do fundo 

de garantia do papel-moeda, ou teria, para obter ouro, de recol'l'er 
nesse periodo ·a um emprestimo externo . . . se o encontrasse, em meio 
de um lcrack ! e depois de ter sacrificado a fonte de sua melho1· pro-
ducção exportavel, de envolta com o cTedito do Estado mais prospero 
da Federação ! 

E' incontestavel que o emprestimo de consolidação em que se em-
penha o meu Estad-0, si não evita, modeT·~ os males dessa cri.se. 

Ministrarem-se ao meTcado 700.000 saccas de café "por anrno", 
durante 10 annos, é cousa muito diversa de atirarem-se ao mercrudo 
7 . 000. 000 de saccas em alguns ~ezes de um anno. 

Assim, temos derµonstrado que o problema da defesa dos preços 
do café é um p11oblema nacional e não estadual. Um desastre no mer-
cado do café Teflecte .diTectamente sobre as transacções commerciaes 
do Brazil tod-0; influe immediatamente sobre a diminuição de recur-
sos do 'Thesouro Federal para solução de reus compromissos; Teper-
curte desastrosamente sobre as cotações do papel-moeda em curso no 
paiz inteiro. 

O abandono das operações TeaJizadas sobl'e café pelo Estado de 
S. Paulo, determinaria uma crise gernl violentissima, que' está no 
interesse do J3razil desviai· de seu caminh-0. 

O eminente Deputad_o .por Minas Geraes, a cujos talentos sabe-
mos todos fazer justiça, como um dos. mais brilhantes orinamentos: 
desta Camai·a, deteve-se em considerações tendentes á demonstração 
de que a entrada dos governos noa meTcados de qualqueT genero, p.ara 
galvar-lhes o preço, é dou,trina condemnada pelos economistas, é aven .. 
tura em que a União não deve envolver-oo, devendo deixar., ao oon-

f 
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trario, a S . . Paulo, só, o encaTgo de expiar o duplo erro de ter feito 
a superproducção e de ter-se compTomettido em operaçãio, que não 
pas.sa de uma insania. A isso chamou S. Ex. circumscreveT o mal a 
um amoito limitado do paiz. 

O nobre Deputado não tem razão. De tudo quanto já tenho ex:-
posto, se deduz irretorquivelmente que não se trata de problema 
Tegional, e muito menos de problema só de S. Paulo; mas, sim, de 
interesses verdadeiramente na:ci'Jnaes. 

Dessas consideTações, que produziu o nobre Deputado, ha ama 
parte que ouvi em silencio. E' a relativa ás doutrinas que, em eco-
nomia politica, condemnam a intervenção directa dos governos na -
compra e venda de generos de commercio. Nunca me arrependi de ser 
leal das discussões em que me empenho a bem do meu paiz. Por isso, 
lealmente declaro, que desde muito antes de· se iniciarem as operações 
de compras de café pelo gov~rno de S. Paulo, eu entendi desacertada 
essa providencia. 

O 811. O.~Los GARCIA - E' a pura verdwde. 
O SR. CrnoINATO BRAGA - Não posso, porém, deixar de con-

fessar que, nesse modo de ver, eu estava quasi i solado no vasto ter-
reno da opinião ger·~l em meu Estado. Quasi me abalançaTÍa a affir-
mar que, no teri-itorio de S. Paülo, a opinião contraria ao Oonvenio 
de Taubaté não orçaria talvez em um contra 10 . 000. Espírito aberto 
a todas as objecções, como me gabo de ser, não me puz em campo 
contra o convenio: valho muitissimo pouco para pensar que a minha 
opinião isoladai seria a acertada, e que errada era a da quasi unani-
midade dos elementos de opinião em meu Estado. Defendo e legitimo 
a attitude pertinaz e resoluta dos homens do governo do meu Estado, 
que sempre trabalharam neste assumpto, o serviço · de uma convicção 
sinceTa, pmticando ao mesmo tempo o supremo dever dos governos 
nos paizes democraticos - a obediencia como mandatarios ás instn1-
cções dos seus mandantes, ás injuncções da opinião que os elégdra. 

Nem é verdade que na iniciativa pal'a a valorização do café, se-
gundo as idéas postas em pratica, só tenham Tesponsabilidade os ho-
mens publicos de S. Paulo. " 

Não; Essas idéás são as adoptadas em 1902, em oonclusões vota-
das no OongTesso Internacional dos Paizes Occiclentaes. Productores 
ele Café, Teunrdo nos Estados Unidos. Foi rnlator do parecer, então 
elaborado sobre o assumpto, o eminente republicano Assis Brazil, 
que viu o problema impaTcialmente do vertice do angulo. Este illustre 
brazileiro não é paulista; _não é fazendeiro de café: tinha e tem todos 
os meritos para estudar questfoo desta ordem. O Oongí·esso votou pela 
valorização, segundo os princip_ios acloptados depois, no Brazil. 

N ent pócle ser taxada ele aventurosa ou impensada a acçã·o dos 
governantes de S. Paulo. A verdaide, a pura verdade, é. que igual 
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quinhão .de respon&abilidade cabe a tres presidentes de tres Estados 
caféeiros: S. Paulo, Minas e Rio de Janeiro. 

Mas, nem só a esses illustres servidores do paiz cabe a effectiva 
responsabilidade no assumpto. Os tres Congressos Legislativos dos 
tres referidos Estados votaraJ11- leis ad€quadas- á execução do pacto 
de Taubaté. ' :~ H 

, E nem sobre essa r:epresentação politi~ dos tres E.staxlos cae 
exclusivamente a responsabilidaide na adopção das medida& posta·a 
em pratica. Os pToprios podeTes <la União teem nisso sua parte de 
respónsabiJidade. 

O Congresso Nacional votou e o Presidente da Republica pro-
mulgou a lei federal n. 1. 452, de 30 dezembro de 1905, cujo art. 2° 
§ X, estatue: _ 

"A.rt. 2°, § X. E' o Ptesidente da Republica autorizado: 
.à entTaT em accôrdo com os governos dos Estados caféeiros para: 
a) regulaT o commercio do café ; 
b) promover a sua valorização; 
e) organizar e manter üm serviço regular e permanente de pro-

paganda do café com o fim ele augmentar o seu consumo. 
O Governo Federal poderá endossar as operações de credito que, 

paJ.'a esse fim, fizerem os governos dos Estaidos interessad·o~, uma 
vez que sejam observadas as seguintes condições: 

a) os Estados assegurar'ão á União uma garantia em ouro, suffi-
ciente para o serviço de _pagamento de juros e amortização do em-
prestimo; 

b) esta garantia terá caracter definitivo para todo o prazo do 
-emprestimo e nãü fica1'á dependendo de leis d~ effeito annuo, revo-
gaveis de anno para anno pelo Pode.r Legislativo d:os Estados; 

e) o producto da operação ele credito só poderá ser applica<lo a 
manter nm preço minimo para o café de exportaçãü, não podendo 
ser destinado a emprestimo de qu~lquer natureza ou adeantamento 
a lavradores, commissarios e exporta-dores, ou a quem quer que seja; 
nem <lesviaclü pelos Estados para qualquer outro fim." 

Depois disso, a opinião nacional reformou o Congresso Federa~ 
nas aguas lustraes de uma eleição feita por processo eleitoral novo. 
O Congresso Federal, que então vinha de ser eleito, votou, e o Pre-
sidente da Republica promulgou a lei de HJ06, que approvou o Con-
veuio de Taubaté em sua parte relativa â valorização do café, con-
firmando as idéas da lei de 1906. 

E.m todas essas resoluções dos poderes estaduaes e fedeTaes estão 
consignadas exactamente, precisamente, as medidas que o E•stado de 
S. Paulo praticou. 

Como, pois, peni:·ar hoje que o governo do meu Estado procedeu 
impensadamente, aventurosamente? 



Entre o votado por tres E stados da Republica e pelo Congresso 
Nacional, e o praticado I!ºr S. Paulo, só ha uma differença: é que 
o Esta,do de S. Paulo tem caminliado sósinho, por onde devem andar 
aiCJompaníi:ado°, em uma solidariedade promettida e na qual meu 
Estado sempre confiou. Por circumsta11cias que respeito, S. Paulo 
sempre ficou sósinho e isolado na arena elo combate, e não vir;ia agora 
dependeT do concurno da União, si S. Paulo não pertencesse á Federa-
ção e si a esta não coubesse a repTesentação politico-diplomatica 
perante o estrangeiro. · 

O SR. AFRANIO FRANO'O -- O Estado de Minas não recuou da 
respons.abilidade assumida. 

O SR. 01NCINATO BRAGA - Nem de minhas palavl'as se póde 
concluir que eu supponha.: siquer, que Minas se esquive á responsa-
bilidade em que por qualquer fórma se tenha empenhado. Meu intuito 
é apenas constatar que S. Paulo hoje tem conduzido as operações 
sósinho, e sósinho tem assumido os compromissos derivados della. 
E esta é a verdade. 

O SR. J osÉ ÜARLOS - E' o mesmo. Os outros dous pularam fóra 
da canôa. 

O SR. OrNOINATO BRAGA __:_ A conducta do Estado de S. Paulo 
nesta operação não tem lado vulneTavel. Em. vez disso, constitue nobre 
exemplo de civismo dentro da llepublica. . 

Os interesses errÍ_' jogo1 já o provamos, são de toda a Nação, sob 
os varios aspectos commercial, alfandegario, monetarri.o. Entretanto, 
o esforço, até o sacrifício, pela defesa desses interesses, os onus pesa-
díssimos que re,siultanr desta defesa, recaem sómente sobre S. Paulo. · 

A prova está em que, pelo proprio projecto em debate, S. Paulo 
vae supportar, "isolado e só'', todo o embate de vanguarda na defesa 
de uma causa, que é de toda a Nação. Eniretanto, quanto aos outros 
Estados caféeiros, nenhuma parte na divid.a ficam obrigados a pagar. 
Quanto á União, sua res.12onsabilidade é sa:ccessiva, quero dizer, não 
é concomitante, não é conjuncta, nào é solidaria, desde quando o ser-
viço do emprestimo vae seT feito primordialmente eom a arrecadação 
da sobretaxa de cinco francos por sacca, e essa sobretaxa vae pesar 
sómente, exclusivamente, sobre o Estado de S. Paulo, que, desse 
modo, nobremente, vae até o fim, sacrificando-se por interesses que, 
si é verdade que ·são seus, são ünnbem de toda a Nação. 

Recordo-me agora de que p11eciso responJer á critica do meu 
illustre amigo, Deputado pelo Rio Grande elo Sul, a proposito da 
lei paulista, que reduz a exportação do café. A obseTVação de S. Ex. 
não procede. O interesse nacional está em exportaT maio1; "valor-ouro" 
e não "maior tonelagem" d'e mercadoria. Ora, si o Estado de São 
Paulo · emprega me,didas que visam augmeutar o preço-ouro dü café, 
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ipso facto o E stado vem ao eneontro do interesse nacional, sem em-
bargo de diminuir-se o numero de saccas de café exportado. 

O SR. PEDRO Mo.ACYR - Mas não acha V. Ex. inconstitucional 
a lei que restringe essa expoTtação? 

O Sic ÜINCINATO BRAGA -- Não me parece que o seja. Em todo 
caso, é esse um problema jurid·i.co..l fóra das nossas cogitações neste 
momento. 

T alvez mesmo sua discussão devesse de preferencia ser agitada 
no seio do Congresso paulista e não aqui. Por não vir ao meu pro--
posito agora, pedirei licença ao meu illustTe collega para deixar de 
parte a discussão- juri<l.ico~onstit;uciona.J. desse assumpto, qu:e me 
obrigaria a uma digressão por _demais longa. 

Deante da exposição que venho fazendo, Sr. Presidente, é cla-
rissimo que tanto os pod.eres dos tres Estados caféeiros, como os 
poderes fedeTaes teem responsabilidade empenhada no assumpto. Os 
compromissos assumidos perante credores estrangeiros resultam da 
acquiescencia expressa de todos esses poderes estaduaes e nacionaes. 
As operações estão Tealizadas, os cümpromissos co1+trahidos. Já não 
é mais tempo de discutir si a doutTina praticada é boa ou má. Agora, 
como povo honrado, só nos resta Tegularizar nossa situação perante 
credores legitimos, pela fórma que mais :ruavemente nos permitta 
honrar nossa firma. E sse é o terreno verdadeiro, real, sobre que deve 
agitar-se o debate. Não sobre doutrinas de economistas. 

Justamente porque dlivergi dos principios seguimos, sinto-a:ne 
agora com a insuspeição precisa para apoiar o projecto, cuja appro-
vação é um acto de coherencia e um acto de honestidade dos poderes 
publicos do Brazil. 

E' tempo, Sr. Presidente, que eu passe a consideraT outro aspecto 
do assurnpto em debate. 

Tem S. Paulo elementos de riqueza ·sufficientes para arcar com 
a responsaóilidade das operações em que se envolveu? Tem, sem duvida. 

E' o que vou examinar. 
E att.enda bem a Camara dos Deputados Federaes, a que vou 

entrar neste assumpto a contragosto. Quizera jámais ter necessidade 
de fallar dos Tecursos de S. Paulo, em destacado, como exclusivos de 
meu Estado. 

Minha alma de brazileiro sente bem que os recursos collectivos 
de S. P aulo são, antes de tudo, do Brazil. Perdoae, porém, que eu 
entre no estudo que vou fazer. 

Opilliões ha de brazileiros :mstentando que a União deve deixar 
S. Paulo ao desamparo nesta emergencia. Para esses, o laço fedew-
tivo não é grilhão bastante forte para exprimir a solidariedade nacio-
nal na boa ou má fortuna. 
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So:ffra <li:fficu1da:des uma entidade federada, embora a que mais 

poderoso concurso traz á prosperidade da Nação, não importa. 
Os amores pela economia política devem substituir os amoTes 

pela patria solidaria e unida, na hora do perigo! 
·E' a doutrina do "salve-se quem puder!" applicada á vida :fe_ 

derf\tiva da Republica. 
Fosse a .doutrina verdadeira, e melhor fôra se1· colonia beiga na 

Africa, do que Estado Federado no Brazil. 
· M·as consideremos S. Paulo deante de seus recursos proprios, e 

vej amos si podíamos, si nos podemos abalançar ás ope·raçõ•es que 
re.alizamos. 

Como póde ser meclida a capacidade de um Estado para contrahir 
uma divi·da? Não sei. Não me -consta que haja estalão pelo qual se 
possa aferir tal medida. Neste t~ssumpto o cri te rio das relativida-des 
domina em absoluto. As comparações, se impõem. 

E' indispensavel que a capacidade debitoria do Brazil está longe 
de achar-se exgottada. Em que pose aos pessimistas, a d_ivida · publica 
br azilefra nada tem de extraordinario comparada com a dos outros 
povos civilizados. Ao contrario, a divida de cada brazileiro, pe1' 

, capita, figura entre as menores dentre os povos cul tos .. 
Conseguintemente, não ha para nós nenhurµ termo de compara-

ção mais natural e mais proxi1110, do que comparar a situação de 
S. Paulo com a da U?ião, comparados os recursos da sua produc.ção. 
Eis aqui : 

1902 . ... . ... . ....... . .. . 
1903 . ..... . .. . ..... .. .. . 
1904 . ,·, .... . .. .. ... .. . ·.·. 
1905 . . . , .. : .. .. ... • . . .. . . 
1906 . ... . .. .. . . .. ... .. . . 
1907 ..... . ..... .. . . '·' . . . 

Export ação total 
·do Brazil 

735. 940 :125$000 
712 . 632:278$000 
776.367 :418$000 
685. 456 :606$000 
799.670 :295$000 
860.890:882$000 

Exportação só 
ae·s. Paulo 

280.131:978$000 
212.759:430$000 
254.867:611$000 
219. 605 :652$000 
308.164:603$000 
342.688:366$000 

Quer isto dizer que, :agora, na peor cri8e ele baixa de preço de sua 
producção, ainda S. Paulo tem para sua exportação · quasi . metade 
do valor da exportação da Unifto. Adoptado esse ririteri·o, · S. P ,;qtlo 
poderia dever em condiçõe·s idienticas ás da União, quasi metade da 
divida federal. 

Qual é a divida da União? 
Externa, f 72 .133. 457; interna fm1dada, 546. 476 :600$000, sem 

fallar da, interna fluctuante, nem ·dia de papel-moeda, que só por si 
é de 640. 000 :000$000. · 

E ntretanto, si o projecto :fôr approvad·o :ficará S. Paulo de-rendo 
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menos de 20 milhões de· divida externa, e menos de 12. 000 :000$000 
de ·divida interna. 

Ne8sas base·s e com o criterio de sua producção exportavel, São 
Paulo poderia dev,er mais de 30 . 000. 000 este1)inos de divida externa 
e mais de 200. 000 :000$000 de divida interna. 

Os adversarias da Republica fre.quentemente accusam os gover-
nos republicanos d,3 faci lidades em augmentaTem a divida do Brazil 
(sem prestarem attenção aos progressos do paiz, diga-se de passagem). 

Por isso, nem todos acceitarão t alvey. como saudavel termo de 
compaTação, para apreciaT-se a capacidade debitaria · de S . Paulo, o 
estado da divida publica federal de hoje. 

Procuremos simile no estado da divida e dos recursos do Braúl 
nos ultirn:os annos do Imnerio, ahi . quando , como ás vezes se alardeia, 
suas finanças eram governadas com prudencia. 

Veremos que da comparação vae resultar con.sequencia favoravel 
a S. Paulo. Isto é, S. Paulo po•: si só, tem hoje volume de exporta-
ção "supeifor a todo o Brazil de entfo, e deve muito menos de que 
todo o Brazil devia na mesma data" . . 

Aqui está a prova: 

1886 . 1887 1888 

Exportação do Brazil .. 191. 396 :98'1$ 365.592:152$ 212.592 :272$ 
Im1jortação cfu Brazil . 201. 526 :356$ 310.850 :217$ 260.998:859$ 

------ ------ ------
16 .132 :360$ 54.741:935$ 48 .406:587$ 

de deficit de saldo de deficit . 

Quando ·era esse o est&do de sua baJança de meTcadorÍ'as o Brazil 
devia (1889): 

Divida externa . . . . . ......... .. . .. .. . . . ... . ... . 
Divida in1Jerri'a ..... . .. ... . ....... . .. . ... ..... . 

Qual é a posição de S. Paulo comparada a essa~ 

;:t 28.568 .300 
381 . 655 :3:00$ 

:E' a ·seguinte · quanto ao commercio internacional: 

ExpoTtação de S. Paulo : 

1905 ..... . . . ........ . .... . .. . ... . ..... . ... . 
1906 .. . ....... ... ..... . .... .. . : . . ........ . 
19·07 . . . .. . .......... . ... • ...... . ......•... 

219. 605 :652$000 
308.164 :603$000 
342 . 688 :366$000 
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Impol'tação de S. Paulo: 
1905 . . ..... ... ....... .. ........... .... . .. . 
1906 ... ........ . . .. • ................ . ... . . . 
1907 .... . .. . .. . ........ . .. .. . ..... . . . .... . 

Saldos: 

1906 .............. . .... . ...... .. . ........ . 
19'06 .. . .... ... . .. . . . •.. ... ...... .. . . ... .. . 
1907 ..................................... . 

78 . 312:959$000 
96.389:395$000 

134 .674:868$000 

141.232:693$000 
211.775:208$000 
20·8: 013 :498$000 

Quanto á divida, si o projecto fôr approvado, a divida do The-
souro do Estado será a externa de cerca de 20. 000. 000 esterlinos, e a 
interna de menos de 12. 000 :000$000. 

A eloquencia dos algarismos dispensa commentarios. 
Outro criterio póde. ser aidoptado para sabermos si S. Paulo tem 

forças para contrahir a divida de que trata o pl'ojecto; é o estudo da 
msponsabilidade dos seus habitantes per capitn, em comparação com 
a dos povos cultos. 

O resulta·d<o desse estudo é o seguinte: 

1 China deve por h abitante ....... .. .. ... . . ... · 
2 Allem•anha ............ ... ... . .. . .. ..... .. . . 
3' J ªll'ãio .. .... ......... . .......... . . . . . .... . 
4 E·stados Unid01s .... . . . . . ........ . ......... . . 
5 S. ·Paulo .. . ... .. .. . . .. . . ....... .. . : .· .. ... . 
6 Brazil .. ... ... .... ... .. . ... . ..... : . . ... . . . 
7 Canadá ... : ... . ... . .. . . ........ . ... . ..... . 
8 ' Prussi·a, separadamente .... . . . .. . . .... . . . ... . 
. 9 Huingria ... ... .... . ... .. . . ..... . .... . . . .. . 
10 Egypto .......................... . ....... . 
11 H 'espanha .. ..... . ........................ . 
12 ·Arg1entrin·a ... . ....... .. . .... ·' · ..... ·'· .. . ... . 
:L3 Austria . .. · ........................ · . . .. . . . . 
14 Italia , .. ..... . ... .. ...... . . .. . '. ... .... . . . . 
15 Hollanda . ...... . . ...... .... .. .... . . ...... . 
16" Belgica .. . .. . .. . ....... .... ...... . ....... . . 
17 Grã-Bretanha e Irlanda ................... . 
18 Cabo da Büa Esperança .. ... ... ........... . . 
19 Transvaal e Orange ........ . . . ... ... . . .. . . . 
20 Franca . . .............. .. . .... . . ... . . . .... . 
21 VictÓria . . . . ... .. . ; ... . . ... . ... ... . . .. . 
22 Nova Galles do Sul ........................ . 
23 Nova Zelandia , ... ......... .. . . .. . .. . 1 ••••• 

· 24 Australia do Sul 25 Q.ueenland ................... · .. · . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ... ~ . 

;E O- 5- O 
" 2-13-19 
" 4- 2- 5 
" 5- 9- 3 
" 6- 6- 2 
~ 1 8- 6- 3 
" 9- 7 _ 4 
" 9-13 - 8 
" 9-15- 7 
" 9-17- 2 
" 13- 2- 6 
" 14- 2- 4 
" 14-11- 1 
" 15- 7-10 
" 17- 6- 4 
" 17-16- 8 
" 18- 1- 6 
" 19-14- 4 
" 21- 2- 5 
" 27-19- 9 
" 42- 5-/ 6 
" 55-13- 9 
,, 69-1.7 - 7 
" 70-17- 7 
" 73-19- 9 
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\ S. P aulo está em quinto logrn:. Mas sua divida externa tem con-
t\~aTtida .realiza:vel . n~ stock ele café qu:e p?ss.uie •e dá em ~aran~ia 
do ~nprestimo. Admittida a venda desse cafe pelo preço mais baixo 
a qu\ esse pmducto já chegou, a divida de S. P aulo cahiria c\epois 
dessa iiquidação a cerca de f'. 3 por habitante. 

:E'i{)aria ou ficará S. Paulo em terceiro lagar itess~ lista. 
O que, porém, mais irnmediatamente cumpr·é examinar, sob o 

ponto de vista do empTestimo, é a renda arn~ca davel por S. Paulo . 
A renda ordinaria e extraordinaria do E st ado, arrer,ad-ada em 

1907, foi de 66 . 400 :439$; mas, o serviço dó emprestimo de 15. 000. 000 
terá de ser foii;o com a arrecadação de uma "renda especial ouro ' ', de 
cinco frnncos por sa·cca de café exportado, só se reconendo á n mda 
ordinaria p ara supprir defi ciencias da renda especial. 

Sendo a média da exportação de S. P aulo de 10 . 000. 000 de sac-
cas por anno, é evidente que esse imposto renderá 50. 000. 000 de 
francos, ou 2. 000. 000 " esteTlinos por anno". 

E' de notar-se que ·o serviço de juros e amortização do empres-
timo diminuirá á medicra qn!:) ,se forem fazendo vendas p ar ciaes do 
stock, vendas cujo proclueto será app1icado á amortização do mesmo 
emprestimo. 

Penso, Sr. ·Presidente, que não preciso clizer mais para demon-
strar que a •opernção de qu.e cogita ·O projecto está dentro das foTças 
do Estado que represento. Posso mesmo deduzir dos algarismos pro-
duzidos que, para felicidade commum de noss~ Patria, o Estado ~e 
S. · Paulo tem seiva para p retender commettimentos muito maiores. 

Dizel' o contrario, ~pretender prov.ar o contr:nio. ú simples máo 
vezo d~ brazileiros que sempre acham o que censurar no crue é nosso. 

Pol' minha paTte, estou convenci.elo de qne o Estado prestou e 
continuará a prestar serviço á União, collocando-se no ponto ele vista 
de defesa de sua proclucção agrieola nos mercados mundiaes. Penso 
sinceramente que essa defe.sa, como dieixei c1emonstrac1o, é um pro-
blema nacional e não estadual. Nos .termos em que está combinada 
a operação do emprestimo de f'. 15. 000. 000, estou convencido de que 
a rnsponsabiliclade da União vae ser mer amente nominal, e de que 
S. P aulo da rá assim mais um exemplo de patri'otismo, chamando sobrn 
seus hornbr'Os exclusivamente todos os onus da solução de uma crise 
que é profundamente nacional. 

J\/Ias, Sr. Presidente, quando mesmo a responsabilidade da União 
deixas·se ele ser nominal "para tornaT-se real e effectiva", ainda. 
nesse caso o dever da União era Tealizar a operação. 

·Senhores! Nem só de pão vive o homem, r,omo nem só de moedas· 
vivem os povos. Não é alinhando libras que as nações -compl'am seus 
defensore s. E stes só os conquista. a solidari.edade nacional. E esta só 
11óde vir elo soffrimento em commum nas horas da má fortuna. Cada 
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Estado do Brazil precisa ter a certeza ·de que a Federação é a for-
mula : "Um por todos, todos por um ! " J 

.No caso conm-eto. em exame, a ingerencia da U niã.o no negocio 
é um dever moral, indiscutível, para coin S. Paulo. · / 

A perturbação economica em .que S. Paulo está Ee debatendo 
é ma.is obra da União e dos outros . filhos do Brazil, do que dos pau-
listas; porque foi a União que, villipendiando a moeda, levou a gol-
pes de emissões tresloucada:s a desordem ao seio da producção agrí-
cola caféeira. Data da'S emissões imprudentes de papel-moerla a tri-
plicação das plantações de café em meu Estado, origem e causa da 
superproducção de hoje. E e'Ssas plantações não são obra exclusiva 
dos paulistas, ma·s sim de todos os filhos do Brazil que para lá enca-
minharam sua actividade e sua fortuna, já que S. Paulo é, na rea1'i-
dàde, um verdadei1'0 Districto Federal, um vasto município neutro, 
onde qualquer brazileiro, que chega, tem carreira a fazer, de accôrdo 
com seu merito, na lavoura, no eommercío, nas artes, nas profissões 
liberaes, 1rn administraçãü publica é na -propria política. S. Paulo não 
é u:rh producto de egoísmo. ,A.o contrario, é o regaço onde encontram 
carinhoso agazalho todas as energias boas. , 

E já ·que fallamo·s em moeda, S. Paulo soffre na OTdem moneta-
ri.a, pelo facto de manter, como manterá sempre ínquebrantaveis, 
cada vez mais apertad'os, ·os laços que o lig-am á Federação Brazileira. 
S. Paufo soffre to'das as vicissitudes .de depreciação do papel-moeda, 
porque não tem moeda sua. Si a tivesse, nadaria em ouro. Ha mais 
de 20 annos que S. Paulo estaria gósando de cambio acima do par, 
porque ha mais de 20 annos que o povo paulista, em troca de sun 
producção ·agrícola, importa ouro em proporção- duas e tres vezes 
maior do que sua despeza nessa especie. Para nã-o alinhar algarismos 
em longa: resenha de ri.mitos annàs, basta recordar que, em 1906,, sendo 
a exportação total do Brazil de 799. 670 :295$, entraram pelo porto 
de Santos 404. 553 :988$. e que e:rh 1907. em nma exportação total 
hr·a!3ileira de 860. 890 :882$ entram pelo porto de Santos réis 
477.368:323$000! 

E' bem claro ·que, recebend.o ouro nessa eno.rme proporção em 
se.u mercado, tel-o-hiá harato, acima do par, isto é, teria circulação 
metallica, si não soffresse patrioticamente o influxo da má moeda 
da União. · 

UM SR. DEPUTADO - Essa linguagem lev·a á separação. 
O SR. 'ÜINCINATO BRAGA - Perúiitta a Camara que, do amago 

de meu patriotismo, eu Tesponda com urq. sorriso desdenhoso á idéa 
contida no aparte .que acabo de ouvir, sem saber de quem partiu ... 
. (POAtsa.) . 

· Separação . .. nunca! Attribuir idéas de separação aos :filhos de 
S. Paulo! . .. Não! Quem quer qne encare de alto a baixo a um pau-
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lista, nã'O encontraTá ahi o estôfo de cidadão de patria pequena. Não! 
O paulista de hoje reproduz o bandeirante de hontem, esse bandei-
rante imperterrito que, devassando as serranias · do Piauhy, ou pal-
milhando as campinas do Rio Grande do Sul, garimpando em Goy'az 
ou minerando em Ouyabá, e-ntoava, ent re as saudades do lar e as 
settas elos selvagens, o bymno epico a uma Patria Grande ! 

( .Mu.ito bem-; muito bem_. Apoiados de toda a ba1tcada paulisfJa.) 
Não, Srs. Deputados ! S. Paulo jámais esqueceTá seus compro-

missos de hQnra para com a Patria integra, sejam quaes forem as 
vi.cissitncles por que tenha de passar o Brazil, sej ani. quaes .forem a•3 
difficuldacles que tenha S. Paulo de soffrer. 

Esses comprQmissos não vêm só das bandeiras que abriram aos 
olhos do mundo o seio da .A.merica ·do Sul. Vêm elles tambem do 
brado da Inclependencia, nos campos dq_ Ypiranga, na hora da consti-
tuição de nossa n acionalidade, e chegam aos temp0·3 heroicos ela 
propaganda da Republica, sahida d aquelle recanto da Patria para 
os quatro ventos do Brazil ! (ÍYfoito bern. ) 

Sinto-me fatigado, Sr. Presidente, e percebo que tenho fatigado 
em excesso a benevola paciencia dos que me ouvem. (Não apoiados.) 

Vou deixar esta tribuna. S. Paulo, pela palavra autorizada· de 
oou illustre presidente, reclama ela Uni ão o que julga que um filhó 
póde reclamar dos paes, ou um irmão dos ir~ãos. 

Si julgardes sua petiç_ão improced-ente, si julgardes que S. Paulo 
não tem direito a ser attendido, indeferi · tranquillamente. 

Nem por isso S. Paulo amará ou honrará. men,os a Patria, que 
Tepresentaes . E convencid·o de vossa momentanea oogueira, como si 
ella fôra um somno passageiro, S. Paulo, qual o vassallo fidelissimo 
ao seu rei, a exclamar: Appello de E l-Rei dormindo paTa E l-Rei 
acordado! exclamará tambem patrioticamente : Appello da Patria dor-
mindo para a Patria acordada! (Muito bem; muito bem. Pa7rnas no 
recinto e nas ga1-erias. O orador é vivamenf'e f elic:itado e abraçado 
por tod.ios os Srs . Dep?.dados presentes.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SE1SSÃO '.D·E 19 DE NOVEMBRO 

O Sr. Barbosa !Lima - O projecto em debate é um desdobra-
. mento logico das premissas que s-e podiam entrever na emenda apre-

sent&da em 1905, ao orçamento da receita, pelo eminente Deputado 
por S. Paulo, o Sr. Oandido Rodrigues, emenda que a Camarn appro-
vou e o Senad·o remodelou por completo; acc1'Bscentando-lhe alguma 
cous·a qne vale a pena examinar. Após 3: leitura que faz do addiiti.vo 
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, do Senad-0, das palavras que pnmmciara, bem como dos fundamen-
tos que o levaram a votaT nominalmente contra a medida, historia 
o que se passou por occasião da votação da emenda, que foi approvada 
na Camara por 105 votos contra l~, entre os quaes o do ora·dor. Quer 
fazer ver que mantem a sua coherencia: não vota contra o projecto 
actual sómente poTqne eUe o tenha imprnssionado ' mal, mas em vir-
tude dos antecedentes que dictaTam a sua conducta sempre conse-
quente. · • ' . . , : ' i 

O Senado estendeu tambem a medida em questãü a outro ramo 
da lavouTa nacional - a da cunna de assucar, contribuindo, assim, 
para acfoçar o café e voltando-se para o Norte e paTa uma parte da 
lavoura do Estado do Rio de Janeiro, com as mesmas sympathias 
tutelares com que .se havia tarnbem voltado para a lavoura do café . A 
Camara approvou este additivo, conformando-se com a generalização 
do proce·sso alvitrado na outra Casa do Congrnsso. 

Prosegue no historico da questão : 
Reunidos na cidade de Taub'.lté, os repres~ntantes dos governos 

dos E stados caféeiros assentaram em congregar os esfor ços do·s mes-
mos Estado1S, na conformidade do pensamento que a emenda appro-
vada pelo Congresso encerrava. , 

E sse convenio estabeleceu duas séries de medidas, a primeiTa ten-
dente a valorizar o café superproduzido e a congregar um systema de 
medidas capazes de facilitar a venda do café quanto mais caro me-
lhor. Ao mesmo tempo accentuava ü convenio uma série de pTovi-
dencias que aos illustres signatari os do tratado pareciam capazes de 
conseguir o alargamento do consumo. 

O primeiro desmentido ao postula,d-0 de economia politica foi 
encarecer o genero para alargar o consumo, pe11s~ndo-se que se devia 
be.ber mais café quando elle estivesse mais caro. 

A sqnmda série de medidas entendia com a organização de uru 
mecanismo aTtificial destinad-0 :t nos illudir com a possibilidade de 
cambio fixo. Contribuindo por essa fórma, snppunham os honrados 
autores dessa medida, para que aquillo que se obtive1:1se em francos, 
não nos trouxesse surprezas convertido em réis, dada a oscillaçã.o 
cambial, natural em um regímen de papel-moeda, como é aquelle em 
que nns ·debatemos. · 

Isso se pa·ssou em 1906. Poucos me?.es depois, antes mesmo que o 
Congresso •se tivess-e manifestrudo sobre o Oonvenio de Taubaté, os 
signatarios ·de novo se reuniram e organizaram um additivo, mudando 
o preço de 55 a 60 francos, ouro, por 50 kilos, e fixando-o em moeda 
papel. 

Foi assim modificado, e modificado tam bem na parte que foi 
ahamada Caixa d:e Conversão, que o projecto veiu a debate no Con-
gresso, 
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Recorda, porém, que esse debate foi feito de uma fórma que dá 
bem nma i.déa da perturbação de espirito que então reinava. 

Foram instituidos uns prec.edentes verdadeiramente tyranuic,os, 
infringentes do fü>,gimento e da propria Constituição da Republica. 

Basta dizer que um dos adversarios do accôrdo, o actual illustre 
Sr. 11ini3tro ela Viação, então Deputado pela Bahia, teve de não 
tomar parte no debate, expondo as suas idéas na hora do expediente 
e completando-as depois em mpa explicação pessoal. 

Cada uma hora ernpregada no exame da delicada solução, alvi-
trada como uma verdadeira panacéa, era para a.quelles que assim 
ousavam discordar da thenpeutica dos vencedores, clas·sificada como 
um movimento de má vontade, impatriotico. 

ETa preciso, affirmavam, 11ã.o demorar a marcha elo projecto; 
a discussão era perturbadora, a discussão obstrui:i.; a discussão era 
impatriotica. 

Não -se coniprehendia que houvesse quem se oppuuisse a uma 
idéa tão feliz. 

Foi por isso que o Sr. Dr, ~Miguel Calmou não fez todas as pon-
derações que desejava. No em tanto, os seus vaticinios, como os acon-
tecimentos estão se incumbindo de mostrar, eram mais verdaclehos 
do que as prophecias do outro lado. · 

S. Ex. limitou-se a fazer algumas objecções na hora do expe-
diente e na ordem do dia, depois de ter sido enceTrada a di·scussão 
do projecto, concluindo-as em explicação pessoal. 

O ondor fazia parte da Camara naquella occRsião. Acabava de 
~,er honrado c.om um mandato que lhe tinha sido dado pelo generoso 
povo do Districto Federal. Estava, porém, doente, qua,ndo entrou 
o projecto em debate. 

Já havia, como disse, cornbntido a emenda r~ferente ao Convenio 
de Taubaté. Sentiu-se no deveT ele vir explicar o seu voto cont1·ario 
á interv<:>nção da União, que se dizia desnecessaria, escusada,, mas 
que, não obstante, Úa solicitada. 

Antes não o fizesse. N aquella -occasião causou verdadeiro escan-
dalo a manifestação candida de sua in.sciencia, da sua incompetencia 
em materia de tamanha complexida·de como é o commercio de café 
e as crises que o affligem nas suas relações com a economia collectiva 
da nacionalidade brazileira, nas suas ligações com o nosso problema 
monetario, nas suas repercussões ::;ob1'€ o con junct-o ela fortuna na-
cional. · ' -- :: ' l 'i°"''F'l 

Admirou-se que um plano t5.o salvador não fosse , desde logo, com-
prehendido e apoiado. Affirmou-se que a valorização viria desde que 
n.ãü . fosse demorado semelhante remedia. 

· Apresentou algumas emendas, suscitando-se uma questão de ordem 
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sobre a acceitação ou não, pois que dizia-se que o tratado de Taubaté 
não comportava emendas. 

O project.o 'foi desdobrndo cm duas partes : uma para ser sanc-
ciona.da pelo Sr. Rodrigues Alves, outra pelo Sr. Affonso Penna, o 
que equivalia a uma emenda, poi9 que o convenio não era mantido 
tal qual houvera sido assignad-0: Equiparou-se -até o trata·do de Tau-
baté a tratados internacionaes,1 esquecendo-&e que o Senado dos Esta-
dos Unidos já emendou tratados internacionaes. Teve a seu favor 
competentes inteTpretes elo Hegimento, entre os quaes o illustre 
Dr. Paula Ramos. 

Não reclamou, porém, e as suas emendas não foram tomadas em 
consideração. 

O conve1iio recebeu, emfim, a confirmação do Oongress-0. 
Não tem motivos sinão para estar muito contente com os effei-

tos da medicação propinada naquella hora. 
Convém, porém, recordar que os. Estad-0s signatarios do convenio 

não seguiram o mesmo caminho, tomaram rurnO·s diversos. Foi de-
cretada uma sobretaxa de tres francos., ouro, ·sobre cada sacca .de café 
de 60 kilos e custearnm uma com.missão para propaganda, afim de 
seT alargado o consumo. 

Depois; cada Estado seguiu o seu caminho. Qual delles foi o 
melhor'? Que -o digarri os sa:bios da Escri ptura. Não se propõe a entrar 

- na analyse da persistencia de S. Paulo e n.as _prefeTencias de seus 
collegas. Isso se passou em 190G. 

Em 1907, deu-se o primeiro empmstimo, tomado á União. E assim 
lá se foram tres milhões paTa commemorar o primeiro ann iversario 

· do convenio. 
Dizia-se, então, que, feito tal emprestimo, estaria effectivamenfo 

resolvida a questão. Era o que estava esci·ipto na mensagem do pre-
sidente paulista. 

A lei relativa a este emprestimo marcou oondições e exigiu ga-
tantia·s. Infelizmente, não e11coutrou no relatoTio do Sr. Ministro da 
Fi:i.zenda informação no sentido de sabei--se si taes condições foram 
cumpridas e as gaTantias tornadas effectivas. 

Feito o emprestimo, o Estado de S. Paulo entrou logo no mer-
cado como compradoT, entra11do neste cipoal de corneirs, de syndi-
C·atos, - açambarcamento de generos, na preoccupação de va lorizal~o, 
sempre em busca dessa chimeTa - a valo1;ização. 

S . Paulo interveiu como comprador para evitar desastre, dizia ·~ 
documento official, com este outro fim, .devenclo obter este e aquell.:i 
resultado. Essas affirmativars eram depois satanicamente desmentidas 
pelos factos. , 

Com tal emprestimo, affirruaram ainda, não haverá úec·essiidade 
de n0'vos compr om.iS'sos. E i sso que vamos votar agora o que é? 
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O éompromisso de então multiplicado por cinco. E amanhã o 

que será? · 
Não faz obra de denÍolitlor combatendo tal emprestimo. Aos seus 

defensorBs cumpre demonstrar e provar que elle dará o·s ·rn:sultados 
esperados. 

E ' evidiente que ee ·devem conhecer as clausulas deste contracto 
para o qual se pede o endosso da União. 

O ora.dor não . as conhece. Afastado dos círculos officiaes, não 
convivendo nas rodas da actividade commercial, não é facil, nestas 
condições, colher·· to.dos os elementos precisos para o exame da questão. 

Na falta ·de dados seguro1S, o orador allude ás noticias da im-
prensa ir1gleza, paulista e fluminense. 

Diz-se que entre as obrigações impostas pelos banqueiros ha a 
do governo paulista, como o federal, não contractar nenhum outro 
emprestimo nestes dez annos. Deputado, representante ela Nação, não 
dá essa facuMade ao Poder Executivo para que faça um contracto 
em taes condições. 

Desejaria conhecer todas as condições do contracto, porque mesmo 
como faculdade o Congresso tem de apreciar as vantagens d·e tal auto-
rizaçã0. 

Não é desconhecida da Oamar.a a sorte da doutrina de Drago na 
ultima Conferencia "ele Haya, e não serão oa couraçados ainda em 
construcção que impedirão o paiz de possíveis humilhações . .. 

A um aparte dizendo que o emprestimo é feito pelo Estado de 
E. Paulo e os banqueiros europ·~us, responde qne a União é chamada 
á ·fiança e 1)1'incipal pagadora. · 

·Lembra o p1,ojedo de lei do Sr. Bricio Filho vedando aos Esta-
dos contrah~rem emprestimos no exterior, ou pelo menos collocando 
esses ernprestimos sob o dominio da alta vigilancia da União. 

Este projecto foi mal acolhido, considerado como um ataque á 
autonomi'a dos Esta·dos. Agora, porém, Estados que já fizeram em-
prestimos externos, sem audiencia ·d·a União, allegam que o seu 
endossü é neoessario porque os Estados teem a necessãri.a represen-
tação no dominio intúnacional, no qual só póde estar como pessoa 
capaz a União. 

Não conhece o alcance theorico, o rigor logico de. semelhante 
postulado juridico que distingue a capacidade para o emprestimo 
externo de um milhão ou de 15 milhões. A allegação, portanto, é 
inane e a sua insistencia é legitima. 

Conhece o Congresso como foi feito o emprestimo de tres milhões? 
Entretanto, apezar de no _seu .art. 2°, a lei, que deu seu endosso, 

especificar todas as suas clausulas, o Congresso, fiscal de todas essas 
operações, não sabe, não quer saber absolutam~.mte do modo por que 
o emprestimo foi feito. 



Agora o emprestimo ainda não foi feit:e, mas dizem que está 
enta:bolado, estando combinadas as principaes elausulas. 

Qnaes são ell~s? 
Conforme a natureza ·dellas, pelo menos da já combinaida, a 

União pôde recusar o seu endosso. 
Recorda o orador á Camara vm·ios emprestimos tomados pela 

Bahia, Minas, S. Paulo, Espirito Santo, Pará e Amazonas sem a 
fiança da União. Este ultimo :Estado já fez emprestimo de grande 
vulto, ·sem que o Congresso fosBe chamado a dizer. 

Diz a mensagem ·do Presidente da Republica que o emprestimo 
a realizar terá corno garantias o stocl~ de café que o E stado possue 
em diversas praças ela Europa e da America, no valor de 6. 994. 920 
saccas, f' o producto da sobretaxa de cinco francos sobre cada sacca de 
café que fôr exportada do Estado. Porque o capitalista estrangeiro, a 
despeito destas garantias, pede o endosso da União? 

O orador conhece o debate sobre a lei 25 de agosto deste anuo 
no Congresso paulista. A lei estadual estipula que não se poderá 
exportal' mais de 9 . 000. 000 de ~accas no proximo anno, 9. 000. 000 
no anuo immediato, mais 500 . 000 no seguinte, isto no presupposto 
que as safras venham ser as que se t inham conjecturado. Mas si essa 
previsão falhar? Si baixar o cambio, o que representam os cinco 
francos? 

Esta garantia ainda tem outra particularidade. O penhor, como 
ensina o proprio procedimento official em relação ao Monte de Pie-
dade, é ttvaliado sempre muito aquem da impoTtancia que pode·rá dar 
em leilão, de modo que a imP.:ortancia emprestada está sempre ga-
1~antida. 

Vendido o penhor, o credor paga-se folgadamente. Este penhor 
sui generis, esta mercadoria warrantada, póde ser vendida, póde ser 
realizada em dinheiro? Pois si a grande sabedoria está em não reali-
zar, si a mola real desse mecanismo está em reter e guardal'. . . Si 
atira o primeiro milhão, o :12reço é um; o 2° não obtem mais o mesmo 
preço; o 3°, 4° e 5°, que preços terão? Este penhor decompõe-sie em 
muitas unidades, cada uma das quaes prejudica o preço da imme-
diata. 

Nessa conjunctma, S. Paulo, que tem uma organização de grande 
Estado, pode11á custear todos os seus complexos seTviços para abrir 
novas fontes de proclucção, para systematizar e coordenar as antigas? 

Poderá custeal' tudo isso ªJ)Gnas com este imposto? 
Substituirá este regimen tributaTio da noite para o dia, trocando " 

este imposto de exportação, tão condemnado pelos melhores tratadis-
tas, por um outro, o territorial? 

O oradoT lê topicos da mensagem dirigida ao Congresso Nacional 
pelo .sr. Presidente <la Republica. 



S. Ex., Chefe do PodeT E xecutivo, que co1labora com ·o Legisla-
tivo na organização dos estatuto~ de lei ordinaria, inverte as situa-
ções: antecipa a certeza de que não vetará. esse comp1'omisso de 
15 milhfjes esterlinos a accrescer aos tres milhões já emprestados. 

Não vetará, por que? 
Supponhamos que a discussão no parlamento é feita para enca-

minhar a opinião ..e que esfa opinião, assim encaminhada, póde aprn-
sentar-se, sob a fórma de votação, num sentido ou noutro; suppo-
nhamos que o debate se generaliza, revelações as mais graves surjam, 
e ao fim o proj.ecto era adaptado por uma pequena maioria de votos. 

Pergunta : como póde discretamente o Chefe do Estado asse~rar 
que não o vetará? 

Não é urna inversão do regimen? 
Não di1·á que 'Seja urna subversão. O orador não se deixa mais 

engodar por .semelhantes imagen.s. 
SubveTte-se o que está de :pé, e o que ha por ahi de pé não pal'ece 

que esteja em materia de instituições, que quizeramos ver funccio-
narn;to. 

O rnparo fica feito. 
Deante desta mensagem, a Commissão de Finança's formulou 

um pare0er subscripto pelo eminente relatoT do Orçamento da Re-
ceita, concluindo por um projecto de lei, ao qual o OTado1· ap.resen-
tará algumas observações. 

S. Ex. vê dous caminhos para solveT a cnse, sendo um o de 
criizar os braços. 

Era o laisser passe1·,_ laisse~ fwire, era o Estado Tetrahindo-se á 
su a funcção de E stado gem,.darme, sem absolutamente inteTvir nas 
manifestações exageradaJ."!J;ente morbidas de qualquer das actividades, 
quer mercantil, quer bancaria, quer pedagogica, não importa que 
outTa do organismo collectivo. 

Era a doutrina intelligentemente consubstanciada nos relatorios 
do eminente Ministro da Fazenda, que foi o Sr. Murtinho. 

O Honrado relator refere-se ainda ao que :fez a Russia contra a 
especulação allemã na crise memor.avel do trigo. 

O oradoT, neste. particular, reporta-se ás observações com que o 
Sr. Miguel Calmon refutou a plausibilidade do símile. 

S. Ex. infoTma que o Estado de S. Paulo abandonando o stock 
ás exige11cÍa·s dos que adeantar am-lhe recursos e á venda desordenada 
que se ha de dar aggravada pela safra· que ahi vem, depreciará o 
genero em mais talvez de 50 %. 

Eis, pois, um testemunho sobre D verdadeiro valor desse stock! 
Como garantia é de tal ordem que, abandonado á venda, pro-

duziria esse resulta.do a que se refere S. E x. 
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Diz ainda o nobre relator: 
Si (le momento o perigo é afastado, de futuro os prejuízos ,só 

não virão si não permanecerem as condições do meio actual, isto é, 
si não se reproduzirem pelo desapP'arecimento de 'SUperproducção as 
condições geradoras da <irise presente - offertas muito superiores 
ás necessidades do consumo - e, pelo contraTio, safras reduzidas e 
augmentos de consumo permittirem a venda dos cafés em. st:oclc por 
effeito das operações já feitas. 

Felizmente pensa sabiament-0 o governo do E stado de S. Paulo 
que deve definitivament.e ultimar a operação, sem duvida convencido 
que continuar a empenhar maior somma de capitaes na valorização, 
augmentando o sloclc existente, ~ria a maior, mais temeraria e louca 
das aventuras. . . . 

S. Paulo, informa S. Ex., não continuará a comprar café, nem 
directa nem indirectamente: confessa que esse processo não é mais 
vantajoso, que esse remedi-0 hontem, não o é mais hoje. 

"Safras reduzidas não serão a-s que se esperam, a calcular pela 
mais proxima, e menos ainda podemos contar COJl! um accrescimo de 
consumo conveniente." 

De passagem alludirá ao famoso augmento de que falla, com 
grande esperança, o Sr. Francisco Veiga, quando appella para a con-
quista do mercado da Inglaterra, onde o costume em. materia de ali-
mentação não -se refaz com. essa facilidade, e menos ~ refará dentro 
d-0 prazo neoossario para ultimar esta operação em um paiz em que 
o chá se contrapõe ao café, além da força de habitos seculares, ainda 
pela barateza a que tem descido este producto das prop'l'ias calonias 
inglezas. 

De modo que comprar café para reter em stock e reduzir - a 
offerta, já é hoje, tres annos depois da época em que isto se vê -· 
"a mais temeraria e louca das aventuras". 

E o que fez o Oonvenio de Taubaté sinão isto~ 
Além de que, accentua o honrado rnlator, esse enorme sí.oclc real 

e effectivo, é um incommensuravel phantasma a amed1·ontar toda e 
q;ualquer tentatiYa da alta de preços e uma força enorme e Tigorosa 
a alimentar e nutrir a tendencia da especulação para baixa. 

Rekwe-lhe a Oamarn ir fazendo dest'arte meras notas á margem 
a respeito de Yarios pontos tão bem synthetisados no parecer que vem 
estudando. 

Em seguida smge a lei : . 
Fica o Govemo autorizad9 a garantir até o maximo nominal de 

;E 15. 000 . 000 o emprestimo externo que o Estado de S. Paulo con-
trahir para liquidar as ~peraçõeJ effectuadas para a valorização do 
café. 

Ha garantir e liquidar. 
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Garantir quer dizer em rnlação aos compromissos que a União 
assume como fiador e principal pagador junto ao prestamista. 

Como se obrigará o Brazil junto ·a esse credor, por esta fiança i 
E' a pergunta que o orador faz e que ainda não teve wsposta. 
Não sabe por que fórma esses compromisS"os vão ser tomados. 
O honrado Sr. Presidente de S. Paulo diz, em sua mensagem, 

que já estão combina:dos os termos do contracto, mas o orador de · 
nada sabe e tão pouco o nobre relator, por sua vez, nada diz a respeito. 

S. Paulo ob1~iga-se a não comprar mais café? 
Vai vender o stock, o penhor? Entrega ·ao prestamista ou entregà 

á União, para ficar com elle e vendel-o? · 
Qual emfim o mecanismo da liquidação ? 
Póde ser que, explicado este mecanismo, o ofador comprehenda 

que "fica·rá definitivamente resolvido o problema. " 
Mas, si ao envez, se empregam verda.deiros chavões neste assum-

pto, corno nos pedemos convencer que estes 15 .. 000. 000 es·terliruo:s 
constituirão o ultimo sacrificio? 

As perplexidades que ora surgem neste novo exame vêm desde 
o Convenio de Taubaté, com toõ.as as suas consequencias. 

O que torto naBce, tarde ou nunca se endireita. 
O seu prognostico póde ser adverso ao dos outl"Os therapeutas. · 

.Póde ser um prognostico que tem que reduzir-·se · á lei eterna que do-
minou tod-as as outras manifestações da actividadJe agricola e mer-
cantil no mundo inteiro. . 

Estados tem havido cuja fortuna se tem realizado por completo · 
SO'bre a exploração de determinado genero de industria, agricultura 
ou commercio. Elles teem passa-do por crises não menos .temerosas do 
que aquella que afflige S. Paulo, sem que tivessem vindo pedir sacri-
ficio generalizado pelo conjuncto da communhão. . 

Pernambuco, que durante muitos annos assentou a sua prosperi-
dade sobre ·as altas cotações dq algodão, tal qual S1 ·Paulo fruiu van-
tagens das altas cotaçõe•s do café. Pernambuco, ferido pelo movi-
mento in'Verso, viu abalada toda a sua fortuna, e o prognostico outro · 
não ppclia ser sinão aquelle que fatalmente tem de se impôr, po.r 
mais que nos dôa dizer, ao trabalho de reorganização, de remodela- · 
ção da .activiclacle agric-ola em S. P1aulo. 

No project9 estão e.stipulada.s umas quantas cous;as; não er.a· 
muito que o oradoT pedisse umas quantas outras, extranhasse que, · 
estipulando umas, não estipulasse outras; sendo claro em relação a 
umas, niio -o fosse em relação a outras. 

Não é motivo de extranheza por que é que se dão informações 
a respeito de•ste e não da.quelle outro aspecto da questão~ 1 

"Pocler.á ser dad-0 co~o garantia ao credor.'' Que credor? Enião, 
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n'.ão. é dado á União? O endosso é nominal: si a U níão vae ter ·essa 
garantia ... 

Agora diz que o stiock é dado como garantia aos credores. Quaes 
são? A União é credom do Estado de S. Paulo ou é credora do estran-
geiro? 

"A venda só. podeTá ser feita mediante accôi·do entre o Governo 
Federal e o de S. Paulo." 

J°á não é S. Paulo que vende café; é a União. 
Oorseguimog; afinal, neste torvelinho, en:volver a União. A prin-

cipio os fazendeiros, depois os syndicato·s, generalizando o E 1stado de 
S. Paulo e, finalmente, a União. 

Esta clausula será a ponte para .que a União tenha tambem de . 
seT ouvida e envolver-se na liquidação de todas a:s outras phaséS' 
deste negocio, principalmente quand·o comp1icado com o advento da 
formidavel safi~a, temida, que está a desabar sobre o Estado de São 
Paulo. 

Advertido o orador de que está finda a hora, requeT prorogação 
da sessão por meia hora, afim de terminai .. o seu discurso, o que lhe 
é' éonceclido. 

O Sr. Barbosa Lima ( contiAuando) - Agradece desvanecido á 
Oamara o carinho cóm que attendeu a sua solicitação. 

Os termos cbm que o nobre -Deputad10 por S. Paulo se referiu á 
supremacia do café não podem, segundo S. Ex. advertiu, ser traduzi-
dos na formula segundo o orador a redigia, por lhe parecer ter enten-
d·ido assim. 

S. Ex. repetiu o seu a•sseTto circumscrevendo a .questão ao mundo 
de Telações do Brazil mercantil com o exterior, do ponto de vista . da 
màssa dos procluctos ~xportaveis pam affirmar aquillo que ninguen.:. 
pôde contestar e que as estatisticas <l.emonstram: que na totalidade da 
exportação que se póde trocar em ouro, no exterior, S. Paulo, digamos 
o eafé brazileiro, contribue com cerca de 3/4 partes. 

Não sabe si por esta nova maneira traduziu bem a affirmação do 
honrado collega. Pareceu-lhe que S. Ex. tinha tambem affirmado que 
·se tratava de uma questão emiríentissimamente nacional. Isto parece-
lhe ter ouvido. 

Para reforçar as suas affirmações o nobre Deputado ligou a ques-
tão do café .á questão do cambio; recol."'dou que nós .somos um paiz de 

papel-moeda, .que não possuimos a moeda internacional, ainda estamos 
longe da circulação em que as especies cunhadas pelo poder publico 
pudessem gyrar, acceitas no mundo inteiro directamente transportadas 
ou transferidas pelos diversos meios que a sabedoria bancaria tem 
instituido. 

O oradoT, na o.ccasÍão, protestou contra as consequencias que o 
honrado collega procurou tirnr do seu asserto. ' 
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Em primeiro logar ac)ia mysteriosa, subtil esta ligação que ·Se quer 
e.stabele·cer entre o café como succedaneo da moeda e os recursos a 
serem fornecidos pelo Thesouro FedeTal para valorizarem o café. 

Si este gen~ro póde valer como moeda, póde fazer o effeito de suc-
cedaneo da moeda, o fará pelo seu valor intrinseco., o far:í. por aquillo-
que vale, tal qual entregue á activida,de mundial; valorizado _á custa 
de impostos e de emprest_imos significa incorpoTa.r a esse succedaneo 
da moeda valores addicionaes que elle não pvssuia intrinsecamente por 
si; valem como um esforço subtilmente exercido, para distribuir pela 
totalidade dos brazileiros _gue trabalham, sob a f.órma .de imposto que. 
lhe é pedido p:J.Ta acudir _ao .serviço· de emprestimos com este destino, 
os pTejuizos que essa mercadoria por si teria de acarretar em conse-
quencia da desvalorização, oriunda da superproducção, do excesso que 
é a~irado ao meTcado e demais factores que contribuem para envilecer 
o preço. E' ta1 qual é, pelo que elle póde valeT, pelo que dá nos mer-
ca:dos mundiaes, mais ou menos. bem preparado e beneficiado para 
competir com os similares de outras Tegiões: é preparado mais a0> 
sabor de determinado consumidor nesta ou naquella região do mundo; 
é assim que elle póde valer como moeda. Como succedaneo da moeda 
podem valer neste caso tam,bem a borracha, o assucar, o çacáo, o algo-
dão e tudo quanto no mercaCJ.o da exporta'ção possa fornecer letras de 
cambio. 

Suppor, portanto, que esse mecanismo da valorização possa vir 
influir sobrn o cambio é dar ao problema um aspecto verdadeiramente 
mysterioso, porque, ent.ão, já não é o valor vuro que se possa perceber, 
que se possa ad_quiTir pe1o café levaao aos mercados mundiaes; é· 
assim o valor ouro que se suppõe accrescido, o valor resultante desse 
mecanismo aTtificiaI de elevação, resultante da aàdição que se lhe 
empre~ta pelo esforço da collectividade ·que assim dá com uma mão,. 
illude-se para ter preços ;novos, quando por outra mão pede o ouro sob· 
a :fórma de emprestimo para ãccrescer esse. valor que desfallece·. Si 
Vítle, vale p01' si; vale intrinsecamente; tudo quanto accresceu não é~ 
d~lle; não é delle é do conjuncto de sacrificios que veiu pedir á colle-
ctivi.dade, que ella valha pela somma de trabalho. efficaz produzido· 
á •sombra do carnaúba! ou no seringal espesso do Am,azonas; quer sob 
a fórma de credito desta collectivida:de solicitado como endosso paw 
operação que vem assim dar melhor preço a quem se eclypsa, desfal-
lece, diminue na sua capacidade _no mercado cambial. 

Por outro la•do, não ha como rnduzir ·a vida de um paiz sómenre 
ás suas -relações no mercado da exportação para o estrangeiro. 

A adividaide de 16 ou 18 milhões de brazileiros não se póde aferir· 
sómente pela bitola possivel atravez da pauta da exportação. 

Como vive o Amazonas? Como vive Pernambuco? Como vive o 
Piauhy? As populações que ahi vivem, vivem do café? 
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Como exercitam a sua actividade? Como se traduzem as manifes-
tações elo seu trabalho? T1odas as industrias extractivas, sobre as quaes 
assenta a riqueza da Amazonia, ·são ou não o elemento capital, o ele-
mento essencial, á custa do qual se desdobra a actividade dos brazilei-
ros naquella zona? ·E, em cada uma das demais circumscripções do 
Brazil, é do café que vivem os brazileiros? 

Este problema é effe_ctivamcnte, eminentemente nacional no cou-
jnncto de consequencias doutrinarias e políticas a que elle nos arrasta 
porque elle reflecte sobre o 9,esdobramento da actividade desta im-
mensa Patria, tão preparada para uma extraordinaria variedade de 
culturas e lavouras, de industrias em geral, elle reflecte de uma ma-
neira doentia sobre o futuro economico da nossa Patria naqJiillo em 
que persiste obstinadamente em procürar generalizar uma crise local. 

Em procuraT systematizar . um mal passageiro, em procurar apro-
fundar raízes desta creação verdadeiramente parasitaria, em prócurar 
dar forças áquillo que se tem de reduzir, em procurar alargar o am-
bito, a esphera de acção malefica desta situação critica, ao envez de 
sommar, de reunir todos os recursos que possamos haurir da collecti-
vida·de brnzileira, do extremo Pará ao extremo Rio Grall'.de do Sul, 
para nos encaminharmos aos destinos verdadeiramente .communs á 
nossa na'CÍonalidade inteira na sua diversidade componente. 

Qual é este problema? 
O primeiro é o. problema monetario. 
Somos um povo que não tem moe·da sã, que não tem moeda do 

caracter internacional. E' esse P.xoblema sim, que interessa a todo o 
Brazil. O saneamento do n-0-sso meio circulante, a valorização da noss.a 
moeda pela espontaneidade das producções que não precisam de arti-
fícios officiaes, pela variedade das producções que hão de resultaT d-a 
ca:pacidade de cada zona_, pela não. intervengão . do Estado ·a quem 
fallece o direito de observar todas as energias para empre.gal-as em 
'um determinado destino; preparando-nos para dias mais temerosos, 
que, de phase em phase nos levarão a um trabalho de ossificaçãoo, em-
pedTando-nos em um verdadeiro tumulo, e determinando esta situação 
para o Brazil inteiro: sotoposto a uma crise, na qual o Estado só 
pôde desempenhar o papel mais indiscreto de todos, ·que é o de syste. 
matizal-o, que é o de eternizal-o. (Mui-bo bem; muito bem. Palmas nas 
galerias. O '.orrodor é muito cumprimemtado.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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O Sr. Ri·beiro Junqueira. não vem propriamente discutir o pro-
jecto, mas apenas dizer algumas palavras paTa resalvar a posição de 
Minas em faoo do Oonvenio de Tau'baté. 

Gomo sabe a · Camarâ_,_ absolutamente não tem a preoccupação da 
oratoria; não tem os requisitos para tanto. (Não apoia.dos.) E', poTém; 
daquelles que sabem o que fazem, como fazem e por que fazem, o que 
é bastante para que possa tratar de tão melindroso assumpto. 

Foi representante do Governo de Minas na o .. rganização do plano 
que se transformou no Oonvenio de Taubaté; assim, não lhe é possivel 
deixar que pa.ssem; no correr do ·debate., conooitos que, acaso, possam 
deprimir o Estado que tem a honra de representar. Antes, porém, dirá 
que discorda por completo de quantos teem combatido o projecto em 
discussão. Assim, repete com segurança o que · foi dito pelo illustre 
Sr. Cincinato Braga: S. Paulo não vem pedir propriamente um favor 
á União, sinão propor um negocio que·, conforme entende o orador, é 
tão vantajoso para a União, quanto o é para o importante· Estado. 
(Apoiados; muito bem.) 

E' indiscutivel ·que o café representa mais de metade do valor 
da nossa exportação e, assim sendo, é fóra de duvida que qualquer 
debacl•e no café influirá forçosamente sobre a nossa carteira cambial. 
A·ssim, é indispensavel que a União concorrw COlll o seu auxilio Il>Q. sen-
tido de evitar uma baixa que lhe trará prejuizos directos e imme-
diatos. 

Não ha absolutamente justiça nos cionooitos que se teem feito 
sempre, em relação ao Convenio. de Taubaté. 

Como ainda ha pouco diziS: o nobre representante do Districto 
Federal, o Convenio de Taubaté nunca chegou a ser executaJdo. For-
mulado, foi sujeito ao Congresso e, antes mesmo da sua approvação 
final , houve urna modificação feita em S. Paulo, .de accôrdo com os 
presidentes dos tres Estados ·que, afinal, foi o que se approvou. 

Em torno dó convenio, clamor enorme se tem levantado a ponto 
doe dizerem que elle é a causa da crise a.gud-a por que atravessa a la-
voura do café. Esquecem-se, entretanto, os que assim dizem, que esse 
convenio nunca foi pnsto em execução. O plano era sem duvida o 
graude emprestimo que lhe ·Serviria de base para a execução das me-
didas preestabelecidas, e o emprestimo nunca foi reálizado, o que 
importa na não· realização do convenio. 

Depois, o Estado de S. Paulo, como bem disse o nobre Deputado 
pelo Districto Federal, urgido pela crise caféeira, tem necessidade de 
intervir no mercado immediatamente, por conta propria. Pediu o au-
xilio de Minas e Rio de Janeiro, não mais quanto ás medidas do con-
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venio, mas para que_ .decretassem a cobrança da sobretaxa de tres fran-
cos, afim de que o · lavrador paulista não ficasse em desigualdade de 
condições. Foi isto que ficou combinado em Ni1ctheroy entre os repre-
sentantes dos tres Estados. _ 

· S. Paulo, para tal conseguir, obrigou-se a vir comprar tambem 
café na praça do Rio de Janeiro, beneficiando deste modo os lavrado-
res mineiros e fluminenses. E si nas suas compras 'nã'o manteve o preço 
estipulado no convenio, comtudo as fez por preço superior ao anterior. 

S. Paulo assim procedia com recursos propTios, tornando-se bem 
claro que a Sübretaxa cobrada por Minas e Rio de Janeiro 'não respon-
dia por,, essas operações que estavam sendo feitas exclusivamente po·r 
S. Paulo. 

Desde que S. Paulo se retir,ou do _gie1cado, os outros dous Estado~ 
podiam desde l0go ,deixar de cobrar a sobTetaxa. C0rqio prova de soli-
dariedade a S. Paulo, Minas teve uma lei tornando effectiva a co-
brança: e, como não quizesse despender esse dinheiro sinão em beneficl.o 
da sua propria lav0ura, estabeleceu as cooperativas, determinou que 
o producto da ·sobretaxa voltasse á lav.oura po·r intermedio dellas. De-
cretou um auxilio de. 25 :000$ a · cada coopemtiva que estabelecesse 
engenhos de rebeneficiamento de café, 1determinou que cada uma .des-
sas cooperatjvas teria o auxilio <le 6 :000$ para manter um represen-
tante nas praças estrangeiras, que vendesse directamente o café, além 
de outros favores. · 

J)'ahi se conclue que Mina~ nunca faitou á solidariedade promet-
tida a S. Paulo. 

Partidario do Convenio. de Taubaté,' .diz á Camara que, mineiro 
nà:turalmente temerato, si g@verno, não teria, talvez, pratfoado. as 
operações do governo de S. Paulo. Não ha, entretanto, argumentos 
capazes de contestar que essa intervenção do grande Estado beneficiou 
grandemente a lavoura caféeira, quaesquer que fossem os seus enos. 
Si S. P:i.nlo não estivesse premido pelas condições do momento pode-
ria, com outros planos mais racionaes talvez, .conseguir mais do que 
conseguiu. S. Paulo-Estado fez um grande .sacrificio, ma·s S. Paulo-
laV'oura de café foi beneficia,do· enormemente por esse sacrifício. 

Resta, de tudo isto, uma .dol01·osa lição. Si, por occasião da appro-
vação do Convenio de Taubaté, a União tivesoo vindo ·em auxilio .. dos 
Estados productores, teria sido ·outra a solução e a União estaria ho,je 
desopprimida ·do peso que sobre dla cae. 

Si os tres Estados estivessem ?rmados dos 15 milhões, teriam tido 
uma intervenção vantajo.sissima no mercado do café, ao passo que a 
falta .deste eapital fez com que S. Paulo tivesse tido necessidade de 
entregar-w aos proprios export·aclores. 

Quer restabelecer a verdade de que o Convenio de Taubaté nunca 
foi executa-do e que, por conseguinte, não se póde lançar á sua culpa 
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o frac.asso ou vantagem que, porve~tura, a<J.venha no processo. de va.Io,,. 
rizaç'ã~ adoptado por S. Paulo. Quer tam,bem tornar patente, pojs 
disso está certo, que o illustre representante de S. Paulo, que tão bri-
lhanteu'i~.mte defendeu o projectoL não teve em vista .m:agoar o Estado 
de Minas·. Para mostrar que as palavras do. seu re~erido collega pode-
riam tal ve~ affectar a honorabi..lidaide do governo de Mina.s, lê um .. 
trecho do discurso de S. Ex. · 

Como mostrou, a solidariedade promettida poi· Minas foi e será 
mantida. (Apoiados.) Minas, uma vez qu,e .não se executou o Con,venio 
de Taubaté, estava com a sua acção livre, mas, para provar sua soli-
d:arieda:de com S. Paulo, iniciou a cobrança da, sobl'etaxa de tr.es 
francos. 

Reposta a questão em seus .verdadeiros termos, póde garantii: a 
S. Paulo, como a todos os Estad9s do Brazil, que Mil!as nunca faltou 
á .· solidariedade com qualquer delles. 

Minas, central, como .o coração <d:o Brazil, palpita pOF todas a~ 
de.sgraças ou alegrias q11e af.fectem o vasto territori-0 que 8'5 c1uüna 
Brazil. (Muito bem; riwito bem. O orador é miUJito cumprimenta1)b.) 

O Sr. Cincinai:!o Braga ("R_ara uml'L explicação pe~~soãl) - O 
distincto collega que aeaba ,de senta·r-se e tambem .o Esta<j.o de Minas 
toom o maio1· dir,eito á explicação que vae dar, tão espontanea, ~om~ 
prompta. 

Quanto ante-hontem dizia, teve em mente, podendo aliás ser tra-
hido pela imperfeição de sua phlase, no traduzir o seu pensamento, 
imperfeição de phrases natural · em quem falla oom as estudar, teve 
em mente., quiz significar que S. Paulo, que entrara no mercad·o com-
prando café para valorizar-lhe o preço mínimo, tinha a solidariedade· 
dos Estados de Minas Geraes e do Rio de Janeiro; e da deducção das 
suas . consideraçõe·s, o seu. distincto collega podia ter visto que esse era 
o seu proposito. 

Não quiz se referir á responsabilída;de pecuniaria ela operaçã0, 
nem teve o proposito de adduzir considerações a tal respeito. De fact<:>, 
não se poderia queixai· de que Minas e Rio de Janeiro não tivessem 
a~ompanhadio com a sua quota pecuniaria as operações feitas P'Or São 
Paulo, porque S. Paulo não se dirigiu aos referidos Estados pedindo 
este concurso material. 

Quiz accentuar qHe o concurso prestado por Minas era o concurso 
moral para a operação que se ia realizar. 

A · um aparte que lhe foi dado, quando orava ante-hontem, pelo 
Sr. Mello Franco, declarou a S. Ex. ·que de SUafl palavras :ç.ão se podia 
concluir que Minas houvesse deixado de cumprir um compromisso to-
mado. No seu discurso que está publicado na integra no Jbrnal do 
Oommercio de hoje, deve haver um aparte elo nobre Deputado por 
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Minas, respondido pelo ora.dor, tornandio claro o seu pensamento· . .Não 
se póde dizer que Minas se tivesse esquivado a cumprir o compromisso 
assumido. ' 

.Absolutamente não podia ter affirmado que iSso se tivesse da,do, 
·porque, para fallar bem a verdade, não conhece a natureza dos com-
promissos recíprocos entre Minas~ Rio de Janeiro e S. Paulo, sinão os 
que resultam do que está publicado· como .sendo o Oonvenio ·de Taubatê; 
outros não conhece. 

Tambem sob o ponto de vista contractual, não podia ter attribuido 
a nenhum dos dous . Estados esquivança para cumprirem os deveres 
que, porventura, tivessem assumido . 

. O que quiz dizei: é que, .no modo de encaminhar a questão para a 
solução da crise, S. Paulo entrou confiante, com uma confiança q11e 
continúa a mante'r, certo .de que o.s .homens publicas de Minas, como 
os do Rio de Janeiro, continuarão -a assistil-10 com a ·sua solidariedade. 
(Avoiados.) 

Eis o.seu pensamento. Si elle não foi claro, sirvam estas explica-
Ções para cumpletal-o e de satisfação ao seu nobre ·collega e ao Estado 
de que S. Ex. é digno represent?;nte. (Muito bem; muito bem.) 

O . Sr. -Serz.edello Corrêa - Sr. Presidente, poderia parecer 
ext1;anho á Oamab, que eu, Telator do projecto em debate, não acudist>e 
de prompto, na 2ª· discussão, para dar resposta ao.s oTa.dorns que ·se 
alistaram entre os que combatem esse mesmo :projecto. 
. Mas a Oamara está bem a par do modo por que tem sido orien-
tado o debate. . · 

Pallou, brilhantemente, em primeiro logar, o nobre Deputado pelo 
Estado de Minas,. cujo nome peço venia para declinar, o Sr. Oaloge-
ras, irnpugn.ando o projecto, apresentando considerações de ·ordem 
geral, tendentes a demonstrar a .inefficacia das medida·s que até hoje 
teem sido tomadas, no intuito de se fazer a valorização do café e expri-
mindo a convicção ' de que ainda com a nova providencia não se ulti-
mará esta. operação, e nã'o teremos o resultado desejado . 

.A. S. Ex. Tespondeu em sentido contrario, ~·sto é, defendendo os 
intuitos do projecto, pugnando por élle, mostrando com irresistível. 
logica a sua conveniencia,. o ilO'bre Deputado pelo Esta·do de S. Paulo, 
cujo n'Ome declino com satisfação, o Sr. Oincinato Braga. 

O S,n. ÜINCINATO BRAGA - Muito obrigado. 
O SR. BERZEDELI,o ÜORRÊA - Hontem acudiu á tribuna o nobre 

Deputado pela Capital Federal, o meu eminente amigo, o Sr. Barbo'Sa 
Lim·a. S. Ex. fez uma explanação historica, mosM'ou o que aliás era 
desnecessario, tão clara a vida publica que S. Ex. tem semvre tido, 
a coherencia de seus actos, impugnando ainda desta vez o projecto 
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em discussão, como ·Sequencia de uma conducta que sempre teve o 
mesmo escôpo, toda.s . as vezes que medidas mais ou menos do mesmo 
genero foram apresentadas 'para ·dar solução. á chamada CI_ise do café. 

O Sii. BARBOSA LIMA - Penalisado por não me poder convencer 
da efficacia do remedio proposto. 

O SR. SERZEDELLO OoRRÊA - Acudio á tribuna hoje o nobre 
Deputado, tambem pela Capital Federnl, o meu eminente amigo, o 
Sr. Alcindo Guanabara, produzindo uma dessas orações fecurid·as na 
argumentação, e com intuito, exactamente contrario áquelle que '°' seu 
illustre collega de bancada havia proferido ela tribuna. 

Esperava, Sr. Presidente, que um outro ora.dor impugna'Sse o pro-
jeeto para, como relator, vir á tribuna fazer uma especie de synthese 
da argumentação apresentada contra ó mesmo projecto, e fazer a de~ 
fesa do trabalho obscuro que tive a honra de submetter á apreciação 
da Oamarn, com approvação da maioria da Oommissão de Orçamento 
desta Ca·sa ·que o subscreveu. 

Como, poi·ém, n:inguem mais queira fallar contra o projecto e. ha 
a 3ª discussão, e o assumpto póde n~sta d·iscussão ser novamente e 
profunda.mente debatido,, eu espero que muitos oradores que o com-
bateram, não levarão a mal que em 3ª discussão o relator deste projecto· 
venha então procurar tentar dar a SS. EEx. uma respostá concludente 
n:o intuito d.e accentuar bem alto, bem profundamente alto, que o rela-
to-r da Com.missão de Finanças tomou a responsabilidade, depois de 
·Ouvir o Governo da Republica, ' de aconselhar a providencia consignada 
no projecto porque considera esta questão, antes de tudo, uma questão 
profundamente nacional. . . · 

O SR. ÜALOGERAS - Não ha duvida nenhuma ... 
O S1~. SERZEDELLO OoRRÊA - ... ligada vísceralmente aos desti-

nos da vida .economica do nosso paiz. (A poiawos.) 
O relator deste projecto s~be bem, que ainda desta vez, se acha 

collocado entre Scylla e Charybides, qualquer que seja a orientação 
que tome, para a esquerd·a ou para a direita, ha ele sentir o ferro em 
braza da accusação lhe queimai· as carnes. 

Si adaptasse o alvitre de aconselhar a Oommissão de Finanças 
e obter clella a negação formal .do endoss;o, quando surgissem os desas-
tres e estes repercutissem directarnente sobre a fortuna publica e par-
ticular, quando arrastassem a União a uma situação de descalabro e 
de amarguras, quancfo tivessem reduzido o Estado mais floiiescente e 
mais rico do paiz á ruina, não faltaria quem viesse lembrar a impre-
videncia do xelator de semelhante projecto e a ignorancia profunda 
que havia revelado. _ . 

O SR. BARBOSA LIMA - Seria uma grande injusti '}a, dada a reco-
'nhecida corri.petencia de V. Ex. 
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O Sn. SERZEDELLO CoRRÊA - Assim tambem, Sr. Presidente, 
amanhã, em um futuro mais ou men-0s proximo, si porventura as diffi-
culdadcs não forêm definitivamente -resolvidas, o relator deste parecer 
sabe perfeitamente que não se hão de lembrar do bem que se conseguiu 
produzir, dos males que se evitaram, dos perigos que se afugentaram, 
para só se recordarem e citarem as desgraças e prejuízos que não se 
puderam evitar. 

Estou resignado com minha situação. 
Como homem public·o estp.dei profundamente o assumpto e não 

fujo á responsabilidade, disposto, hontem como hoje, depois de estudos 
.e. meditações, a cumprir o meu dever a.inda em· bem da minha Patria, 
em bem dos altos interesses do meu paiz sacrificando o meu nome. 

Tenho dito. (Muito bem; mitito bem. O omàor é muito cump1-i-
mentado.) 

O Sr. Alcind·o Guanabara - Cuido que não é para surprehen-
der, Sr. Presidente, que nesta hora de anarchia dos espíritos e de con-
fusão de idéas, seja eu, que sou tido por opposicionista ao Sr. Presi-
dente da Republica - porgue dissenti de actos capitaes de sua política 
- quem venha defender o projecto em questão, essencialmente gover-
namental, originado. como foi, de uma mensagem de S. Ex. , que, no 
dizer do honrado Sr. Barbosa J,ima, vale por uma sancção prévia. 
Será tanto menos para surprehender, a attitude, que ora assumo, 
quanto ell a póde ser tomada como uma contrapartida da circumstan-
cia de poder ter sido invocada contra esse projecto do Governo a opi-
nião de nm illustre membro <lo Governo: o nosso antigo collega nela 
Bahia, o Sr. Miguel Cal_mon, ara titular da pasta da Viação. Não 
seria de extranhal' que os membros da opposição defendessem os pl'o-
jectos do Governo, quando elles são combatidos co111 as opiniões de 
membros do proprio Governo. Aliás. estou em que nenhum de nós 
fica.Tá maJ : nem eu, que, porqne tenho discordado de actos politicos 
elo Sr. Presidente da Re]]ublica., não me sinto forçado a i·enunciar a 
velhas e pensadas opiniões; nem o illustr·e Sr. Ministro da Viação, 
que, r.ortamente, sem renunciar ás opiniões que emittiu, como Depu-
tado, e tanto foram hontem lembrada-s pelo nosso querido collega 
Sr. BaTbo.sa Lima, póde dizer .. hoje que se acha tambem deante do 
facto consummado, contra o qual não ha recurso, nem appello. 

Não me seria, talvez, levado a mal que eu invocasse essas velhas 
opiniões e lembrasse attitudes anteriores, como fizeram os illustres 
Deputados que combateram o 12rojecto, para., amparado nellas, expli-
car a posição que ora assumo; mas tenho por escusado, tratando de 
assumpto dessa natureza, assignala.r que me não retracto de attitudes 
políticas bem definidas, pela circumstancia de trazer o fraco contin-
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gente do meu apoio a esse projccto governamental. O proprio facto 
de, em assumptos de tal natureza, se e~tremarem as opiniões entre 
pessoas que, na politica pessoal dõ momento, occupam posições tão 
oppostas, bem evidencia 'que elles são superiores a essa mesma politica 
pessoal e qúe será, talvez, ení torno delles que se virão congregar as 
üpiniões e formar os pàrtidos, gue nos arrancarão ao triste estado de 
desorganização e de fraqueza em que, infelizmente, ha: tantos annos, 
nos vimos debatendo. (Apoiados.) Eu ·sou, Sr. Presidente, um franco, 
um convencido, um ardente partidario da intervenção do Estado para 
a defesa, para a . propulsão, para o desenvolvimento dás nossas forças 
productoras. E' bem clar.o que encaro o problema em •seu conjuncto, 
convencido de · que a ·N·açãô não se .divide, como artificialmente tanto 
se quer fazer cfor, em p1·oductores e consumidores, numa classe a que 
essa intervenção beneficia e noutra classe .que essa inteTVenção opprime; 
màs que todas as classes, sendo solidarias, toda gente sendo ao mesmo 
tempo producto1'a e consumidora, a intervenção do E:sta.do, encami-
nha-da .discreta e intelligentemente, a todas beneficia, estimulando e 
facilitando o trabalho, petniittindo que todo esforço seja devidamente 
remunerado, e que do complexo das actividades ·multiplas, empregadas 
pro'veitosamente, resultará o bem-estar e o confortá, compatíveis com 
o estado actual da civilização ... 

Não podia, conseguintemente, fazer-me iudifferente á situação 
angustiosa da lavoura; e, posto que não tives.se; em 1903, a honra de 
occupar uma cadeira nesta Casa - á qual aliás, immerecidamente, 
pertenci desde a Constítuinte - não tive a menor hesitação em sus-
tentar e defender as idéas aqui tão brilhante e competentemente pa-
trocinadas pelo alto espírito ·do Sr. Dr. Candi:do Rodrigues, numa 
outTa trihuna, menos sujeità ás vicissitudes dos arranjos da política, 
qual a do jornalismo, oride milito, posso dizel--0, desde a adole·scencia. 
S11stentei, então, que o Estado não tinha o direito de se desinteressar 
da crise que já perturbava gravemente a lavoura e que se annunciiava, 
cada dia, mais temeros·a; sustentei' que ~mtráva positivamente nas suas 
funcções e se impunha, como oou dever inilludivel, intervir como esti-
vesse ao 8eu· alcance, em ordem a minorar, como possível, as desastro-
sa"s consequencias dess1a1 criise, amparando, a um tempo, os capitaes 
e o trabalho envolvidos na -exploração do café, a propria fortuna pu-
blica, a propria riqueza da oollectividade, os proprios recursos dó 
Estado, assim postos em risco, de modo verdadeiramente assu·stador. 
(Miiito bem.) Disse-nos, ante-hontem, o nosso illustre collega, o 
Sr. Calogeras, a cuja capacid,ade, illustração e sinceridade eu não me 
quero furtar a render a homenagem devida - que residia nisso um 
erro essencial, erro que o eminente Sr. Barbo.sa Lima esforçou-se, hon-
tem, por demonstrar que se . havia desentranhado numa cadeia de 
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outros erros, cuja enumeTação nos fez, cadeia de que este projecto é 
o elo final, si et in quantum., p_ois que SS. EEx. prevêem que iremos 
muito longe nest a ,série de desatinos. Assim, para os nobre& Depu-
tados, o erro ·capital consistiu em que os que pleiteamos a convenien-
cia, si não o devel' da intervenção do Estado para a defesa da produ-
cção nacional, tivemos a felicidade, um dia, de impressionar a opinião 
publica e de lograr que ella reagisse sobre os poderes publicos, em 
ordem a encaminhal-os, ainda que, manca e incompletamente, para 
esse terreno fecundo. A lição do illustre Deputado por Minas é a 
condemnação radical de semelhante acção: ella representava um erro 
doutrinario, quer do ponto de vista economico, quer do social ou polí-
tico. O que importa á sócieda•de, explicava-nos S. Ex., não é a circum-
stancia do individuo, é o phenomeno social; o que importava ao 
Estado, não era a· situação do pro·ductor, mas a da producção. Em 
palavras claras: que o fazendeiro leviano, incompetente, despercebido 
para a luta cahisse em ruína, que importava, si a· propl'iedade, por 
este facto, não desapparecia, se os cafézaes uão deixavam ·de produzir, 
si o café produzido não deixava de ser vendido? O que nós queríamos 
fazer, eTa apoia1-, sustentar ·e defender os intel'esses de uma dasse, com 
o sacrificio de todas as outras. Suprema iniquidade! 

Ora, não se formúla por outra fórma a principal objecção theorica 
dos partidarios extremos da liberdade economica contra os partidarios 
da protecção por parte ·do Estado. Dar-se-á, porém, que, ao menos desta 
vez, o honrado Deputado por Minas terrha a fortuna de poder presti-
gial' esse velho argumento doutrinario, com o concurso valiosis.simo 
- e tão raro - da verdade dos factos? Eu poderia, sem nenhum re-
ceio, affirmar por mim mesmo, pelo conhecimento pertinente que 
tenho dos homens e das cousas, que não; que, si o Estado se desinte-
ressasse da situação da lavoura do café, ·a crise não se resolveria pelo 
p;r-ocesso violento, mas simples, da transmissão da propriedade, da 
passagem das fazendas de café das mãos dos arruinados para mãos 
de solvaveis, mas que, sim! as fazend·as seriam abandonadas em massa, 
os cafézaes deixariam de produzir, o café ·deixaria de ser vendido, a 
lavoura faria ponto. (A poiad;os; nniito bem.) Não quero, porém, affir-
mar por mim. Invoco o depoimento do presidente do E :lt aido do Rio 
de Janeiro, dado na sua mensagem de 10 de agosto de 1903; e para 
recommendal-o, não nie é preciso mais do que declinar o nome vene-
rando desse presidente - _Quintino Bocayuva. (11-fuito benv.) (I,ê) : 

"Si as tenas, por tal modo adquiridas, pudessem ser vendidas a 
outros que as fizessem produzir i~rnis e melhor, talvez o processo, em-
bora violento, .fosse efficaz. Mas não seria esse o caso. Quando o.s pro-
prios fazendeiros endividados pedem aos seus credores hypothecarios 
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que mandem tomar conta das suas fazendas e quando, ao seu turno, os 
credore·s por bypotheca pedem áo_s seus devedores· que não abandonem as 
suas faz'olndas, embora continuando a não :pagar-lhes nem juros, nem 
amortização da divida, é evidente que nos achamos num periodo de 
desorganização que embaraça seriamente a adopção de qualquer pro-
videncia legislativa local." 

Era a situação, por essa é)?oca, tão apremiante e angustias.a, que 
raros divergiam da. opinião tão lucidamente exposta neste trecho syn-
thetico, emanado da pem1a do glorioso patriarcha da Republica. Ao 
contrario, a situação caracterizava-se pela quantidade e multiplicidade 
de :planos e projectos salva;dores ·da, lavoura, que brotavam espontanea-
mente do nosso sólo, como se s·abe, tão fecundo em economistas e fi_ 
nanceiros. (RiJso.) Quintino Bocayuva encontTou-se, no governo, cbm 
uma dessas leis salvadoras, cujo arcabouço não divergiria, talvez, 
muito. do que nos expoz, hontem, com a sua habitual e admiravel luci-
dez, o nosso illustre collega pela Capital Federal, quando fazia a 
defesa das medidas indirectas, unicas supportaveis, mesmo em face da 
agu:dez maior das crises. Es.sa lei fluminense era um primor de legis-
lação iheorica parn o mundo da lua. Creava syndicatos agricola.s e 
isentava do imposto de exportação o café exportado por elles. Vêde 
bem que o sys.tema é perfeitamente -orthodoxo: os fazendeiros reuniam-
'se em syndicatos agricolas; esses syndicatos lhes ministravam os meios 
de custear a sua lavoura; e o café, assim colhido, era isento do imposto 
de expoTtação. Uma maTavilha de simplicidade, que não rnclamava, 
para o seu completo funccionamento, sinão um adminiculo insignifi-
cante, de que não .se dignarnm de cogitar os legisladores, mas1 de que, 
por inielieidade delles, deu por falta -0 presidente, ·ao pensar em exe-
cutar a lei: o capital. Não é..._ de certo, inopportuno que leiamos agora 
as palavras sensatas com _que Quintino Bocayuva fulminou essa fan-
tasia., na sua já citada mensagem de 1903: 

"Não basta, na minha -0_ninião, que em va:rios municipios do 
Estado se congreguem alguns fazendeiros, para que, em nome do Synili-
cat'.o, que assim se julgará formado, possam reclamar os beneficias da 
lei; que são considera.veis e talvez até excess·ivos. 

Sob o ponto de vista economico não ha, creio eu, ninguem que 
não rnprove os impostos sobTe a exportação .Taes impostos são absur-
dos. Mais parece multa a quem trabalha e a quem produz, ao passo 
que os capitalistas e os vadios, por isentos de contribuição directa, 
gozam de perfeita immunidade. 

Comtudo, como por ora a renda . proveniente desses impostos é 
quasi a unica com que póde o Estado contar para satisfação das suas 
necessidade·s, não sou inc-0herente sustentando que, por ora, taes im-
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postos não podem ser supp_l'imidos nem mesmo reduzi·dos sem compen-
sação. 

O imposto territorial cuja cobrança a.inda me animei a iniciar 
(pelos termos em que está concebida a. lei que o creou) parece-me de 
applicação difficil e inopportuna. 

Tão deploraveis me .parecem ser as condições da lavoura que a 
cobrança desse imposto, neste momento, quando tudo está desvalo:ri-
zaido, terras e producção, equiva1eria em pouco tempo, pela impos,si-
bili.dade de percepção do im_posto, a um vei,dadeiro sequestro da pro=-
priedaide territoral. 

Os 8yndicatos Agrioola'S devem ser orga. izados; por mais que a 
índole geral do nosso povo ma1'1.ifeste uma funesta idiosyncrasia por 
todas as associações de caracter serio. Mas ainda que elles se organi-
zem e .do modo mais eonsentaneo com os interesses da cla·sse agrícola, 
serão impo·tentes para alc'ançar _o beneficio almejado si não encontra-
rem, no1dro ponto, o soceorro de que necessitam para assegurar o 
exito dos 8eUS esforços. 

Achamo-nos em face de dois factos que não devem ser apreciados 
isoladamente. O primeiro é a superpr0ducção do café. O segundo é a 
falta de dinheiro e de credito para permittir aos mesmos productores 
a resistenc:ia ao aviltamento do preço do seu prodlil.ct0. 

Si os Syndicatos A.gricolM forem organizados, obedecendo a um 
plano de verdadeira foderalização dos seus interesses e esforços, pode-
rão conseguir em pouco tempo no•rmalizar o commercio do café e o 
de outros productos agrícolas, centralizando a expedição e a ven<la 
desses mesmos productos em um Syndicato Di·reçtiv.o ou O entrio que 
se organize para ess.e fim., 

Tal 0, pelo menos, a organização dos . Tn.tSts americanos ; a dos 
Kartels allemães e austríacos e a d©s Syndicatos ou Oomptoirs; fran-
oozes. 

Mas parn isso é indispensavel, além de providencias- accessorias. 
taes co,mo as referentes á selecção e acondicionamento ,do café e ou-
tros generos, com absoluta repulsa dos producto,s ordinarios e forma-
ção dos typos exportaveis, é indispensavel, repito, que haja dinheiro. 

Mas onde ir buscal-o? Eis a questão : eis o pontq difficil do pro-
blema; eis onde a unica acção efficiente só pôde pro.vir do Governo 
Geral da Nação. 

Si continuarmos, como até aqui, sem organização do credito, em 
nenhuma d·as suas modalidades, sem regímen bancario, de nenhulb.a 
espe-cie, entregues indefezos, todos quantos tra.balham, á exploração 
dos mais fortes e ás imposições elos onzeneiros, os Syndicatos Agrico-
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sem destino. 

Bem diversas são as conclicões d-0s Esta.dos Unidos ela America --
o paiz assombroso onde se re~lizam verdadeiras maravilhas, onde o 
credito e os centenares ele Bancos lá existente-s permittem a mobiliza-
ção rapicla de sommas colossaes. 

Pois, apezaT disso, um dos homens mais eminentes no mundo po-
litico e financeiro americano, o Sr. L. J. Gage, qUB foi ministro da 
fazenda no ultimo periodo _ela administração Mac-Kinley, julga que 
é já neoo&sario atalhar os máos effeitos da legislação restri'cüiva da 
circulciçfio, afim de levar o soccorro indispensavel aos que tiram da 
terra os producto.s agricolas ou mineraes. 

"0 proprio credito bancaria, diz o Sr. Gage) representado por 
cheques, não pôde ser applicavel ao pagamento dos colhedores de 
algodão na Luzitania; nem dos mineiros da Morton'a e de Alaska; nem 
dos que e:l}traem madeiras nas florestas_ elo Oregon e de Minesota; nem 
do grande exercito de braços que todos os annos recolhem a riqueza 
dos nossos campos e das nossas quintas." 

"Para estas necessidades si o credito e os instrumentos do credito 
são utilizaveis elevem sel-o de outro modo. 

"M oed!.a effecti.v1a ou meio circ1~la,nle qn'e repres:ervl'e .ª moeda, é o 
unico instrurnento efficaz eim tal?S casos. 

"E' nece,~sario posswir um . rneio de i"l~oca presente ás n.ece.ssidades 
de milhares ·de trabrilhadJorels es1paJha,àos p;eDos nossos 'Campos e flo-
restas. · 

"Todos os fanners (productores agricolas) devem ter, ao seu 
!J:lcance, ainda que tempora.riamente, o uso da moeda ou cousa que 
equivalha, tão effoctiva como ella, para que possa Temuinerar aos co-
lhedores do.s seus productos e pagar o transporte das suas colheitas 
para os mercados." 

Si t.aes observações (e f~itas por homem tão eminente como 
financeiro e tão pratico, por ser elle proprio banqueiro) podem 
ser applicaveis a um paiz tão bem -0Tganizado como os Estados Unido.s 
di:t America, aonde o credito e o meio circulante e os transportes, por 
terra e por agua, são tã·o abundantes e faceis, o que pensar, o que 
dizer de um paiz como o p.osso, onde tudo é difficil e caro e atrazado 
e . emperrado i 

Sem a organização do credito e particularmente a do credito 
rural; sem bancos regionaes .que pelo modelo das Caixas Ruraes, da 
Italia possam forneoor numerario aos propTietarios ruraes q11e teem 
de pagar fatalmente e semanalmente· o salario dos seus trabalhadore's 
e as despezas de beneficiamento e transporte dos seus productos e os 



impostos exigidos pelo fisco dos Estaidos, não acredito que seja possi-· 
vel ou pelo menos effica~ a organização dos Byndicatos Agricolas. 

Mais ou menos to.das as :propostas até a·qui apresentadas visam 
um interesse commercial e a pretexito de favorecer a lavoura, o que se 
pretende é alcançar uma vantagem assignalada sobre os concorrentes. 
Com outra denominação o que se visa é constituir uma ou mais de 
uma casa commissaria com o p1'iviJZegio da reducção do imposto em 
seu favor. Para o productor a compens·ação é illusoria; parfJ, os E 'stá.,_ 
dos cafooiros o prejuízo é certo." _ · 

Emquanto assim se debattam todos, á procura do remedio ao mal, 
que se tornava mais intenso, e brotava em cada cabt\ça uma senten<}a, 
a situação aggravou-se e renovou a imposição da esphynge : resolve-
me, ou eu te devoro. Havíamos chegado aos fins de 1905, e a ·safra 
monstro de 1906-1907 desenhava-se no horizonte de S. Paulo, com 
os característicos de um cyclone. Deante delle, não tremeu o illustre 
Deputado por Minas, que rompeu este debate. Erro da lavoura pau-
lista! ,diagnosticou S. Ex. Erro do governo paulista! corrigiu ·outro 
illustre Deputado. Erro de ambos! conciliou um terceiro. Evidente-
mente, deante da situação, os i.mrnediatamente i·esponsaveis pelo g9-
verno não se decidiram a perder tempo ríb. exame das causas remotas 
que produziam esses effeitos. Agiram como puderam e espero demons-
trar que agiram bem. Agora, porém, que não estamos sob a urgencia 
daquelle momento, poderíamos, talvez, examinar si, effectivamente, 
foi um erro da lavoura paulista que então se praticou; e, admittido 
que _o fosse, que deveriam ter feito os gover;nos do Estado, para im-
pedir que elle houvesse sido praticado~ O erro aponta·do pelos illus-
tres collegas · consistiu em que se desenvolveram extraordinariamente 
as plantações de . café nas terras roxas, extraordinariamente fecundM, 
que se foram desbravando e descobrindo, pelo oeste de S. Paulo. E' 
certo .que houve um momento, que se poderia chamar da "allucinação 
do café". Não só os paulistas, mas brazileiros dos quatro cantos do 
paiz, e estrangeiros de todos os paizes affJuiram para aquellas terras 
ricas, desbastando as florestas e alinhando cafézaes. O numero de ca-
féeiro::i subiu a 700 milhões, representativos de uma riqueza colossal, 
cuja producção eu mal posso conceber seja taxada ·de erro. Pretende-se, 
porém, que esse foi um movimento desordenado, puramente local, 
fomentado exclusivamente · pela leviandade, si não· pefo cóme, das 
emissões que se têm por costume attribuir ao Governo Provisorio . . Um 
estudo mais detalhadó da materia mostrará, entretanto, que o que 
se deu foi um phenomeno commum, um milhão de vezes repetido na 
histqria do mundo: a alta do preço do café, verificada depois de ter-
minada a crise de 1886, determinou essa febre de plantação de café, 
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não só em S. Paulo, como em outros paizes, cujas condiqões de pro-
ducção eram inferiores ás nossas. (Apoiados àa bancada paiilista.) 
A.qui está como uma incontestavel autoridade nesse assumpto, o illus-
tre Sr. Dr. Augusto Ramos, que percorreu todos os paizes caféeiros, 
nos refere o que observou em Guatemala, no seu interes&antissimo 
Relatoi··io sobre a ind1tstria3aféeira na Anierica H espanlwla : 

"A alta dos preços do café, sobrevinda á crise terminada em 
1886, despertou em Guatemala, como em S. Paulo, uma verdadeh'a 
febre de plantações, provocando um empate consideravel de capitaes, 
que foram attrahidos do eE.trangeiro~ principalmente da Allemanha, 
cujos cRpitalistes empolgados pelos fabulosos lucros da industria, 
esqueceram-se, como no Br~zil, de que a situação podia e devia mud·ar, 
e não regatearam dinheiro a toda a so.rt-e de loucuras emprehendidas 
pelos lavrad01·es guatemalenses ou mesmo, em certa e3cala, pelos pro-
prios allemães. 

Dez annos mais tar·de, sobreveio a crise de preços, tornando insol-
vaveis os fazendeiros . Tiveram, então, de intervir os credores, que 
passaram a ser proprietarios. Foi uma verdadeira invasão allemã, 
dinheirosa, mas apprehensiva, em todo o caso, tenaz, intelligente, 
adiantada. · 

Ao lado de muitas fazendàs d~ proprieta1·ios allemães, constitui-
ram-se varias companhias, entre as quaes citarei a Companhia Ham-
burgueza, a Companhia Hanseatica, a Companhia "El Porvenir", a 
Companhia de San Anchés-Ossuma, a Companhia de Chocolá, a Com-
pa11hia de Concepcion, com um capital total superior a 15 milhões 
de marcos. 

O ~apital estrangeiro empenhado hoje nas fazendas de Guatemala 
é avaliado em 200 mil contos de réis! 

E' incontestavel, entretanto, que as emissões realizadas de 1890 
em deante permittiram esse desenvolvimento enorme da riqueza agri-
cola do paiz, o que demonstra, a meu ver, que o eno das emissões 
não consistiu tanto nellas mesmas, sinão na precipitação, na desor-
dem, no malbarato que se seguiram á intempestiva retirada do minis-
terio de 15 de novembro, cujo plano financeiro, delineado pelo seu 
genial ministro da fazenda, foi por completo destruído. (Muitos 
apoiados.) Si applicadas intelligente e utilmente, as emissões de 
papel-moeda teriam gerado out1~as riguezas, ·como geraram estas. Mas 
si isso não é as-sim, si as emissões· foram, em absoluto, um mal e si 
esse mal traduziu-se pelo desbastamento das fl.ornstas do oeste de São 
P .aulo e pel o plantio do café; Eºr que extranha inversão da 1-0gica p·o-
dei·s pretender que isso foi um erro .da lavoura paulista, do governo 
paulista, ou de ambos, e. não reconheceis que foi o erre dos poderes 
foderaes, do Governo e do Congresso nacionaes, que essa lavoura pau-



68 
lista, que esse governo paulista haviam de soffrer, sem: meios effrca-
zes para evitar ou combater?! Effectivamente, que recursos lhe 
restariam para impedir que os cidadãos beneficiados por essa ava-
lanche de notas, projectadas pelo Thesouro, transformado em cornu-
copia, as trocassem por terras virgens, e pelo trabalho dos que as co-
briam das1 linhas int-erminas dos cafésaes? Agora mesmo, hontem ainda, 
o eminente Deputado pela Capital Federal declara-nos aiqui que a lei 
do Estado de S. Paulo qut; impede novas plantações de café, transito-
riamente, por determinado periodo, a . beneficio commum, . attenta 
contra a liberdade de industria, que a Constituição Federal assegura. 
Que diria S. Ex. si o governo ele S. Paulo, tendo a mesma previdencia 
dos nobres Deputados, houvesse obtido do Congresso local uma lei 
que vedasse o desbastamento das suas florestas virgens e o aproveita-
mento das suas terras rôxas ? A que altura se elevaria a justa indigna-
ção do 11obre Deputado cfontra esse paroxismo da loucura, contra esse 
requinte de tyrannia, que nos teria envei:gonhado aos olhos do mundo? 
( 1vf uifo bern.) Mas que fazer, então? Si o café dava preços tão alta-
mente remunerado'res, que mais valia plantal-o do que colher pepitas 
de ouro, si ·OS poderes foderaes derramavam a mancheias papel-moeda, 
a que impunham poder liberatorio, si S. Paulo está dotado pela na-
tureza ·de terras maravilhosamente aptas para essa cultura e si os 
que possuiam aquelle papel, ·a:ffluiram para essas terras, na esperança 
die virem a gozar daquelles preços, e si isso era um erro, por que ha 
de ·ser um erro da lavoura paulista ou erro do governo paulista? Pois 
si todos collaboravam nelle e todos para elle cooperavam; si, mais 
ainda, quando se tivesse entrevisto, não estaria nas mãos do governo 
paulista evital-o ou corrigil-o, que prinópio de justiça anima os que 
se levantam, hoje, para fazel-o unico e supremo, responsavel por elle? 
(Apoiados.) 

E', porém, ao menos, verdade que, realmente, isso tivesoo sido 
um erro~ Não, senhores, nunca fo i um erro trabalhar, augmentar a 
producção e a riqueza de um paiz. (Miúto b~rn . ) O conjuncto mara-
vilhoso da facilidade do credito, do encaminhamento das actividades 
diversas para ess-a rngiã:o, da feracidade e das condições excepcionaes 
della, para a cultura e producção do café, trouxeram-nos a uma situa-
ção que si momentaneamente foi difficil e angustiosa~ traduz-se defi-
nitivamente pelo goso do monopolio virtual da producção de uma mer-
cadoria de largo e progressivo consumo no estrangeiro, isto é, trou-
xeram-nos a uma situação que praticamente se traduz por um fül-

gmento da riqueza nacional, o que vale dizer por um poderoso elemento 
de prosperidade e de progresso. Nos ultimas trinta annos, a producção 
do café ficou estacio;uaria nos outros paizes productores, .e ern São 
Paulo ella subiu de um para dez. 
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O quadro seguinte, colhicTo nos debates brilhantissimos travados 
a proposito desta lei no Oongr0sso Paulista instrue-nos suHiciente-
mente sobre a ·situação da producção do café: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ANNOS 

877 - 8 .............. 
878 -9 .. . .. ...... ... 
879- o .... . .... ... . . 
880-1 .............. 
88.1 - 2 . ....... ... . .. 
882 - 3 .... ... .... ... 
883 - 4 .............. 
884 - 5 ..... .. ... .... 
885- 6 ......... . .... 

1886- 7 ....... .. ..... 
1887 - 8 .............. 
1888 - 9 ..... . ....... . 
1889- o .. ... .... . ... . 
1890-1 .. .. . ... ... ... 
1891- 2 . .. . .... .. .... 
1892- 3 . .. ........... 
1893 - 4 ..... .. ....... 
1894- 5 ........ ... . .. 
1895-6 ..•. . . ... .... . 
1896- 7 .. .. ..... . ... . 
1897-8 .............. 
1898 - 9 ........... .. . 
1899 - o ... .. ......... 
1900-1 .............. 
1901- 2 .............. 
1902- 3 . ........... .. 
1903-4 . ...... . ....... 
1904- 5 ...... : ...... . 
1905 -6 ...... . . .. ..... 
1906- '7 ...... : ... . ... 

SANTOS RIO 

998 .952 
1 

2. 676 . '724 
1.210.164 3 .729.522 
1. 042 .139 2.996.981 
1.125. 915 4 .521. 093 
l. '723. 332 3 .841.000 
1. 967. 881 4 . '136.899 
1.871.316 3 .185.823 
2.004.721 4.276 .428 
1. 668. 980 3 .779.218 
2.583.458 3.499. 099 
1.120 .145 1. 910.829 
2.634.906 2.188 .669 
1. 870.202 2.427 .673 
2.952 .322 2.421. 424 
3 .386.084 3.718.899 
3.206 .533 3.112.476 
1.685 .055 3.856.304 
4 .007.576 ? . 693 .001 
3 .093.548 2.398 .988 
5 .104.386 3 .578. '782 
6. 152 .594 4.304.638 
5.589.650 3 .320.l60 
5 .711 .632 fl. 395. 337 
7 .973 .148 3.015.968 

10.171 .916 5. 371. 775 
8.357 .449 4. 002.985 
6.402.277 1.056.587 
'7 .423.801 2. 591. 567 
6.982 .885 3.406 .035 

15.392 .870 4.439.963 

\1nctorla, Bafün OUTROS 
Jª outr~s portos nac101rnes PAISES 

1 
- 1 4 . 2'70. 000 
- 4. 27'7 .000 
- 4.090.000 

135 .945 4 .192.000 
126.47'7 4 .113. 000 
147.235 4 .9'14.000 
108.569 3.979 .000 
121.000 4 .149 .000 
208 .000 3 .566.000 
150 .000 4 .195.000 
106.000 4 .070.000 
191. 000 3.819 .000 
184 .000 4 .215.000 
218 .000 4 .790.000 
400.000 4 . 43'7. 000 
342.000 4. 574.000 
'728 . 000 4.311.000 
542.000 4.257 .000 
514.000 4.546.000 
614.'702 4 . 651. 000 
755.778 4.840.000 
556.637 4.405.000 
456 .385 4.380 .000 
384.255 3. '785 . 000 
709.365 3.643 .000 
612 .065 3.752 .000 
709 .191 4.628 .000 
568. '131 3.820 .000 
626.353 3.480.000 
559.965 3.475. 000 

E lle demonstra-nos g_ue, ha trinta annos, a producção do Rio, 
Minas, Espirito Santo e Bahia regulava, como ainda hoje, 3. 500 . 000 
saccas. Si, ha trinta annos, a produc1:ão dos paizes· estrangeiros attin-
gia a 4. 000. 000 de sacca-s, nos ultimos cinco annos ficou aJbaixo dessa 
cifra, e no anuo passàclo foi, apenas, ele 3 .160. 800 saccas. Foi, pois, 
S . Paulo que augmentoUJ .a producção, e foi esse augmento de pro-
ducção que estimulou o cons,umo, qiie n ess·e período duplricou. Não foi 
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se·m razão, por conseguinte, que o eniÍilente Sr. Oandido Rodrigues 
disse o seguinte: 

"Percorrendo-se as estatísticas de producção mundial ·do café 
nestes ultimas 35 annos, de 1870 a 1905, rnconhece-se que foi sempre 
creseente a porcentagem da producção dó Brazil em :relação á produ. 
cção reu?ida de todos os oütros paires, de modo que, sendo de 46 ~<,, 
no- qui.nquennio de 1870-1875, .attingiu a 76 % no peTiodo de 1900 
a 1905; reconhece-se, igualmente, que se manteve estacionaria a produ-
cção es~·angeira, _ a despeito dos poderosos estímulos que teve p ª'ra au-
gnien tar, _pelos altos preços que prevaleceram durante largos períodos 
de tempo, sendo o ultimo de 10 r.rmos, de 1886 a 1896, durante o qual 
os preços se mantiveram acima de 75 francos, attingindo ao maximo 
de 132. ' 

Resulta, portanto, do estado das estatisticas que o Brazil não 
sómente suppxe as 3/4 partes de todo o café consumido no mundo, 
como que está collocado ~m condições de, não teudo :eompeti.dor, de-
te1'llinar a alta ou baixa de preços em todos os mercados, segundo 
o excesso ou escassez do café brazileiro. ' 

Em uma palavra, clitamqs a lei, temos o monopolio. 
Chegavamos assim, Sr. Presidente, ás vespenis da safra de vinte 

milhões, que se annuuciava para 1906-1907. O stock vis,ivel era de 
16. 380. 000 saccas, o preço médio, no Havr.e, éra de 41,5. Todos sen-
tiam que, no momento em que se começa.sse a campanha @ se proje-
ctassem aos mercados os 23 ou 2-i milhões de saccas, que 'SeTÍ-a a pro-
ducção total do mundo, para a qual só o Brazil contribuía· com vinte 
milhões, aquelle preço baixaria de 50 % ou mais, e a arroba de càfé 
l'Íria produzir 2$, ou menos, is1·.o é, abstracção feita~ por completo, 
do juro do capital empregado na acquisição das fazendas, o café não 
remuneraria as de&pezas feitas com as limpas, colheitas e transporte . 
(Muito bem.) Que se devia farer em tão apertada conjunctura? Orga-
nizar o credito agricola? Arregimentar syndicatos,? Fundar coopera-
tivas? :'F:.eorganizar o systema ele commercio? Rever a tl'ibutação? 
Usar, escogitar e em_pregar outra qualquer das medidas indirectas, tí;io 

. preconizn.,das pelos illustres adversaTios do malsinad-0 Convenio ~e 

. Taubaté? Tufas, sem discutir os meritos e as vantagens de taes medi-
.das, havds, de boa fé, de me conceder qu:e todos esees rnmedios não 
teriam feito outra funcção e não teriam outro empreg·u sinão o que 
o proloquio atttibue á cevada depois do asno . morto. (A p1o!iados.) 
A sitlHL\\âO era premente e urgente : o café amad1uecia nas arvores, 
sober::rnamente indifferente ás di~putas que rros entretinham e, ou era 
colhido, ou apodrecia. A p_ressa, a instancia, a urgencia que o illustre 
Deputado pela Capital Fe.deral assignalava, hontem, como existente 
neste recinto, na hora em que se deliberava sobre a approva~ão desse 
conve11io, não eram sinão mer:o reflexo dessa apremiante situação na-
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tural, qt1e não est ava em p oder humano attenuar ou ·repr1mrr. Qual-
quer medida, por mai.s sábia que pudesse ser, e eu não contesto a 
s.abedoria de EJ.Uantas então por toda a parte hrntar am, desde que não 
ge pudessem concretizar em effeitos immediat.os e praticos, valeria 
tanto como nada fazer; o que importava, el'a agir com acerto e com 
presteza. Aqui, a questão &e apresenta no seu ponto nodal. Havia uma 
crise? Si sim, de que natureza~ E ssa crise, si existi a, interessava 
exclusivamente aos pro.ductores de café? Era licito aos governos dos 
Estados intervir nella, para corrigil-a, ou attenuar-lhe as consequen-
cias? Era licito ao Governo da U uião associar-se aos dos E stados para 
se,ounda.r-lhes -0s esforços ? Os siniples algarismos que acabo de enun-
ciar, demonstram á evidencia que a crise , que existia desde muitos 

. annos at.rás, chegava então ao seu momento agudo : a produ cção ex-
traordinaria do café, excedendo de muito a procura, ameaçava aviltar 
os , preços, fazendo-os puramente nominaes. A- situação desenhava-se, 
por conseguinte, grave, por um excesso da offerlill. sobre a procura, 
nos mercados consumiclor~s. 0I:<l, quando este facto se pro.duz, só h a 
dous meios de corrigil-o : o primeiro é dilatar o consumo, até a absor-
pção <la o'fferta; o segundo é res1.ringir a offorta, até as necessidades 
da procu ra. Pens'o que não ha outr os meios de sanar as · difficuldades 
d.a situação. (A poiados. ) Ora, a dilatação do consumo, é facto, só se 
co11segue lentamente, J?Or penetra~ão e expans·ão, ·que. se- realizam com 
demora, pela propagand·a, pelo reclame, pela habilidade em suscitar 
a curiosidade e transformal-a depois em necessidade ou habito. N ão 
haveria, em que pese a quantos criticos de obra feita tenham surg~do 
<a venham a surgir, vara magica que tivesse o condão mirifico de, in -
stantaneamente, dilatar pelo mundo afóra a ancia de consumir café, 
de modo que a safra extraordinaria de 906-907 fo sse absorvida, a 
preços de iilguma sorte r azoavei8. Assim, não havia, siquer, a liber-
dade d.e escolha ; não havia, sici.ue r, um dilemma por uma de cujas 
pontas se pudesse opt ar : a situ ação desenhava-se inexoravel. Era, abso-
lutamente, necessario restringir a offerta. ,( Ap.oiados.) 

Foi nesta .si.tuação que1 a convite do Estado de S . P aulo, se reuni-
ram em Taubaté os t res p_resi dentes dos Estados principaes pr oducto-
res de café : Rio, Minas e S. Paulo. O que nessa cidade se pactuou, 
foi uma operação Eimples . Os .tres E.staJdos promoveriam o levanta-
mento de um emprestimo externo de ·quinze milhões estel'linos, cujo 
serviço de juros ~mortização :::eria feito por uma taxação supple-
mentar de tres fr ancos, ouro, sobre sacca d.e café export ada, e com o 
proclucto desse emprestimo adquiririam e retirariam ela offerta a quan-
tidade de café necessaria para normalizar o- mercado, i sto é, parn 
nivelar commercialmente a offerta e a .procu'ra, melhor, para retirar 
do mercado o elemento perturbador, representado pelo excesso de uma 
safra excepcionàl. E stava no interesse dos .Estados intervirem nesse 
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momento? Todos os que nos concedam que a funcção do Estado não 
se limita exclusivamente a mante'!' a ordem e a distribuir a justiça., 
hão de nos c001ceder quet então, ou nunca, era, seu dever intervir. 
O que estava então ameaçado, não era o productoT: eTa a producção; 
o que havia então a considerar, não era a situação individual: eTa o 
facto social. Realizavam-•se as condições exigidas pelo illustre Depu-
tado p0r Minas, para que o Estado tenha -0 direito ou o dever de 
intervir. Si o mercado de café permanecesse na situação de ameaça 
de 'uma offerta de cerca de 34 -~riilhões de saccas de café (24 de pro-
ducção; 10 de stoclc em algarismos Tedondos), descontaTia, antecipa-
damente, essa situação, e O·S preços baixariam, talvez, a vinte francos, 
ou menos; e nessa situação as fazendas seriam abandonadas, as estra-
das de ferro não teriam o que trf.l;nspo:rtar, a receita dos Estados seria 
nulla, e, ele golpe, os nossos rncursos, os Tecursos de todo o Brazil, 
para os .seus pagamentos internacionaes, seriam reduzidos de metade, 
o que importa dizer que a bancarrqta fatal seria, não sómente do The-
souro, mas de todo o paiz. Impunha-se, por conseguinte, aos Estados 
e á União o dever, si não, o mais do que isso, a necessidade, que ainda 
é mais imperiosa do que o dever, de intervir efficazmente, ainda á 
custa de sacrificios, rara evitar um sacr:ificio incomparavelmente 
maior, cujas consequencias maleficas prolongar-se-iam pelo tempo e 
multiplicar-se-iam pelo espaço, coagindo-nos, a esta hora não a dis-
cutir uma lei, que é bem li prova de que salvamos o .nossü credito, 
mas a estarmos examinando que é que ainda nos restaria, para levar-
mos ao usurario, afim dr.i podermos affirmar que ainda viviamo-s ! 
( Mti/ito bern.) 

Mas seria o melhor o recurso empregado. Seria, ao meno·s, efficaz? 
Seria justo, seTia licito, seria moral? Os nobres Deputados respon-
dem por uma peremptoria negativa a todas essas intel'l'ogações. Eu 
cu~do que evidenciei que o ·que Ee impunha, na occasião, era a restri-
cção da offerta. Si ha alguem que, em face da situação, caracterizada 
par um excesso de producção sobre a procura,. encontra outro meio, 
não de levantar og preços do _producto, mas de impedir que elles se 
aviltem até o nomina l, a 'não ser esse, da rnstricção da offerta até as 
possibilidades do consumo, esse alguem terá feito um ve1,dadeiro 
achado, que modificará de tal modo as normas e regras do commercio, 
que lhe não é lici to occultal-o egoisticamente. Eu não sei de out•ro. 
Mas, replicam-me, em primeiro logar, que esse meio tem falhado em 
tod<t parte onde haja sido empregado; em segundo logar, que nunca 
se viu empregal-o o Estado, que nunca se viu o Estado negociante, o 
Estwdo organizador de corn81'S, de pulls, de rings, de syndicatos ! Ora, 
a historia rooente do commercio destróe, por completo, a primeira 
arguição. Os trusts, os ca,rtelts, os cornerrs sã·o, nesta actualidade, re-
cursos comesinhos e vulgares de protecção á producção. Alguns se 
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\ póde dizer que são permanentes, pelas necessidades fataes de limitar 
'a producção de determinado g~nero, afim de se lhe manterem os pre-· 
ços razoaveis, como o do petroleo, por exemplo. Em todo. o caso, o 
qHe constitue excepção, é, justamente, o opposto daquillo que o nobre 
Deputaido pela Capit~\1 Federal, invocando, aliás, as -Opiniões cJ.o 
Sr. Miguel Calmon, estabeleceu hontem como regra: que a excepção 
é que a$ operações realizadas por essas coalizações de productores se 
venham a liquidar com prejuízo. Ha, l'ecentemente, um desastre dessa 
natureza, que teve grande rnpercnssão pelo mundo: o do trust do ·cobre. 
Foi uma operação mal combinada. Havia varias minas de cobre, que 
estavam paralysadas, exactamente porque o excesso de producção 
aviltara Os preços, <le modo a lhes não remunerar -0 tra·balh-0; e como 
essas minas não entraram no tri1.st, assim ·que este conseguiu elevar 
os preços, entraram a funccio1rnr linemente e o arrebentaram. Daqui 
não temos lição a colher que nos desvie do caminho traçado. Cobre, 
ha, em toda a parte do mundo ; do café, temos nós o monopolio virtual. 
Nenhum paiz productor ele café pó de competir comnosco na quanti-
dade da producção : não ha que receiar, pela propria natureza do 
producto, que, de momento para outro, a nossa situação no mercado 
seja deslocada por cafés de outra procedencia. O que aqui nos ·dissê 
o illustrc Sr. Miguel Oalmon, no intuito d<;i combater e~sa providencia, 
não foi, certamente, lido pelo illustre Deputado pela Capital Federal 
com a devida attenção. Seria difficil encontrar justificativa mais com-
pleta e exemplo mais animado2· que o que elle no·s referiu relativa-
mente, por exemplo, ao recentíssimo tritst do algodão effectuado nos 
Estados Unidos. Aq11i está o que disse o illustre Sr. Ministro da Via-
ção, onde pediu toda a attenção d::i. Oamara· para as suas palavras: 

"Tambem no anno passado foi a "especulação" outra vez a de-
terminante dos preços, ~- f_ora1n o'8 plantadore>S, norfo-ame,,4icanos, qite, 
tendo adquirido com os preços f a·voraveis de algodãb 'éle annos ante'-rio-
1'es f ortissi'.mos capitaes' e se constituindo em uma excellente organ:,i-
zação, 'ª';havam-se então habilit.ctdd$ a dita1· soberanJ,o/rrnente para o 
gnosso de su.as colhe·ita~s, os p11eços roos co1i,su.'midorfits'. Comprovado •se 
acha isto pelo augmento enonne verificado por pesquizas sérias do 
governo norte-americano, do valor intrínseco dos terrenos occupados 
por plantações de algodão, representando este augmento nos ultimes 
cinco annos 460 milhões ele cloUars (cerca de 1. 400 contos ao cambio 
actual) e mais ainda pela observação de ter-se augmentado o numero 
de bancos agrícolas com capital maximo de 2. 000 c'Pollars na zona 
algodoeira d-0 sul dos Estados; Unidos, ele 638 no mesmo periodo. 
E taes foram os resultaidos da c1.1ltura do algodão, que nos E stados 
sulistas algodoeiros foi observado sómente no anuo passado um au .. 
gmentci de 23 % nos de12ositos feitos em bancos, contra a média de 
13 1/2 % , que accusa toda a Republica .Norte Americana! 
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O resultado <la c0lheita no anno passado (1904-5) é representado ' 
por 13 1/2 milhões de fardos (de 500 libras ou 250 kg.), e esta c·o-
lheita colossal, não conhecida até hoje, opp.rimiu extrao1,dinariamente 
o mercado, justarµente em prirnúpio 'de 1905, quando ainda maiS' se 
realizou o projecto grandioso dos plantadores norte-americanos - de 
retirarem do me1·cado dous milhões de fardos ( 500 , milhões de kilo-
grarnmas), com o fim de produzir uma alta dos preços." · 

Observe-se como se identificam as situações entre · o algodão e o 
café: colheita abunda11te e :ameaçadora dos preços, colisão do·s pro-
<luctores, retirada á offerta de dous milhões de fardos ( 500 milhões 
de kilog.) com 6 fim de produzir urnJa 1alta dos preços . . Qual foi o 
Tesultado? Responde-nos o Sr. Oalmon : 

"O resul~ado esperado por rMta ope11açáo foi appareneemente1 
n;eg,abivo nos prirneiro,s quatro mezes em 1905, isto é, as m'13lhoras do 
preço foram inse1nsiveis, por se acharem suspensos aquelles dous mi: 
lhões de fardos como um gladio de Damocles sobre o mercado, e por 
não acreditar absolutamente o consumo mundial na possibilida;de dos 
plant&dores norte-americanos J?Ol' si só serem capazes . _de manter re-
tirado <lo mercado, durante tempo mais longo, aqúelle quantum gigan-
tesco do algodão. · · ' · · 

"Os consurnJidores tilnham, em geml, a firme convicçãJo que,, mais 
cedq ou m:ais tarde, havia de falhar ~ pfono e msulta.r um krack tetrri-
veZ, lim1:f.ando-se, por isso, a comprar sómente. o algodão absolutameníe 
~ecessario nos prim1eiros mezes. 

Foi auxiliada ainda esta tactica por circulares e noticias espa-
lhadas em jornaes, que prophetisavam como imminente um verdadeiro 
diluvio ·de algodão e preços baixos de tres pence (pro libra Micleling, 
LiveTpool) para o meia.do do anno passado." 

Ainda aqui as situações são semelhantes: os consumidores de café 
acreditam que o plano de S. Paulo ha .de falhar e resultar delle um 
kraclc 'tenivel e limitam á.s suas compras no stricto necessario . 

Tambem a imprensa çuropéa emprega-se em divulglj.r noticias de 
colheitas .extra·oTclinarias, de desastre"8. imminentes. Mas qual fo i o . 
rnsultado d,efinitivo? Eil-o, como o e:Xpoz o Sr. Calmou: 

"Ao contrario disto, porém, moviam-se os preços de janeiro a 
abril entre 3 e 3/4: pence·s, subindo -depois a 4 e 4 1/8 e, quando se 
oomprehendeu, afinal, de se acharem seguramente. retidos ·OS taes 
afamados dous milhões e que não faziam elles pressão ao merca;do, e 
serem winda diivido·sas a;s esperanças p;ar1a a nova colhe1it'a, ·"entrou 
em vigor um form idavel movimento para a alta, que em menos de 
,dous mezes elevou o preço de 4 a 5 3/4 em julho, e a 6 e mais, dahi 
em cleante, até o anno findo, interrompida sómente em out.ubro por 
uma passageira e pequena baixa. 
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Ass·im mesmo este rviv'el do preç; nãlo é fão alf:.o, qtf1e · pwdiebe 
1·esbringir o consumo dr,. algodão e se 'acha ju,~t'ificado eambem pe:ta 
colheita p1'eSentemente espera~a de 10 1/2 m.ilhões de fa1·dJos, coriüa 
a qual o consumo não te:m stock ·de maior importarv.cia,., preàsa,.ndo 
quaesque1r excessos exi:stenles;. ". 

Assim, desde que se perdeu a esperança de ve:r projectados no 
mercado os dou.s ;milhões retiraclos á offerta, os preços subiram; e 
.essa retirada debilitou os stocks permittindo <l ar expansão á futura 
colheita a preços remuner:adores, qué, aliás, não restringiram o con-. 
sumo. Como é que se póde invocA.t este ex~mplo para fulminar o que 
estamos fazendo · com o café~ 

V ae grande a differença, quer entre os processos, quer entre os 
·oojectivos, ·d·a e&peculação antiga e as colisões modernas, qualquer 
que seja o nome que lhes dêem, nesse terreno commercial. Os nobres 
Deputrudos estão combatendo o que se fazia em Evora. Outr'ora, o .que 
se fazia·, era o açambarcamento total de determinada producção, para 
se explorarem depois as neoossidades do consumo, attribuindo-lhe·s 
preços arbitrarias, os ving_avo.m aa ausencia de concurrencia. E'' co-
nhecido, porque é muito caracteristico, e um dos factos roais uotaveis 
da historia do monopolio, o processo usado pela Companhia Hollan-
deza, que tinha o cdmmercio das i,lhas Molúcas, destruin:do parte da 
colheita das especiarias, para vender a parte restante por altos pre-
ço.s, que equivaleriam no total, aos da colheita inteira. Viu-rn, em 
1839, nos Estados Unidos, o antigo Banco Federal, depois Banco de 
Philadelphia, comprar toda a colheita do algodão e tentar impôr os 

-preços ás manufacttnas européas, operação que terminou pela ruina, 
porque a India e o EgY]to suppriram as necessidades do cons·nmo. 
Em França, teem sido tentadas operações desse genero, sobre os S·a-
bões, sobre :os espíritos, ·sobre os oleos, sobre o sebo, e quasi todas teem 
deterillina·do a ruina,.dos que as conceberam. Nos tempos actuaes, basta 
um rapido olhar para a . compfoxidade da organização commercial, 
para se ter a sensação de que -seria insensato tentar esse açambarca-
ment'o, deante do qual tanto se mostrou horrorisado o eminente Depu-
tado , pela Capital Federal. 

, As combinações dos productores não visam nunca supprimir a 
intervenção <lo commercio: visam, apenas, regularizar os preços, nor.-
:malizancló a -0fferta e a procura. Foi o que se fez no caso do algodão, 
a que ha pouco, me referi. E' o que se faz em todos -Os outros casos 
itados pelos Sr. Calmon: no chá de Ceylão, no trigo da Russia, nas 
;\isas da Grecia. E' o que se faz no assucar de beterraba, na França, 

e ~ \ a A1lemanha. E' o que se est.â fazendo aqui, no nosso assucar e 
n IÍ 'nossos phosphoros. E' o que, em 1906, se decidiu fazer no nosso 
ca1~ •. Mas, objecta.m, em todos· esses casos agem por si os .Produc,tores,. 
nul!l.ca o Estado'. Um Estado, empenhando o seu credito, para 1·etirar 
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determinada merca;doria da offerta, é uma fantasia exdruxula da eco-
nomia politica indigena r Ora, pelo menos um paiz, tanto o Sr. Miguel 
Oalmon, cnmo o Sr. Barbosa Lima confessam que fez cousa equiva-
lente : a Russia, no caso do trigo. . . · · 

O SR. SERZEDELLO OoRRÊA - Operação dirigida por um financeiro 
competentissimo. 

O SR. AL01Nno GUANABARA - . . . e a Russia não está, certa-
mente, nos antipndas da civilização. E', porém, uma autocracia, e 
nós somos felizmente, uma Hepublica, que não póde tolerar semelhan-
tes processos, que o nobre Deputado. pelo Hio Grande d'o Sul, o 
Sr. :Moacyr tendenciosamente, Tecordava hontem, em aparte, que lem-
bravam os de Francia, do Paraguay. Não teem ra7'ão os nobres Depu-
tados. Em toda parte em que as necessidades da defesa da producção 
se impõem ao espirito dos homens do governo, caTacterizando-se pela 
rnstricção da offerta, os governos intervêm, au:x:iliando as organiza-
ções industriaes, commercíaes ou bancarias, com dinheiro· do Estado. 
A unica differença é esta: aqui, não temos organizações desse genero, 
e o govemo se eucontrava na situação de agir directamente, ou de não 
agir, por amor dos principi-os, deixando que a ruína se consummasse, 
e que, nos Estados Unidos para o algodão, na Allemariha, para a beter- _ 
raba, ou na França, para o trigo, o goyerno· apoiava as organizações 
ou as sociedades locaes, por intermedio dos grandes b,ancos, aos quaes 
emprestava dinheir•o. Mas, para que · demorar-me na justifü~_ativa da 
intervenção directa dos Estados, para impedir a quéda dos preços de 
uma mercadoria, si ahi temos deante de nós, na historia de nossos 
dias, a lição mais eloquente e i:pais suggestiva que seria possível invo-
car? Em seguida ás descobertas das minas de prata, nos Estados 
Unidos, o pTeço da prata baixou consideravelmente, chegando a perder 
230 por 1 . 000. Em face dessa grave situação, cinco nações do mundo, 
a Fmnça, a Belgíca, a Grecia, a Italia e a Suissa assignaram, em 
5 de novembro de 1878, um convenio - póde-se empregar o termo -
em virtude do qual fixaram o preço da pratá. Parecer:á absurdo aos 
'nobres Deputa;dos e, entretanto; esse absurdo permaneceu, estabili-
zando efficazmente as relações entre o v.alor dos inetaes prec~osos 
durante um -quarto de seculo. Fez mais essa União Latina: atte:h,tou 
contra o direito de propriedade, em termos equiv~lentes ao attent~'\º 
que o nobr:e Deputadó accentuou hontem, na lei estadual pauhst! , . 
sobre o café: supprimiu ::i. . liberdade de amoedar a prata! . ! '·, · 

Assim, o grande argumento theorico contra o Oonvenio de T-a~-
baté rue por completo: evidencia--se que combinações semelhantes ~P 

. de uso vulgar no mundo: e . em regra liquidam-se com exito; evidén-
cia-se qne os Estados entram frequentemente nellas, auxiliando ~ .os. 
productores, quando careoe:in desse auxílio; evidencia-se, afinal, /gue, 
quando se trata <le o-bjecto que affecta á pr-opria vida das nações; os 

~ 

! 
1 
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governos não teem hesita_ções em se colliga1·em elles mesmos, para 
estabelecerem um pTeço, uma relação de valor :puramente arbitraria, 
em fac;e da prod-ucção, regulada, apenas, pelas suas convenienci:as 
superiores. 

O SR. J osÉ ÜA<RLos dá um aparte. 
O S11 .. ALcrnno GUANABARA - Respeito muito o desaccôrdo do 

nobre Deputado, mas devo dizer que o parallelo que acabei de invocar 
aqui encontra-se em todos os manuaes de economia política. 

O insensato desta operação projecta-da em Taubaté, dizia-nos 
hontem o illustre Sr. Barbosa Lima, não está, comtudo, sómente nisto 
que acabo de analysar: "está em que queremos remover uma crise 
que nasce da insufficiencia de consumo, augmentando o preço da mer-
cadoria ·que queremos seja consumida. -Si elevamos o preço do café, 
restringimos o consumo, abrimos margem ao commercio do succeda-
neo, caminhamos para a Tuina." Ainda nisso labora num engano o 
illustre Deputado. Ha a distinguir entre preço e preço: a elevação 
do preço que se exige para o productor de café, não tem a minima 
influencia ou repercussão sobre o preço pelo qual o consumidor paga 
o café. Affecta, apenas, ao intermediaria estrangeiro. O consumidor 
paga o. café pelo mesmo _preço, quer elle custe ao intermediario cem 
francos, quer custe vinte e cinco. A baixa ou a alta do preço do café 
traduz-se, apenas, por maior ou menor lucro do intermediario. O con-
sumo não soffre a menor re-ªcção. Isto dá-se com todas as mercadorias. 
Verificou-se agora mesmo, aqui, com os phosphoros: o consumidor 
pagava, em certos varejistas,. cem réis por caixinha, em cer-
tos outros cem réis por duas caixinhas, quando a competição 
das fabricas entre si havia determina-do baixa extraordinaria 
no preço do caixão de phosphoros: reuniram-se os fabricantes, convie-
ram em cessar a lilta, estipularam um prnço razoavel de ú11brica, que 
importava augmento sobre -0 preç:o corrente, e o consumidor continuou 
a pagar os mesmos preços pela sua caixinha de phosphoros. A demon-
·stração desta situação do commercio do café está feita com grande 
competencia num folheto em quG se analysa o primeiro projecto de 
valorização de café devido ao conhecido industrial e commerciante 
em S. Poulo, o Sr. A. Ceciliano. 

Aqui está como nesse folheto se explica o mecanismo do preço 
do consumo e se demonstra que elle é insensivel, ou imperceptivelmente 
sensível, ás modificações do preço em grosso: 

"Si tomarmos os ultimos 19 ou 20 annos e dividirmos esse longo 
período em duas partes iguaes, de 1$87 a 1896 e de 1896 a 1905, vere-
mos que, no primeiro período, h.ouve escassez de producção e os pre-
ços subiram a um nivel excessiva.mente alto, attingin'do um maximo 
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de 132 francos por 50 lcilos (em 1890) e que, no segundo período, 
deu-se o pheno:uieno contrario. Neste ultimo perioâ.o ·a supei'pr9ducção 
foi a feição dominante e os preços baixaram até 30 francos, por 
50 kilos. . . 

Logo, é evidente que dura~i-0 fod'O o primeiro periodb a procura 
mótivou correspondentemente altos preços, porque ninguem queria 
verrder café com prejuizo. Entretmnto, o consumo não deixoii de -au-
grnentar, ainda que lentamen}te, como sempre te1rn siiccedido. 

Seguiu-se desde então o periodo de superproducÇão e, como é 
sabido, as cotações baixaram a um gráo extraordinario. Entretanto, 
o·s preços para o consumidor soffreram, quasi universalmente, peque-
nas modificações -e ainda hoje, o café é vendido no vafojo, a tão alto 
preço que não corresponde á grande baj.xa elo preço de acquisiç.ão nos 
paizes productores. 

O phenomeno é perfeitamente facil de explicar-se, como vamos 
demonstrar. 
. Em primeiro Jogar, sendo o café um artigo sujeito a grandes 

fluctuações, é claro e n.atural que os varejistas procurem, manter 9 
seu }Jreço no mais elevado nível possível,. tanto quanto não seja pre-
ciso alteral-o a cada momento, pois que perderiam dinheiro se pro-
cedessem de outro modo. O consumidor, por outro lado, geral.mente . 
1ião reclama, porque já está, não só acostumad,o a pagal-o po·~ bom 
preço nrns tambem ignora que o artigo acha-se e.m baixa, para as 
acquisições em grosso. Já mostramos igualmente que o cons'umo do 
café por cabeça, ainda mesmo no~ paizes em que é avultadÓ, é sempre 
pequeno e a alta do preço não aHectará a situação de quem quer que 
seja com o consumidor. Nos Estados Unidos onde o café entra livre 
de direito, o consumo não sobe além de cinco kilos por cabeça. 

A segunda razão pela qual o preço de varejo não diminue porpor -
cionalmente ao preço de custo das compras em grosso, é a seguinte : 

Ha d1rns especies de despezas .que pesam sobre uma C•erta porção 
de café torra-do e prompto para ·-0 consumo: uma dellas é represen-
tada pelo custo de acquisição no~ paizes pToductores e a outra é re-
presentada por uma série de despezas taes como : transporte, seguros, 
lucros dos ·intermediarios, armazenagens, direitos de exportação, de 
entrada, de consumo, etc., transportes ao interior do paiz çonsuinidor, 
torrefação, acondicionamento, c;1sto de annuncios e outras. 

A primefra parte é variavel segundo as feições do mercado; a 
segunda, no emtanto,. é quasi fixa e inva.riavel. As desp1ezas relativas 
á segunda parte são muito miai:s ele·via1das que as da primeira, e, por 
conseguinte, não admittem modificações ap;reciaveis no preço de varejo. 
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Presentemente, por exemplo, na França, o café pelo qual o pro-
ductor brazileÍTo recebeu cerca de 0,60 cents. por kilo, paga ao go-
verno francez frs. 1,30 de direitos, despendendo-se ainda quasi um 
outro tanto com as diversas clespezas já mencionadas; elevando-se o 
seu custo total a 3 francos, isto é., 0,60 cents., ou 20 %, no Brazil, 
e frs. 2,40 oú 80 % de despezas. Si o~ preços no Brazil subissem 
50 % (que corresponderia hoje á cotação de ·72 francos por 50 kilos 
no Havre) o mesmo kilo de café na França custaria francos 2,40 
mais 0,90 igual a francos 3,30, em vez de 3 francos. A differença 
seria tão pequena que o negociante não pensaria em modificar o seu 
anterior preço de venda. Consequentemente, as fluctuações dos preços 
do café, nas vendas por grosso, não affectam sinão mui ligeiramente 
o consumidor. , _ >·, ~ 

Portanto, póde-se affirmar que, si o Brazil vende barato os seus 
cafés, não é pmqiie o consumo exi}a . ou cioncorra para iiso, mas sim-
plesmente porque o supprimento é abundante e persistente. 

Durante 9 ou 10 annos - de 1887 a 1896 - os cafés foram ven-
didos aos preços de 70 a 132 franco$ e em toda a parte os effeitos pro-
seguiram de um modo naturaL E' evidente que não haverá o menor 
obstacülo p~ua que os prnços subam a 80 francos. E entretanto seria 
isso uma justa compens·ação para aquelles que trabalham tão clili-
gentem(;nte pa:ra produzir um artigo altamente apreciado em toda a 
parte do mundo. 

( St1ssurro; o 8 r. Presidéntc 11ecla1na attençãb, fazer!ldo soan· ofS 
tympanos.) 

Uma demonstração talvez mais interessante, mais suggestiva, do 
facto a que acabei de alludir, isto é, de qualquer que seja o preço por 
que o café é vendido pelo productor, al to ou baixo, o preço de consumo 
é. sempre 0 mesmo - o que invalida po1· completo o famoso argument o 
do honrado collega pela Capital Federal, de que qu~riamos fazer 
augmentar o consumo, encarecendo o producto, eu a encontro, insus-
peitadissimamente, · tão insuspeitadamente como si fôTa formulada 
pel?s honrados Deputados que com-Oateram o projecto, si não talvez 
mais ... 

O SR CALOGERAS - Este argumento não foi o meu. 
O Si~. ALOINDO GUANABARA - . • • • eu a encontro, digo, ne·sta 

collecção de artigos do Boletim da A&sociação Commercial do Rio de 
J aneiro, que, como a Camara sabe, combateu com todo o vigor o plano 
do Convenio de Taubaté, defendendo, aliás, um outro. 

. A Associação disco11dava dos illustres Deputados que sustentam 
que não ha crise nem especulação na questão do café; sustenta ella 
que 1existe uma especu1ação oommercial accentuada, o que demonstra 
por esta fórma (Zê) : "N () primeiro anno do decennio de superprodu-
cção . .. 
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No primeiro anno do decennio de superproducção brazileíra., 
1895-1896, o negocio do café achava-se posto dest'arte: 

P1·odueção do Brazil. . .. ... . ........ . 
Producção de outros paizes .... .... .. . 
Supprimento de 1894-1895 .. . ......... . 

Saccas 

6.005.000 
4.390·.ooo 
3.000.000 

Offerta total. ........... . ....................... . 
Consumo ...... .. ....... . .... ..... .. ... . ........ . 
Re"lação da procura para a offerta, -

cerca. de 82.100. Preço médio do café 
no Havre, por sacca . .. .. . .. .... . . 

Direitos de entrada .................. . 

Custo da sacca, ao atacadista ... .... . . 
li>reço médio da venda a varejo, 4 frs . 

por kilo .......... ... .. . . . . 

Lucro commercial ...... . .... . . ...... . 
No ultimo anno do decennio, 1904-1905 

são outras as cifras: 
Producção do Brazil ... ... ...... .... . 
Producção de outros paizes . . ..... .. . 
Supprimento visivel. ...... . . . ..... .. . 

frs. 104,40 
" 81,60 

frs . 186,00 

" 240,00 

frs. 54.00 

10.520.000 
3.925.000 

11.155.000 

Offerta total .. .... . ... ...... ... ...... , . . . .. ..... . 
Consumo ..... .................. . . ... .. .. . ...... . 
Reliação da procura para a o_fforta, -

cerca de 62 .100. Pr~ço _m~dio do 
café no HaYre, por sacca . ........ . 

Direitos de entrada ...... . ..... . . .... . 

Custo da sacca, ao atacadista ... .. .. . . 
Preço médio da venda a varejo, 4 frs. 

por kilo ........ . . ............. . 

Lucro commercial ................... . 

frs. 
" 

54,00 
81,60 

frs. 135,60 

240,00 

frs. 104,40 

Saccas 

13.395.000 
10.965 . 000 

25 . 600.000 
15.505.000 

O lucro do commel'Cio francez duplicou, quasi; e o ganho do pro-
ductor brazileiro desceu de 85$900 a 30$900, ou cerca de 67 %. Si 
o preço do café no Ravre traduzisse exclusivamente o effeito eco_ 
nomico da suepr-offerta, seria, de todo, impossível a duplicação de 
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lucro . do commerciahte francez; porque a supet-offerta reflectiria, 
sem duvida, nüs preços de varejo, diminuindo-os. Não foi isso, porém, 
que suceedeu: o consumidor pag<.)U o que pagava; o fisco .francez re-
cebeu o que 1·ecebia; o productor brazileiro foi im.pellido pa1·a as 
bordas da ruína, e o commerciante francez - augmentou o seu bene-
ficio de perto de 100 % ! _( M wito bem.) 

Assim, não tem fundamento serio a arguição que nos fazia o meu 
querido amigo, o Sr. De"2utado Barbosa Lima, quando acoimava de 
erro fundamental .da política que vamos seguindo .pretender augm.en-
tar o consumo encareoendo o café. Acabamos de ver que o exeesso de 
offerta não influe absolutamente nos preços de varejo, reflecte-·se, 
apenas, nos preços de interrnediarios para augmentar-lhes os lucros, 
oom prejuízo effectivo do productor brazileiTO e sem perda nem lucro 
do consumidor estrangeiro. (Apoiados. Muifo bern.) 

1fas, afinal, não é efficaz ! affirmou-nos o illustre Deputado, 
recordando que, nestes ultimos trcs annos, em eada anno se tem vindo 
ao Congresso com uma idéa nova, affirmando-se sempre que cada uma 
devia rnsolver a questão, que, ª-final, nenhuma resolveu. E' uma affir-
mação gratuita. A. verdade é que a base do Convenio de Taubaté era 
um emprestimo de quinze milhões este;rlinos, a ser garantido com a 
sobTetaxa de tres francos, arrecadada pelos tres Estados pactuantes, 
e endossado pela União Federal, endosso que, sempre se previu, seria 
re'Clarnado pelos prestamistas e que já em 1903 havia o Congresso 
autorizado o Governo Federal a conceder. E' preciso, para restabe--
lecer a verdade historica, rememorar factos de hontem? Ha quem 
ignoTe que o Governo Federal vacillou, hesitou e, afinal, virtualmente, 
negou a sua indispensavel coop?ração a esse plano? Recusando-se a 
approvar o· contracto entre tres Estados, remettendo-o ao Congresso, 
exigindo que delle se apartasse a questão da Caixa de ConveTSão, o 
Governo enfraqueceu-o, deixou ben1 ver que o não prestigiava e abriu 
a po1·ta por onde sahiram. os Estados pactuantes. O Convenio de Tau-
baté não teve, effectivamente, existencia real. (Risadas.) Mais inter-
essado do que os outros Estados, porque era o que contribuía com 
quantidade maior para a colheita monstro, s; Paulo emprehendeu 
sósinho a execução .do seu pensamento, de retirar da offerta quanti-
dade sufficiente ·de café, não já para elevar os preços imm.ediatamente, 
mas para impedir que elles cahissem ainda mais. Fel-o com os seus 
proprios recursos: obtew\ primeiro, um emprestimo de um milhão, 
que lhe foi conoedido pelo Disconto Gesellschaft, de Bel'lim. Depois 
tomou tres milhões ao City Bank, de Nova York, e á casa Schroeder, 
de Londres, um dos quaes foi destinado a reem.bolsar o Disconto. 
Tomou ainda um milhão ao Banco Nacional d-0 Bra-zil e dous á Sol'o-
caban·a. Finalmente, em 1907, deu-se o emprestirno federal de tres 
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milhões. · Assim, de junho de 1906 a junho de 1907~: o Estado de Sãq 
Paulo comprou um pouco mais de oito milhões de saccas de 60 kilos 
de café, ao preço médio de 42,50 francos, por 50 kilos, representando 
um capital de perto de 400 milhões de francos, total em que os em-
prestimos rnpresentam perto de 225 milhões de francos e à excedente, 
17 5 milhões de francos, foi adiantado pelos in~ermediarios, que com-
praram café e que o garantiram, por meio de depositos, effectuados 
nos principaes mercados do mundo. Assim,, _sobre uma operaçã-0 ·que 
ascende ao total ·de 400 milhões de francos, o auxilio pedido por São 
Paulo á União, monta, apenas, a 75 milhões de francos. Foi só esse 
o pedido feito. E' certo que o Oonvenio de Taubaté discutiu-se aqui; 
envolvendo um emprestimo de 15 milhões, mas não é menos certo que 
tal emprnstimo jámais se fez e que, a não ser o auxilio dos tres mi-
lhões esterlinos, a cooperação da União, nesta o,bra, tem: sido apenas 
de palavra.s. e de votos platonicos. Oonseguiu-·se, porém, algum resul-
tado real com esse ·sacrifício do Estado . de S. Paulo? E' preciso fe-
char os olhos, para não vel-o. O Estado de S. Paulo evitou o avilta-
mento {los. preços do café, apezar da ·safra monstro de 1906-1907: -0 

preço médio do café, no Havre, foi de 41,5, superior aos de 1897 -1898, 
1899-906, 1901-902, 1903-904. O desastre que se queria impedir foi 
impedido. Não ha entretanto, negar que, emquanto est}ve:r oscillante 
aquella pilha de seis milhões de saccas, . que ameaça desabar sobre o 
mercado, os p1·eços não se firmarão, porque a especulação está retra-
hida, como está retrahido o proprio commercio em grosso. E' a situa-
ção de sccripta pelo Sr. Miguel Calmou acerca do commercio de algodão, 
emquanto não se fi'rmou, bem nítiC!a, em todos os espiritos, a convi-
cção de que os quatro milhões retira·dos não seriam projectados desor-
denadamente á venda. Que é preciso fazer, para se dar a todos os 
interessE~dos essa convicção? Liquidar, e é intencionalmente que em-
prego o verbo. Liquidar as operações de credito· garantido a prazo 
cuTto, resgatar esses wwrrants', collocar. na po.sse absoluta e incontes-
tavel do governo de S. Paulo esses milhões de sacc~s de café. Que é 
preciso para isso? Dinheiro. Como havel-o? Por emprestimo. E' esse 
emprestimo que está contractado, e para realizar o qual o Estado 
pede o endosso da U niã,o. Mas - peço perdão á O amara - faltam-me 
as forças physicas: não posso continuar na tribuna. Sinto-me forçado 
a interromper aqui as considerações que vinha fazendo. · 

O Sr. Aldndo Guanaiba·ra - Sr. Presidente, fui forçado, ainda 
ha pouco, a inter romp_er as considerações que vinha fazendo, por não 
podei- vencer a fadiga. Retomando, agora, o fio destas considerações, 
peço lic~mça a V. Ex. para invocar uma permissão i·egimental de fal-
lar $enta·do, si porventura,_ sentir que não posso me manter em pé. 
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VozEs -- (Apoiado.). E' muito justo o pedido. 
O SR. PRESIDEN'.l'E - O Sr. De:putado Mcindo Guanabara pede, 

nos termos do RegimeRto, J2ermissão para fallar sentado. 
Os senhoTes que concedem, queiram levaniar-se. (Piausa.) 
Foi concedida. 
:O SR. A:r;ornn.o 'GUANABARA '( corvtirvwam;de) - Si·. Ptresidén'te, 

eu havia feito a synthese das operações •realizadas pelo E stado de s rão 
Paulo e comparado o que representava a sua parte de sacrifício pro-
pri-0 com o que havia solicitado a União, demonst'rando que até agoi·a 
o soccorro, o am·paro ·ou ·o auxilio {').Ue a União havia concedido, im,-
portava em 7 5. 000. 000 de f:rs., quando o total dos compromisso:s as-
sumidos pelo Estado, ascendi.a já a 400. 000. 000 de füs.; e perguntava 
a mim mesmo si os resitltados haviam corI·espondido a es8es sa:cI·ificios 
colossaes por ·parte do Est·ado. . 

Responderei que e preciso ser cégo para ver que corresponde·m. 
Dado o fracasso do Oonveni:o de Taubaté, isto é, ·da ·combinaçã'o 

projectada entre os ·tres Esta:.&os, com a coop'el·ação ·da União, para se 
levantar um grande empre'stimo no estrangeiro, ·que seria '.recolhid-0 
em especie á Caixa de 'Oonvei'são e que pei:mi'ttiria a retiraida do 
numero de saccas de café tJ.eces,sario para. norrnali;::ar o commercio 
ou o meTCado, dadô esse fracasso, o Estad'o de S. Pau1o não podia 
aspirar a mais, sinão a impedii' que os preços do café bai:xasisem, 
como era ·de prever, a mais de 50 % das cotações existentes naqueq~e 
momento. 

Essas cotações eram ·de' 41 e 1/2,_ .preço m&dio do Havre. Ora, a!s 
cotações actuaes sã·o iguaes á. essa. A.ssim o desastre •que se queria 
impedir foi impedido. 

Não ha, entretanto, negar que, emquanto estiver oscillante ·aú].ueHa 
pilha de se~e milhões de saccf).s de café, que ameH'ça. desabar ·sobre o 
mercado, não se póde pretender uma situação firme, de :preços em 
alta. Tanto que essa situação si1bsistir, a especulação estará Tetirada, 
e o proprio commercio oro'inal'io, na perspectiva, no desejo ou np 
receio de que, ·de um momento para outro, !j. no,nnalização que. se 
conseguiu ·obter no mercado de café, pela retiraô,a dessa quantidade do 
producto, seja gravemente pertm;bitda péfa ven{la - precipitada della, 
'res'tring·e a·s suas cómpi·as ao estri:cto necessario, rncusa reconstr'uír 
o seu sfúâc, limi'ta a .p'tocui'a ·(dmpede, assii;n, ·ª aÍfa. E' uma situaç~o 
de todo p'ontó ident:i'ca á <los consumidores de algodão, em face 'elo 
t'l'USt cl'os productores', emqüanto se ·não 'c~mverrcerem ·d~ que, realmente, 
OS dous milhões de faNfffS l'etiradôs á offer'ta, :it'ão 'serram projectadüs 
ao mercado. Junte-se a esse receio a avalanche de artigos de impren13'a, 
a campanha qu,otidiarl.a de informações depriméll'té's, os annimcios 
reiterados, de que o plano de S. Paúl'o ha de fülha'r fat:almentê, mais 
dia menos dia, e ainda mais nítida se rros de:oonhará ·a identidade 'das 
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situações entre o café, aqui, e o algodão, nos Estados Unidos, tal como 
nol-a pintou o illustre Sr. Miguel Calmon, no trecho do seu discurso 
que ha pouco recordei. Não ha muito ainda, o Sr. N OTtz, chefe da 
bem conhecida casa commercial que tanto combateu a vaforização do 
café e aqui veio pessoalmente examinar a situação, disse, numa en-
trevista concedida ao Jornal do Oommercio, que o mercado de café 
estava paralysado, que a especulação &e retTahira, aterrados pelo fan-
tasma desses sete milhões de saccas, que pesavam como uma ameaça 
sobre elles. O pToblema está hoje, portanto, em arredar essa ameaça. 

Que é preciso fazer para obviar á situação semelhante? Que é 
pTeciso fazer para daT a todos os interessados a sensação de que essa 
pilha de 7 . 000. 000 de saccas não virá abater-se, arrasando o mer-
cado consumidor e perturbando a situação? Que é preciso fazer para 
dar a todos os inteTessados a mesma convicção que, afinal, penetrou 
o espirito dos interessados na compra do algodão, e determinou, como 
con·sequencia, a alta dos preços e exito desse trust? Liquidar - e é 
intencionalmente que emQrego o verbo, liquidar todas as operações de 
credito, resgatar esses WG/l"l'(JJ/1,ts, collocar na posse absoluta e incontes-
tavel do Estado de S. Paulo esses milhões de saccas. 

Que é preciso parn isso? Dinheiro, evidentemente. Como havel.-o? 
Por empTestimo, necessaTiamente. E' esse emprestimq que está contra-
ctado, e é para realizal-o gue o Estado pede o endosso da União. Deve 
elle ser dado? 

Aqui a questão póde ser synthetisada nestas interrogativas: -
1°) A União póde dar esse endosso ? - 2°) A União deve dar esse 
endosso? - Interrogativas que se podem traduzir nestas outras: -
1°) Corre a União algum Tisco em dal-o·? - 2°) Tem a União algum 
interesse em dal-o ? 

O SR. PEDRO MoACYR - Falta outra: - Tem a União competen-
cia para daT? 

O SR. BARBOSA Ln.u - Hn. outra do ponto de vista federal: -
tendo dado para este, não será obrigad·o a daT á lavouTa dos outros 
Estadosi guando em crise? 

O SR. ALCINDO GUANABARA - V . Ex. obriga-me :i geneTalizar 
a questão. Póde a União, deve a União, tem a União interesse, direito 
e deveT de amparar a producção economica do paiz? IWspondo litte-
Talmente, peremptoriamerlte pela. affirmativa. (Apoiados.) 

O SR. BARBOSA LIMA - Só vejo para o café. Inclua-se o assucar na 
autorização que resulta do Convcnio de Taubaté e o assucar não foi 
protegfrlo. 

UM SR. DEPUTADO - O assucar está em bom preço. 
O SR. BARBOSA Lnu - Mas não esteve e,_ se está, deve-se aos 

esforços particularés. ( H a out'rios apa1·tes .) 
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O SR ALCINDO Gu..,uu.BARL\ - Examinemos estas interrogati-
v_as. 001.Te a união risco em dar o endosso -que se lhe pede? Não corre· 
TlSCO . 

Para demonstral-o é preciso examinaT a situação commercial do, 
café que envolve tres termos: stock existente; produoção actual e immi-
nente; consumo. · 

A situação estatistica do café, em 30 de junho deste anno, para; 
o anno do 1909, é a seguinte: 

SITUAÇÃO ESTATISTICA DO CAFÉ EM 1909 E 1910 

1908 - 1909 

Supprimento visivel (existencia mundial) em 30 de 
junho do corrente anno de 1908 (em saccas) .. .. . 

Producção de S. Paulo, em 1908-1909 ............. . 
Producção do resto do Brazil, em 1908-1909 ....... . 
Producção estrangeiTa, em 1908-1909 ............. . 

Total disponivel, durante o anno ................. . 

A deduzir: 

Consumo mundial, em 1908-1909 . ................ . 

Saldo para o anno seguinte (supprimento visivel) .. 

1909 - 1910 

Saldo ·anterior, em 30 de junho de 1909 ......•..... 
Pr.odncção paulista - 10 a 11 milhões, digámos, 

porém ... ; ....... .. . ...................... . . 
Producção do resto do -Brazil. .................. . 
Producção estrangeira . . . . .. .. ............... ...... . 

Total disponivel, durante o anno ................. . 

A deduzir: 

Oonsurn;o mundial (1909-1910) ... ........ . ..... .. . 

Saldo (supprimento visível) em 30 de junho de 1910 

14.100.00(} 
8 .750.000' 
3.000.000 
4. 000. 000' 

29. 850 . 00()1 

17.750.000 

12.100.000 

12 .100 . ooo· 

12.000.000 
4. 500. 000' 
4.000.000 

32. 600. ººº' 

18.250.000" 

14.350.00(} 

Assim
1 

o total disp~nivel dµrante o anno foi de 29. 850. 000 ~ac-
cas; mas ·o consumo mundial sendo de 17. 750. 000 saccws, teremos, 
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para o anno proximo, UJlíl saldo de 12 .100. 000 saccas, da:s quaes sete 
milhões seriam retiradas ~ffectivamente da offeTta pela operação da 
liquidação que o Estad-0 de S. Paulo vai fazer. Ha, por conseguinte, 
.saldo C(.Jrttmercial disponível de; apenas, 5 milhões de saccas. 

Esta situação é equivalente á situação de 1884 a 1886, em que a 
escassez dos stocks determinou a alta do preço, alta de preço que 
gerou a crise de exces&iva producção, em q~e ~st4mos. (Apoial&is.) 
E' exacta a situação que assim descrevo? Em relação aos stocks nada 
ha de aleatorio; póde-se presumir .que os calculos ·das colheitas são 
accommodados .ás_ situações.; mars, em relação aos dos 8-tocks são cou-
sas positivas, conhecidas. Aqui está o trµ.balho do Sr. Leunerville, que 
€ o mais consideravel, o :;uais criteTioso, o mais reputado universal~ 
:mente, donde extrahi os algarismos, de que me sirvo. 

A situação dese'nha-se, pôr consegui~te, pRra -0 anno que vem: 
-fraldo deste anno, commercialmente utilizaveI, 5 -milhões; producção de 
S. Paulo, 10 a 12 milhõ.es; pi:oducção de outros pontos do BraZil, 
quatro mjlhões e meio. N ot.e-se que, tendo elle sido este anno de tres 
milhões, eu computo em mais de um milh~o e meio .esta producção. 

Producção estTangeira, quatro milhões. 
O SR. BARBOSA LrMA - O J ornJ.a.~ do 0'6mmerr6'Vo assigna.la, hoje, 

'um augmento na producÇão d-0 Mexico. 
O SR. CrncINATo BRAGA - Em libras; é por 'isso· que o alga·rismo 

:avulto_u. 
O SR. ALcINno GUANABARA ........ For corrseguinte, como total diti-

poniv~l_ :r.ara o an~o qi.ie . vem, teremos 32. 600. 000 ·saccas. 
· Temos a dedwzír o consumo. 

Eu -computo o consumo, este anno, em 17.750.000; computo-o 
-para o anno em 18. 250. 000 elevando-se; nssillk de 500 mil saccas, que 
tem sido _a proporção, póde-se dizer, norm,al. 

.Assim, a 30 ·~é: ~unho _d:p anno que -Vem, t.eremos um saldo de 
14 .. 350. 000, das quaes 7 milhões do Estad·o de S. Paulo; por conse-
guinte.; ó disponivêl cb:tnmetcial .será de 1. 350 .-000 saeca~. 

1{' uma posição admiravel. 'Quer cl.izer que o~ preços do éaf é subi-
-rão fatalmente, e porque o stock existente e o disponível cbmmercial 
-ser,ão insufficientes para as necessiµa<les do consumo. 

A unica razão pela qual ainda agora subsiste este stock assim 
insufficiente, é exactamente o receio, -0u o medo, ou o desejo de que se 
--venha a derribar aquella J?Ílha de 7 milhões de sáccas de café, ' e ellas 
se.j.ai;i- lan~adas no mercado á ?fferta _po.r pouç,o :çnais de cousa nenhi;tma,. 
'E' SQ pqr isso que o commermo se retrae e deixa de ent-rar no mercado, 
-para -se supprir na prop,o.rção das suas necessidades, reconstituindo os 
,seus stocks. · 

~Uod0s sabemos que genero~ desta O:f!dem, . aomq o petroleo e ou-
t ros, teem un;i stock commercial muito desprQ.porcionado em relação 
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ao consnmo e á procura; quer dizer : o '{>~ock é quasi igual, ou pouc<> 
differente do consumo amm.al. 

O Sr:.. PALMEIRA RrPPER - :E não existem mais os stocks internos ; 
os pequenos stoeks. 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas existem os ·succedaueos. 
O SR. ALOINDO GuANAB~A - Permitta. V. Ex. que responda~ 

desde já, a esta qmistã0 de succedaneos. 
E' exacto que o ·ca':fé te)ll o seu commercio a v.arejo attribulad0> 

pelos succedaneos. Existe, no:s Estados Unidos, uma companhia que 
inventou o que se chama o P·osthu11i Ooffe, uma especie de cevada 
to.rrada, que vende como. café, talvez cerca do equivalente a tres mi-
llitões de saccas de café, merc·ê de uma propaganda intensa, do annun-
ci0, do reclame, em jm•naes, em revistas, em cartazes, accentuando-
que é o café sem cafei:na, como o attes-tam :µumer.osos medicos que ella 
sabe suscitar. Por outro lado, n:;i, Europa, na França e, sobretudoT 
na Italia, a cevada e a ch.icorea vendem-se como café. Mas observe 
o· nobre Deputa:do: primeiro, que esta situação não se creou agora, 
mas existe desde muito, e nunca impediu. que o commercio de caí& 
reconstituisse os seus stoclcs, nas proporç0es rnclamadas. pel1;11s suas 
transacções; segundo, -que esses succedaneos nunca alarmaram consi~ 
deTavelmente o commercio a varej•o do café, tanto que elles não lhe 
deram combate, reduzindo os preços, como podiam fazel-o e, segund(} 
penso, o deixei evidenciado. (Apoiados.) 

O Srt. BARBOfü1. Ln.u - Nã•) -vejo como o alargamento do con.sum0< 
se dará, depois de todos es·ses raciocinios. 

O SR. ALcrnno GUANABARA - E' uma outra questão á que eu 
chegaria, si não tivesse s~do precipitadamente obrigado a responder 
ao aparte do nobre Deputado . 

.A.ccentuemos isto: que o que se quiz obte:r c©m os esforços com-
mercvaes, empregados pOir s. Paulo, foi obtido, isto é, impediu-se que 
o-s preços do café que eram de 41 francos e 5 centimos, e que ·estavam 
ameaçados de uma reducção de 50 %, soffressem essa reducção: os 
preços mantiveram-se, conseguindü-se evitar {) effeito ql.le a cifra de· 
20 milhões 9~ sacc-as de c-afé iria determinar nos mercados consumi-
dores. 

O SR. BARBOSA LnvFA - Muito bem; o que não se conseguiu foi 
o preço maTcado prefixado pelo Convenio de Taubaité. A l!ltopia fic01~ 
demonstrada, como utopia que era. 

O SR. ALcINI;>O GUANABARA - Eu sinto que V. Ex. não tivesse, 
ouvido a primeira paTte do meu discurso. Assim, sou 0ob1·igado a repe-
tir o que já disse: não se conseguiu, o que se conveRcionou em Tau-
baté, pela simples e poderosa. razão de que o Oonveni0 de Taubaté nunca 
teve existencia real. Nunca se fez 0 que se planejou em Taubaté. O que a· 
Oamara fez foi dar um voto platonico de approvação, a esse Oonvenh. 
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· mas o GoveTno Federal não concorreu com o que era :riecessario para 
esse conv(;mio ser realizado e lhe constituir o assento e fundamento; 
<S. Paulo achou-se só. 

o que fez, foi devido, apenas, ao seu esforço individual, a0 seu 
'esforço nnico e exclusivo. O que fez, fel-o á custa de seu trabalho, 
-de ·seu credito, de seus bens; empenhado, como estava e devia estar, 
em impedir, ao menos, que o preço viesse por ahi abaixo, e esse resul-
tado, é impossivel negar, elle o obteve. (Apoiados e muitos apiartes.) 

O Su. BARBOSA LIMA - O ronvenio eTa utopia, ficou no dominio , 
<las utopias. 

O SR. ALcrnno GUANABARA - I sto é um modo de ver theorico e 
gratuito. Si o convenio se houvesse realizado e naufragado, haveria 
fundamento para dizel-o; mas s1 se não realizou, tanto póde V. Ex. 
-assim affirmal-o, como eu sustentar que era tudo qile podia haver 

·de mais I!ratico. O caso é que se não realizou. Por que era utopia? 
"Por que e·ra impraticavel? Por que ·se não podia realizal-o? Não: 
porque faltou-lhe o apoio da União para o emprestimo de quinze mi-
lhões, que eTa a sua base. Por que não se contrahiu esse emp1'estimo? 
Porque o Governo Federal não quiz. Por que n.ão qniz? P.orque fosse 
impossível realizal-o? ·Não: a prov:a é que agora vamos realizal-o. 

O Sn. BARBOSA LIMA - Perdôe; no a:dditivo ao ccmvenio já se 
tinha deixado de lado o emprestimo de quinze milhões, e o que se 
voltou foi o additivo. 

O SR. ALcrnno GUANABARA - V. Ex. conhece melhor do que eu 
a situação e sabe peTfeitamente que o additivo foi imposto pelas cu-
eumstancias da politica, na occasião. 

O que se pactuou em Taubaté foi um plano hannonico ... 
O SR. BARBOSA LIMA - :Foi o pT~mitivo; não foi, _entretanto, 

aquelle sobre O· qual nos 1nonunciárp.os. 
O SR·. ALcrnno GUANABARA - . .. caracteristico, preciso, e este 

plano não poude ter realização, este plano não teve existencia obje-
-ctiva. 

E' absolutamente inutil, por conseguinte, attribuir ao Convenio 
·de Tau-baté erros e males que se não podiam originar delle, pela sim-
ples rnzão de que elle effectivamente não existiu. 

· O SR. AnoLPRO GoRDO - V. Ex. permitte um .aparte? Os autores 
do convenio pediram. a convocaç~o extraordinaria do Congresso, e o 
Goyerno não a fez. 

O SR. BARBOSA LIMA - Isto no primitivo; fallo do additivo, que 
foi o approvado. 

UM SR. DEPUTADO - O additivo já não era · Convenio de Taubaté. 
O SR. BARBOSA LIMA - ETa, porque se juntaram os tres signata-

rios do primitivo conv-enio e " convencionaram" novas medidas, que 
reputaram tão boas como as primeiras. 
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O SR. Crncrn ATO BRAGA - E esta nova combinação não podia 
ter \,Sido adoptada precisamente depois das resistenci as á primeira~ 
Isto Jão será a confirmação do que o oraidor está dizendo~ V. Ex. 
sabe d9s bastidores da nossa política, e, portanto, facilmente com-
prehend~rá o alcance de minha obsenação. . 

. O Sn. BARBOSA LIMA - Ouço fallar nesses bastidores; não me 
acho conhecedor delles. 

O Sii. ÜINCINA'l'O BRAGA - Cousas destas, todos sabem. 
O SR . .ALornoo GUANABARA - O eixo do Convenio de Taubaté, 

a base do ·systema, era o emprestimo de quinze milhões esterlinos, em-
p1·estimo que deveria vir em. especie e que seria o l astro da Caixa de 
Conversão. Este emprestimo não se fez. O Estado de S. Paulo, á 
custa de seus proprios esforços, de seu -credito, de seus bens, conse-
guiu ll!Vantar 400 milhões de francos, que empregou em adquirir sete 
milhões de saccas de café, retirando-as da offerta. · 

A situação, agora, resume-se apenas nisto: em darmos aos mer.:. 
cados consumidores a sensação de que os sete milhões de saccas exis-
tentes ficam effectivamente rntirados da offerta, de que o seu pro-
prietario, o governo de S. Paulo, não será obrigado, P.ara solver di-
vidas existentes, a lançal-os á, venda, á praça; de modo a se dissipar 
a·ssim do espirito do commercio internacional o· receio, ou a espe-
rança, de podn vir a ser destnüdo, ou enriquecido, pela circumstan-
cia dessa venda precipitada. 

P ara isto é que se pede o emprestimo de quinze milhões ester-
linos. 

Como acabei de demonstrar, rntirados effectivamen~ da offerta 
esses s~fo milhões de saccas, ficaremos na si tu ação de um sfuck insuf-
ficiente ás necessidades do commercio; por conseguinte, collocarnmos 
o commercio na contingencia fatal de vir comprar café para I'eforçal' 
esses stoclcs; portanto, alta dos preços. 

Ha contra isto uma objecção, que o nobre representante da Capi-
tal Feclel'al formulou ainda hontem: é a safra colossal que ahi vem. 

O SR. PEDRO MOAOYR - Objecção, aliás, implícita no proprio 
parecer ela Oommissão de Finanças. 

O SR. ALCINDO GuANABARA - Perdão. A objecção refeTida, em 
se tratando de questões desta natureza, é sempre formulavel. E' claro 
que, si estivessemos deante de uma producção fabril, de uma produ-
cção dependente apenas da vontade do homem, poderíamos agir com . 
absoluta segurança e declarar : não produziremos mais elo que tantos 
metros de tecidos, ou tantos kilos de mercadoria. 

O Sn. BARBOSA LIMA - Como se dá no monopolio dos diamantes, 
por exemplo : é mandar fecliar nma ou duas minas. 

O SR. ALOINDO GuANABARA - O monopolio de petroleo, por 
exemplo, é mantido absolutamente, sempre, ha mui!tios amnos, nos 



-90-
f 

mesmos termos da combinação qne aqui concebemos, sem correJ,' Tisco 
de maneira alguma, F0rque está Sf)mpre á mercê dos ca.p!Ítalistas ªJDe-
i:icanos ou inglezes, proprieta:ri<os das jazidas de petroleo dos Estacitos 
Unidos ou da Russia, limitar a rn~oducção do genero. 

Em se tratando, porém, de lJlma producção agrrcola, está claro 
q.ue sempre podemos correr risco; o ·de uma producç·ão e:içcessiva, P. 

é por isto que jámais se póde dizer, com absoluta segmança, q'lle está 
acabada a série de t:ransacções que. tem'0S. feito e ·qUe serem0s talvez 
forçados a fazer nlJ, questã0 do café. 

Não temos a ~<;isponsarbil,id::+·de d:e declarar que está. encerrada esta 
série de transacções, como ningnem póde tomar semelhant.e respon-
sabilidadB. 

O Sn. BARBOSA LI:MA - · Não ha duvida que V . Ex. está arg>u-. 
mentando com. inteir,a bôa fé e com a maior hsura. 

O SR. ALornno GUANABARA - Nã:o é possível; niiig.aem p6de 
dizer que <)stá encerr:ada a série : é certo qae f}ID~nhã poderemos ter 
necessidwde de voltar a.o mercado; e voltaremos. 

O SR. DOMINGOS MAsOARENHAs - Isto é o mais certo. 
UM SR. DE:eU'.P.A'.D-0 - .E o mais g-rave. 
O Sn. BARBOSA, LIMA - E com que TOl!l]!JU? 
O SR. ALOINDO GuAN . .\>B.AlM. - Devo ponderar, em todo· caso, o 

seguinte : Tratando-'se de S. Paulo, póde-se appeliar para seus ser-
viços publicas, com toda a confiança: é U:m Estado bem organizado, 
bem diógido, bem administrndo, com serviços bem feitos. Ora, é evi-
dente que o governo de S. Paulo não podia ser indifferente á avalia-
ção, mais ou menos provavel, da fotura safra de café . 

Não tenho aqui, mas posso asseverar que li um artígo muito 
inte'l'e~sa1it.e, do Sr. Amand;i,o Sobr.al, que depois soube ser um dos 
funccionaTios da H.epartiçãó de Estatística de S. Paulo. Este func-
cionario acabara de percorrer, .por incumbencia do governo, a prin-
cipal zona caféeira .do Estado e assignalava que, apezar dos bóatos 
que circulavam, a colheita do anno proximo não seria superiO"r a 
dez milhões de saccas de café; dav-a as r·azões, detalhadamente, refe-
1·indo-se, município .Por município, ao estado de floração, de formação · 
de novos grãos, etc. 

O Si::. BARBOS.A LIMA - Aliás, esta safra póde mesmo diminuir 
consideravelmente, de um. instante para outro, 

O Su. CrnoINATO BRAGA - A opinião corrente enti·e todos nós, 
. fazendeiros, de um mez a esta parte, é que haverá grande sorpresa 
ante a differença, para menos, entre a safra effectivamente colhida 
e a calculada pela florada. . 

O SR. BARBO~A fo'~fA - Póde &er que, mais uma vez, a Divina 
Providencia venha em nosso soccorro. 

O S1{. ÜINCINATO BRAGA - Não é a Divina P11ovidencia ... 

!í 
' I 
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O SR·. B.&:aBOSA LIMA - Oh.a:Jllo ·"Divin.a Providencia" ao con-
juncto de phenomenos m.eteorologicos que determinam a Teducção da 
producção, as geadas, etc. 

O SR. A:r.cmno GUANABARA - Tenho ouvi.do, unanimemente, de 
toda a gente que conhece S. P.aulo ha muitos annos, que Se dá a al-
ternativa de safras, sendo uma m1:1:ito grande seguida de duas safras 
m.~morns. Esta parece que é a regra, que se não sabe de onde póde 
ter sido deduzida, mas que a experiencia e a observação teem demons-
trado existir. · 

Assim não é tanto a. Divina Providencia e é mais essa regra~ 
est:amos ainda no período em que a sa.f ra deve ser pequena. 

Cumpre não esquecer, entretanto, que, para o meu calculo, tomei 
a ·Safra de 1~ :rp.ilhões de saccas, só de S. Paulo. 

Peço licença para observar que a lei paulista não permitte que 
para o anuo esta safra seja superior a nove milhões de saccas de ca.fé; 
quer dizer que, no referido anno, não mais de nove milhões de saccas 
pod>erão ser eX:J?or.tadas. 

O SR. BARBOSA LrMA -,- Vae se -organizando um novo stock;, 
interno .. . 

O Sr:. ALCINDO GUANABARA --- Sim; vae-se OTganizando um novo 
sboclc interno, o qual não permanece, entretanto, porque desde o dia 
1 ·de janeiro do anuo seguinte a exportação póde recomeçar. O que 
se faz é normalizar a offerta, d<l modo que se não accumule conside-
ravel massa de café em determinado momento, mas se espace essa 
offeTta gradualmente. De que esse facto, de que esse artificio - diga. 
mos a palavra - não deve sei; inutil, nós temos uma contraprova~ 
é que empregamos artificio semelhante para a venda de nossas cam-
biaes e conseguimos normalizaT~lhe o preço. 

O que se tem feito no Banco da Republica não é outra cousa sinão 
constituir o sfoclc de letras para vendel-as á proporção das necessi-
dades. 

O BR. PEDRO MoACYR - Niio ha paúdade. 
O SR. Awmno GUANABARA - O que àigo é que o artificio é se-

melhante . .. 
O Sn. ÜALOGERAS - Qual a limitação do eonsumo das cambiaes ~· 
O SR. ALCINDO GUANABARA - Qual a limitação? 
O SR. O.noGERAS - Vendem-se quantas v.êm ao meTca:do. 
O SR. Awmno Gu.rnÁBARA - Não é verdade. Si quantas vêm 

ao merca,do são vell'didas, o preço por que o sejam cahiria como suc-
cede com o de outra qualquer merca<loria. Restringindo a offorta de 
vendedores gra.dualmente, -á pToporção da procura real, conseguiu-se 
normaliza:r-lhe o preço . 

O SR. ÜINCINATO BRAGA - Não cae, entretanto, abaixo de 15, 
poTque ahi está o artificio do padrão monetaTio ser 15. 
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O Sn. BARBOSA Lnu - Não sei. Comece o Governo a gastar mais 
do que está .gastando e ver('lmos a -solidez .do soalho da Caixa de Con-
versão. 

(Ha oidros apa1·tes entre ;os Srs. Oincinato Braga, Pedro lvloacyr, 
e Serzedello Oorrêrt. ) 

O Sn. ALOINDO Gu.AN.ABAR.A -- Assim, presumo ter demonstrado 
que a sit't1ação commercial do café ficará sufficienfomente consoli-
dada, dP-sde que retiremos os 7 milhões de saccas da situação precaria · 
em que se acham, o que vamos consegui.T pelo emprestimo. 

P.or conseguinte, do ponto de vrsta commercial, tenho . que a 
operação é sábia. Mas estará a União garantida para o endosso que 
vae dar? 

NesLe ponto, a Commis.são de Finanças, cujo parecer foi rela-
tado pelo nosso eminente collega, o Sr. Serzedello Corrêa, com a 
prudencia e a competencia que o assignalam como dos mais habeis· 
dos nossos homens de Estado, agiu com as maiores cautelas que .se 
poderra desejar no assumpto. Essa garantia é absoluta. Evidente .. 
mente, si é verdade que a situ\lção commeTcial do café fica consoli-
dada p01· esta operação, é veTdade tambem que o simples stoc7c d:os 
sete milhões de sac.cas que responde pelo emprestimo, seria, por si 
só gamntia sufficiente. Tomando um preço modesto, tomando duas 
libras por sacca, teremos que esse stock l'epresenta 14 milhões estel'-
Iinos. 

O SR. BARBOSA LIMA - Quer dizer que é explendida a g·arantia? 
O Sn. ALCINDO Gu.ANAB.ARA - E' sufficiente. 
O Sn. BARBOS.A LIMA - E eomo os credores ·pedem o endosso da 

União? 
UM SR. DEPUTADO - Porque . o Estado não tem Teprnsentação 

nacional. 
O Sn. ALcINDO Gu.ANABAR.A - Eu responderei ao nobre Depu-

tado. Chegaremos lá e examinaremos esta questão. 
Digo que ú é verdade (é preciso que me permittam argumentar 

com as conclusões que acabo de tirar e que não soffreram contestação 
que as invalide), que a situação commeTcial do ·café fica, por esta 
operação, consolidada, é tambem verdade que só o stoclc de 7 milhões 
de ·sa~r;as basta para garantir a mesma opera~ão. 

Além desta garantia em especie, que me parece completa, o 
Estado ·de S. Paulo offerece a taxa de 5 francos por sacc~ ·de café 
exportado, o que só por si tambem vasta para garantir o emprestimo, 
pois só ~ssa taxa representa 12 % do total que se toma emprestado. 

Tanto essas garantias são su.fficientes, tanto bastam para o em-
prestimo, · que os prestamistas estrangeiros o contTactaram e as 
acceitam. 



- 93-

Respondo assim á obse-rvação do. nobre Deputado; parece respon-
dido, porque se coE.tinúa a pedir o endosso da União. 

Mas o endosso da União, que vem a ser sü1ão a exigencia theorica 
dos prestamistas estrangeiro~1 que quernm tratar com a entidade qL1e 
tem a representação internacional? Qual a v•antagem delle? 

O SR. BARBOSA LIMA - Envolvel-a na transacção, para as phases 
posteriores e riscos corres•pondentes. 

O SR. Ar.CINDO GUANABARA -- Mas para que nos illudirmos com 
palavras? Este endosso da União eúste sell!-pre, esteja ou não ex-
presso, toda a vez que um Estado tomar emprestimos no estrangeiro. 
(Trocam-se apartes.) 

Isto não se póde contestar. 
Si amanhã o Estado do Pi:mhy, e lembro-o em honra ao seu 

illustre presidente qúe alli vejo ( referilndo-se ao Sr. Anisio de Abr'eit 
que se. acha no recinto) si amanhã contractar um emprestimo estran-
geiro e não puder pagal-o, pergunto eu a-0 nobre Deputado, a respon-
sabilidade da União estará ou não estará fatalmente envolvida na 
que~tão que i·sso suscitaTá? 

Imagine V. Ex. que o nobre presidente do E stado do Piauhy ... 
O SR. BARBOSA faMA - P eço a palavra. 
O SR. ALOINDO GUANABARA - . .. não é o espirito superior, o 

homem habil e competente, que todos nós folgamos ele reconhecer e 
que, contrnctando um emprestimo no estrangeiro, désse em garantia 
as collectorias, as rendas do Estado com o direito de vir o credor 
percebel-as por si mesmo; imagine V. Ex. que o Estado não pudesse 
desempenhar os seus compromissos e tivesse de executar esse contra-
cto. Pergunto: a União Federal permittiria que o credor estrangeiro 
viesse estabeleceT-se nas collectorias do Estado do Piauhy e exeTcer 
actos de autoridade, arrecadando a receita? 

U:11Í SR. DEPUTADO __.._ Préviamente, a União rião podia permittir 
o contracto. 

O SR. BARBOSA Lnu - A questão torn,a-se formidavel em suas 
consequencias ultimas. Por isto pedi a palavra. 

1hr SR. DEPUTADO - Mas, pelo que diz V. Ex., segue-se ser des-
necessario 6 endosso. 

O SR. ALOINDO GUANABARA ·- Ma:s si o credor pede-o e si para 
nós a responsabilidade é a mesma, da·do ou negado, si na hypothese 
não corre a União risco em dal-o, por que não o fazer? 

.O SR. FRANorsoo BERNARDINO - São ·os cred,ores, que fazem o 
emprestimo, que fazem esta exigencia. 

O SR. BARB-OSA LIMA - Mas somos nós que temos de dal-o. 
( H a oidros :apartes.) 
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Sr. Presidente, tomo a V. Ex. por testemunha de que não estou 
dando opinião alguma ~risos), estou constatando a situação brazilei:ra, 
como ella é. · 

E' de toCLo o ponto inutil estarmos a fechar os olhos para E.ão 
ver que a responsabilid&de da União subsiste em todas estas opera-
ções, em todos os emprestirrws externos contractados pelos Estados 
ou pelos municipios, quer esta responsabilidade seja expressa ou im-
plicita. Voltando á ·questão: nós estamos deante de uma ope:rnção 
contractada pelo Estado ·de S. Pa:ulo; de urna operação perfeitamente 
garantida, no ponto de vista com1Jtercial; de uma operação absolu-
tamente necessaria no ponto de vista economico; de uma op.eração 
profundamente util e necessaria no ponto .de vista financeiro; para 
realizar esta operação, os prestamistas do Estado de S. Paulo, igno-
rantes da situação politica do Brazil, ou reconhecendo que só a União 
:Federal tem relpresentaçã>o Ínternaci•onal, querendo i~gularizar as 
CQusas, pedem o endosso da Uniã.o. Se examinada a situação, desse 
endosso não adve:m responsabilidade para a União, por que negar-lhe? 

O SR. BARBOSA Luu ·dá um aparte. 
O SR.. ALornno GUANABARA - Para que V. Ex. V·em invocar o 

caso de Venezuela? Tenho aqui, á mão, o caso do Espírito Santo. 
Ainda outro dia, o Es:J2i.rito Santo não poude pagar o coupon da 

sua divida e o Governo da União houve die pagal-o, sem o que, o 
credor estrangeiro occuparia as l'epartições ar).'eca:d:a·doras desse 
Estado. 

A Rituação é esta. 
Não estou dando opinião, repito; estoR constatando. a situação 

do Brazil. 
A r<:>sponsabilidaéLe da União é ínilludivel. 
Agora, si é preciso dar a minha opinião, não hesito: acho que 

essa responsabilidade não devia ser dada ás operaições de credito dos 
Est&dos, sem que estes as submettessem préviamen.te á approvação da 
União, como agora se está fazendo. 

Comprehendo que a União seja chamad.a a dar sua responsabili-
dade a emprestimos feitos pelos Estados, mas só comprehendo como 
o foi agora, quando lhe é licito examinar a situação do Estado, 
quando lhe é licito saber si a sitRação elo Estado comporta a operação, 
quando lhe é licito veri~ic:;ir si a operação se justifica sob o ponto de 
vista economico e financeiro, concecleucilo então a sua responsabili-
da:de, com sciencia e -consciencia, sabengo até onde ella vae. · 

Mas, ter sua responsabilidade envolvida em operações a que é 
extranha, em operações, muitas vezes J,eshonestas - e intencional-
mente o estou dizendo - é, francamente, u_m regimen de injustiça, 
e de perigos enormes. (Apartes.) 
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A minha opinião, po1:ém, nada tem que ver com a situação actual 
do Brazil. No caso actual~ a União foi chamada a examinar a situa-
ção do Estado de S. Paulo, e a conclusão a que chego é que a União 
póde dar seu endosso a esta operação, sem correr risco. 

Aliás o nobre relator da Oommissão de Finanças formulou o seu 
projecto, com muita habilidade. 

A redacção do ar tigo 1° desse projecto, que mereceu hontem a 
critica do honrado Deputa:do pel0 Districto Federal, parece-me clara, 
concisa, precisa. 

"F'ica o Governo autorizado a gai<antir até o maximo nominal de 
15 milhões o emprestimo externo que o Estado de S. Paulo contrahir 
para liquidar as operações. effectuadas para a valorização do café 
e c011verter em divida consolidada as operações fluctuantes de credito 
que foram feitas para o mesmo fim." 

A analyse do pe:riodo_ responde ás duvidas e objecções hontem 
formuladas pelo illustre Deputado Sr. Barbosa Lima. 

Garantir uma divida, é fazer-se respons·avel pelo pagamento. 
E' este, precisamente,_ 0 terrno. 
O nobre Deputado sente bem que a expressão representa perfei-

tamente o pensamento. . -
'"' ... para liquidar as operações effectuadas para a valorização de 

café .. . '' 
Effectivamente é do que se trata. 
" ... para liquidar as 0pera:ç5es ..• " 
Que operações foram estas? Fo1·am operações de credito a prazo 

curto, foram ·depositos, operações de credito bancaria. 
" ... converter em divida conso1idada as operàções fluctuantes de 

credito que foram feitas com o mesmo fim." 
Este periodo en.cerra uma admiravel synthese, todo o Jnecanismo 

da operaçao que se vai fazer. . . podendo dispô1· da mercadoria. 
tT M SR. DEPUTADO - Tom:a:lrdo conta do stock;. 
O Sn. AtcrnDo Gu.A:NABARA - ... comó medida de garantia. 
(Ha um aparte.) 
O SR. BARBOSA Lnü - Liqu~dar. . . Liquidar .o que, si o stoâo 

subsiste? 
O SR. ALCINDO GUANABARA - Não s~ trata de liquidar a opel'a-

çã? commercial sobre o café; trata-se de liquidai' as operações finan-
ceiras. 

O SR. BARBOSA Ln.u - Assim explica:à.o, estamos de aecôrdo. 
O SR. S.ERZEDEL-Lo Ó'àRRÊA - E a isso refere-se o parecer, citei 

até quaes são as operações. 
O SR. 01NOINAT0 BRAGA --:- Para e:x:-ting'uiT a obrigação. 
O SR. ALcrnDo GUANABARA ~ Assim supponh0 que rnspondi á 
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primeira das questões formuladas: corre a União alg11m risco dando 
seu endosso a essa operação ? 

Presumo que deixei evidenciado que não corre TÍsco algum. 
O Su. PEDRO MoAOYR - Si, como diz o nobre relator, não falta-

rem alguns · elementos, nos quaes buscou suas previsões. 
O SR. ALOINDO GuANAB~A - Eu analy-sei quasi todos esses ele-

mentos; penso que analysei num~·ricamente e julgo que se póde opinar 
que tanto quanto cabe na previsão humana, a União p.ão corre risco. 

O SR. ADoLPHO GoRDO - A demonstração foi cabal. 
O Su. SERZEDELLO OoRRÊA - Independente do exame dessa ope-

ração a União não corre risco pelos recuTSos que tem o proprio Estado, 
que é quem vaie custea;r o serviço do emprestimo. E' preciso suppôr a 
ruína do Estado de S. Paulo P.itra <,'..l'er que a União terá de substi-
tuil-o no serviço de juros. . · 

O SR. OrnorNATO BR.AGA - E não substituirá porque, quando 
vier a ruína de S. Paulo, ella tambem não o poderá fazer. 

O SR. Ar,OINDO GUANABARA - Examinarei agora si a União tem 
interesse em dar o seu endosso a esse emprestimo. E o ~xame das 
questões que essa pergunta envolve, leva a considerar a Tefutação 
que o illustre Deputado pela Capital Federal hontem oppoz á affir-
mativa de que a questão do café é uma questão nacional e não uma 
questão local. Donde póde provir o interesse da União em facilitar a 
S. Paulo a execução dessa operação?. 

E de varias ordens, essa intenção é internsse d13 ordem moi-al, é 
in:eresse de ordem política; é interesse de ordem economico-finan-
cell'a. 

De oTdem moral, porque não se poderia conceber que a União se 
fizesse indifferente á crise que avassalla uma parte da feder·ação. 

De ordem política porque a fode1·ação seria effectivamente uma 
burla, si ella não implicasse o auxilio e. a cooperação mutua. 

E como nós estamos em um tempo em que predomina o utilita-
rismo, e intere·sses de ordem economica e financeira sobrelevam a 
todos os outros, pedirei licença pa1·a examinar mais detalhadamente 
por que taes interesses levarão a União a associar-se a esta operação 
planejada pelo Estado de S. Paulo. 

Imaginemos para sentir mais nitidamente o valor do argumento, 
a situação que se crearia para o Brazil, si a União se rncusasse a 
cooperar com esse Estado na solução definitiva: desta questão. 

Imaginemos que o endosso foi negado. 
Imaginemos que o emprestimo não se póde realizar. 
Imaginemos que o governo do Estado de S. Paulo, premido pelos 

credores, entregou o stoclc que est.á dado em deposito. . . 
Eis lançado ao ~ommercio os sete mil.hões de saccas, vendidas a 

qualquer preço. Qual é a situação? 
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Ponhamos de parte o fragor da catastrophe, a rep~rcussão moral 
sobre o credito. Vejamos, materialmente, palpavelmente, quaes são 
as consequencias. O preço do café (nominal. Quanto vale·rá a sacca? 
Duas libras? Uma libra? Digamos 1 libra. (A partes.) 

Des<le logo o paiz arruina-se ·na proporção dessa valorização do 
café; que'r dizer, o valor effect,!vo, em ouro, das exportações do Brazil 
foi desfalcado no valor, que perdeu, no café. Nós temos, em 1907, um 
·total de exportação de 860. 000 contos, ·que fica, desde logo, desfalcado 
de 453. OOÓ contos. Temos, como primeira consequencia que as nossas 
exportações estão reduzidas a 400. 000 contos. 

Ora, é com essa exportação que nós pagamos o que importamos. 
Des<le que a nossa capacidade de vender ficou rnduzida á me-

tade, a nossa capacidade de comprar está igualmente reduzida á 
metade. 

Ternmos, pois, a nossa impoTtação reduzida de 380. 000 contos. 
Donde, as rendas da Alfandega - soffrerão uma rnducção equi-

valente .. . 
O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - Como já soffreram. 
O SR. ÀLCINDO GUANABARA - ... donde o Governo fica desfal-

càdo do elemento ouro com que concorre para o pagamento dos nossos 
fundos no exterior; donde o Governo fica desfalcado de parte das 
rendas que correrem para o custeio dos serviços internos. 

Por parte do Thesouro: quebra, fallencia, bancarota, bancarota 
que se estenderá igualmente ao commercio, que não terá os elementos 
necessarios para pagar as suas irnportaçÕ(3S. 

Pór conseguinte, a situação .desenha-se, •desde logo, pela catas-
trophe final ... 

O SR. BARBOSA LIMA - Logo o Brazil é o café ! 
O SR. ALcINDO GUANABARA - Pensamento que foi exposto com 

a nitidez de uma synthese, nesta phras.e, de um adversaTio do Conve-
nio de Taubaté: a Associação Comwercial do Rio de J anefro. "No 
dia em qu.e a havo?.1,ra fizer ponto, o Brazil esbará fal 1li<Ílo." 

O SR. BARBOSA LIMA - Que lavoura? 
O SR. ALCINDO GuANABAR~ - A lavoura do café, não hesito em 

dizel-o. 
O SR. BARBOSA Lnu - Logo, o Brazil é a lavoura do café. 
O SR. ALCINDO Gu.ANABARA _ - Que quer V. Ex.? 
Os rrlgarismos teem uma eloquencia irresistível. .. 
O Sr:. BARBOSÁ LIMA - Não estou me rebellando contra a situa-

ção : estou constatando. 
O SR. ALCINDO GUANABARA - Effectivam€nte a borracha con-

corr€ como elemento poderoso, como o assuca'r, o fumo, o cacáo, etc. 
O SR. PAssos DE M~RANDA --- A situação seria peoT si além do 

café existisse a crise da bonacha. 
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O SR. ALCINDO GUANABARA- ... mas a ve1,dade é que se a crise 
<lo café viesse ·a terminar no desastre final que estão imaginando, 
10ste desestre serÍ'a, incontestavellrnente, o desash·e d-o Brmzil. ' 

E' claro que esse des·astre rfão se·ria definitivo; o paiz não estaria 
irremediavelmente perdid·o para todo o sempre: todas as nações teem 
vigor e energia para reagir e veneer em tempo mais ou menos longo. 
IWagiriarnos e venceríamos; maa que evitassemos um krock nacional, 
-e todas as suas consequencrms funestíssimas, isso absolutamente não 
~vitarimuos! (Aparte do -Sr. Barbosa Lima.) · 

Aqui responderei a VV. EEx. : si o governo do Estado de S'ão 
Pau'l:o permanecer inactivo, não se 'preoccupando com ó ·desenvolver 
do consumo elo café, a situ'ação ·ser:Í'a grave. 

O SR. SERZEDELLO OoRRÊA - Precisamos tratar seriamente deste 
.assumpto, pelo qual vivo aqui clamando, ha longos annos. 

o SR. BARBOSÀ LIMA - E' preciso ·que o mu,ndo inteiro beba café. 
O SR. ALOINDo GUANABARA - Não é difficil. .. 
O SR. BARBOSA LIMA - Deveria beber matte tambem. '' 
O S.a. Awrnno GUANABARA - Não é difficil obter que o consumo 

-do CEJ,fé rn eleve consideravelmenk e que aquella i;iqueza representada 
pefos . sete milhões de s•accas, se transforme praticamente em moeda. 

Não é difficil. 
O SR. PEDR© MoAeYR - Ainda o anuo ;passado; si não me falha 

a mern<YTia, o Sr. Miguel OahnoR demonstrou, em um disc1:irso muito 
bom, a lentidão extrema do ·a-ugmento do consurp_o. 

O fli!. ADc'END© GUANABARA - Não era pi·eciso qi:1e o Sr. Miguel 
Calmou o demonstrasse: todos sabem qual o crescimento 'do consumo 
do café e que esse crescimento ·é, ·actualmente, mínimo: 1 1/2 a 2 ~~

O Su. PEimo MoACYR• - Não se ;póde; então., fazer referencia 
a um di·scuTso aqui proferido? . 

O SR. ALOiNDO Gn-'.AiNA'B.A!RA '---- Não ha d11vida que o consumo ·dro 
café póde ser al!l>gm:entad.o: pela imtroducção, 'tiüs paizes ·qNe ainda o 
não co11.8omem; pelo augm'ento, _uos paizes j·á consumido'res. Esse au. 
,grnentõ .póde ser feito pela ]ilto.p:iganda, pefo rec1ame e pelá modifi .. 
-cação dos processos commerciaes e pela expulsã.o dos merca·dos da·qNeh 
les succetlaneosl •a que se ::feferíu o ·nobre Depliltado. 

O Sit. BARBOS'.!\. LnvrA -.e:,_ O que é muito dif,'fi0il. Eu desefia1'iia ver 
esta expulsão e esta reforma dos· paladares. 

·O SJ? .. .Ancrnno '(foANABARA - Nã.o é muito difficil fazei' uma 
população que não está acostumad·a a tomar o café 1)1l'l!l.i'Oi; que e·stá 
acostl:lmacla ·com Imís beberagens, tomar o verdadeiro café. 

() S;R. BARB0'SA !Lr'MA - Esta 'f!J.l:lestã:o ;das más be·ber:agens 'é rela~ 
tiva. For exemplo: 'a ass'aÍ'eili~d:a é uma coúsa rinütó àgrad·avel ao pala-
dar dos llersas. . l 
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O SR. ALCINDO GUANABARA - A prova de que é possivel augmen-
tar o consumo eu posso dal-a agora mesmó. 

O Sr. Vieira Souto, que é actualmente o chefe da embaixada de 
Quro, estudou na Italia aquella maravilhosa organização das associa-
ções cooperativas e obteve um accôrdo com ellus para o consumo do 
nosso café: comptam di.rectamente o café aqui e vendem directamente 
ao comm11idor· na Italia. "' 

O cnfé chega-lhe muito barato porque se dispensam todos os inter. 
mediarios. 

Compra ao productor; vende directamente ao torrador e este ao 
consumidor. 

Supprime-se então essa série de intermediarios, contra cuja exis-
tencia protestam e protesta a Associação Oommercial do Rio de J a-
neiro, assignalando que · são elles que impedem a expansão do consumo . 
para se beneficiarem com lucros consideraveis que lhe advem de ·man-
terem sempre o mesmo preço do consumo. 

Taes intermediarios foram supprimidos. O productor vende dire-
ctamente ao torrador e, por intermedio das cDoperativas este vende 
aos consumidores. 

Organizações desta ordem podem multiplicar-se. Nem faltarão 
ao Governo meios de as suscitar. . 

O SR. B.ARB-OSA LIMA - J)i.rectamente? ! Do productor em Jahú 
para o ta.rifador de· café em Bolonha? 

O Sr.. ALCINDO GUANABARA - E por que não? 
O SR. PALMEIRA RIPPER - Isso já se faz em parte, em pequena 

escala. (A partes.) 
O SR. ALcrnoo GlTANABARA - Resumamos. O nobre Deputado 

pela Capital Federal conte.stava que a questão do café envolvesse o 
interesse nacional. 

Presumo que acabo de suggestivamente mostrar á Oamara que 
esse interesse está moralmente ligado a esta questão. 

O nobre Deputado assignalava, entretanto, que não comprehendia 
como é que o café, a que titulo o ·café era chamado ao mercado da 
moe.da para exercer funcção equivá:lente. 

O SR. BARBOSA LIMA - Não foi essa a objecção. O que eu disse 
é que se procurav1J, dar ao café, por meio de emprestimo, preço que 
naturalmente elle não tinha e conseguintemente aquillo que elle ia 
obter era o preço do . café em si, em ·si depreciado e mais aquelle valor 
addicional que se lhe incorporava em virtude do em:p1·estimo. 

O SR. CrNCINATO BRAGA - Não achava ligação mysteriosa (foi 
até o termo empregado) entre o preço do café e .o valor da moeda: 
disse V. Ex. Eu guar.dei isso e raciocinei depois do seu discu-rso sobre 
o assumpto, porque achE:i extranho que o talento clarividente do nobre 
Deputado viesse corri essa affirmação. 
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O S:r.. BARBOSA LIMA - E' ·qne o ca{é e og cambiaes que pudessem 
vir, ninguem os queria, ninguem confiava nelles. Ü' que todos queria:m 
era o café amparado pelo eniprestimo e intervênção do Estado e só 
entã,0 exercesse a. funcção de moeda! O quw todos •temiam é'que o café 
:gor si tivesse essa furrcção de moeda, mas nãq amparado pela inter-
venção do Estado. 

O Si~. ·· ALcINDO GUANABARA - Perdão; o café faz funcção de 
moeda em qualquer hypothese·. E como é que o café faz funcção de 
moeda~ · 

('.) Sn. BARBOSA LIMA: - · Como ª ' borracha o faz; como o cacáo 
o · faz, e bem ·assim as mercaidorias exportadas. 

O SR. ALCINDO GuANAB,rnA - M·as. si o nobre Deputado tem a 
]?.agar no estrangeiro· a somma. -- ·;a .-, se para isSO' dispõe do café 
como moeda, si esse café se deprecia e v'31Ié - a·.- menos 10 ... 

Ü ' SR. BARBOSA L1MA - · Acontecec como . ·aeonteceu com a prata _ 
cuj!l ·cunhagem foi preciso limitar-se. 

Ü' S.R . .ÀLCINDO· GuA-NAB,;rnA - ... e1> si Vi Ex ·entrega. o e café á sua 
sorte; podendó' evitai'. esse menor vaJor,' paTa, resptiitosamente, deante 
do principio da não intervenção, dizer · que elle aja, esponfaneamente, 
V t' Ex. fica devendo esses meno_s · 10 · a:o estrangeü:o· ou' reduz • de menos 
10 a sua capacidade de compra. · 

O SR. BARBOSA LlíMA --- W, para: não dever, peço emprestado para 
pagar com o que. o café não me deu,- ma:s c9m o· que: me deu o empres-
timo. · · 

a SR. AwINDO · Gu.ANAB'AR~>. - E mu·itas• vezés é necê;<isario pedir 
empresta·do porque com o valo1; do emprestimo vamos· au:g.mentar a: 
nossa· riuueza d.e· fritu:rm- ' 

0 ' HR: BARBOSA- LrM:A.0_~ Mas ' nãc> em· conseqliencia d0 valor .in-. . 
trinseco do producto; ma;s da debilidade delle que· a isso ' níe levdu a 
fazer. ( H'a1 ouíro'S apllíi'tes-. )l 

O SR. ÂLcrnno· GUÀNiABaR'A. ~· Como· que1· 1ue seja; .. é' incontesta-
ver a influencia- dos·' pll'eços> de>' café sobre ' a nossa: ' si tuáçãodi'.nan·eeira. 
Si temos dé pagar as nossas c0'11ta;,s n'<Y estrangeir.o .:cón'l:' o vafor·-d'à• 
nossa producção exportada, si o' café7 represenfa· mafa de' meta<le desse 
v.afor, si o preço· dtr café' cahir; é<evidente que o· tót'atl d1aquelle ·valor 
se· red:úzirá ·na: prop&rçãó . dessa;> quéda· e, evidenteme11te., que a n>0ssa·1 
can.acidade + dé co:tnpra1" so:Hterá equiva:lenté redü<tçã0' Rompendo-se 
O equil-íbrto do UO'SS0 b'alall"ÇO d~ COil.tas •é tendo »de'lpr'OCl!lrârl ouro· qüe 
sU'ppra ·a defi'cienciá :.. das letras de· mei·cadotia:, é' tambecm 'evidênte 
que o agio desse ouro:· subirâ~ ou; em term.ó$ "commu·ns, que o· cãmbio 
baixará; não tendo nós ' recuroo' algum· pai'a mantél20:'. á: tax1c fixa.da . 
.A!ssi:m, temos- interesse, a U:hiã0 tem· interesse em ·que' sejam mantidos 
em teirm.os regu1are:s• os rn'eços do• ca::fé, e, si para isso' é nece:ssario'· 
contrahir um emprestimo, desde q.ue" o·' producto délise em·présti:mo1 é ' 
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empregado commercialmente, não perc.ebo por que eHe tanto possa 
repúgnar ao distincto e nobre Beputado. Estou dizendo cóúsàs come-
sinhas; mas, si é preciso que me} soccorra de uma autoriditde,. lj.qui 
está o Anmha·rio Financeiro d.este ,·anno (1907-19'08) do Sr. Raff.a-
lovich, que, no capitulo· sôbre o Brazil, diz o seguinte: "Ó agi.o não 
apparece no Brazil, coino na· mó1· parte dos paiz.es · chdmados de moeda 
deprecia.da, sinão em c'Onséqtiencia C1a difficuldaae de' achâr os_ meios . 
de pagamento exterior, difficuldade que, se manifesta quah'.do num 
paiz onde não -ha ·stock de oui·ô dispónive1, tem-se, quer normalmente, 
quer mesmo tempora:ríamentê mais d_ividas a págar ao es.trang'eiro, 
que-· crf Llito a. embolsar. :Ej' nã:o· pócle d~sapparece'r .sinã'o quando cessar 
essa · sitl~ação. A Caixa ' d-e Conversão, posto qlie muito imperfeita, 
pois não converte o pâpel .seip. ~istíncção de' origem, perníittiu - seni _ 
duvida com o c.oncurso dq Bárí_co' Nacional - evitar·, este anno; esta·· 
difficuldade. Mas, visto o seu excessiv'amente redilzicfo' s'foclc de ouro; · 
a duração e a regularid:arle clé seu f111nceionàmento <Ílepemlêrá, antes' 
de1 fodo, do estaí1o da balançi dai dante&; Oom:o ·o· oõserva o Sr. Ró'ul- · 
leau no .Economi.Üe .Eiwopée, -"a'· balança· ·de pa:gà:mentos· tem sido.: 
fa:voravd ao Brazil dut''ante . e'stes 'ulthri'os ' nie:Zê's, , co'mo•' o de'hl.o'n'strani' 
R'S importações"de ouJ.o; mas a sua' pfopria imMrtancia' e a'' sua s'ubi-
tan~ídade' não·· demonstram igualmente o' cara:cw r r aí-tifical disso? 
O Brazil· aprovei ta" ainda:· d:é"ú:ffi"' a:ffluxó <lê' càpi1aes 'europeus; quándo ' 
essâ ' corrente fôr si não' eXÍincta~ ao menos: reduzid::t; e toinár-se pre:.. 
cisó pagar os· ju'l'o's dos capitáes· toihadó's _p'ó'l: éinp1hi~.ti:n16,. a balanÇa'1 

econo'micáf nãl> Sir podêr{í 'indin'ár dé oütro la~o ~ :derb:i.nia'l: ,n'à 'Euro'pâ ' 
o· ourb- da Ca!i:ia· de Oonvers~o ~ · Pódé'-sê reéé'a:l-01, ·sobr'etuclo, si os p'r'e'. : 
ço:~ "do c'a.f é continua'm 'Ó/ érih'ú"· e' diminUérrr dé' o'utrà"láRo bahto''# e'.tpOr':. · 
bações da Repub'lica." 

O SR. BARBoú· Lnu '- ~ · si pedimos ' o ·ouro 'emp-résfa,do·' é 'para 
que o preÇo dó ' caf'é: não continue" a; b.aixàt. 

o S'ic AÚ:iÍ:Nno' GüANÀBARA"-_:_:~ Ei:s ' iquí ,' a ' nieu:·· vêr~ ·como a triíiã'o" 
·tem · inteTesse~ em· co:rittibuír pà'i•a'· qúe o · cu'r~o ' do' _ptre'ço ·do ' café · nãb'' 
venha·-a: baixa·r : - . · 

Não · estou;' Sr. :Presidente; · só'ffr~m'do- :d'ar· visão" a ' p1ób.'tô dé · Jãh'"' 
ver, ·no Brazi:t, ·sinão o· café: . Não -pen'so qüé tbd'os os · eiífotç'o's ' e' todos ' 
OS' sàcrificioS nacionáéS d'e\rain' convéi·gl:t' para" a· boa . col!oca;ÇãÓ 1 nÓ J 
mercado' desse' nOBSO l:>'ri:iíéip'a1 ' prbaucto co'm t exélusã'o' de tÚ1tTo nrai$'. 
(Apoiados .) 

Creio, poTém, qtie' estli:mõs ' numa sftüa'çãõ a' qu~-: cu'tfipre . dar' r~~-
medfo· immediiiamenfo'. . 

Direi até quê ' é' umá1 si'tuáÇaõ · ep:i'' qué' não tein;ó's .a1' liber·dade' d?.1 

escdlha e em que lra\remos. de· aceeitar' a sôlüção · co'm6 -n6g: é'' inípost'a' 
pela·· círcumstanci:á~" . 

Penso, porém, ·que"deven\ós· tomar e~se pcfrí'tõ . co'mb p~onto de p:ài·i 
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tida para o desenvolvimento de. 0utras fontes de producção do paiz; 
não devemos, nem podemos ficar eternamente escravisados a dous 
unicos productos exportaveis. (Apoiaidos.) 

Neste ponto faço inteira justiça ao Estado de S. Paulo, assigna-
lando quanto alli se tem trabalhado, quer desenvolvendo scielltiiica-
mente outras culturas, quer cogitando da criação de gado de raça, 
qµer impulsionando as industrias, indicando, emfim, nov.as direcções 
á actividàde e ao trabalho! 

Não negarei, ao encerrar esta série das minhas divergencias com . 
o illustre Deputado pela Capital Federal, a razão das palavras com 
que elle encerrou hontem a brilhante oração, a que não pude dar· 
sinão esta pallida resposta. Não negarei que agora, como ha dous , 
annos passados, em que tive occasião de occupar esta tribuna, para 
tratar de assumpto semelhante, eu desejaria que o projecto em debate . 
nos abrisse novos caminhos, que nos conduzissem a soluções definiti-
vas, no que conce-rne ao que o nobre Deputado disse, com verdade, ser 
o nosso problema capital: o saneamento do meio circu1ante. E' tempo 
de sahirmos da politica de meros expedientes. (Apoiados.) e de, aban-
donando as soluções mancas e !incompletas, dictad,as, apenas, pela pres-
são das circumstancias, assentarmos as bases definitivas da nossa 
refo1ma financeira. Não comprehendi, nem comprehendo ainda agora, 
por que se hesitou, em 1906, não comprehendo tão pouco por que, 
agora, que nos empenhamos numa tão avultada operação de creditu, 
p,aramos em meio da audacia e não nos deixamos guiar por um verda-
deiro espirito -reformista, que, retomando a questão, como ella já foi 
proposta, alliasse .a salvação commercial do café á definitiv-a solução 
do problema monetario. Ass•im, 11ão negarei razão ás palavras do emi-
nente Deputado pela Capital Federal. 

Não negarei que avulta na linha das nossas primeiras necessida-
des o saneamento do I!_Osso meio circulante, a extincção do pape_l-
rb.oeda, o estabelecim~nto da verdadeira e ·sã moeda. Mas não creio 
qµe .nos interesse menos do que possamos progredir sem impulsionar-
mos, desenvolvermos e multiplicarmos as nossas forças economicas, 
sem augmentarmos e variarmos a nossa producção, povoarmos o nosso 
sólo, augmentarmos os meios de transportes terrestres e ma1·itimos, · 
inc.rementarmos a nossa lavoura, consolidarmos a nO'ssa industria, 
explorannos as nossas mina1s. E aqui accentua-se a minha ultima di~ 
vergencia, das muitas que tenho com o nobre Deputado no terreno 
economico. Não confio, nem espero, como elle, que · isso tudo -venha a 
ser feito espontanea, ou naturalmente, pelo effeito mirifico do laÁsser 
fafre, do latisser a,ller; Creio, ao contrario, Sr. Presidente, que isso 
tudo havemos de fazer, pela acção continua e vigilante do Estado; 
creio nos beneficies da protecção intelligente ;. e com a fecundi·dade : 
maTavilhosa da inteTVenção official, prudente .. e discret•a, auxiliando, 
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guiando, illustrando, dirigindo e amparando o esforço da iniciativa 
privada, que se fará sentir beneficamente, pela acção da solidariedade 
e da mutualidade; creio que o dever maximo ·do Estado é disting11ir 
os interesses legitimos, para garantil-os e proteg-el-os; creio, emfim, 
que ha de ser á sombra dessa handei1'a fecunda que as forças vivas 
deste paiz se hão de congregar e que, libertas -de preconceitos mera-
mente theoricos, hão de marchar, certas de si, animadas da fé robusta, 
que ahala as mQntanhas, para Q progresso,. para a grandeza, para a 
prosperidade. (Miiito bem; mwito bem. O oni:dor é caforosami/nte fel~
cita'do pelos Srs. T)epiitados.) 

SESSÃO DE 21 DE NOVEMBRO 

O Sr. Barbosa Lima - Sr. Presidente, está muito longe dos 
meus intuitos contribuir, por qualquer fórma que seja, par.a parecer, 
siquer, que obstruo a discussão. Não volto á tribuna sinão' em conse-
quencia de alguns •apartes, que fui conduzido a dar hontem á clar~ 
oração com que motivou o seu voto favoravel ao project0- em debate 
o honrado Deputado pelo Districto Federal, o meu distincto amigo 
Sr. Alcindo Guanabara. 

No correr deste formoso discurso, foi-me dado verificar que um 
certo numero de proposições por mim emittidas, ou não haviam sido 
:redigidas com a necessaria clareza, ou não tivera a felicidade de ser 
comprehend·ido pelo honrado collega que impugnava taes opiniões. 
AS'sim, partindo do ponto que mais parti<.lu}armente me lev.a, me· ar-
rasta á discussão, voltarei a alguns dos aspectos do delicado problema, 
aos quaes se referiu o talentoso Deputado, meu digno collega de ban-
cada. . . 

A questão principal que, segundo venho de dizer, me arrasta 
nov::pnente á tl'ibuna, a este posto não me rnconduzo, como um digno 
publicista se lembrou -de insinuar, a este posto não me reconduzo 
inflammado nem irado; estou servindo a princípios politicos que 
constitüem a minha unica razão de ser como unidade, ainda que 
imponékrave.l, no scenario pa.rlamentar. Cumpro o meu dever, man-
tendo-me fiel á bandeira dos princípios, cujo desdobramento na pra-
tica constitue, a meu ver, a essencia do proprio regimen republicano. 
Acoimado de theorista, poderia revidar que theoristas são todos aque1-
les que sustentam opiniões oppostas; theoristas somos todos nós; e 
cada um serve a um certo numero de principios concatenados com 
maior ou menor chreza, constituindo um coT.PO de doutrina compen-
diado por esta ou a.quella fórma, apparentada com esta ou aquella 
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~scola philpson!J.ica. Mesmo a.quelles que _snpp.õem ~ão e\!ltar servindo 
a thepria ,alg11ma, que são, como se gabam_ de o ser, unic~amente pr,a-
tico,s, não {azem mais do .que reprõ:duzir exemplo.si classicos de :M:r. Jm-
d\Lin, gue fa_zía proi:;a ,até' ~em sqber que .estaya fazendo. 
·' ·n :a-se co.m e'spes ii,stimaveis antagonistas o mesmo facto ml.],ito 
vulga1:, e é q:ue estão servindo ú theoria que apena,s não se de:ram 
ainqa ~o traqalho ·de ,~estaca;:, de formular iÍm certo numer? de t]leo-
;remas, mas, qualquer. pessoa que 

1
0.s ouça com atte_nção, ~ac1lmente os 

fq:rmi1lará. ~o caso ve:rtente, I!ºr exemplo, ha dµas theorias em face 
uma da outra: a dos que entendem que esse nã,o é p papel d9 Estaido, 
e dos que entendem que o papel do Estado é esse - intervir; a dos 
que não acreditam que. o Est_a·do, providencia paternal, ·a dar reme-
dia a todos os males que affligem -a "sociedade, é uma chimera que 
só traz riscos, para quem a aciata, de se despenhar em precipicioB, ao 
passo que para outros, o. ,Estado tem ;funcção p:i,uito mais limitada, 
muito mais circumscripta, e cada vez mais restricta, C·aminhando para 
um longi~1quo futuro, q~e não .~erá aquelle li~ite estreito a que allu-
4em os anarchistas, que p_re~.am a _sup}i:res.são ,0.e todo .e . qnalque1• go-
verno, mas aue será aq~1elle r.egi.rn<')n a que a acção espiritual, a aqçãÇ> 
espontanea da eduéaÇão, a que o conjunc.to dos ·costunl.es, §!- que a tota-
lid~de dos instinctos que se irã,o naturalmente encaminhar parn ccm-
vergirem, independenteni.eiite de ·qualquer acção do podá temporal. 
. Deix-emo's; portanto, de lado essas recipr(!C!lS i,nC1;'e,p,aç§es C0])1 que 
_se P:rormra invalidar ,as objeççõr.s daquell~s que não concorda:i;n éom 
º:'' ;:irojectos, que já n~sc8;m vencedore_s. . 

'J'odes estão -obe~ec,<'ln·do á theo.~·ia. 
E' escusado, . p01~t,a:µto, é P,cioso querer nos . conduzil' a perderl\),O-

nos em ·grandes disse,rtaçqes ab.stractas, sohre o valor intrínseco dessas 
theori.as. Vamos, po.rtanto_, uma vez liquidado este ,aspecto preliminar, 
ás allegações adduzida,s aqui pelo honra:do Deputado. 

A principal dessas allegações adquil'iu, na sessão de hontem, uma 
i:rµportai;icia tal, que creio não Sfll" exaggerado dizendo .que a sessão 
'~e hontem deve ser a,ssignalada com,o uma éra política de grande 
.signi.ficação .para os ·destinos ~a federaç,ão- brazileira. Co1ú. e±'feito; 
,a mensagem do ho,nrado Presidente de S. Paulo, ~obrn a qual foi cal-
cada a mensagem do homado Presidente da Republica, assig'U.ala-,se 
como uma grande novid.ade na.s relações_. do Brazil, como um todo do 
Brazil considel'ado em cada .um,a das sua,s circumscripções ·politicas 
componentes, para com os demais paizes e para com -0s grµpos de 
oapitalista.s, que nes~e:s diverso!} paizes, possam vir a figural' corµo 
credores ·dos E.sta~os federados na União Brazil~ira. 

Nf:ssa mensagem assignala-se, proclama-se, en paissa.nt, como si 
,f,osse uma cousa acceita, uma these definitivamente incorporada ~s 
npssa,s l.eis, que os Estados hrazileiros não teem representaç.ão 
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\ · · · 1 - te capac1"dade suffi-.. \ nem domin10 internac10na, nao em uma . .. 

'~entemente . .respeitada no .. estraU'geiro para, por s1, entregues a s~, 
des~mpara:dos do concurso exp-resso da União, poderel?- contr.actar 
emprestimos, em ©uro, ·em.fim, na ·fórmula classica e sabida: não .são 
pessoas juridicas em direito internacional. 

Ora, até os ··factos, depois a theoria,. corrente vencedora, estron-
clbsamente victor.iosa no sei© desta Gamar.a, estabelecem que os Esta-
dos autonomos, ·qu.a:si soberamos, •.qu.e c<mstituem a -feder.ação ·br.azi-
leira, estão no seu i!lireito comparecendo por -si, ;por seus legitimo.s 
procuradores, ,nas pFaças da Eu.ro:pa e da America do N or:te par.a 
contrahirem emprestim.0s, .. em -0u.ro , ·p~l-0 typo •q.ue e-TuteRderem, segunao 
a fórmula que muito bem quizerern 0He1·ecer. 

Primeiro, os factos convergem. em apoio dessa doutrina ; os fact-0.s 
foram., hontem, eloquentemente invocados, aqu], como devendo -levall;" 
de vencida a•s ieis. · ' 

Ora, as leis. . . dizia-se-me, por occasião de um aparte com q.ue 
eu ousava interromper o eliscurso do ta:le1Jlt<oso _De_putado pelo .Distri-
cto Federal, ·ora, as leis. . . teem de ceder de•ante dos factos. 

Eu já tinha ouvido formular essa mesma proposição, porque, para 
muita gente, não ha na.da mais hmtal do que um f.acto, mas, no do-
mínio jurídico, no sei© de uma assembléa incumbida de fazer a lei, 
de velar pela guairda ·da Const~tuição, nos termos do tão invocado 
art. 35, mais po~ causa do '§ 2°, do que ·do § 1°, - em uma :assem.-
blé'a, a quem cabe m:.odifica'.I.· ·as leis quando ellas não estejam conve-
nientemente de accôrdo com a reali<1ade, invoéar os factos, por essa 
fórma, pareceu-me a1guima cou;sa .(ie demagogico,. ·de tumultuario, de 
anarchico, de perigoso. 

Despertou-me reminiscencias do incomparavel Dante: "Le leggi 
son, ma chi pon mano adesse ~'.'; as leis ~istem, mas quem é que as 
ha ·de pôr em pratica e fmzel-as ifespeitar? 

Certamente não são a.quelles que invocam os factos para assigna-
lar a contradicção em que estão com as leis, ou os obstaculos que as 

· leis vêm ·creando •ao .desdobramento desse.s mesmos factos. 
Circumscrevendo-me ao caso concreto qllê ora desperta a nossa 

attenção, a lei, a lei suprema, o ci.rculo m.aximo que abarca todas as. 
outras leis o:ridina;r-ias, a Constituição, até agora era entendida de 
fórma a fazer crer que os Estado·s .nada tinham que pedir á União 
pa-ra contrahir no exter}or os emprestimos que julgassem necessarios 
á aidministração dos ne.gocios c0mmettidos á competencia deferida 
pelo m.,smo legislador constituinte aos governos regionaes. 

Essa era a theoria assentada. 
Ago'l:a, nessa affirmação que invoca os factos, está implicitamente 

contido o seguinte asserto: a Constituição ainda é esta; mas, como 
os factos fazem questão e impõem urna situação, em virtude ªª qual 
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se deve consentir em emprestimos estaduaes sómente quando a União J 
lhes quizer dar o endosso~ essa disposição da lei constitucional fic,a 
sendo letra morta. E' lei, está ahi implicitamente contidá em grande 
numero de textos constitucionaes; mas isso que importa? 

A questão são os factos. 
Ora, meus senhores, si isto não é a anarchia acceita por affir-

mações explicitas, eu fico a não saber mais o que é legalidade, por-
que, ,a meu ver, nós estamos aqui para lealmente desdobrarmosi a 
Constituição em todas as suas consequencias e toda vez que sentirmos 
que essas consequencias vêm a-0 encontro ·de nossas necessidades col" 
lectivas, como povo civilizado, para reformal-a. 

O SR. 0.ARDOso DE ÂLMEIDA - As exigencias do capitalista não 
reformam .a nossa Constituição. E' uma exigencia apenas de capita-
listas. 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas essa exigencia consulta a Consti-
tuição? 

O Su. CARDOSO DE ÂLMEIDA - Mas não offende. 
O SR. BARBOSA LIMA - Mas nós vamos ceder á exigencia ou não 

vamos? 
O SR. CARDOSO DE ÀLMEIDA - A União deu sua garantia á em-

p1"Bza do Lloyd, que é uma empreza particular. 
O SR. BARBOSA LIMA - Isso des.loca a questão. A questão não 

é essa. 
O SR. CARDOSO DE ÂLMEIDA - Não desloca: o principio é o 

mesmo. 
O SR. BARBOSA LIMA - Os Estados podem contrahir emprestim·o 

no exterior, sem endosso da União? 
Eis a questão. 
O SR. CARDOSO DE ÂLMEIDA - Podem. 
O Si~. BARBOSA LIMA - O que se affirmou aqui hontem, foi que 

não podem, e é isto que eu estou combatendo. 
O SR. CARDOSO DE ALMEIDA -- Não se affirmou. 
O SR. BARBOSA LIMA --: Agora, como se affirmou? . 
V amos por partes, pois que eu não tenho absolutamente a inten-

ção de protelar o ~debate; a minha intenção é a de mais profunda sym-
. pathia e boa vontade para com a lavoura de S. Paulo e pam com os 
i!Justres collegas que representam aquelle admiravel Estado. 

Qm:'ro apenas accentuar uns certos pontos, porque os precedentes 
convergem para fazer um substractum da propria lei viva. 

Que se affirmou hontem? 
Affirmou-se hontei:n aqui, com grandes applausos, através dos 

quaes a minha fragil voz ficpu suffocada, que os Estados não podem 
fazer por si, independente~ente do concurso da União, emprestimos 
externos. 

, 
j' 

I 
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O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - Podem e teem feito; até as muni-
cipalidades teem feito. (TrocMn-'Se out11o:s aparte'S.) 

O SH. BARBOSA LIMA - A mensagem diz: "e como os Estados 
não teem representação nacional .. . " . 

O SR. CARDOSO DE ALMEIDA -- Mas não para o effeito <l.e contra .. 
hir emprestimos; para outros effeitos. 

O SR . BARBOSA LIMA - P.ara este effeito,, trata-se de um projecto 
de lei em que a substancia <lesse projecto é o emprestimo. 

Do que se trata? 
Trata-se de <lar o endosso da União. Por que ·se vem pedir es~ 

endosso? 
Porque os capitalistas exigem. 
Que diz a mensagem que solicita esse endosso? 
Diz que os Estados não teem representação no exterior, não são 

pessoa jmidica. 
O SR. CARDOSO DE Ar,MEIDA - Não para o effeito <l.e contrahir 

emprestimos, mas pa:ra outros ~ffeitos. 
O SR. BARBOSA LIMA - Para os effeitos oriundos dessa negocia-

ção, para que os títulos desse emprestimo possam ser cotados na b-0lsa, 
em França. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL - Mas outros titulos teem 'Sido cotados 
sem eSS<3 end-OSSO. 

O SR. BARBOSA LIMA - Isso responde á mensagem, não á mim, 
senhores; não só á mensagem, mas ás mensagens, que li com a atten-
ção que ellas merecem, partindo de autoridades tão respeitaveis como 
aquellas que as subscrevem, quer a mensagem do honrado presidente 
de S. Paulo como a do honrado Presidente <l.a Republica. 

Hontem, o talentoso Deputado pelo Districto Federal sustentou 
a seguinte theoria, com grande applauso, com grande enthusiasmo 
por parte de não_ pequeno numero de collegas que o acompanhavam 
com expressões muito significativas: " ·sem <l.uvi<l.a ! - pois não? -
quem não está vendo que é assim mesmo? - pois está claro! - por 
certo, etc."; o honra-do Deputado sustentou, dizia eu, com aquelle 
modo tão eloquente, tão suggestivo com que ·sabe construir as suas 
formosíssimas orações: "por qw~ estamos nós aqui a fazer chicana 
entre end-0sso da União e.não endosso? A União é sempre responsavel 
pelos cmprestimos que os Estados contrahem; o endosso e.iiste sempre." 

Foi contra esta theoria que eu me levantei. Rep1·esentante da 
União. representante federal, não podia, por fórma alguma, subscre-
ver affirmações tão perigosas ! 

Então a União, o Governo Federal, a Nação Brazileira, que não 
é ouvida, que não é parte, que não examina a solvabilida·de de cada 
um desses Esta·dos ou municipalidades que se mettem a contrahir 
cmprestimos á revelia dos representantes da U ni~o, sem intervenção, 



nem siquer officiosa, de noss~s legações e consulados no extérior, 
quando os capitalís.tas gmi e~penham se.us capitaes em taes empr;es.-
timos ,gabem com quem é que estão .negociando. Pois a UJliã;,o é Tespon-
savel por todos esses emprestimos·? 

O SR. Ü.A:RDOso DE ALMEIDA - J u.Tidica:n;iente, não. 
O Sn. ELoY DE SouzA - Mornlmente., sim. (Ha .outros aparfJe's-.,) 
O SR. iJ3ARBOSA J,rMA - Mão comprehendo. Nós n·ão .nps ·fizemos 

tão fulgurant.eme'.ll,te rnpresentar na Ooll.ferencia de .Ha:y-a para éh~
gar, no domínio da vida real que a civilização entrelaça~ a ·conclusões 
de ordem meramente moral : Nós estamos aqui e:pi uma assemblé-a 
politico-legi.slativa a fazer a lei; não estamos a fazer catechismo. 

O Sn. ELOY DE Souz~ - Para o estrangeiro não ha S. Paulo, Rio 
Gr.ande do Norte ou Bahia, mas 0 iBrnzil. 

-O SR. BARBOSA LIMA - Ahi está formulada a doutrina que ha 
pouco se contestava existisse . 

. O :SR. ELoY DE Souz.A: - J ul'idicamente, não, mas moTalmente, 
sim; porque si o Estado deixa de pagar o emprestimo que contra:hi,u, 
~ natural que reflicta ·sobre o credito do BTazil a má impressão que 
isso ·causa. 

O Sn. BARBOSA LIMA - V. Ex. escorrega no final. 
O SR. ELoY BE Sóuú - O.orno .escorrega:? 
O SR. BARBOSA LIMA - O credito é outra cousa. Si o Brazil póde 

·ficar mal· visto porque de:t.ermi:na.da órcumsc'.ripçííJo política deste 
·vasto territorio portou-&)_ mal., <lig.a..raos com f.ranqueza, caloteou a 
este ou aquel.le gr11po de credores estrangeiros, ·está claro que não 
podem esses estrangeiros sinão :dizer que waJmente ha no Brazil algum.a 
cousa desacreditada. 

Mas, dahi, á consequencia juri·dica palpavel de poder ser o Brazil 
pecuniariamente responsavel, sob a fónna de pagamento, a ter :feito 
p~lo Thesouro Nacional, de taes obrigações que uma circumsm·ipção 
não cumpriu, a distancia é grande. 

O SR. ALVARO DE CARVALHO - PoT isso o nobre Dep11tado do 
Rio Grande do Norte dis.se - moralmente, S. Ex. não escorregou. 

O SR. ELoY DE SopZA - Qual o meio de desfazer essa má im-
pressão? Só um: pagar. 

9 8R. BARBOSA LIMA - Não nos estaquemos com os .novos apar,tes. 
Que se combate? Aquplo que se affirmou hont~m. 
Que .se af·firmou hontem? Que não se ;póde extranhar à pedido 

do endosso expresso porque o endosso implícito já existe. 
Esta affirmação me ala,rmou. O en.dosso i mplícito, a fiança impli-

cit.aJ não tem nada de resuha·do moral. 
· Deixemos o aspecto moral e vamos ás ;palavras com a sigiüficação 

COI).creta que ellas teem. 
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Affirmou-se .esta cpusa perigqsa em sua.s consefluencias praticas 
e 1juri~icas, np 4ominio da.s obrigaç(íes do ;Brazil pará com ~s di>:eTSas 
potencias, ca,da uma idas qua~s se fa,z ,representar _pol' meio de sua'S 
,legações, flUando i;ecl[\1riaç§e!l pecuniar~as de credores estrangeirqs ... 

UM SR. D;EPUT;\DO - . Üpn+o no ca,so do EspiTito Santo. · 
O Su. BARBOSA LIMA - . .. como no caso do E spirito Santo .. . 

Que foi o caso do Espiri to . Santo? Foi um qeterrµinado e ou pari da 
d,ivida externa de~se Estado que, ao chegaT a ho1:a do seu vencimento, 
de,ixou ·de ser pago. 

A A.rethwse, navio de guen:a nada moral - não conheço essa 
.moral ,que falla pela bçicca dos canhões - a Ar.eth,iise, navio de gµena 
francez, esteve aqui e, eÍn11uan.to ella e.steve aqu,i, tratou~se ffe. re;velia 
do Oongeesso Nacional, por aquillo que chamam, por ,euphemi§mO 
curioso os bons officios da legação franceza, ~e obter .que a União 
pagasse o que o Espirito Santo tinha deixado de pagar. 1 

Pergunto: quando a União fez isto, fel-o po.rque er,a obrigada~ 
E.r~ já o caso do en~ossó implicíto? 
· Si em relação á quantidade ,enorme de emp1.,estimos feitos por 
~_h;ersos E~t~do.s da U ni,ão e até por municipalidades, deixarem alguns 
~esses Estados ~e pagar, .PÓ~e á União - chamo a attenção para o 
V?cab.ulo - póde .ser intimada a pag~n? N~o. 

Então a Oonferenc,ia ·~e Haya não serviu de nada; a · nossa Consti-
tuição fica :reduz~·da ás capitulações do 0.riente, ficamos no Tegirµen ' 
de capitulação, .d€ povo de ju:risdicção consul~r, povo de meia sobe-
rania, uma especie de Egyµto P,ntreconfessado aqui que qualquer es-
trangeiro, qua)quer mtpital-ista que tenha empregado seu dinheiro em 
um empreptimo perfeitamente estu~a·do a determinado Estado, a de-
terminacla municivalidade, tem o direito, po:r essa doutrina do endossó 
implícito e da fiança implícita, de vir bater ás portas da U11ião com 
as coronhas d-e suas carabinas e dizer: quero ·~er pago porque si não 
foste consultada; és todavia o responsav-el. 

A Camarn acceita esta theoria? Ah! Esta cauda foi coHada ao 
p:rojecto em debate; ahi não está; é uma verdadeirn cauda de cometa, 
tendo alguma cousa de presagios sinistros e convidando -nos a ter mais 
juízo, ,1, esta simples cousa - ter mais juizo - a viver mais modes-
tamente, a não jogar com os nossos recursos de povo pobre, a não con~ 
fuudir milhões de kilometros quadrados ·de terra a serem ·desbravados 
com riqueza tangível, a não viver aqui fallando, muito g.abolas e muito 
inchados, nos accr.e~eentamentos do territorio nacional. 

G,):a11de cousa .! Ora, levem esses acc~:escen.tamentos do ·terri.~orio 
nacional, parn ver si dispensam o endosso solicitado ... 

Eu me achei, S~·. Presidente, no dever de provocar um pTonun-
.cil;lme:p.to da Oamara sobre esta delicada questão, posta hontem aqui, 
honra Jhe sej a, com grande clareza pelo eminente representante do 
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Distri.cto Federnl, antigo e autorizado membro que foi da Commissão 
de Finanças desta Casa, theoria que se resume na proposição de ·lei 
que se suppõe contida nas dobras das clausulas constitucionaes: a 
União é sempre responsavel implicitamente, e póde ser juridicamente 
responsabilisada, pelos emprestimos contrahidos pelos Estados federa-
dos e pelos municípios autonomos. 

A CamaTa está de accôrdo com esta theoria? 
Si f.. a theoTia vencedo1:a, chegamos a estas duas conclusões: o_u 

não precisamos dar o endosso expresso, e elle é superabundante, porque 
o endosso implícito cobre todas a8 operações que já se fizeram, como 
todas aquellas1 que se vão fazer; ou, dand-0 o end-0sso expTesso, ex abwnl-
Jbnte ca/ulte1la, nós estamos nest·a corrente de idéas, confirmando :a 
perigosa theoTia, que eu individualmente combato, isto é, que o en-
dosso o implícito abarca todas essa;s -0perações que já foram feitas. 

- Quantas? Em que condições? De que fórma~ . A União não conhece. 
Por isto Sr. Presidente, ~ormulei uma emenda, sobre a qual a 

Camara tem de se pronunciar, porqüe quero saber si estamo·s no 
caminho da interpretação leal da Constituição, ou si já estamos for-
mando sob a direcção dos nossos eminentes collegas l'evisionistas, entre 
os quaes peço licença para, declinal' os nomes dos talentosos vexillarios, 
o Sr. Pedro Moacyr, o Sr. SeTzedello Corrêa, o Sr. Carlos GaTcia, 
republicanos da mais alta envergadura moral, da mffÍoT autoridade 
política, aos ·quaes ha muito pa re-ce que a Constituição, tal qual é, 
falhou aos fins que tínhamos em vista. 

A minha emenda provocará este pronunciamento: 
"Accrescente-se: O Governo, pO'r intermedio das legações bra~i

leiras, tornará publico, por occasião de operações de credito em que 
se empenhem no estrangeiro os Estados ou as municipalidades brazi-
leiras, que a União não assume a mínima responsabilidade por taes 
compromissos, sinão quando lhes dá expressamente o necessario en-
dosso, em cada caso autorizado po1· lei federal." 

Agora, si depois disto, votado este artigo de lei, apparecer, toda-
via, alguem a interpor os chamados "bons officios" junto da nossa 
chance11aria pal'a que a União haja de corrigir as falhas de um dessés 
devedores Temissos, ao Poder Executivo Federal caberá resistir, a 
menos que se trate de autoriza~.ão expressa, por lei; nos termos do 
dispositivo ·sobre o qual convido a Camara a se pronunciar. 

"Os factos, porém, são de uma brutalidade inaudita", dizia-se-me 
h-0ntem, "e, apezar de tudo, póde-se insistir e querer ·que o Governo 
pague". 

Ah! mas então já não estamos mais no domínio do diTeito; esta-
mos no domínio da força, e estamos confessando que nos sentimos 
impotentes para manter os fóros de nação sobeTana e independente, 
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nos termos daquellas fulgurantes affirmações que collocaram tão. alto 
o Brazil na Conferencia de Haya ! 

Passamos a ser um riovo que, ao legislar, tem de ver, não aquillo 
que lhe convém e agµillo que seu diTeito publico interno permitte> 
mas sim tambem aquillo que lhe consente a soberania elos outros povos, 
mais pod.erosos pelo numero de canhões e de couraçados; passamos 
a legislar de joelhos, em vez d~_ legislar de pé, fallando de igual para 
igual, em face do mundo civilizado, confiados· no patriotismo de nosso.':! 
povos, nunca inferiores aos da propria Abyssinia. (Muito bem.) 

Foi para protestar contra essa doutrina qne eu me vi arrastado 
á tribuna, eu, nascido no anno da questão Christie, em que o Brazil 
inteiro, bem mais pobre e bel?}_ mais fraco, ergueu-se como um só 
homem tambem para protestar,contra uma imposição insolente, pre-
feriu romper relações com um velho alliado a ceder deante de impo- _ 
sições, incompativeis com os brios de um povo altivo e soberano como 
o brazileiro, incompativeis com a nossa existencia de nação indepen-
dente. • ! n~;1~:·1 

o s'-~- J .osÉ CARLOS - Honra á memoria do Imperador! 
O SR . . BARBOSA Ln.u - Quer a Camara votar alguma cousa no 

sentido ·dG systematizar essa tendencia ~ Então, tome o projecto Bricio 
Filho, ni.0difique-o, reforme-o, trate de o refundir, de maneira a che-
gar pouco mais ou menos ás seguintes conclusões: 

1. ª Os Estados federados, por mais autonomos que se supponhai:n 
ser, de ora em deante não po·derão fazer emprestimos no estrangeiro 
s~não por intermedio da União. 

Bem entendido, inclui.da nesta limitação aos Estados, igual limi--
tação ás municipaiida:des. 

2. ª Os planos de taes emprestimos conjunctamente com os do-
cumentos que lisamente informam sobre as condições financeiras de 
cada Estado e de cada municipalidade, serão presentes ao Congresso 
Federal, que os examinará, e~ conhecendo da necessidade, da conve-
niencia do emprestimo e da solvabilidade do Estado que o solicita, 
dará o seu formal e expresso endosso e tratará -ele fazer o negocio nessa 
conformidade. 

Assim, eu comprehendo que a · União se resguarde. (O Sr. Tei-
xeira de Sá dá um aparte.) 

Mas, temos assim ao menos a vantagem de discutir o assumpto · 
e saber a quantas andamos em materia de lealdade jurada para com 
os princípios federativos. 

Ficamos, na hora presente, a saber, de modo inequivoco, o que 
é que, a nosso ver, na nossa opinião, traduzida em lei ordin,.aria, signi-
fica e vale a autonomia dos Estndos federados. 

A vant.agern seria provoca:r um pronunciam('nto do Congresso. 
Discut~do ou Tejeitado, teríamos estabelecido um pensamento _ 



absohita'mente claro, inequívoco, a respeito dessa autonomia, e não se 
poderia vir aqui dizer, a nij.o ser como opinião relativa a um• futuro 
direito constituendo, que a União é sempre 'responsavel pelos empresti-
mos contrahirdos1 pelos Estados. 

O Sn. ÜARDO&o DE ALMEIDA - Ainda beni que' V. Ex. diz futuno 
dfreito consti tuendo. 

(Ha outros apartes.) 
o' Sn. BAIWOSA LIMA - Por isto meSJ'.)10 me levantei para pro-

t;estar contra essa affirmaçã:õ aqui proferida, com gra:rldes applâusos ' 
que me impressionaram bastante, de maneira' tal que me -julguei no 
dever de vir contestal-a, tanto .mais quanto é certo que o discurso em 

. que se continha essa affir:inação, era em resposta ao méÜ. 
V. Ex: comprehende ' que a discussã-o d-e um prôjectó de lei · fÕr~ · 

nece · elementos, frequentemente' invocados, como argúmento historicô; 
para a interpretação dás le'ís; e, como o voto vencedor ' vae' ser aquelle 
que hontem eloquentemente traduziu o honrado Deputado pelo Districto ' 
Federal, não quero que essa victoria envolva affirmação tão perigosa; 
quanto aquella a< que estou ·dandó combate. E é' por isso · que, nãb me 
liniitanâ.o á -imp'ugnal-a,, cbnsagro-a .ent uma emenda pará que· a · Ca-
mara expressamente se· prÕÍl:uncie. 

Aildó-com muito metlo-- àas consetJ.uencias implícitas d~ 'todas essa·s: 
affirmações, quer das mensagéns;· quer dos " proje'ctos. 

Assim a Oam:'àr;t se rfrón'unciará' a re'spei'to: 
U:M'A vozf.._:_ Nã'o'ha-··ne·cessiâ:àdé." 
O BR. BARBOSA LrMA - Estão aquf as ·,seguinte's palavras; paláL • 

vràs ofriciaes, constantes da' mê1isàgêm ' do lioür íi·do Sr: · p~ésid'elit~ do 
Estado de S. Paulo: 

,( -.. ·.porqiii( áµUni ão'1e iiã'á ' aj:Js' E stad'Os 'compete .a 1repiJ'é".. -
sentáçã'O" do páiz' em.:: silàs ,; relá:ções ' inter:liacionaes, reclamam 
os banqüeirosi qúe' o''G0veriio FedeHf1 dê1 séu apoi'ó'' á ' traii:s~~
aêçã'o.' ' 

_ ,,Ligae o porqu:e ao reclamam e diZei-me si não se triilá r aqui -d'il:'' 
affirmàÇão -dil. d'oútffüa que veií 'hh pb.gn">and·ó·? '. 

Aqui, si bem entendi, está affirmado .que · o: E·stadó~ a não sêr 
pela 1mão 'da· Uni·ãn/ ·a não• ser por •intermedio do GóvernO' Federal/ não 
pod~m ·tratar; com; oé battqu.eiros:· 

O SR ÜARDoso DE Ar.MEIDA - Não é o quê"está '"a:hl. 
" . . ; não cb'nipet,e1 aóFJ : Estados" ai représentaçãõ ' dó pài'Z' em~ suas 

relá:Çõés 'intêi':tfatiiohâes.:'·' - · 
o SR. BARBosA Lr:Mr - V"hnios ·solgtrá'tl : '" : .. porque · á ' 1Uni~o 'e · 

não ao 'E 'sfadó ·compêté a 1répre§é'ntàção; d'o"pfüzlenh 1.füs' ré1àÇõél' inter-
nàcíO'iíáes·: : . " 



Si parassemos aqui está direito, mas como se ·segue? ' " ... recla-
mam os banqueiTos que o GoveTno Federal dê o seu apoio á ti·ans-
acção." 

-O SR. BERNARDO JAMBEIRO - Para este caso. E' opinião dos pres-
tamistas. 

O SR. BARBOSA LIMA - Já c0nsentem- isto. 
O SR. BERNARDO JúrnEmo -- Perdão ; eu não preciso consentir· 

isto ou nquillo, porque estou de inteiTo accôrdo com a brilhante inter-
pretaçã•) que V. Ex. dá ao preceito constitucional. 

O qne eu digo é que o governo de S. Paulo transmittiu o modo ·de 
pensar · dos prestamistas. 

O SR. BARB'OSA LrM:.A: - Eu tão os prestamistas entendem assim? 
0 SR. BERNAR:i:>o -JÀMBÊIRO - Neste caso dos 15 milhões. 
O SR. BARBOSA Ll'MA' ---'- Trata-se então de quantid'ade ... 
O SR. BER'NARDO J1AMBEI'R0 --- .AJ prova é que, ao tratarem de ou-

tfo's' errí.prestimos que nia.0 atting.iram a esta· somma, nunca reclamaram 
. o endosso ·da União~ -

Párece, p'Ortanto, que a- 0 questão é tambem de _quantum. 
O Sn. BARBOSA · lirMA - Nesta escada ; de ra;ciocinio, vâmo·s ·ver 

oo faZêmos· os degráos maiores. 
Trata~se nesse:. assum_p.to · de relações interilacionae'S; nã:0 ·de· rela-

ções internaéioRae& 1clé"mod0 vago, geral, mas de- relações internacionaes 
circu<n--iserip.tas -a este·zéaso ·partieular de emp·restirao, primeiro. 

Segund{), . neste - casn" JEarticular· de rélações internacionaes que 
aibarc:aoo.t e;x;efosivamen-tew o eas0 de opera~es -de credito, ainda ha a 
distinguir·si •a operação de·. credito versai sobre maior ·ou menor numero 
de :-lib11as. 

E' a theoria quan.titati~a: . . 
Acceitand-0'- tedas . estas dout-rinas victoriosas pelo concurso·- dos 

facü0s, q<IWamil:o o emp~estimo ré de f: .2. OÔO. 000, dispensada está a in-
tervenção da Uniã-o; os prest-amistas acham que, .µeste caso• "'aos Esta-
dos1.compet{)., a represenitaçã_9 j'l.o paiz. nas ·suas relações inte-rnacionaes" 
cumu-lativament-e. c0m a União. · 

Creio ·que" isto está f6ra- de- duvida-. 
Os factos --n0s ensi:nam qoae~ qu1and0· se~ tratal' de emprestimo de~ 

1~ .2-· ou ,3 ' 000. ooo, o Estad<:>- do -Espirita Santo, a municipalid,a-de de 
,.-Be1le· Horizont-e1--o Estado· do Amazonas, o -Estado ~e Minas_... . 

O Sn. BÉRN.&RDo~ JA,MBErno - E o proprio Estadõ ,<le . ~· Paulo.-
O SR. _BARBOSA LIMA. - ... e o proprio, Estad!3 de S. Paulo teem· 

"represm:tação 1 do P'aiz . na suas relações internacionaes". 
O SR-. BERNARDO JAMBEIRO - Semp:re. no modo de entenâer dos 

banquei:rns. 
O ·SR. BÀRBOSA LIMA ,_ E '.stá•.é ·a theoria ,quantitati'vii a · que deriva"' 

:dos fâ-0tos. Honestamente dissecando-os, creio .qüe não estou com . 
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nerihum tritc de anatomista velhaco, mas, sendo bastante claro na 
elucidacã o do meu raciocinio. 

O -SR. BERNARDO JAMBEIRO - Seria uma inversão de · papeis. 
Me·clico sou eu, apezar de muito incompetente. 

O SR. BARBOSA LIMA --:- Agora é a questão de que não é opinião 
d()s poderes publicos, mas sim dos prnstamistas. Isto é, dizem que os 
prestamistas passa1·am ·a estabelecBr uma certa theoriá que a meu 
ver tem o feitio de enxertos na nossa· Constituição, si a acceitarmos. 

O SR. DoMINGOs MASCARENHAS - Elles podem exigir todas as 
garantivs. · 

O SR. BARBOSA LIMA - E é direito nosso negar. (A.pwrtes.) 
E~>ta ciTcumstancia fa~-me ·lembrar a observação do philosopho 

que dizia que nada mais 'dispersivo, em uma di.>cussão, do que se invo-
car sciencia, direito e outros vocabulos campanudos. Mas, eu estou 
realmente impressionado com os factos que se acham deante de mim. 
Chegamos a esta phase : são os prnstamistas que passarão daqui poT 
deante a fazer certas distincções á medida que a importancia sobe. 
Então, paTa os Estados, quando os emprestimos ·são pequenos, não 
ha neces,,,idade de certas garantias? Mas, desde que os emprestimos 
tornam-·se maiores, entendem logo os prestamistas que é absolutamente 
necessal'io o endosso da União, evidentemente considerando insufficien-
tes os recursos do Esta<lo para garantir o capital emprestado: 

Não é isso, porém, não é esta a razão; o que se allega é outra 
cousa. Allega-se que a União é que tem competencia pan fazer os 
emprestimo's, que os Estado-s não teem competencia constitucional 
oriunda do nosso DiTeito Publico Interno para assumir compromissos 
de caracter internacional. Mas, elles não se limitam a fallar em con-
fiança. As pala_vras teem uma significaçãó expressa. 

O Sn. BERNARDO JAMBEIRO - E' o modo de entender dos prnsta-
mistas; rós não votamos semelhante modo de pensar; votamos, sim, 
o projecto ·da Oommissão. · · 

Ó SR. BARBOSA LIMA - Não; é exaçtamente este o ponto da du-
vida. O E•stado de S. Paulo, em consequencia. da gravidade da opera-
ção, pela apertura do moment_o, pelas exigencias creadas por crises 
excepcionaes como aqui se disse brilhantemente, precisa ' do amparo 
dá União, do seu concurso; é preciso que venham a convergir todos os 
seus recursos, mas que se venha dar este endo·sso porque nós estamos · 
de accôrdo com os credores que entendem que os. Esta•dos não teem 
representação, isto é que nã9 . 

. Felizmente, Sr. Presidente, a emenda que formulei e que vou 
mandar ú Mesa terá a vantagem de provocar um pronunciamento ex-
presso, significativo, symptomatico a respeito das tendencias que poT-
ven,tura nos possam . dividir acerca das ,excellencias da _ Oonstitujção 
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de 24 de fevereiro e das lílecessidacil~s de retocal-a neste ou nâquelle 
ponto. 

Não ficará uma mé;ra questão opiniativa, porque· os pre.stamistas 
querem isto, porque o Esta.do só IJóde proceder assim, razão por que 
procuro reduzir a questão ao.s termos de· minha emenda, ignorando ·.si 
a Oommi8sã0 terá occasião ©.e se p.ronunciar so.brn ella . 

.A.o c0meçar o meu discurso, na primeira vez que abordei o 
projecto em debate, eu tinha formulado um requerimento, pedindo 
um pronunciamento da Oommiss.ão de Legislação e Justiça. sobre o 
easo. . 

. Lembrava-me eu que havia um artigo na Constituição, cuja appli-
cação vale bem a pena ventilar, e que é o ar.t . 84, pelo qual compete 
ao Congresso Federal conceder auxilio aos Estados. na hypothese do 
art. 5°. 
. Semelhante hypothese do art.. 5.0 é a solicitação por parte dos 

governos estaduaes e nos casos ·de calamidade publica. 
De inodo que eu pedia a opinião da Oommissão de Legislação, 

Oonstitnigão e Justiça ·solicitando um pronunciamento dos competen-
tes sobre a legalidade da inte rvenção da União em materia que entende 
com aquillo que neste caso deve sei· calamidade publica, isto é, a hypo-
these do auxilio,- devi·do pela União. O meu requei•irnento, Sr. Presi-
dente, si bem entendo a atmosphera em que nos agitamos aqui dentro, 
será tud·o, menos um meio de obstruir. 

Não é e nunca foi meu intuito obEfa·uir. 
Não tendo outra preoccupação assim procedendo sm·ao a de salvar 

as minhas responsabilidades doutrinarias, apenas Jiamentando que as 
gerações ·de amanhã, quand'o verga11e111 a0 peso dos on:us extr aiordina-
rios com que ainda as estejam.ns sobrecarregaIJ.do, voltarem as suas 
vistas para a hora :fJllesente, lamentem não ter tido a d-01:1.trina que 
aqui sustento, advogado de ma~or prestigio. e de maior autoridade. 

o s1~. BERNARDO JAllfBEIRO - V. Ex. é advogado de muita auto-
ridiade e de mui,t0 prestigi10. Não conheço mesmo aqui quem pudesse 
ter maior prestigi@. 

O SR. BAR•BOSA JLnrA - Dti.scuti>dQ este l&do da questão, enaamda 
de parte essa face para a qual se voltou hontem o honrado Deputado 
pélo Districto Federal, o Sr. Ale.indo GuanabaTa, torrtl:l.!rei, como disse, 
a outros pontosi em relação. a@s quaes parece-me qt'le não fui sufficien-
temente entendido. Sobre um delles apresentarei, tambem, emenda, con--
cretizando as minhas a.pprehensões, as minhae1 duvidas, para empregar 
a phrase do inexgotta:vel Oamillo "as rabugices do meu pessimismo". 
Tenho para mim que esta enorme opm·ação de c1:edito, cinco vezes 
maior do que aquella que no anno passado fiz.em.os com o mesmo pro-
posito, influirá decisivamente nos merc&dos estrangeiros, prejudi-
cai1do qualquer ouira operação. que· a União, os E·stados, sociedfrdes 
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e companhias com relação á União ou aos Estados queiram empre-
hender ou estejam emprehendenclo, nas mesmas praças. 

· Assim começarei me referindo ao empreetimo, ás operações de 
cre:dito autorizadas pelo Congresso Federal, no intuito de unificar. 
a divida do Districto Federal, em virtude da lei n. 1. 620, de 31 de 
dezembro de 1906. Este emprestimo até hoje não poude ser realizado. 
Consta-me, entretanto, que já se pensou em cifra mais modesta, que 
os poderes locaes já se contentavam com o algarismo de quatro milhões 
esterlinos ou 64. 000 :000$:-ao cambio actual, da Caixa de Conversão, 
para liquidar as difficuldade·s em que se vê seriamente embaraçada 
a Prefeitura. Nem 10, nem quatro, a verda-de é que até hoje o em-
prestimo não se poude realizar. Importa, portanto, assignalJar que,. 
em antes. de se effoctuar a operação dos· 15 milhões esterlinos endos-
·sada pela União e destinada a valorizar °' café, já antes disto o credito 
da União entrou em collapso, <le~falleceu por tal maneira, que não 
logrou realiza'!' o emprestimo destinado a fim tão util e que era garau. 
tido pela renda :do imposto predial da cid'..a-de do Rio de Janeiro, e 
mais por uma parte do imposto de industrias e profiss.ões, ·somma não 
pequena, de renda certa e endossado pela União Federal. 

Por ou·tro lado, hU: nas praças européas1, ha e:p:i Paris, ha em 
:bondres1 ha em Nova Y.ork quem se esforce, de accôr:do. com contra-
ctos feitos no Brazil, a levantar os capitaes necessarios a obras publi-
cas do, maioT alcance, do maior valo1-, pa1·a determina·d·as zonas do 
paiz, para as quaes a l]nião deve voltar, com vistas não menos pater-
na-es do que aquellas com que se volta para o Estado d·e S. Paulo. 
Refiro-ma mais particularme~te ás operações que naturalmente vão 
encontrar maiores übstaculos, d'ora por ·deante, para levantamento do 
capital destina-do ás obras do porto de Pernambuco, para continuação 
das obras do porto da Bahia, para as obras da barra do Rio Grande, 
etc. Tudo isto ha de sentir o effeito dessa preamar em que nos vamos 
afogando, appellando, cada vez mais, para o cFedito, e suppondo 
que o credito ha de resolver todos os nossos problemas como um mara-
vilhoso instantaneo doutoral, erguendo o lazaro, com o chegar ao cafézal 
aTmado de ·saccos de libras esterlinas. 

A, minha pergunta, perdôe-me o distinctissimo Deputado .pelo 
Districto Federal, o talentoso Sr. Alcindo Guana:bara, fie.ou sem 
resposta. 

Eu desejava saber: Este sacrifício solverá a questão? 
O SR. JosÉ CARLOS - Elle declarou que não. 
O Su.. BARBOSA LIMA - O honrado e talentooo Deputado pelo 

Di-stricto Federal parou nos calcu1os, que fazia, a tempo. O eTro está 
no methodo. 

No ·dizer d·o illustre Telator, nós adiamos a crise, não n'a resolve--
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mos, o que me permitte accrescentar: não adiamos só, aggravamos a 
crise, porque reincidimos nos mesmos processos .de querermos atterrar 
aoo abysmo com libras esterl~nas. A questão é simplissima. 

Concedido o endosso, feito o emprestimo, adquirido o stock de sete 
milhões de saccas, segue-se o que? O desdobramento dos factos previs-
tos officialmente no Estado de S. P.aulo e conhecidos por todo o 
mundo mercantil começam a se verificar com essa enorme pilha de 
saccas de café, como dizia o talentoso Deputado pelo Districto Federal, 
que ameaça ruir, derrubar a todo o momento, anuinando a lavoura 
paulista. 

Começam a collaborar _com esse stock as safras que ahi vêem; 
o grande argumento trazido por occasião da discussão do Convenio de 
·Taubaté desapparece: era o do 11ppello a safras reduzidas, que viriam 
misericordiosamente, pela sua escassez, contribuir para a solução do 
problema. _ 

A natureza, porém, a uberdade ·do sólo paulista, a fatalidade dos 
precedentes alli accumulados vêm conspirando para responder nega-
tivamente a esta conjectura bem aventurada. 

E, ao em vez de safras tão reduzidas quanto aquellas com que se 
contava, para, a favor dessas reducções, graças a ellas poderem ir 
collocando paulatinamente o stock anteriormente apurado, em vez 
disso o ERtado de S. Paulo está ameaçado rde uma grande safra, que 
a muita autoi:idade ·se afigura igual, sinão maior, á safra colossal de 
1906. Não é e·ste um vaticinio pessimista do desautorizado 0 1rardor (não 
apoiados) ; é uma conjectura de autoridades no assumpto. Mas que 
não seja supp·ior, ou que não seja mesmo igual á excepcional safra 
de 1906: o·s proprios poderes publicos do Estado de S. Paulo, o seu 
Congresso, o seu Poder Executivo acabam de collaborar em uma lei 
em que se cogita da existencia de saldos, de sobras, nestas safras. 

Decretou-se que, a partir deste anno,. não ·se poderão exportar 
mais de nove milhões de saccas . No anno seguinte não se poderão 
exportar mais de nove milhões e 500 mil saccas. 

No presupposto de ser yerdadeiro aquillo que ·se affiTmou aqui 
como sendo a lei, pois que não me parece que o consumo cresça de 
anno para anno na razão de 500 mil saccas (não importa, porém, esse 
aspecto lateral da questão, não nos embrenhemos por elle, assigp.ale-
mos uuiêamente que são os proprios poderes publicos que confessam 
que haverá safra, tanto que só permi.ttem que se exportem nove mi-
lhõ·es), nesse presupposto, o que exceder de nove milhões pagaTá o 
imposto de 20 %- · 

E' o proprio governo de S. Paulo, são os proprins legisladores 
locaes que apontam, portanto, para a existencia de sobras. 
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E stas sobras irão até o ponto de, verificando-se a espectativa de 
uma safra de 14 a 16 milhões de sacca·s., ter-se dentro de p,oucos a1mos, 
antes dos quaes o honrado Deputado pelo District·o· Federal paro.u, 
dentro de poucos annos terem-se dous stocks, duas pilhas, <luas ameu-
ças., na phrase do pareçer, dous irnmensos phant:;tsmas, um pulular de 
avejões a povoarem a ima,ginaçã.o dos financeiros e dos agricultores. 
De um lado s oito milhões de saccas de café, ou <los sete milhões de 
saccas de café result:;tntes do stoclc actual; ·de . outro laclo, um novo 
§tock, uma nova sobra, desta vez ~entro do paiz, dentro do Estado, 
sem sahir de Santos, sem vir ao 1-tio de Janeiro, impedido de se expor-
tar, mas existente, sabido. E' quanto hasta para repro:duzir os mesmos 
male·s que o Oonvenio de Taubaté, que a colligação de tres Estados 
procurou minorar, de mo.do que, denü'o de um periodo talvez de tres 
annos, nós yeremos reproduzido o circulo das. afflicções que diziamos 
ter desapparecido. Nesse momento, qual será a solução? Em que é que 
esta operação xemediarú o mal, o que foi que ella liquidou? 
· Está aqui a significação de minha insistencia em pedir que se me 

explica·sse a expressão liqiiidar.. 
O 8R. BERNARDO J.AMBEIRO dá um aparte. 
O SR. B.ARB.OSA LIMA - Esse é outro aspecto da questão. 
Synthetizando a minha argnmentação, solicitando esclarecimentos 

dos .honrados membros da Oommissão de Finanças, e, sobretudo, da 
digna representação. paulista, eu quizera que me explicassem como é 
que o <nn.pTestimo actual CLe 15 milhões resolverá o problema, em que 
é e por que maneira é que dentro de dous ·ou tres annos nós poderemos 
ter a segurança d,e não ·sermos de outra vez so1icitados a appro:var um 
convenio de novo typo ou m:n 011doss·o de nova especie ! A ajuda ao 
Estado de S. Paulo, já então bem mais depa,J.1perado, pOTqu•e ·além dos 
quatro milhões de francos nos qulites já ·se empenhou, empenha-se no-
vamente em uma eperação em que o seu credito já se sente tão abalado 
que necessita de endoss·o da D nião,. e que necessita mais por uma razão 
p:riva:d:,i do que pela questão de falta dB representação internacional 
allegada? 

Daqui a tres annos, aggravado o phen0meno, ,J!epro:duzida a situa-
ção, um segi,i,ndo stoclc s0brepõe-se ao púmeiro, ci:ue se vae fazer. Dir-
~-ha : o primeiro está em co:ndiç.ões taes, que nem o Estado, nem a 
União são obrigados a vendel-o immediatamente; está pireso a uma 
operação de 1ongo prazo. Muito bem; m,as o segando? 

O 'segundo entr.a em scena e passa a exercer neste momento o 
mesmo rapel que o primeiro exer.ceu na h<Dra em que se n0s veio pedir 
a approvaçã:o de Oonvenio de Taubaté. 

Então começará o segundo acto; e nesse seg1mdo acto se ha de 
querer que alguem intervenha para regularizar a offert~, para regu-
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l"àl'izar a pi·ocura. Nesse momento será necessario novo dinheiro, serão 
necessarios novos capitaes para impedir que a segunda pilha se pre-
cipite no scenario e avFlte os rn•eços, ac·arretando o krack que não poude 
ter log-ar no primeiro acto com ou qual fragor, mail que terá logar no 
ségühdà. 

Vê-oo, portan.to, Sr. Pi·esidlõnte, que a questão continúa a mesina; 
a me3ma esphinge a devorar-nos; a prillc'ipio circumscriptõ o p1'0-· 
blema aos proprios representantes de S. Paulo, agora generalizados 
os prejuízos á totalidade da União, em virtude de allegada solidarie-
dade nacional. Dei:x:emos às entidades officiaes, abstraiamos pur 
instantes da União e do Estado de S. Paulo; digamôs, enti1etanto, 
a'ntes a·e ehti'ar na nova sfaie ·de consid'erações que esse vocabulo 
União significa, isto é, o c'Onjuncto de todos os Estados. Quando se 
diz a Uwião, ha como que uma illusão ·de raciocinio: paTece que se acl'e-
dita na existen'Cia de algum billionario poderoso, morando aqui no 
centro e capaz de abastecel' com os oous recu-rsos todos os comiocios 
desta vn.sta federação. Mas, vamos á lavoura, ao lavra·d:or. Qual é ·a 
situação do lavrador? Em que é que eUa melhora? Em que elle fica 
mais folgado? Essa lavoura, p:xra cujos soffrimentos se solicita a 
nos·sa attenção carinhosa, fica, desde logo, pela propria legislação Te-
gional, llividida em dous grandes grupos: um, o daquelles que podem 
exportar o café; outro, o daquelles cujo café ficrná nas tulhas, des-
amparado de Tecursos ao credito agrícola, sem dinheiro outro que não 
fosse aquelle que resulta, como quaisi tem resultado at~ hoje, da. veE.:da 
dos pi·oprios cafés. Por 'outro lado, esses lavradores passarão a pagaT 
o imposto especifico de cinc·o francos, ouro, por saeca, em vez de tres 
francos, não perdem nos preqos_, que se allega .se teTiam aviltàdo ·e 
teriam {l.escido muito mais si não h01 .. wesse a intervenção concretizadà 
do Convenio de Taubaté e outras _providencias do Esta-do de S. Paulo. 
Mas, por outro lado, aquillo que se lhes dá sob a fórma de accrescimo 
artificial que taes combinaç0es trouxeram para o preço, tiram-lhes 
com outra mão, sob a fórma de imposto, a principio de tres francos 
e d~póis de cinco francos por sacca, em Telação aos cafés ·superiorns 
ao typo daquelle que está taxado de 300 réis por kilo, para não pode-
rem ser exportados. 

Ora, com a ameaça da futura: safra enorme, que está a desabar, 
p0de-se crer em preços àinda mellGTes do que aquelles de que nos dá 
noticia o Relataria do Sr. David Campis·ta, em razã-o de 3$491 por 
10 kilos ·do ty'po 7. Em breve, nesse segundo acto a qne me referi ha 
pouco, com a presença dessa segunda pilha 'de s·accas de café consti-
tuindo o stock: desta ve,z in~erno, póde-se .crer em preços ainda menores; 
augmenfaráo ainda mais os encargos, ouro, da União, no · estrangeiro. 

Estes encargos, ouro, da União vão aúgmentando dia por _dia, 
a desvalorização bem póde attingir outros productos - á borracha, 
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ao cacáo, ao fumo - outros factores que influem poderosamente na 
nossa halança de pagamenfas internacionaes, invertendo, por essa 
fórma, a balança actualmente equilibrada á razão de 15 d. 

Si o cambio vier a 12, facto com o qual podemos conta1'., tanto 
mais quanto ·se allega que · o emprestim-0 actual é necessario para 
amparar o cambio e a Caixa de Conversão, os cinco francos valerão 
5 X 800=4$, ainda mais contTibuindo parn as difficuldades d·o pro-
ducto1'. 

O lavrador, nessas condições, desamparado pela inexis.tencià de 
um banco agrícola, de instituições de credito para se libertar de divi-
das e ter facilidades ... 

O SR. ÜARDOso DE ALMEIDA - O Estado de S. Paulo preoccupa-se 
com isso. Temos vinte e -tantos bo.ncos de custeio rural. 

O SR. BARBOSA LIMA - Votámos aqui um Banco de C1·edito Agri-
cula regulamentado com a maior habilidade pelo eminente Sr. David 
Campista. Poderão dar-me noticia desse bauc-0? · 

Sr. Pres:Ldente, estamos em um paiz de organização bancaria sJi 
gener·is. Muito se discutiram, nessa como na outra Casa do Congresso, 
os ~diversos typos de orp;anização bancaria, tod'Os os- processos vigentes 
nos diversos paizes civilizados, mas chegámos a este rnsultado: não 
ha paiz nenhum de typo bancarío como o nosso. Ha paizes em que 
ha um banco central, tendo em todas as cidades, nas propTias aldeias .. 
nos lagares mais longínquo!?.: snas .succuTsaes, filiaes ; ha um oTgão 
central que emitte, 'de que irradia a vida para todas as regiões neces-
sitadas desse admiravel instrumento de mecanica industrial. 

Esse é um dos aspectos da questão. Ha outro em que, de cidade eni. 
·cida-de, bancos indepei1dentes funccionam em determinadas regiões. 
São como os nossos. Propriamente o s-0ccorro da industria bancaria 
dado ao lavrador, isso não temos. 

O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - Em S. Paulo estão se iniciando 
com gr:mde successo os bancos de cTedito rural. 

O SR. BARBOSA LIMA - Ha, portanto, Sr. Presidente, outros ca-
minhos mais lentos, mais tTabalhosos_, outros recursos que receio bem 
não venham a ser prejudicados pela 1·eincidencia na aventUTa em que 
nos .embrenhamos. Estes, a que se refeTe o nobre Deputado por São 
Paulo, estes não podem deixar de ter os nossos applausos; mas quem 
nos dirá que não se irá tornando impossivel leval-os a cabo, á me·dida 
que nM formos app1'-0ximand-0 do desfecho da catastrophe, para a 
qual caminhamos decididamente, obsecados por esta chimera que se 
traduz no projecto actual ~ ! 

O Brazil, Sr. Presidente, não póde ser esse socialismo unilateral, 
essa eoncepção quasi collectivista da monocultura, esse capitalismo 
official, como raiz da superpToducção, essa pe1·tUTbadora chimera da 
valorização por decreto, .do Estado negociante, cambista, boolc-m\alcer, 
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enleiado i1os bastidores das bo-lsas de café, entre opções e 1·eports, pal-
pites e aventuras, 'SUCceSSOS de azar e decepções que a alta e a baixa 
proporcionam. 

Oom- essa concepção da riqueza nacional enkystada na baga rubra 
dos cafésaes, e assediado pelo phantasma do ·Cambio, o :Srazil será cada 
vez mi;iis o papel-moeda, ·as fina11ças avariadas, o desassocego e a insta-
bilidade. 

O Rrazil póde ser actualmente tudo isto; patriotico, a meu ver, é 
trabalhar para que não continue a ser cada vez mais ísto mesmo. 

H a que cessar o chloroformio dos auxílios á deteTminada lavoura; 
a obcessão tem que ceder. 

Eu n&o vi demonstra:do, Sr. Presidente, que nós não estejamos no 
domínio pleno do pesadello, da obcessão e da chimera. Appello para 
os honrados Deputados, afim de que me demonstrem que esse empres-
timo não só traz remedio opportuno á crise actual, como ainda não 
nos ameaça de dentro em pouco termos, ou •de votaT, nião um empres-
timo de quinze milhões, mas um emprestimo de cincoenta milhões, 
nu de decreta-r a banca:rota do Brazil envolvido na aventura do Oon-
venio de Taubaté! (Muito bem; muibo bem. Protest'o'S. O orador é viv1a-
merd.te felicitado por seus collegas.) 

Veem á Mesa, são lidas, a poia·das e postas conjunctam.ente em 
discussão, as seguintes emendas: 

"Art. O Governo, por intermedio das lega-
Emettdas ções brnzileiras, tornará publico, por occasião de 

operações de credito, em. que se empenhem no 
estrangeil'o os Estados ou as municipalidades bi·azileiras, que a União 
não assume a mínima responsabilidade por taes compromissos, sinão 
quando lhes ·dá expressamente o necessario endosso, em caso autorizado 
por lei federal." 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1908. - Bawbosa Lim'a. 

Ao art. 1. 0 Antes da palavra - garantiT - diga-se: autorizada a, 
sem prejuízo das o:perações de credito de que trata a lei n. 1 . 620, 

de 31 de dezembro de 1906. 
O resto como está (garantir até o maximo nominal de 15. 000. 000 

de libras esterlinas, etc.) 
Sala das sessões, 21 de novembro de 1908. - Bai·busa Lima. 
Substitua-se a lettra D do art. 2°, pelo seguinte: "O Esta-do de 

S. Pa11lo obTiga-se a manter em vigor a lei estadual de 25 de agosto 
die 1908, reguladora da exportação do café, até effectiva liquidação de 
emprestimos, salvo accôrdo com o Governo Federal, na adopqão de 
qualquer outra providencia eni substituição á consignada na mesma 
lei." · 
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Sala das sessões, 21 de novembTO de 1908. - Galeão C.r"1'1Jol,lvoA. 
- Perreira Braga. - Amo·lpho A.zevedo. - Adolpho Gordo. - Citnci-
nato Braga. - Palm.eira Ripper. - Eloy Chaves. - · Altino Arantes. 
- Alvwro de CM-valho. - OarlOs Garoi()). - Albertio Swrmento. ~ 
Francisco Romeiro. - Coita Junior. - Rod1.,i.gues A'lveis! Fillho. --
VcVlois de Castro. - Joaquim Aug'IJ!sto. - José Lo~o. - Cardoso de 
Almeida. - Nogrueira Jaguar~b.~. 

O Sr. Pedro Moacyr diz que a ·duvida que lhe a-ssalta o espirito', 
preliminarmente, ao entrar neste debate, é a da constitucionali-
dade da politica francamente intervencionista da União nos negocioa 
economicos relativos á vida, á riqueza e ao futuro de qualquer Estado 
da Federaçrão Brazileira. · 

Este grave problema ,das relações da União com os Estados no 
regimen fedlel'ativo, bem ou mal, foi resolvido' pela Constituição em 
artigos expli.citos, insophismaveis, que não deixam margem alguma 
á interpretação ampliativa do. poder ou da intervenção federal na 
economia interna dos Estados . .A Constituição no art. 6° delimitou os 
unicos etisos de relações da l[nião com os Estados nos negocios peculia-
res a estes; e a regra .até .agora seguida tem sido a da não intervenção. 
Da lettra e do espirito dos aTts. 5° e 6° da Constituição, resulta que 
toda acção que possa ser exercida pela União, na vida dos Estados, 
é francamente incon,stitucional. 

O caso que se discute é de intervenção indebita, que, a:cceito, poderá 
levar o Brazil política, economica e financeiramente, ás mais desas-
trosas conse('j_uencias. Todos os Estados com o mesmo direito e sob a 
miesma doutrina, poderão appella:r para a União, e não haverá como 
negar a outros o que a um foi concedido. -E é preciso não esquecer 
que a situação dos Estados do Norte não é mais prospera do que a 
dos Estados caféeiros. A crise é a mesma. 

Além disso, estamos no começo de: um famoso regimen, si adoptar-
mos este projecto e a doutrina que delle resulta: a dos monopolios do 
Estado sobre todas as fonte.s da nossa riqueza, producção e trabalho. 

O parecer da Coinmiss&o_, continúa o orador passando a outra 
ordem de considerações, e o nobre Deputado Sr. Oincinato Braga, disse-
ram que os credores estrangeiros exigem: o endosso da União para que 
se possa realizar o emprestimo, porque o Estado de S. Paulo não tem 
nipresentação internacional e porqúe sem o endosso da União os títulos 
de emprestimo não seriam admittidos nas bolsas do velho m1.mdo. 

Discorda dos motivos de defesa ·dessas razões da exigencia, aos 
quàes se associou tambem o nobre Deputado Sr. Ale.indo Guanabara: 
não teem conta os emprestimos, alguns bem valiosos, realizados po·r 
Estados e até por municipalidades, sem que fossem precisa~ a int'er-
venção do Governo Federal e a sua garantia. 
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O emprestimo a fazer-se deve ser dentro dos principias do direito 
civil e do .direito internacional privado. 

Accrescentam que, si a Uniiio, como unica entidade ou pessoa de 
representação internacional, não der o seu endosso, os títulos não serão 
admitti<los á cotação nas _praças e mercados europeus. Isto é inexacto. 
Até agora todos os títulos relativos a outros emprestimos, até de muni-
cipalirbdes de Estados fracos e empobrecid0s, teem tido cotação nas 
praças ela Europa. Assim; com absoll1ta segurança, se póde prever que 
os títulos ele um emprestimo contrahido pelo Estado de S. P aulo terão 
cotação robusta e garantida nos merca:dos europeus, sem que seja ne-
cessario o prévio endosso da União. 

Out.m theoria perigosa vare Tcsultar desta doutrina. Si se admittir 
que realmente o credor estrangeiro tem razão, que o bom principio é 
que nenhum emprestimo deva ser feito por Estados ou municipalida-
des ·sem o endosso ela União, se . terá 0fficialmente interpretado a Con-
stituição num sentido profundamente contrario ao fedel'alismo radi-
cal, até agora existente. Na theoria dos nobres Deputados da maioria, 
qlile são federalistas e intransigentes, a co;nsagração deste principio, 
deve importar muna falsa interpretação da Constituição ele 24 de 
fevereiro. Comprehende-Se que esse ponto de vista possa e deva ser 
sustentado pelo oradçr e outros collegas, mas não pelos que sustentam 
e se batem pelos principias da Constituição que nos rege, salvo no 
e.aso presente. (Apartes.) . · 

Si os Estados, como verifica pelos apartes da.dos, podem contrahir 
emprestimos, ii+clependentemente de toda e qualquer intervenção da 
União, para que .,'levem pedir então o endosso <la União? 

No correr da discussão tem-se dito que S. Paulo pediu esse en-
dosso. 

Não é exacto, e, lendo-se com atte11ção a mensagem do Sr. Albu-
querque Lins, ver-se-ha que elle se limita ·a expôr ao Sr. P1'esidente 
d·a Repnblica a situação do Estado no caso do café, adeantàndo que 
as operações principaes <:1esse emprestimo já estavam ---'- palavra tex-
tual - combinadas. E para este facto chama a attenção dos seus col-
legas: antes dos podere~ ·:federaes se tmem manifestado sobre a opel'a-
çãio, o presidente de S .. Paulo tinha já combinado, resolvido com os 
prestamiatas as principaes condições do emprestimo. 

Mas, como vinha dizendo, não partiu do pTesidente de S. Paulo, 
mas sim do Presidente da. Rep\1blica, conforme se verifica de sua 
muito succinta mensagem. 

O nobre Deputado Sr. Barbosa Lima advertiu que o Presidente 
da Republica, antes de qualquer manifestação do Congresso, não tinha 
competencia para expender opinião favoravel á concessão do endosso. 

Disco11da do seu illustrn , amigo neste ponto, pois entende que G 

Presidente da Republica, corno um dos poderes ,constitucionaes, podia 
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desde logo manifestar sua opinião sobre o assumpto, suggerindo a lei 
que jnigasse mais conveniente. 8i assim entende, pensa, entretanto, 
que S. Ex. não devia ter assumido em primeiro logar a responsabili-
dade deste alvitre. 

O parecer no nobre Sr. Serze<lello Corrêa falla em consolidar an-
teriores operações de cr~dito. Si o endosso deve ser dado para que se 
consolidem anteriores operações de credito, é natural que se indague 
em que foram gastos para mais de doze milhões de libras. 

Quaes ÍOTam essas operações de credito? Como foram applic&das 
essas libras? 

O mesmo silencio observado pelos documentos e pareceres offi-
ciaes, no tocante ás operações de credito já realizadas na Europa, foi 
tambem observado, como regra1_ pelo pareceT da illustrada Commissão 
de Finanças, quanto ás condições :do emprestimo que ora se projecta. 

O presidente de S. Paulo diz na sua mensagem que vae contrahir 
este emprestimo e que já combtnou com os banqueiros as suas princi-
paes condições; o Sr. Presidente da Republica manda uma mensagem 
ao Congreeso dizendo que altas ne0essidades actuaes e o entretecimento 
entre as condições do problema nacional e do problema paulista exigeú1 
esse endosso. 

Nem na mensagem do Sr. Presidente da Republica, nem no pare-
cer da honrada Conimissão de Finanças, encontr_a, entretanto, uma 
palavra síquer que habilite a saber em que condições o emprestimo 
vae ser feito. 

O Congresso Nacional poderá não detalhar na confecção da lei 
autorizadora do emprestimo as condições concernentes ao typo, juros, 
amortizttção, etc.; a -0brigação moral do Poder Executivo federal e 
estadual é, porém, fornecer os dados indispensaveis á critica do Con-
gresso Nacional, para que este saiba si a -0peração é realmente vanta-
josa ou não. Mas o facto é que o emprestimo será feito em condiçõe~ 
desastrosas. (A partes dive1rs10s.) 

E' o quinto ·ou sexto -orador a occupar a tribuna, muitos e muitos 
argumentos e observações foram desenvol~dos, entretanto, nenhum 
ainda disse que a Nação ficará prejudica:da com a discussão ·deste as-
sumpto. 

Discorda. das medidas tomadas pelo governo paulista para obviar 
os males resultantes da superproducçfio do café e que o unico recurso 
de que deveriamos lançar mão seria o já tantas vezes aqui lembr.ado: 
alargar poderosa e efficazmente a área do consumo. 

Aliás isso mesmo foi aito pelo proprio ex-presidente de S. Paulo, 
o Sr. Tibyriçá, na sua mensagem de 1905. 

Verdade é que, dentro de poucos mezes, mudou radicalmente o 
criterio da administraçã-o l)aulista: em vez de promover o maior escoa-, 
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mento do producto, cahiu no extremo opposto - p1'ohibiu o plantio 
do café, como nos ultimos mezes a exportação, além de um certo limite. 

Esta prohibição afigurou-se-lhe um evidente absurdo, por impor-
tar não só um attentado contra todos os principios e leis economicas, 
como ainda uma revolução flagrante das garantias de propriedade, 
consignr,das na Constituição. 

O orador faz suas as considerações adduzidas l1:0je pelo nobre 
Deputado pelo Dis'tricto Federal, o Sr. Barbosa I .. ima, relativamente 
á contribuição inevitavel de um novo e perigosíssimo sboclc de café, 
produzido pelo excesso de producção, oob o limite de .nove milhões de 
saccas, eiltabelecido para 1909 pela lei p'aulista. 

Em S. Pa111o é crença geral que a ·safra proxima attingirá à 12 
milhões de saccas. Sendo assim, tres milhões de :;accas começarão a 
constituir uma nova e co1ossal pilha a desabar sobre o mercado. 

Seguir-se-ão novas safras não inferiores a 12 milhões, segundo 
previsões tambem formuladas em S. Paulo. 

De modo -que, dentro de dous ou tres a1mos, ternmos um stoclc pelo 
menos igual ao de sete milhões, já agora-retid0 para a defasa do café 
no estrangeiro. 

Ora, desde o dia em que ·se produza a constituição de um novo 
stoclc de café, terão desa:rp_arecido ipso facto todas as vantagens, terão 
ruido todos os argumentos em que se baseia a valorização do café, 
assente no actual stocl~ de sete milhões de saccas. 

Acci:cesce que a applicação da lei paulista, estabelecendo o imposto 
prohibitivo de 20 % sobre a exportação, além de um ceTto limite, vae 
c·.:rear. situações profundamente desi.guaes na lavom'.a paulista, porqne 
os fazendeiros paulistas, que tiverem protecção, poderão embarcaT o 
seu café pa1·a Santos a tempo de constituir a somma legal dos nove 
milhões de saccas. 

Os que não forem protegidos ficm·ão com os seus productos arma-
zenados, constituindo o principio desse novo stoclc de café. Certo, elles 
l'ecorrerão aos tribun_aes contra o governo do Estado, para rehaver 
damnos e prejuízos causados pela não exportação, e acredita que taes 
reclamações não deixarão de ser attendidas, em face do que dispõe o 
art. 72 da Constituição. 

(Adverfüdo pelo Sr. PresiiJJente de que a hora está finda, o orado't 
requer 15 miniitos de! prorogaçã,o, e, consulhawa a Gamara., lhe é c·on-
cedida.) · 

Observa, no estudo que faz do parecer da Commissão de ·Finanças, 
que ella é a primeira a assignalar no seu tratado os perigos e a fragi .. 
lidade da operação que &e projecta. 

Diz textualll!ente o Earecer: 
"De outrn Ja.ao, como a nova safra nãO" é pequena, como não di-

mi.nue a producção e parece aind-a se conservar na altura das que teem 
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o consumo, vê-se qem quã'O inseg1na foi a primitiva operação e a me-
lindrosa p0sição em que está hoje o Estado de S. Paulçi, reflectindo-se 
o perigo sobre a situação financeira da N açã-0." 

Vê, pois, a Camara que as causas aponta.das pelo nobre relator 
do parecer, como geradoras da crise em que se debate o Estado de São 
Paulo - é S. Ex. o primeiro a confessar - ainda subsistem. Si estas 
causas Bubsistem, isto é, si as safras não foram reduzidas, e sim muito 
volumosas, si não augmentou em proporção conveniente o consumo· 
de café, si outras medidas· de propaganda e de valorização não foram 
tomadas por uma acção c0njuncta dos Gove1'nos Federal e estaduaes, 
como o pare.cer assignala, claro é que as novas operações serão tão 
des'astrosas, tão inseguras, tão :falliveis, qu:mto foram as anteriores. 

Eis pór· CiJ.Ue o illustrado relator não se limitou a offerecer á con-
. sideração <la Camara uma solução unica do problema e habilmentti 
offercceu ao nosso criterio as duas pontas ·do dilemma, dizendo: 

"Deante do quadro presente, isto é, deante de um stock de ce1'ca 
de sete mílhões de saccas de café, warrantadas, a diversos prazos cur-
tos, a consignatarios por adeantamentos feitos, que sobem a libras 
12. 7'07. 074-9-5. dous caminhos se offerecem: ou o Estado de S. Paulo 
abandona esses· cafés ás exigencias dos que lhe adeantaram os recur~. 
sos, e a venda desol'denada que se ha de dar, aggravada pela safra que 
ahi vem, deprimirá enormemente os preços em mais talvez de 50 %, 
q que para o rnferido Estado acarreta prejuizos e uma situação cuja 
gravidade não se póde medir, arruinando-lhe a lavoura, ptoduzindo 
profunda crise economica e compromettendo no sorvedouro voraz do 
deficit a vida financeira do mesmo Esta.do, isto sem fallar na reper-
cussão que esse facto trará á vida economica de toda a Republica e 
á vida financeira do Governo Federal, p_?is tal estado de cousas gerará 
uma espantosa teducção nas rnndas foderaes, desde. que decresçam _em 
porcentagem tão avültada recursos de exportação, desapparecendo por 
completo os saldos entre os valores exporta.idos e os importados, saldos 
que todos sabem já teern sid>o presentemente fundamente diminuídos; 
ou, conforme o presidente de S. Paulo, a União dá a garantia ao em-
prestimo de 15. 000. 000 de libras para sahir esse Estado da precaria 
situação em que está, emprestimo que deve ter largo pra.zo para per-
mittir nguardar-se occasião conveniente para a venda dos cafés em 
stoclc, de modo a não se dar a baixa dos preços e se evitarem todos os 
prejuizos e perigos que a Oommi~·são vem de descrever." 

Aasün, é o propTio ·parecer qne nos está apontando dous caminh0s. 
O primeiro, o da liquidação immediata, a todo risco, das anterio-

Tes operações para a pretendida valorização do café, poderá talvez 
importai~ em ·muito menores prejuizos, mesmo que sejam elles encam-
pados pelo erario federal, do que aquelles que ahi vêm no bôjo não 
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sómente ela actual operação projectada, como de muitas. outras que 
serão inevitavelmente produziªas, pelo desastre do Oonvenio de Tau-
baté, pela in.sufficiencia <lo emprestimo de 3. 000 . 000 já votados e 
:pela . ~tfic~en.cia que se verificará do novo emprestimo pata <lebellar 
a crISe. 

N<õste p0nto o orador accentúa a profunda divergencia em que 
e1>tão o parecer da honraé}.a Commissão de FinaJíl.ças e a defesa do pro. 
jecto hontem produzida pelo Sr. Deputado Alcindo Girnnabara, con-
cluindo por a.ffirmar, c0mo se infere <los argumentos do proprio rela-
tor, qrre o pa;recer de S. Ex. é a mais formidavel condemnação do 
endosso ao ernprnstimo que se pretende contrahir. 

O ora.dor tem a.s xnais sérias duvidas sobre a solidez das garantias 
dadas ao 'emprestimo p.rojectado. 

Estas garantias são o stock de se~;e milhões de saccas e 0 producto 
de sobretaxa. 

A lavoura de café, segundo confissão de orgãos competentes, será 
reduzida ás mais precarias e afflictivas condições. 

Supportar a sobretaxa de tres francos já lhe era difficil; suppor-
far a &obretaxa de cinco francos é uma tortura que não poderá ser 
tGleracla por mais de dous ou tl'es annos. 

No Ih'.ario PopitJlar de S. Paulo foi publicada uma carta interes-
sante, em que o entendido fez o calculo de qi,1anto poderá ganhar o 
lavrador paulista no actual regimen tributario. 

Pagos as quotas, en,saccamento, expedição, armazen:;igem, commis-
satio.s, etc., a sobretaxa de cinco francos e outros imp.ostos, restava 
para o lavrador o lucro de 50Q réis por sacca ! Isto não foi contestado. 

Não sabe si os lavradores de S. Paulo, para os qu~s se está i;ien.-
sando trabalhar. com estliJ,s ·medidas, poderão supportar dUTante mais 
de dous ou tFes annos esta sobretaxa d.e cinco francos. 

P0rtant0, o honrado relator ·da Oommissão de Finanças julga fal-
livel .esta. base, que é a gaJJantia do emprestimo que, no paragrapho 
unico dro art. 1°, dj,z: "·N0 caso de deficiencia do prod•ncto da sobre-
taxa de cinco franc0s, o Estado de S. Paulo ficarA obrigado a entrar 
com a importancia para o pontual cumprimento do serviço do referido 
e:mprestimo". 

V crificada esta insufficiencia da sobretaxa de cinoo fraMos, o 
que 'é provavel, em vista dos terríveis onus que estão pesando sobre a 
lavoura de S. Paulo, como po·derá o Estado concorrer pontualmente 
para o serviço ào emprestiJ.1Jílo, que se projecta ~ 

( A.dverfJido novamerri.te o orad'o'f' pelo Sr. Preisidente, de que a hora 
da prorogar;ão já foi e::cC'edida, a seu requer'Ímiento, a Oamc&rar concede 
uma segiwiclla prorogação- de 1 O rninutos.) 
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O Sr.. Pedro Mo•acyr (continuando) agradece · a benevolencia da 
O amara. 

Verificada a insufficiencia da ·sobretaxa de cinco francos, a situa-
ção que se desenha, nos termos do :parecer, é a mais vaga possível. 

Diz o paragraph-0 citadô: 
"0 Estado de S. Paulo fica obriga.do a entrar com a importancia 

necessaria em tempo proprio para pontual e exacto cumprimento do 
serviço do emprestiino." . 

Nós sabemos de que naturez-a é e poderá ser esta obrigação, e 
mais ainda com a exigencia do cumprimento dessa obrigação contra· 
hida pelo Estado. 

No caso de s. Paulo não poder cobrar a sobretaxa dos cir.J.CO fran-
cos, é porque chegou a uma situação grave e delicada de tal ordem, 
que rião terá recursos de outra especie de que lançar mão para cobri1· 

.as necessidades do serviço do emprestimo. 
Toda a honra, todo o interesse moral e material do governo e da 

população de S. Paulo, está exactamente en tranchant la chaivr: isto é, 
cortar nas proprias carnes para que nunca deixe de ser .cobrada esta. 
sobretaxa de cinc-o francos, que é a garantia suprema do emprestimo. 

No dia em que se verificar isto, é porque realmente elle se achará 
em ·Condições de extrema penüria e não terá outros recm'sos, nã·o terá 
outros impostos, outras fontes de receita de. que lançar mão para cobrir 
o serviço do emprestimo. _ 

Vê, pois, a Oamara em que situação nos vae .cqllocar este projecto. 
Si o Estado não t iver renda, si não puder mais lançar impostos, 

si a União ficar reduzida ás condições que muitos desde já prevêem, 
não é de concluir que a adopção do projecto em debate Tepresenta um 
verdadeiro eno ~ 

Em outro artigo do projecto se estabeleceu que o Esta.do de S'ão 
Paulo se obrigará a manter em ·vigor a lei de 25 de agosto de 1898, 
reguladora da exportação do caf_é, e que esta obrigação só poderá cessar 
quando tiver sido completamente Tesgatado o emprestimo. 

Ouviu dizer, na intercOTrencia ·de outTos discunos, p1·oferido8' 
nesta Casa, que sendo esta lei base de um contracto bilate1"al, que 
se vae formar entre o.s prestamistas e o governo de S. Paul0, assistido 
pelo da União, não poderá ser alterada a sobretaxa dos cinco francod 
consignada no projecto. 

O o.rador tem duvidas mu"ito sérias sobre este ponto. 
E ste artigo do projecto vai ferir de frente a autonomia ou so-

berania do Esta;do de S. Paulo, representa·do pelos seus ·orgãos rn-
gulares e .competentes. E ainda que a creação desta sobretaxa não 
derive de lei annua, mas estej a contida numa lei especial permanente, 
nada impede que uma nova legislatura·, representação directa da sobe-
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rania do Esta·do, a qual é inconh,astavel, infiscalizavel, illimitavel, 
modififque a sobrntáxa. 

O projecto ainda autoriza o Governo a adaptar, além das garan-
tias estabelecidas no art. 2°, todas as que entenJer necessarias e decor-
ram da natureza da operação. 

O nobre Deputado por Minas, ao rompei· o debate, accentuou, 
muna interrogativa de afflicçã,o, que esse artigo devia ser redigido de 
outra maneira. 

Seria mais curial que ?- Camara fosse iniciada no conhecimento 
exacto dessas outras garantias que o emprestimo póde ter. 

Evidentemente é isto que deveríamos exigir como pode·r fiscal, 
por excellencia, em materia de laboração, de finanças e credito, infor-
mando o Poder Executivo quaes êlio as ·garantias que decorrem da na-
tureza dessa operação. 

Todos comprehendem que podemos chegar a consequencias muito 
perigosas com esta concessão illimitada ao Poder Executivo. 

Até onde poderemos ser arrastados por esta facilidade insidiosa 
do art. 3°? 

Amanhã ou depois, verificada a insufficiencia de outras duas bases 
do emprestimo, que são o producto do stoclc de 7 milhões de sacca:'I, 
e a sobretaxa de cinco francos, o Poder Executivo, plenamente auto-

. riza·do pelo art. 3° da lei que vamos votar, dará em garantia deste 
emprestimo cousas, haveres, o que constitue u~ verçladeiro pe-rigo, um 
desastre, uma calamidade nacional! 

E, nesta occasião, Camara e Senado não terfo .o diTeito de dizer 
~ q1ie não cuidaram.· 

Vai concluir. E'm 3ª discussão terá opportunidade de occup.ar-se 
novamente do assumpto. 

,Lembra á Camara que o illustre Deputado pelo Estado de S. P .aulo, 
p Sr. Cincinato Brag·a, ao fechar brilhantemente o seu discurso em 
de.fesa do projecto em debate, recordou a attitude leal e carinhosa. do 
vassallo antigo· que, desprezad.o, maltratado, desattendido pelo seu rei, 
declarou que appellava d'el-rei ·dormindo para el-rei acordado. 

Parodiando, S. Ex. disse quo appellava do Brazil dormindo parn 
o Brazil acordado. 

Si ha um homem que não tenha nem um resquício de má vontade 
pa1'a o glorioso Estado de S. Paulo, si ha um homem que deva con- · 
fessar alto e bom som que deve a formação de seu espírito e os melho-
res dias de sua mocidade áquella gloríosa terra, é o orador. 

Votará contra este _projecto porque, votando contra elle, vota pelo 
verdadeiro interesse da Patria, pelo verdadeiro interesse da Republica, 
pelo verdadeiro interesse do proprio S. Paulo. 

Pede licença ao nobre Deputa-do paulista para, por sua vez, paro-
dim· a sua proposição ap:Rellando, com todas as energias e com toda 



= 

a serenidade do seu patriotismo de Tepublican'O, de S. Paulo :da hora 
presente, encafuado na formidavel obcessão do Convenio de Taubaté 
e de suas consequencias, desesperando, agitando-se, bnicej alíl.do impo-
tente no meio das difficuldades creadas por este plano, tão seductor 
á primeira vista, tão desastroso em fundo, appeUando ·de S. Paulo 
obstinado, obsecado, :da h0ra actual, para o S. P al!llo que o ora.dor 
conheceu, para o S. Paulo que todos nós conhecemos, e para o Sã,o 
Paulo modera·do cordeiTo, trabalhador, amigo da lei, da paz, da polí-
tica, systematica, do trabalho., pt.wa o S. Paulo eonservador, inimigo 
da aventura. (1vfoito bem; muifo bern. Pialmas n.as galerias. O orador 
é vivamente abraçarJ,o e1 cumprimen/}a,do p~los collegas p1·esentes.) 

O Sr. Pe·reira Lima (*) -· Sr. Presidente, 0 illustTe Deputado 
pelo Districto Federal, Sr. Barbosa Lima, quando proferiu o seu pr~
meiro e eloquente discRrso sobre o emprestimo de 15 milhões esterli-
nos para o Estado de S. P aulo, fallou. antes pela O'l'dem e suggeriu a 
opinião de que os membros da 00mmissão de Finanças, que haviam 
assignado o parecer, declaraRdo-se um vencido e outro com re.stricções, 
deveúam explicar os w otivos que os levaram a se pronunciar assim 
sobre o nssumpto. 

O meu c0llega da Oommi,ssão de Finanças, o distincto Deputado 
por P ernambuco, Sr. Julio de ;Jl/.[ello, que só assignou · vencido, não 
précisa dar explicações de. seu vot0, estando claro, pela sua propria 
declaTaqão, que é radicalmente infenso ao _mesmo projecto e t-erá de 
votar CO'ntra elle; nã0 me acontece, porém, 0 mesmo, porque, tendo 
assignfüdo o pareceT ·apenas com restrix~ões, prncis0 dar as razões que 
tive parn procee!l.er po.r esta fórma. 

Vüu satisfazeT, po-rtanto, o pedido do ilfostre Deputad0. 
Pqr occasião de ser lido, no seio da Oommissão de Finanças, o 

parecer sobre o importante projecto do illustrado relator, Sr. Serze-
dello Oorrêa, manifestou á Oommissão, de accôrdo com dous distinctos 
representantes de S. Paulo, a OJ>'in.i-ã:o de não sel' dem0rad'a a discussão 
e de votar-se 'immediatamente o parecer. · 

De pleno accôrdo com este alvitre, püi' comprehencler que assum-
pto de tal 01,dem não podia e nem devia no momemfo actual soffi'er 
demo1·a, observei, entretanto, que me parecia ltaver contwdicção ou 
pelo men.os confusão nos paragraphos referente_s ás clausulas da,s ga-
Tantias dadas ao GoveTno da URião pelo endosso do emprestimo; pelo 

( *) Discuuso p.roferiido n a .hora .àio €Xpediente. 



-131-

que, não querendo emba.1-açar a votação do parecer, assignaria o mesmo 
com restricções, reservando_ assim o direi.to de prontmcíar-me depois 
de mai.s amplo esclarecimen.to. · · 

Devo ainda dizer á Oamara que na mesma occasião se suscitou 
uma duvida entre o relator da Oommi.s$ão e um dos distincto& Depu-
tados por S. Paulo, dive.rgindõ este sobre uma das obrigações mencio-
na:das para garantia do emprestimo dos 15 milhões esterlino.s. 

Nestas condições, tendo votado pelo Oonvenio de Taubaté, 0 qual 
aliás nunca se veiu a realizar, entendendo que o Govemo não se póde 
desprender Çlos elevados interesses lig.ados a esta magna questão, in-
teresses que são o::; da Nação e que a situação critica em que se acha 
a lavoura do café, a nossa princip_al producção, influe es,;encialmente 
no equilibl'io dos nossos orçamentos, não soffrendo S. Pàulo sómente, 
mas todos os Estados, à.a crise tr~nnenda, que pesa sobre todo o paiz, 
eu não podia ser contrario ao projecto e nesse sentido manifestei minha 
opinião favora'Vel. 

Mas, não podendo discutir o parecer quando sé procedeu á sua 
leitura, julguei que o devia assignar com restTicções, para solicitar 
depois esclarecimentos sobre as garantias dadas ao Governo da União. 

O assumpto precisa ainda, no meu modo de entendei·, de ser escla-
1:ecido na pai:te referente ao paragrapho unico, lettras O e P do pro-
jecto. 

Na lettra O se diz que, si por qualquer eventualidade o Estado de 
S. Paulo entender de conveniencia reduzir o imposto sobre a export!J.-
ção do c_afé, o qua,l está pesando enormemente sobre a classe da lavoura, 
essa diminuição não poderá affactal' a sobretaxa de cínco franco s esta-
helecida, ·que permanecerá inalteraida; iíão podendo o Estado dispor 
della, mesmo que sua cobrança seja superior ao pagamento dos juros 
e da amartização do capital, pol'qne o excedente ficará para os annós 
seguintes. 

Pela lettra D obriga-se o Estado de S. Paulo a manter em vigor 
a lei estadual de 26 de agosto de 1908, reguladora da expvrtação do 
café, só podendo. cessar esta obrigação depois que o emprestimo tiver 
sido completamente esgotado. . 

Assim, pela lettra O o Estado péde reduzir o imposto de expor-
tação do café, emquanto que pela lettra D fica obrigado a manter a 
lei que regula a mesma exportaç.ão. 

Ora, a bancada de S. Paulo apresentou uma emenda, substituindo 
a lettra D do art. 2°, que t.raz ainda mais -confusão. E' a St1guinte: "O 
Estado de S. Paulo obriga-se a m.anteT em vigor a lei estadual de 2,5 
de agosto de 1908, Tegulacilora da exportac;;ão do café até effect iva liqui-
dação do emprestimo sob accô;rdo . .. " . 

O 81{. GALEÃO ÜARVALHAL - Salv;o accôrdo e não sob accôrdo. 
O SR. PEREIRA LIMA - Era um ponto discutivel. 
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O Si~. GALEÃO CARVALHAL - Houve erro na impres,são. 
O SR. PEREIRA LIMA ( cont'i?i>uandJo a lêr) - " ... salvo accôrdo 

com o Govel'no Federal na ado12ção de qualquer outra providencia, em 
substituição á consignada na mesma lei," 

Não faço questão da palavra, mas o que se ·conclue da emenda 
é que ainda é· possível por um accôrdo feito com o Governo da União 
que não ~ verifique a garantia especificada na lettl'a D do projecto. 

O S.R. GALEÃO CARY~LHAL - Refere-se essa emenda á limitação da 
expol'tação; não é uma questão de garantia.-. 

O SR .. PEREIRA Lnf.A - Creia o nobre Deputado que não tenho 
outro interesse sinão o de esclarecel'-me. 

O que pretende a lettra D é que a sobretaxa seja sempre cobrada 
e bem assim os impostos estaduaes, até a solução definitiva do em-
prestimo·; a emenda, porém, modifica esta disposição, consentindo na 

. diminuição ou alteração da cobrança dos ' impostos e por conseguinte 
na garantia do emprestimo. 

Pelo projecto o Estado de S. Paulo obl'Íga-se a entTegar ao 'Go-
verno da União a sobretaxa, emquanto não se realizar o ultimo paga-
mento do emprestimo; pela emend:a poderá haver -um aéc_ôrdo em que 
Se altere de qualquer modo esta disposição, exclµiµdo-se o Congresso 
de intervir na indicação da garantia para o endosso pl'estado pela 
União. 

·o SR. GA,:&EÃO CARVALHAL - - Não, senhor; a emenda l'efere-se 
á parte em que se trata da limitação ao emprestimo. 

O SR. PEREIRA LrMA - Não tenho outro proposito sinão satisfazer 
a suggestão do nobre Deputado .Pelo Districto Federal, declarnndo com 
franqueza o motivo por que assignei com restricção o parecer da 
Oommissão. 

Terminando esta ligeira explicação, .direi que, ainda quando ou-. 
tras considerações não me levassem a votar pelo projecto, ba.staTia 
esta, capital e suprema, e é que_, pelo systema federativo que nos rege, 
a União não póde desprender-se dos interesses estaduaes. 

Peço Jicença para, ao terminar, recoTdaT uma disposição da Con-
federação dos Estados Unidos, de 1778, pouco depois da proclamação 
de sua independencia que exprime bem o .pensamento do systema po-
lítico federativo: 

"Pelo presente os ditos Estados entram individualmente em .uma 
liga de amizade reciproca pai·a sua defesa commum e segurança de 
suas liberdaides e. bem-estar geral mutuo, obrigando-se entre si a auxi-
liar-se um ao outro contTa toda violencia ou ataque que se lhes façam 
collectivamente ou a alguns delles por motivo de religião, soberania, 
commerr.io ou qualquer .outro pretexto." 

Na conjunctura actual, Si:. PTesidente, ·si o Governo da União se 
mostl'asse indifforente e não tomasse uma providencia, em rnlaçã-o ao 
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pedido do Estado de S. Paulo, entendo que praticaria um erro grave: 
e talvez um crime. 

Tenho dito. (111uit'o bem.) 

O Sr. Serzedello Corrêa (movimento de attenção) - Coube ao-
obscuro Deputado por Matto Grosso a tal'efa de relatar o projecto 

2ª 'dilscussão 
1d o projiec.to 

de lei em que se autoriza o Governo Federal a dar O· 

seu endosso aÔ emprestimo de 15. 000. 000 este1·li-· 
nos, que S. Paulo vae contrahir para dar soluçã0< 
final á valorização do café. Desde logo,_deante d'a 

cifra avultada .do emprestimo, ante os onus reaes que já tem a Uniãoy 
procurou o o·ra1dor estudar a questão sob todos os seus aspectos: 1 º, deve 
a União vir em auxilio do Governo e do Estado de S. Paulo? 2°, póde 
fazel-o sem ferir vitaes interesses dos demais Estados da Federaçãol 
3°, fazendo-o, até que ponto vão as suas responsabilidades? São ellas 
de facto nominaes pelas garanti as que dá o Estado de S. P.aulo ou, 
pelo contrario, importam em effectivo sacrifício ao Thesouro Federal?' 
4,º, a operação que vae fazer o Estado · é conveniente no presente? De 
futuro será util, efficaz, afastando de vez a crise? 

Do exame :dessas questões, que em genese estão esboçadas no pare-
cer que lavrou e que viu acceito sem restricções pelo Governo, a quem 
procurou ouvir, e pelos honrados collegas da Commissão de Finanças· 
em sua maioria, que o subscrevem, resulta a cada um de nós brazileiros-
a obrigação ou de dar o seu voto a esse projecto, ou de recusal-o como-
inconveniente, sendo imperioso dever então dar-lhe succedaneo capaz: 
de afastai· os perigos que ahi se desenham no horizonte da Patria. 

Póde a União recusar ao Estado de S. Paulo o seu auxilio, já 
não diz moral, mas real1 de co-participação nos sacrifícios que a 
questão do café está a exi.gir? 

Quem, senhores, com o conhecimento .do assumpto, será capaz-: 
de affirmal-o? O café entra em mais de metade, em muitos annos, 
por cerca de tres quartos do valor exportavel com que todo o nosso· 
vasto paiz adquire essa série de utilidade que caTecemos para viver 
e paga essa série de despezas que fazemos no exterior. Quer isso dizeI" 
que mais de metade da renda total de nossas Alfandegas quasi tres-
quartas partes dos Tecursos que temos parn a vida interna e externa 
da União, o temos por causa da exportação do café . . Desvalorizar essa 
producção é difficultar a importação, é diminuir nos mercados de· 
consumo as condições da offerta do que consumimos, encarecendo ff 
vida; é reduzir ·as rendas ou Tecursos com que custeamos. todos os ser-
viços, isto é, paralysar o nosso progresso, abrir o deficit' em nossos 
orçamentos, · aggravar a situação da nossa moeda, deprimindo-lhe o-
poder acquisitivo; é, emfim, trazel' de norte a sul, do Rio Grande ao" 
Acre uma atmospheria de amarguras, de oppressões, de soffrimentos,.. 
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-que affoctam o capital e o trabulho, o Estado e o municipio, o com-
·rnercio e a industria, o lar, a Patria inteira. 

Si da desvaloTizaçã.o da pToducção do café resultam males que 
affectam a toda a Nação, a toda a feder1ação, .a toda·& as cellulas do 

,,1osso oa·ganismo social, desinteressa-r o Estado Federal dessa questão 
:não é um eno - é um crime; não é o esquecimento do dever e da 
.-missão que no Estado . moderno todos os aggrega·dos. humanos, sob a 
egide da civilização, entregai.u ao Poder Publico, - é a confissão de 

-'qUe esse Poder Publico é uma inutilidade porque nem ·a missão do 
genàwrme póde ter, e é capaz de ter, qual a de defender !a propried!ade 

:e as condições de vida que cada povo, como cada cidadão, precisa ter 
-para trabalhar, viver e aprefeiçoar-se. 

O i!rande eno commettido nesta questão está justamente neste 
"facto. Não cuidaram em tempo, Governo Federal e governos estaduaes, 
. do assumpto, especialmente no tempo em que medidas de previdencia 
.•e de cautela podiam e deviam ser tomadas. Um:;i_ producção que crescia 
de anno para anno, que era constituida de genero que não é de indi&-
pensavel necessidade á alimentação,, cujo valor depois de 'uma alta 
-excepcional começava a declinar ante safras que se avolumavam, 
-aevia, mesmo quando c.ssa producção não .fosse o forte vigamento em 
que as%ntava o organismo nacional, chamar para si os cuictados dos 

.-poderes publicas federal e estadüaes. Não pensa como o eminente 
'Deputado por Minas, o Sr. Oalogeras, que as crises economicas ou 
•financeiras, na sua fatalida:de e ,nos seus resultados_, sejam como os 
terremotos Tevoluções que abalam as entranhas da terra. E stes esca-
pam á acção do homem, estes são gerado·s por causas geologicas e 
-foTças que o home1ill ];];ão creou, que elle não domina, que e1le não é 
>Capaz de reproduzir. As nrimeiras não : são factos de sua vida. de sua 
acção, da direcção de seu trabalho e é hoje, graças á sciencia: é hoje 

·possivel prevel-as, medir-lhes a extensão, acompanhar-lhes a direcção, 
circumscrever -0 seu raio de acção, domi'nar e dar direoção ás forças 
-que os rreaTam,. de mo;do a evitar males e perigos, exa:ctamente como 
airigindo as correntes da agua que Üahem sob a acção d:a gravicllade, 
·s.e evitam a inundação dos valles e a destruição das pla:nt:ações. Etn 
'tempo, por ma.is qu.e clamasse o orad:or desde o inicio da crise, nada 
·se fez, e qu.a~do se cuidou de fazer, qu:ando as medidas de previdencia 
_·que dilatassem o consumo e evitassem o crescimento da producção não 
podiam mais ter conEequencias pToximas e de apreço, o Estado de 
·s. Paulo, só e isolado, como quem tem. o dever de defende!' a vida, 
·começou a lutar , esquecida a União, esquecida a federação, - que 
·nessa luta , si · o E stad-0 de S. Paulo defendia do organismo social bra-
·zileiro o~ · braços, o·s braços bemditos que laboraram a terra, que fize-
ram de$se Estlado uma nação, que tTouxeram tres quartas partes dos 

:;recursos com que a União defende o territorio nacional pela honra 
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da bandeira, que o exercito guarda ·e o povo ama, recursos com qu~ 
a Uniãci defende a integridade de nosBJas costas pela manutenção ·da 
marinha, que é nosso orgulho e trndição viva de nossas glorias, tres 
quartas partes dos recursos com que alimentamos a nossa vicfa, incre-
mentamos o nosso progresso, esse E·stado, mais do que os braços estava 
a defellder porque defendia o coração <l!a Republica, centro de onde 
irradiam as grandes . forças que fazem viver, crescer e prosperar toda 
a Federaç:ão. · 

Devia a União vir em auxilio de S. P.aulo? Sim, devia; devia, 
porque a questão do café era antes d.e tudo uma questão nacional; 
-:- era uma questão que, si interessava S. Paulo direetamente, .dire-
ctamente interessava a tod·o o orgallismo nacional, a todo o paiz, a 
toda a H.epublica. Quem ha capRz de contestal-o? Quem ha capaz de 
affirmnr o contrario? E assim proeedendo, longe de prejudicar os 
demais EstJados, ·longe de ferir interesses delles, a União não fazia 
sh1ão amparar esses Estados, defender os interesses da grande colle-
.ctividade brazileira. 

Senhores, dizia escri:ptor ·de meritó que o Estado é uma grande, 
força moderna que tira um poder de acção da unidade da raça e das 
crenças, dos poderes publicas organizados, de um conjuncto de leis 
a que obedeçam todos os cidadãos , e que assegurem a ordem, a justiç.a 
e a liberdade, e da communhão dos interesses mateTraes. E' hoje nessa 
communhã.o de interesses mateT!~es que está o grande vigamento em 
que a unidade' da Patria se apoia e assentá. E quando essa commu-
nhão é tal que todos vivem em mais de metade da vida de um, progl'i-
dem em mais da metade .do seu progresso, por eff.eito dos elemento~ 
de ·alimentação que um Estado só e.rêa, desenvolve e defend<e, é preciso 
yer nesse Estado mais do que . um irmão, é preciso ver nelle alguma 
cousa que se compara á luz sem a qual não podiam existir as grandes: 
arvores, como sem ,9 trabalho paulist·a não seriamos 'ª grande nação que 
somos. (Apoiados repetidos.) 

Examinemos, porém, a questão no terreno do facto actual. Dei-
xemos de l ado . a questão abstracta e em these, mas encaremol-.a no· 
terreno concreto do empréstimo actu.al: 1°, deve a União auxiliar o. 
Est'wdo pe~o endosso? 2", esse endosso póde ·~r dado sem fe6r interes-
ses dos demais Esta,dos? 3°, ·até que ponto vae a rnsponsabihd·ade ·da 
União? o endosso é nominal ou. ha perigo em que o Estado pão possa 
Íf}zer o i'erviço da divida que vae contrahir? 4°, a operação é. conve-
niente de futuro, afastando ·de vez :a crise? 

Deixará pa1'a o fim o exame da 4ª questão, de tod.fts ·· a mais im-
portante, a mais momentosa, é aquella que deve desafiàr todo o nossO' 
es.tudo e exame. · · 

Em seu parecer já -disse: a União póde negar o encfosso. Nesse 
caso o emprestimo não se fará. Então dar-·se-ha fatalmente o seguinte= 
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:a safra que ·ahi vem, que é avultfüfo, reunir-se-ha em ·concurrencia na 
venda aos sete milhões em de12osito, sem fallar no deposito mundial 
existente. As condições de offerta crescendo assim espantosamente, a 
especulação imporá aos cafés -da safra os preços minimos que quizer. 
Ninguem, é certo, poderá dizer quaes são esse·s preços, mesmo quando 
não se dê a venda desordenada dos cafés em stock por effeito das 
-Operações que fez o Estado de S. Paulo. O que todos sentem, poTém, 
é que esses preços serão talvez de mais de 50 % menos do que são 
hoje. E então, mesmo vendendo o nosso café, temos a ruina da lavoura, 
temos o preço de venda inferior ás despezas de producção, o trabalho 
-agricola desorganizado, S. Paulo arruinaido, a União com extraordi-
·nario desfalque em suas Tendas, deficit avultado no orçamento, escas-
sez de letras e depressão cambial, reducção de import•ação e cares·tia 
de vida. Ahi nem valerá baixar diTeitos de alfandega, nem valerá dei-
xar entrar livre de direitos a mercadoria estrangeira, poTque esta não 
yirá, desde que não ha dinheiro, isto é, a letra de ca:qibio, para pagal--a. 
Com o emprestimo, isto é, com o endosso da União, à situação é outra 
- os preços do café, mesmo ante a nova safra, que não é pequena,_não 
ca:hirão, e na pi:iior das hypotheses paTa o Estado haverá tempo para 
cuidàr-se da crise, procurando todos os meios seguros de' resolvel-a. 
Si -0s males presentes são afastados, póde-se dizer que, na peior das 
hypotheses, o ' Estado, perdendo esse café em deposito, teTá sobre si 
mais o onus dos 15. 000. 000 esterlinos cujos seTviços · ·são attendidos 
com a Fobretaxa de cinco francos, onus a que o EstadQ de S. Paulo, 
dentro <le uma vida de economias e prudencia, póde suppOTtar, liber-
tando-se ·delle em prazo :q.ão muito longo. Si os cafés em stock pude-
rem ser vendidos, mesmó pelo preço ,actual ·ou pouco abaixo, então 
a pouco, muito pouco, se rnduzirão o sacrifício e prejuizo do Estado. 
Em qualquer hypothese, porém, os onus só poderão incidir sobre a 
União si houver um cataclysma para S. Paulo, cujo progresso, ainda 
agora ,attestado na Exposição, demonstra que seus . recursos, seus meios 
de progi:esso, já não são os de um Estado, são os de uma nação. Di1•ão 
os nobres Deputados como teem dito: "não resolveis a crise, a aggra-
vais, ,;eem ahi novos stocks e tudo vae Tecomeçar.'1 Mas, senhores, qual 
é o remedio que SS. EEx. apresentam hoje? Deixar que se opere o 
lan;ssez faire; deixar que a crise se rnsolva por si. P.ois bem: nós dire-
mos que nesse caso S. Paulo perderá hoje mais de 12 milhã'es 'esterli-
nos si os .cafés do stock nada derem, ou perderá a differença entre o 
que derem e o total em dinheiro que pediu pan a operação, mas n~ó 
evi~ará a venda desses cafés, não evitaTá o prejuizo enorme do baixo 
preço <los cafés da safra que tiver de vender, não evitará a repercus-
são que este facto terá sobrn toda· vida economica e financeira da 
União como federação, e ·da União como thesouro federal. Si depois 
da operação, nova crise vier, nã'J tiver sido evitada, tive1· de ser resol-

' ( 
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vida pelo processo sabio, salvador dos nobres Deputados - que se 
dará então? O Estado não póderá vender o sfJock, de sete milhões de 
saccas ·que tem, terá o prejuízo total dos 15. 000. 000 esterlinos, é certo, 
mas a crise ficaTá circumscripta a S. Paulo - pelas cautelas da lei 

em discussão. Sem os 7.000.000 do stock que responde pelo emprestimo, 
sem a possibilidade da venda dos cafés em excesso pela vigencia . da 
lei pau1ista sobre a exportação, a crise se ha de circumscrever a São 
Paulo. 

·Reparae bem, senhores, que impugnastes o ·projecto e que pedis 
que indiquemos ·a sua utilidade, reparae na argumentação· que vos 
offerece o orador. Tendes apenas um processo para resolver a crise. 
Tres homens de valor, tres intelligencias de escól, não encontrastes 
ou.tra solução sinão a d·a inercia, ·a de dei:imr que tudo se resolva pela 
acção espontanea do tempo, perecendo os fracos, salvando-se os fortes, 
- não tendes outra solução sinão a do laÁ!ssez passe1·. 

Mas appliquemos a vossa medicação ao presente e appiliquemol-a 
ao futuro, si sobrevier nova cTise, depois da nova operação que vae 
fazer o Estado de S. Paulo. As consequencias são as mesmas? Não, 
mil vems não. 

Na hora presente a a_pplicação dessa therapeutica que pouco custa 
é o lcralJ, é a ruína do EstadoJ é o seu trabalho desorganizado com 
uma funda repeTcussão .sobre todo o paiz, que terá seus recursos i-edu-
zidos de mais da metad~.· seu credito externo perdido, anniquilado 
tudo o que temos conseguido para regenerar o nosso meio circu1ante. 
Os effeitos da crise são geraes, extensos, affectam ao Estado e ,a 
União. Applicad.a a medicação do projecto, os males da hora pre-
sente são afastados e se a crise vier, ella ha de ficar circumscripta 
a S. Paulo. Os 7. 000. 000 de s.accas não se vendeTão, e como a lei 
paulista Tegula a export·ação, 11ão póde haver no mercado mundial 
excesso sensível de offerta. Então, sim, a crise é restricta a S. Paulo 
e ella qe resolverá pelo sacrificio de indivíduos, sem que a producção 
que intetessa o Estado possa ser destruida. 

Ha, pois, uma profunda differença nos dous processos. 
Estão assim respondidas as tres primeiras questões que formu-

lou. A União deve dar t> endosso por consideração de ordem politica 
e por consideração de ordem economica e financeira e no seu proprio 
interesse tambem. Esse acto não fere interesses da feder.ação - os 
ampara e protege. Esse endosso, só deante de .um catacly.sma que sub-
verta e anniquile .s. Paulo, deixatá de ser nominal. A operação é no 
riresenJte ·de enorme vantagem e no futuro, si não impede a crise, não 
a aggrava. 

Examinemos agora a ultima questão. Em seu parecer disse como 
relator que de momento os perigos serão af'astados. De futuro -0 serão~ 
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. Só o serão para S. Paulo, rnpete, para S. Paulo, si as condições 
do meio actual se modificanem, sti desapparecerem as condições que 
geraram a crise., e si não continuar a super-producção. Neste sentido 
devem convergir todas as cogitações dos homens que amam S. Paulo 
e que querem e estremecem a felicidade da Patria. 

O exame da producção do café infelizmente não tranquilliza 0 
espírito do orador e isso deixou ver no ·seu parecer. 

Eis um diagramma da prodiucção mundial do café, stock, entregas 
~ entradas para consu.mo no estTangeiro, apresentado aos Srs. Rot-
schilds em maio d.e 1907. 

Ahi vê-se a linha da producçãi0 mundial excluído o Brazil. Em 
1896 a producção pouco acima de quatro milhões, indo em 1898 quasi 
a cinco milhões, para descer abaixo · de ·quatro em 1902, subindo depois 
a pouco mais de quatro milhões, descendo depois a pouco menos. Ha 
ahi nessrn linha variaç©es de pou00 valor. Jl!lnto a essa linha vê-se a 
marcha ·da producção de Minas e Estado .do Rio, de 1902 a 1907, 
apresentando maiol' alta em 1903 é 1904, pouco mais de quatro mi-
lhões; baixa em 1905 e 1906 a cerca de tres milhões, elevando-se a 
alta em 1907 a quasi quatro milhões. Essa linha offerece, tambem, 
variações de i)ouco valor. A linha da producçãp total do Brazil não 
é : assim. Em 1896 cerca de seis milhões. Em 1898 a producção já ia 
a mais de 11 milhões, para baixa'r em 1899 é 1900 a. pouco mais de 
n'.ove milhões, subindo então sempre até 19'02 a mai12 de 15 milhões. 
DRhi começa a descer até 1905 em qne chegou a ser de menos de 11 
milhões, parn dahi em deante subir, :subir sempre. Em confronto com 
essa linha vemos as linhas gue nos dão as existencias ou depositns na 
Europa e nos Estados Unidos e o consumo. O stoclc era em 1897, 
quando dictavanios o preço de pouco mais ·de dous milhões die saccas 
e ·começou a subir, subir sempre, attiugindo a mais de 12 milhões, 
quasi 13 milhões. Pa:ra ·apreciar a linha de consumo de modo conve-
niente, é preciso estudal-a á luz ela linhR qi1E> nos díi a producção mun-
dial e n que nos dá as entradas totaes devidas a essa producção. Veri-
fica-se que o consumo que era: em 1897 de cerca de 11 milhões, tem 
subido sempre, indo 110 período da guena do Transwaal além de 17 
mHhões, conservando-se em 1897 em· cerca de 16 milhões, de modo 
que safras no BTazil de 11 milhões a 12 roilhões collocam a offerta 
ém equiva1encia ás necessidades do consumo. attenta a producção de 
outras partes. Mas a producção mundial, infelizmente, subiu de pouco 
nrnis de 10 milhões a mais de 20 : milhões e, como consequencia, se 
ton10u ·muito, muito superior ao consumo. Em ·1899 o consumo era 
de 14 milhões, mRs as entradas subiam a mais de 16, situação razoavel 
que se conservou até 1901, em que o consumo e ·as entradas ·chega-
rnni a nivelar-se ·devido á reducção da producção; mas dahi . tudo se 
modificou: as entradas sempre maiores foram em 1902, para um con-



-139 -

sumo de 15 milMes, de mais de 18 milhões quasi i9, de modo · que o 
stock tem crescid0, crescido,. e hoje o estrangeiro domina a situação 
por completo. Com um ::itock avultado, pouco empenho mostra e tem 
em comprar ·Os cafés das safras a não sei: por baixo preço. Eis a ver-
dadeira situação. Que fazer? Cruzar os braços, como quer o eminente 
D~putaclo Barbosa Lima, esperando que a prosperidade venha como 
consequencia do espontaneo desenvolvimento daquellas culturas e da-
quellas industrias que aqui p_oclem viver e expa11dir-se? Mas a questão 
tem hoje uma ·dupla face: é preciso curar os vivos, isto é, do futuro; 
ver o que se póde fazer paTa corrigir a crise, circumscrever-lhe o raio 
de acção, para não deixar que !norram os que podem viver . Mas, é 
preciso tambem cuidar da hora presente, reduzindo ante os destroços 
que potlem vir pelo que se fez e pelo que não se pó de fazer ,. a tempo, 
os males ao minimo possível. E' pTeciso amparar o E stado de São 
Paulo. E' preciso mais do ql:l'e isso: amparar a propria União. Como? 
Fazendo 9 que aconselha o nobre Deputado por Minas, o Sr . Oaloge-
ras, cuja palavra tem sempre o cunho ele larga meditaçfí,o, . esperando 
que o instincto dos que QOssuern o stoclc de café o venda lc.ntamente 
para não terem pTejuizos ?. Mas o orador ve_m demonstrar que o sfoclr; 
c.ref1ce de anno para am10, o que possue o Estado e o que existe em 
outras !nãos é avultado, de modo que, si esses cafés forem vend:idos. 
em concurrencia com os da nova safra, as condições da offerta são 
taes que os preços baixarão, quem póde dizel-o? de 30, 40, 50 %. Ou 
si a habilidade estrangeira vender esse stoclc a pTeço razoavel, como 
suppoz o nobre Deputado, o que só poderá fazer eliminando a concur-
rencia da nova safra, para a qual não fará offertas, teremos sempre 
uma situação de lcrak parn S. Paulo e para a União. Na melhoT das 
hypotheses, os nossos cafés da safra que ahi ve_m terão ·compradores 
a preço vil. E. isso não podemos supportar, porque o café exportavel 
representa tres quarto.s das letras de cambio . que alimentam o mer-
C8ído cambial, o que quer dizer que essa ·questão é n acional, affecta a 
moeda, affecta o cs_mbio, affecta a importação, affecta as rendas do 
Thesouro, o equilibrio orçamentaria, affecta emfim toda vida material 
da Federação. 'E' esta a rnzão <1o parecer que ·deu. · E' esta a ·razão 
da attitude da Commissão ele Finanças, vindo dizer á Gamara que 
par:ece acertada a medida aconselhada no projecto em debate. (*) · 

Já mostrou, ha pouco, como de futuro, si a m:ise se reproduzir, 
a questão fica adstricta a S. Paulo apenas, e como nessa occasião, si 
a solução que offerecem os nobres Deputa:dos fôr a adaptada, as con-
sequencias não terão o alcance e a ·penetração que teem hoj13. 

Precisa de responder a pontos secundarias da critic.a formulada 

('*) Segue-se um - Diagrnmma da producção ·mundial e movimento geral de 
café, ile stocks, entradas e ·entregas para o consumo na Europa e ·nos Estados · 
'Um:iuos, ai!Jresentado 1aos Srs. Rothschild em maio de 1907. 
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ao projecto, pelos dignos Dermtttdos que o irupug·11ararn, desde que 
suppõe ter justificado em sua idéa capital o projecto, respondendo 
aos argnmentos de ordem geral formulados contra elle. O nobre Depu~ 
tado por Minas sobre o art. 3° disee : 

"Re8ta ainda, como ultimo enigma, ó curioso dispositivo do 
art. 3° do projecto offerecido á Oamara pela digna Com.missão de 
Finanças e que diz textualmente o seguinte:· "Fica o Governo auto-
rizado a a.doptar, além das ga-rantias est.abelecidas no art. 2°, todas 
as que entender necessarias e deconam da natureza da operação a 
que se refeTe o art. 1° da presente lei." 

Não comprehendi nem a significação nem o alcance. d·esse cheque 
em branco dado ao Governo. 

Natnralme~te o relator do parecer esclarecerá a Camara. 
Não duvido dos intuitos da Commissão; indago apenas o · que 

é isto. 
E' o regímen do illimitado a que ha poucos momentos se referiu 

o nobre Deputado pelo Districto Federal. 
Desejo apenas ouvir sobre esse ponto a expli~ação do nobre 

· relator." 
Selthores. E' claro o artigo. O Governo Fede1'al é autorizado a 

dar o endosso e nessas condições é possível qüe, além das gnantia3 
que exige do Estado .de S. Paufo, outras deva exigir ou se tornem 
necessarias, tanto mais que clest'arte o Governo Feder.al póde mesmo 
interferir na operação par.a melhoral-a . E' condemnado porque pro-
cura dar ao Governo F ederal os meios de bem garantir-se, e isto 
basta p~cra que se sinta <J.Ua.nto injusta é a impugnação dos nobres 
Deputados, sendo que o nobre Deputado, o Sr. Pedro Moacyr, tão 
sob a pressão da paixão de combater, leu o artigo ás avessas, viu 
nelle cousa semelhante ao que o Sr. Zeballos viu no celebre tele-
gramma n. 9; que serviu para elevar mais alto no conceitD da Patria, 
no amor e veneração que lhe consagram todos os brazileiros, o Sr. Rio 
Branco (,a.pplausos), viu que ahi se determinava que novas garantias 
seriam dadas aos prestamistas ou ao emprestimo, quando as garan-
tias a exigir ·são pelo endosso, são pa;ra a União e não para os cre-
dores. · 

O Sr. Calogeras ainda foi profundamente injusto quando disse: 
"Por outro lado, a Commissão ninda augm\'lnta as difficuldâdei! 

com que vae agir o negociador, creando em torno delle um veTCl'adeiro 
ambiente de desc·onfianças pelo conjuncto de condições quasi humi-
lhante~ que estabelece. 

Nem siquer, nesta infeliz transaoção, a Oommissã.o faz jús á 
gratidão do beneficiãido." 
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Não, senhores. A Commissão de Orçamento é composta de bra-
zileiros e lá ha um paulista emerito e digno; e eloquente Deputado 
paulista já acudiu a defender o projecto de modo irrespondível. 

Não ha humilhações. Ha espheras de responsabilidades diversas, 
e a Oommissão, na parte commercial da operação, procurou garantir 
a União; m'as a prova da confiança no Estado de S. Paulo está no 
endosso que vae dar, está ainda em nrud:a impôr ás negociações que 
está a fazer S. Paulo sobre os detalhes da operação, o que merece do 
nobre Deputado, o Sr. :Moacyr, grave censura, porque S. Ex. quer que 
digamos e imponhamos o typo,_ o juro, as quotas da amortização, o 
prazo, a commissão dos banqueiros, tratando S. Paulo como um inter-
dicto. Como são logicos os que impugnam o projecto ! 

Finalmente, disse ainda S. Ex. : 
"Continúa, entretanto, a série de surprezas, pelo menos para mim, 

digo-o corri toda humildade. · 
Talvez seja mais uma heresia <1a minha parte, mas vejo no pro-

jecto firmarem-se taxas de competencia priv-ativa do .Congresso esta-
dual paulista. 

Poderá o governo de S. Paulo acceitar semelhantes clausulas?. 
Si o proprio legislativo local não póde alienar a liberdade ele àcção 
d·as legislaturas súbsequentes, _quem nos poderá dizer que o suffragio 
popular, pela mudança das condições do Estado, pela variação das 
opiniões ou por aperto mesmo de uma determinada situação finan-
cei:r.a, quem nos poderá dizer que o suffragi.o popular não mande para 
o Congresso uma maioria gue, dada i;, competencia privativa para de-
cretar semelhante tribut<'l, decrete a sua abolição?" 

Este argumento expresso na linguagem synthetica do digno Depu-
tado por Minas foi reproduzido com ff e rT, com molduras de arte, 
pelo nobre Deputado Sr. :Moacyr. Elle cahe ante · os termos do pro-
jecto. O art. 1 º diz: o Governo Federal é autorizado a dar o endosso. 
O art. 2º ·diz: Para isso . é preciso que o E'stado se obrigue a isto e 
áquillo. 

Si o Estado não se obrigar ou não puder se obrigar, o endosso 
não se dará. Si o Estado se obrigaT, fica preso ás malhas ele um con-
tracto e não sei como na vigencia de um contracto feito, acabado, 
legitimo, legal, revestido de todas as formalidades, uma parte posstt 
modificar clausulas sem accôrdo com a outra. 

O seu nobre amigo, o eminente Deputado pelo :Qistricto Federal, 
o Sr. Barbosa Lima, tm;nhem impugnou o projecto, além do ponto de 
vista geral - e:m pontos secundarios. Sabe Deus o pezar que tem em 
esta,r mais uma vez em desaccô1'C1o com S. Ex. 

Assim, no art. 1°, preciso e claro, S. Ex. só viu expressões, que 
são como chavões!! E esse artigo ô o que elle deve ser, o que elle póde 
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ser - rigo1·oso na expressão dos termos, claro, nada occultando no 
que impõe e consigna. 

Que diz elle? Que a União é autorizada a dar o endosso ao em-
prestimo nominal de 15. 000 . 000 esterlinos que S. Paulo vae contra-
hir. A empTestimci qualquer ou que tenha frµs · quaesque1', ao sabor 
de S. Paulo? Não. Ao erp.prestimo destinado a liquidar as operações 
de cxedito que effectuoü para a chamada valorização do café. Essas 
ope;rações são certas, determinadas, conhecidas no valor, conhecidas 
na expressão do sC,ock do café q'J.e se diz na mensagem do presidente 
de S. Paulo e no paTecer da Oommissão em que praças está, e como 
si ·isso não bastasse, se declara em que vai consistir essa liquidação 
ou como se vae faz.el-a: - "convertendo as varias clii>idas fluctuiantes 
de prazo curl:o em uma só d;ivida consolidada de prazo longo." 

Que é mais precizo? Ha logar para fallaT em chavões~ E agora 
Tesponde ao nobre Deputado o Sr. Moacyr: - Que detalhes mais 
_quer S. Ex.? · 

Ha · aqui nos ·documentos a importancia da divida, uma de 
.;t 2. 230. 000 a Schrõeder, etc., e outra de ;E 10. 457. 07 4 a varios con-
signatarios. 

Aqui se diz a natareza da operação commercial quando se falla 
em cafés warrantados a esses consignatarios, que a prazo cuTto adean-
taram dinheiro para que esses cafés fossem afastados do mercado. Ahi 
se detalha o stock dizendo onde está, corno está distribuido. Só falta 
uma cousa: o nome dos consignatarios. E' isso o que queria ó nobre 
Deputado? 

Que. mais disse o nobre Depubdo pela Capital Federal?. S. Ex. 
discutiu brilhantemente a these de que os Estados não precisam de 
autorização da União paTa contrahir emprestimos externos e combll;-
teu com vigor a affirmação ele . seu coHega de bancada, o Sr. Alcindo' 
Guanahara, cuja oração ha de ficar na nossa historia parlamentar 
como attestado vivo do alto poder intellectual da nossa geração, de 
q-qe o endosso da União sempre exist.e, ainda mesmo quando :óão é 
expresso. S. Ex. se insuTgiu 'mesmo contra a razão dada na mensagem 
paulista para justificaT a exigencia dos prestamistas quanto ao en-
dosso federal: de que só a União tem Tepr.esentação internacional. 
Como a.rma de comhate o orador compl'iehende o· debate acalorado que 
fizeram os nobTes Deputados. A c!_uestão é,. no emtanto, simples. Nada 
ha na Oonstit11iÇão que véde aos Estados contTahir emprestirnos ex-
te~nos e, por isso, varios Estados os teem feito, e por i sso ha uma 
.corrente, a que &e filia o orador, revisionista, que vê nisso um perigo 
e entende que é preciso tirar-lhes essa faculdade. E por que ha perigo? 
Porque somos uma . federação - como União é qu<? .temos unidad~

1 

nacional, temos bandeira, temos representação e:x,terna. 
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As dividas podem ser contrahidas, mas na hora.. da execução por 
impontualidad·e, conforme a importancia da garantia dada por este ou 
aquelle Estado, assim a necessidade de intervir a União. Estâ o que 

. disse o Sr. Alcindo Guanabara; está o que ainda hontem no caso do 
Espírito Santo se verificou. 

Os prestamistas de Pariz dizem que, por ordem do governo de 
seu paiz, os titulos não poderão ter cotação' sem o endo8so da União. 
Isso não é novo. Muitos emprestimos publicas nossos não são cotados 
na bolsa de Pariz. No 8toclc E.xchange de Londres se exigem condi-
ç0es preeisas para que titulas sejam ahi cotad·os. E' preciso por exem-
plo que grande parte dos capitaes sejam tomados na Inglaterra. Não 
ha, pois, motivo para a celeuma levantada. 

E que dirá da questão constitucional levantada pelo dignQ 
Deputado Tiograndense, Sr. Moacyr? 

S. Ex. deixa o art. 34, § 5°, em que &e dá á União, ao Congress.o 
Federal, a competencia ampla de regu.~ar o conimercio internacional, 
o art. 35, n. 2, em que lhe dá a attribuição de animar em todo o paiz 
o deJseni·olvimento dra industria, l~a agric1iltiira, da prodiicçêio, do com-
m;ercio , para prender-se aos .quatro casos da intervenção do art. 6°. 
A Comtituição responde a S. Ex. 

Estou fatigando a attenção da Ca.mara. (Não apoiados gemes.) 
O nobre Deputado o Sr. Barbosa Lima tambem não tem razão 

quando se referiu ao em]?restimo municipal do Districto . Dar auto-
rização e dar garantia. são cousas diversas. O actual prefeito não pôde 
ainda levantar esse emprestimo para o qual está autorizado, porque 
os credores querem a garantia federal e S. Ex. não a tem. Eis a 
Yerda·de. . 

V a.e terminar. 
Aconselhando, em seu parecer, como util a garantia da União·., 

bem sabe que ha muito que clizer de bem e muito que dizer contra. 
Bem vê tamhem que não é claro o futuro, porque é preciso reduzir 
a producção e augmentar o consumo, sem o qne o inirnigo ainda ha 
de sitiar-nos como outr'ora o · gaulez a Roma, impondo o peso da 
espada na concha da balança. Bem vê que é preciso não plantar um 
só pé ele café; é preciso .. mesmo não revigorar os que vão caminho da 
morte. :E' preciso que a área das plantações em S. Paulo, como em 
J\finas, como no Estado do Rio, não cresça de uma p.olleg&d'.a qua-
drada siquer. Mas, na hora presente, chamado a decidir sobre uma 
questão de facto, não hesitou, e, sem vaciUações, disse o que pensa. 
Recorda-.se de um quadro rnemoraveI dessa hei;oicai luta que foi a 
guerra de 70. Alguns patriotas francezes guardavam ainda uma ul-
tima casa convertida em: trinchefra. Ao appro:tjm~r-se enorme, im-
menso e victorioso o exercito allemão, procmiaram os ultimos cartuchos 
e atirantm. 1 
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Quando a presente operação i1ão fosse definitiva e não conseguisse 
tudo o que querem ·os nobres Deputados que impugnaram o projecto, 
mesmo assim, para defesa da Patria, lhe daria o seu voto, como quem 
sabe cumprir um ultimo dever na hora do desespero e da dôt. Que 
importa que fossem os ultimos cartuchos? Era sempre o ul#mo sacri-
fício em bem da Patria. (Pa:lm:as no recinfo; m.uito bem J. rn111Áto bem. 
O orado1· é cumprimentado e abraç1ado por todos os Deputados.) 

O Sr. Cassiano do Nascimento - Pedi a palavra, Sr. Prnsi-
dente, tão sómente para decilarar que considero o 1assumpto do projecto 

em debate completamente esclarecido, e mesmo esgótado; por qualquer 
dos multipulos aspectos em que se collocaram os differentes oradore,s 
que delle trataram; e, comprehendendo 'ª urgencia que ha em Se votar, 
eu me reservo o direito de explicar á Oamara e ao paiz o meu voto 
por occasi.ão do terceiro tu rno de discussão, a que elle se1·á submet-
tido. Voto, portanto, pelo projecto e, na proxima occasião, explicarni 
a minha attitu:de nessa questão. Era o que eu tinha a dizer. (Mulito 
be1m.) 

Niuguem roais pe·dindo a palavra, é encerrado em 2ª discussão o 
art. 1° do projecto n. 394, de 1908, autorizando o . Governo a gar~ntir, 
até o maximo nominal de ;13 15.000.000,' o emprestimo externo que 
o Esta•do de S. Paulo contrahir para liquidar as operações effectuadas 
paTa a rnlorização do café, e dando outras providencias. 

Entra em discussão o art. 2°. 

O Sr: Barbosa 'Lima tambem teve deante dos olhos a reminisceu-
cia de um quadTo, visto outr'orà, despertado pélas , ultimas palavras 

. com que rematou a sua formosa oração, o emirnmte Deputado por 
Matto Grosso, o digno relator da Oommissão de Finanças. 

Esse quadro prende-se á mesma série de episo·diGs, aos quaes foi 
pedir ins:pirações o eminente relator do projccto em debate. S . . Ex. 
voltou-se para o memoravel scenario, que foi a luta gigantesca entre 
as duas nacionalidades, trabalhadas poT tradições tão diversas e soli-
citadas por aspirações tão differentes umas das outras. Foi ria teme-
rosa campanha donde surgiu a unid·ade <lo Imperio Allemão, a fun-
dação do Imperio Allemã:o, que S. Ex. foi l;mscar base para uma com-
paração que brilhantemente fixasse o seu adroiravel dis,curso. 

I,embrou-se iroroediatam,ente de um outro quadro que teve occa-
sião de contemplar - "A vigília das armas". 

E.ra nas vespe·ras de uma desfas grandes batalhas que decidem 
dos destinos de um:a nacionalidade, quando não subvertem instituições 
políticas; á luz mortiça, que bru:xolêa em torno das barracas, vêem-se 
ensarilhadas as armas, ao lado das quaes dormem os patriotas, que 
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no ,dia seguinte deverão verter o seu sangue em prol da causa . que os 
congrega. 

O artista procura fixar na téla o que ~ passa no espirito, na 
imaginação adormecida de cada um daquelle~ patriotas e evoca um 
sonho, que delinea com o pincel magico. 

Sonham todos com a grande carga em que a cavallaria se atira 
em busca do triumpho; sonham todos com a victoria. 

A imagÍnação de cada qual povoa-se dos quadros os mais riso-
nhos; o optimismo reina sem contraste. Recordada essa admirada 
pintura, transportou-se logo para o dominio da realidade e r'ectificou 
desde então os enganos da phantasia quando contrapostos ás aspere-
zas da verdade tangível e obj_ectiva. Os sonhadores da vigiJia das 
armas· vieram a ser as dezenas de milhares de patriotas que juncaram 
os camp0s d'e Sédan. E, as mais amarguradas de todas as decepções, a 
'Se accunrnlarem umas após outras até os horrores da Oommuna, sub-
s'tituirnm os tons côr de rosa com que o· pintor quizera desenhar o 
horizonte em que ~e embevecia a a;doração de cada um dos patriotas 
a,dormecidos. 

Depois ruia, após algumas dez~mas de annos, de phantastica 
exhibição de uma riqueza apparente após dezenas de lutas politicas, 
em que a corrupção 'dia a dia se ia accentuando, ruia, wrificada a 
distancia que mediava entre a . realidade e a mentira dos orçamentos, 
ruia o ierceiro imperio. A vigília das ia1·m:as era desmentida. 

Oxal6, não estejamos nós aqui acordados a sonhar com a famosa 
vigília das arm'{J..s. 

Era para espancar essas dolorosas reminiscencias, para afugen-
tal-as do espirita, para substituil-as por convicções ahi fortemente 
ancoradas pela demonstração que a sciencia ou a capacidade pratic'.l 
poderia ·suggerir a apreciaç9es elo formoso talento do honra·do Depu-
tado e de todos quantos t!3em defendido este projecto; era para isso 
que lhes tinha pedido uma e_ mais vezes que nos demonstra<isem que 
não se tratava de queimar os ultimas cartuchos. A pérornção do lton-
rado Deputa.do veiu, ao contrario, enfeixar o seu discurso, dizendo 
que já se trata de queimar os ultim:os cartuchos. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊ.A. - Quand-0 se tratasse: disse eu. 
O SR. BARBOS.A. LIM.A. - Em todo caso deixou ver que o espirito 

de S. Ex. pensa já que se está no ultimo 1·educto e que parece ser 
tempo ele queimar os ultimas cartuchos. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊ.A. - Perdão; eu demonstrei o contrario. 
O Sr.. BARBOS.A. LIM.A. - Releguemos, deante dos protestos do hon-

rado Deputado, o parallelo para o dominio da phantasia com que' 
S. Ex. qniz aformosear ainda mais a sua brilhante oração ... 

o SR. SERZEDELLO CORRÊ.A. __ · Não é phantasia, é a verdade .. 
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O SR. BARBOSA Lnu - . .. e assignalemos que, através de todas 
as suas affirmações, através das deducções largamente apoiadas em 
estatisticas e algarismos aqui enfileirados pelo talento e competencia 
do honrado Deputado o Sr. Alcindo Guanabarn, através ainda de 
todas as affirmações aquecidas pelo patriotismo e exaltadas pelo 
amor ao seu torrão natal, do talentoso Deputado pelo Estado de São 
Paulo, máo grado iodo esse accumulo de affirmações, de provas, de 
doeurnentações, de deducções em favor do projecto, a:o qual ainda se 
julga no dever de negar o seu 1oto, máo grado tudo isso, não se nos 
demonstrou que o graude sacrifício que se solicita dos outros Estados, 
chamados a se congregarelJ! com S. Paulo para constituirem aquillo 
que pelo euphemismo regimental se denomiRa União, que esse sacri-
ficio não venha sei· ainda apenas o terceiro termo de uma progressão 
de sacrificios inuteis, cujos quarto, quinto e sexto termos viriam inevi~ 
tavelmente em época não muito distante ao seio desta assembléa, afim 
de se solicitar sacrifício, <mjo dominio quizera que os honrados Depu-
tados se dessem ao trabalho de calcular. Não se nos demonstrou que 
depois <le. ter dado o nosso assentimento ao cha:inado Oonv:enio de · 
Taubaté, do qRal se dizia que era uma maravilhosa panacéa, destina·da 
a val©rizar o café depreciad©, depois de ter votado aqui no anuo pro-
ximo passado em affínua_ção emphatica de que aquillo era defíniti-
vame11te o recurso necessario p_ara consolidar, para remediar de vez 
a situação creada pela des-valorização daquella ru.biacea, . dep0is de 
tudo isso, apenas decorrido o r:rrazo de a:ano par.a anno, ao se nos vir 
pedir, não ~rnis um sacrifício,- qne pesa sobre a totalidade dos Esta-

·dos, de 3.000.000 apenas, mas um esforço quintuplicado de 15.000.000 
esterlinos para c0llocar . da_ mesma maneira, para empregar pela 
mesma fórma, para amparar ptilo mesmo processo esse formid'avel 
corner da liquidação; nE.o se nos demonstr0u para tranquillidade de 
nós outros que desta vez a v€rdade surgiria definitiva e a questão 
ficÇtria resolvida sem necessidade de novos sácrificios i:lara a União. 

Com as propu:ias palavras, com. a:s proprias affírmações dos hon-
rados defensores do projecto, nós i1erguntamos: que é que se irá fazei: 
da.qui a dous ou tres annos, quando muito? D:a:do que mna nova pilha 
monstruosa de café retida irn ÍILterior de S. Paulo, em consequencia 
da lei alli votada e da safra que alli veiu desabando, quando ha dous 
ou tres nnnos se tivesse reproduzido a situação que levou a situação 
d.o Oonvenio de Taubaté á situação em que se achanim. envolvidos os 
poderes federaes, -mais grave do que aquella que se · nos defronta por-
que naquelle momento não existia o stock que existe 110je, que nos 
cmnpriria então fazer? ·· 

Governar é prever; go:vernar é medir sacrifícios; é decretar 'l:ID-
postos; é procurar saber como se os suggere e se os appfrca. 
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Mas que é que se no1s defront·a ~ E' esse quadro tal qual o esbo-
çamos com todos esses ·antecedentes e para o qual caminhamos . 

Sobrn este . particulaT, accentuemos que o que se :fez foi silencio, 
o silencio completo. 

O admiravel discurso do honrado Deputado pelo Districto Fe-
deral , Sr. Alcindo Guanabara, ao desdobrar as safras que hão de vir 
nestes annos mais proximos, ao comparal-as com a maTcha do con-
sumo, ao cotejal-as com as concliç:ões cTeadas pelos antecedentes, parou 
exactamente naquelle momento, a respeito ·do qual quizera ter as 
informações a que vem se referindo! 

\ Quando chegar esse momento, nós poderemos dizer : que é que 
vae acontecer? 

Parece-lhe que não é uma cousa tão mysteTiosa, tão difficil: nesse 
momento, daqui a dous ou tres annos, quando a formidavel safra, que 
vae re12roduzir a situação de 1906, ahi estiver engoTgitando o mer-
cado, obstruindo-o sem ter canaes abertos pelo consumo com bastante 
r.apacidade, bastante vazão para escoar convenientemente, por preço 
razoavel, toda essa nova safra, nesse momento se tornará a dizer essa 
especiaria o café, 'constitue o melhor da nossa trama monetaria, que 
é sobre esse s·u.bstracfam que assenta a totalidade de nossas rela-
ções cambiaes com o velho mundo para liquidação de operações 
indispensaveis par a pagaT tudo quanto importa.mos; se reproduzirá 
com uma periodicidade, que oxalá nos tivesse servido de ensinamento 
a tempo, se repetirá que a principal ele nossa cultura, aquella que 
contribue com quasi 3/4 da importancia total para a somma ele nossa 

exportação aferida em ouro, que a principal de nossa cultura, essa entra 
a desvalorizar -se; em face de .nm sU.rck de 7 mUhões de saccas, que 
até então não se terá podido collocar, tão apertado é o prazo, taes são 
ais condições de consumo, tão pequena é ·a w locidade com que elle 
crescB, tial a repugnancia dos dif:ferentes povos em beber hast·ante café, 
em bcbel-o em pipas, em vez de bebel-o em chicara (riso), tal a situa-
ção que, nesse momento, os 7 milhões de saccas que vamoB deter, para 
essa hora ver-:se-ão accrescidos elo total de 'Saccas de c.afé que o legis-
lia:d·or paulista manda encelleirar de Santos a dentro, á 11azão de 
tudo quanto exceda de 9 milhões de eaccas, uni.ca exportação que se 
permitte. 

Crc•a·do pa1•a o que exceder de 9 milhões, o imposto prohibitivo de 
9 %, creado e.ste impo.st·o sobre o que exceder .. é porque está-iSe con. 
tando com o que vae exceder dos 9 milh~es; não se legislaria lXS'Sim 
em vão. 

E feita, repetida a affirmação de que vamos ter uma safra co101s-
sal , reprnduzindo a situação de 1906, de 7 piara 14 milhõe·s de saccas, 
em que modestamente é calculada essa modesta safra, resultará o stoclc 
n. 2, de 5 mi lhÕ'es de saccirn, de s;antos a dentro. 
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De modo que, daqui a dous .annos, a situação palpavel, tangivel, 
é estia: o 1° stock, que se não pó de collocar, se não póde vender · sem 
o assentimento combinado do Es:i:ado de S. Paulo com a União, a.tiso-
cia-•se 0orn o Estado de S. Paulo, que até :agora vendia café s0sínho, 
para vender -café os dois em commum (riso). 

Mas, ralém da União, ha a lavoura de oafé, a que todos que.remos 
proteger, que continúa a pr1oduzir café, e ha os' incoerciveis cafés1aes 
a não quererem se subordinar á:i satisfa~ões dos nossos desejos', di:s-
postos a produzirem .ciada vez mitis~ quando fôra de de'sejar que pro-
duz:i:ssem ca;dJa wz menos. 

Nessa hora teremos a União em face d'O lavrador; :a União pre-
cisand·o coHocar os seus cafés, os cafés que ahi estão armazenados 
constituindo o stock de sete milhões de eac0as·; os lavradores querendo 
colloca:r os seus cafés, primeiro os nove milhões que hão de ser ex-
portados pelo poJ."1;o de Santo:s, .admittidos como o :ininimo daque1la 
lei ou, corrige, os dez milhões porque daqui ·a dous annos .a lei' per-
mitte a eXJ?.Ortação, não d13 nove mais de dez milhões, porque ella con-
sente que .se accrescentem nesta exportação 500 mil sac0a:s- por 1amno; 
d-aqui a dous ann.os_, portanto, :repito, teremos, exportando-se pelo 
porto de Santos, ceroa ele dez mi'lhões de sacca's, chegando uo conhe . 
cimento, e é tanto quanto basta para influir no preço, de -todos quan-
tos e1'Spec1üam em café, :a existenc:i!a desse stock anter~or, e mais os 
cafés refido's nais mãos de todos os lavradores ou de t-0d01S os seus' 
represeptantes, de Santos .a dentro, pe1~gunta: nesse n;i.omento, 'quando 
a 1Superproducção reappareça em situação mais grave do, que a de 
1906, qüal vae ser o papel clfü União, qual vae ser o preço do café? 

· Poi~ si em 1906, independentemente da exisiencia de nenhum 
stocle nessas condições, qll'í:tnelo o E•stado e a União se achavam mais 
firme•s, porque não deviam tanto., e creio que não é pa;ra<loxal di?,er 
que é mais forte quem deve menos, si nesse momento .a desvalorização 
seguiu uma n-raTcha tal, O·S preços ·decahiram com tal veloci,d\ade, que 
foi neccss.ario congregar os varios .Estrudos e chamar em .soccorro 
desse desfallecimento, desse colbpso elo mercado do café, os poderes 
publicois, la principi·o estaduaes, e depois municipaes, daqui a dous 
annos a situação que se vae 121·oduzir não •será maci.s grave <lo que 
está? 

Qual o remedio para esta situação? 
Em que é que O'S 15 milhões agora emprestados nos fortificam, 

fortificam -a União, fo1"1;ific1am o~ poderes puólicos em todos os Esta-
dos, fortificam a situação do commercio e da lavoura ·do resto dos 
demais Estados? 

Em que é que fo1"1;ificam tambem a propria lavoura do c'afé P'ara 
essa situação extrema ·daq:ui a dous ama-os, eSiSes 15 milhões a!go1;a 
concedidos? 
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Em resumo, em summa, ou mais intensamente cÓndensado : i sso 
não é rcmedi'O; adia e aggrava, po.rque não liquid•a. 

Liqnic1ar -:- tal é o vocabulo para o qual tinha chamado a atten-
ção do honrado. Deputado rnlator do parecer, e S. Ex. órcumscre-
veu-se no aspecto exclu-sivamente juridico-financeiro d·a p!alavra. 

Não liquid·a; o stoclc não lirruida a sitüação; não desobstrue, não 
desembaraç·a, não saneia; perpetúa, complica, aggrav1a, adia, genera-
liza, :federativamente fallando, de modo injusto, porque· distábue pela 
totalidade dias outrns lavouras~ a.a~ outras manifes.tiaçõe.s de a:ctivi-
clade dos mais fracos o conjuncto de prejuizos ' que •até hoje repousa-
vam sobre o mais forte, p_oi.s o ma.is forte é S. Paulo, que vem pedir 
hoje dos mais fracos que .são ·o~ Estaidos do Amazonas, Pará, Maranhão, 
Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, dos Estados flagellados pela 
seccà, cuja producção é igualmente flagellada pela depreciação ... 

O SR. · ÜARDoso DE ALMEIDA - Depois de S. Paulo faltai~ aos 
comprorrtisso.s, V. Ex. poderá dizer isso. 

O SR. BARBOSA LIMA - Não disse que faltará; não se referiu a 
isso. Que disse? Que não desobstrue, não semeia, não desembamça, 
não ventila, primeiro; segundo, que distribue a somma de prejuizos 
oriundos da depreciação. P.elo conjuncto dos demai.s Esta.dos, pelo coo-
juncto das 11avouras dos ?demai:; E1st-ado1s chamados a dm:ramwr no 
Thesouro Federal, ·commum, 'ª somma de recursos neces,sarios. p~'l'a 
fazer face ás operações em relação ás quaes se pede o endosso da 
União. 

Póde o endosso da União não se dfü'. Isso é outiia questão; mas 
o que -se pede é o endosso-da União. 

E sse é o aspecto politicov qne resulta da propria oper.açfü). 
Qwa nto ao aspecto economico, propriamente technico da questão, 

para esse so.licitou, ·S'olicitámo•s nós todos, em vão, a attenção dos hon .. 
.r;a.dois relatores e chegámots todos .a este ponto : o remedio é um pal-
liativo, uma mézinha, é mais um chloroformio, :anesthesiarâ; será uma 
cocaína para de ·alguma •sorte illudir· o doente, mrus a situ•ação conti-
nuará 1absolutamente· ·a mesma1 sinão mais ruggravad'a. 

Ah! Que Temedio c1m·eis vós outros ciriticos, que vos encarre-
gastes, segundo ;Se disse aqui neste recinto, -de criticar o proje0to, que 
vos collocastes em um ponto de vi.sta demolidor, opposicionista 1. 

Deve dizer qu& situações que, como esta, res.u1tam de uma série 
de erros que vimos denunciando em tempo, oppondo-nos ás suas pri-
meiras phases, oppondo-no.s á emenda Oandido Rod.rigu.es, a'O Oon-
venio de T.aubaté, crean.do ob~es ao emprestimo de z 3. 000 . 000, 
sitruaçôes como esta, preYistas, annunciadas:, ·oriundais de e·rrms e 
imprudencias, queiram ou não queiram, desejem-n'o ou não - o cari-
nh0 e generosidaide com que deveinos olhar para todos os nossos com-
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patricios, a fafalida;de no~-o impõe - teem de soffrer as inevitaveis 
consequencias de taes erros e taes desvios . 

Não se contrariam impunemente as leis de·ssa famosa economia, 
sem que se tenha de incidir e cahi,r sob a 'sua barbara e cruel sancção. 

Ninguem s·e pode_:'á propôr a evitar prejuizos, e o que nós estamos 
daqui a sustenta-r é que, nem o proprio projecto que ahi se defende 
evitará as consequencia:s de taes erros, de taes pDetenções por parte 
do Estado, de eorrigir situações como aquella que a superproducção 
creou. 

O projecto foi eloquentemente defendido aqui, foi calorrosamente 
preconisado, digamol-o, ],)OT mais esta fórma - como operação des-
tinada a galvanizar o cambio, como operrução cujo resultado ha de 
reverter em impedir que .a 0-aixa ·de Conversão so.ssobre agor1a piara 
sossobrar dentro de pouco,s dias, impedir que sossobre hoje para· sos. 
S.ubrar dentro de pmwos annos 0om um estampido mais foago·roso do 
que seria aqu:elle com que ella actua1mente, eerenamente, afund•aria 
até á realidade ·da situação creada pelo conjuncto de nossas u tilidadeg 
e:ffectiv<amente disponiveis, com o . valor intrinseco de que cada um 
é oapaz. _ 

Esse é outro aispecto da que·stão. 
Nós recuamas. O Congresso que re:sultou da famosa Oolligação 

recuou do' caminho pelo ·qual tinlla envernda.do para a va1oriZJação d·o 
nosso meio circulante, por processo diverso d1aquelle que actualmente 
queremos adoptar. · 

E, toda vez que aberramos de taes processo:S, toda yez que nos 
affastamoR .de taes methodos1 temos que soffrer as consequencias inevi-
taveis, iguaes áquellas a q_ue ·Se 1'eferiu o nobre Deputado por S. Paulo, 
quando imputa á totalidade dos Estados br azileiros, quando imputa 
á União a responsa'bilidade dos males oriundos da orgia biancaria que 
nos afogou em papel-moeda, em 1890, 1891 e 1892. 

Retomamos o caminho dos me:smos erros por fórma apparente-
mente dive·rsa, mas essencialmente no fundo a4uella que dav.a o 
me'Smo resulta-do. 

Emprestimos forçado.s, sob 1a fórma de emissão de papel-moeda 
inconversível, em uma hypothese; emprestimos sob a fórma de appello 
ao capitulista estrangeiro, creiando onus para as gerações de amanhã, 
ine:alculaveis, por isso que o s~rviço do pagamento em ouro dos em-
prestirnos que se amontoam deso11denadamente, como ·si, novo T itan, 
quizessemos escalar o propri-o Ol;yrnpo, amonto•ando pilha!S de café 
sobre pilhas de café, pilhas ele l ibras sübre pilhaJs de libras, empres-
timos que exigirão ele todoi:'J nós ;amanhã uma somma, ·de sacrificios 
que ninguem póde 0alcular, porque essa somma de sacri~icios C"rescerá 
na razão inversa do cambio. 



- 151 -

E basta que este machiuismo sà:ssobni para que a totalidade do 
serviço (~m ouro 1aggravada tão ::icsordenacknnente do funáing-loan at é 
hoje, a totalidade do serviço de juros e amortização nos ·rieconduza 
aos dias de humilh ação de junho <le 1898, em que fomos o·brigados a 
começar a ter juizo, em que tivemos d.e suspender _os nossos pagamen-
tos, reconhecendo que, em virtude do collapso do cambio, do desfal-
lecimento nas wtações de nosso papel, a somma dos sacrificioiS exigi-
<fo·s pela verba - Differenças ele cambio - era superior á totaJidade 
de nossas posses effectivas. 

" Ü!"a, em resumo, em syntbese, do ponto de V1sta da lavoura., o 
projecto nem conceTta nem cura : do ponto ·de vista do cambio, o 
projecto accumula maiores difficuld'.acles pa·ra o <l.i-a de amanhã, por-
que augmenta o total de noss'Os compromi·ssos no exterior; do ponto 
de vista da mecamica cambial qnc o projecto Ü'aduz, elle a.berra -
como já uma vez d.isse e tenho o dever de insistir - elle aberr.a dos 
ensinamentos tangiv'eis, insophismavei1s, da propria realidade. 

O ·c·afé c•u o pau-Brazil. o cacáo ou a borracha, o algodão· ou a 
castanha, o as'&ucar ou ivs pelles e couros, tu·do quanto do no·sso val'.lto 
territorio ,se póde eJ::portivr, tudo contribue par.a forneceT aos que de 
tal recurso precisem, as letras de ca:mbio com que hajattn de saldar as 
suas operações no exterior. 

· 'Üomo são fomecidas a·s letrn·s de cambio? E quanto, em que-
importancia são forneciCLas? 

Na imp-0rtancia do que vale1· cada uma dessas mercaclo·rias expor-
taveis. 

Si uma dellas, mais ou menos preponderante, não importa, e 
tomemos qualquer, a titulo de exemplo, si uma della!S desfallece, si 
nos mercados universaes ·passa .a ter preço, em francos., em shillings, 
em pfennigs, em moeda ouro, emfim, cada vez menor, a somma das 
letra·~ de cambio, o total gue pódc ·ser obtido será tanto meno1· qu.anto 
mais se depreciar essa mercaCLoria. 

As letras de cambio, portanto, sobre as quaes teem de ser basea-
das as nossas transacções, ficam dependendo, no ·seu to,üal, na sua 
importanci a, do valor que podem .adquirir nos me1,cados exteriores 
os nossos productos exportaveis. 

Ora, vê-se bem que dous factoms ·conconem : de um lado, a quan-· 
tidade, o i10so, o numero de tonelacl,as de cada uma dessas 1mercado-
rias que vão ser trocadas por ouro nos me-rcados onde ellas são apre-
ciadas e apreçacks; de outro l a1cYo, o v.alor intrinseco, que se traduz 
em ouro, que 1Se tr-aduz ·em especie, de 0ada unidade des·s·a-s mer-
cadorias. Cada uma dá mais -recursos p'ara:. o eambio si intrinseca-
mente vnlc mais, dá menos Tecur.sos para o ·cambio si intrinsecamente 
vale menos. · 
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01ia, que é que se vae fazer? Toma:r ouro emprestado, gravar as 
futuTas gerações, e com este ouro fazer com que aquellas_mercadm·ia.s 
que vão \Ser exportadas tenham o valor que teriam entregues a 1si pro-
prias, e_ mwis um v·alor artificial cre·ado por esse ouro. 

Logo, a situação cambial que resulta deste artificio é mai\l 01·iunda 
do emprestimo, da oper.ação de credito, do que das mercadorias. 

Não é, portanto, certo <li:>;er que é exclusivamente sobre taes . mer-
Ca!c1ori'.a,s que repousa a nO'ssa fortuna publica, poTque se efltá pro-. 
curando fazei- com que esta repouse, não sobre ellas - e tudo isto é 
'prova de que não se tem confiança em 1Jaes merca•dmn'8!s - mais sobre 
o credito. 

r>epois de termos abtl:saido do credito 1Sob a fórma de papel-moeda, 
pa·ssamos a a.busar do credito soh a fórma de emprestimos em ouro, 
como 1<sempre adirando para ag_gravar, de·sej·rund·o poupar ao qúerido 
d-0ente 'Clôres inevitaveis, ·soto:e.ondo-o a-0 regimen das cataplasmas e 
e'molientes, ainda que a supuração continue por sob a epiderme e 
mais 1m1de a inte•rvenção cirUTgica tenha de se fazer infallivelmente. 

E comiO camínhamos para lá? A_go•m, congregam-se todos OE ele-
mentos para aggravar a nossa situiação em fac<l do mundo civilisado. 
Oomo se congregam ? 

Em um:a e:rnenda que tinha enviado á Mesa na ultima sessão, 
descobriram algurns talentusos jornali.stas deBta cidade um additivo 
perigoso: refel'e-se á emend·a em que procura provoc·ar um pronuncia-
mento ela Oamar.a s·obre a e:ictensão, sobre a significação pr·atica 'da 
responsabilidrade da União em face do13 empwstimos co·ntr.ahid-0s pelns 
E.st,~~dns no exterim·. 

Perigosa, a sua emenda? ! 
Perigosa é a situação que ·ahi está'; perigoso é o inverso de sua 

emenda. Por que? porque- a situação que se está assigna1a-ndo com 
visível uniformidade, illJSo]2_hismavel, reconhecida por t-0chs os ora-
dores, quR lhe deTam a hon:ra de contr.a·rfar as suas observações, a· 
situwção é esta, •segundo 'ª interpretação a que aicaba de alludir: n o 
i-egimen da Oonstituição die 24 de feveTeiro, os Estados e •ais Muni-
cipalidades podem contrahir no exterior todos os emprerstimo·s para 
os quaes te·nham cmdito, hypothecando, penhoriando, gtavando cC>m 
quareisquer -0nus as Tendas e os patrimo·nios sotopostos á jurisdicção 
de caJda uma dessas ciTCumscripçõe,s poli,t icas da Unifüo·, creando pa1'a 
essa·s zonas, para 1seus contribuintes e para os, Tespectivos governos, 
obrigações de to.c1a ordem, á revelia, absolutamente, do unico poder 
que se ·diz srer pessoa de direito internacional - á reveli.a da Uniãó. 
~usten'ta.-rse isto e depois .se sustenta, cómplementannente - vêde 
bem o extravagante e pe·rigoso da situação que assim S:? desenha! 
su·ste111ia-l'e que, passad!a esta phase, para a qual a União é cega, para 
a qual não ha como fazer descer a venda das preoccupações doutrina-
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rias que véda a v1sao nitida do, União,. p:assada esta phase, e'D1 que 
a União Hão enxerga, em que a União não vê nenhuma da·s medidas ad-
optad•as pelos Estw<.fos, nenhuma ·dia:s extravagancias em que, na 
matel"ia, elles tenham querido se embarcar, passa:da esta phase, vem 
a outra, em que 1a União, no dizeT da int,erpretação que se está diando 
ao Estatuto de 24 de fevereiro, é obrigada a pagar aquillo para que 
não contribuiu, a generalizar 'Os ·samificios, a bater á porta de- todos 
os outros Estados SO'b a fórma de impostos indirectos, aggravando as 
tarifas, cobrando nais alfandegas maior renda, aggraV'ando o imposto 
de consumo como todos os impo.stois internos, par.a anecadar vs ele-
mentos, ·as sommas com que pag1ará a'S e~ti,avagancias para as quaes 
não co1ntribuiu. . ' 

Esse papel da União reduwda em uma verdadeira insensatez 
po1itica. 

Um paiz cuja organização politica é de tal O·rdem ... 
O SR- GALE.ÃO CARVALHAL - Até ago-m não tem feito outra cousa 

sinão isto. Estamos pagando a extravagancia das grandes emissões. 
O Su. BARBOSA LIMA - Pe'l:clão, não é isto que eistá dizenc1o. 
Porventura, o E stado, :a União está pagando jmos e m1J1ortização 

dos empn)stimos do Ama7,ona·s. P•ará e S. Paulo~ (.!Jpartes.) Não 
tem rumedio, •como dizia ha poucos dias, sinão subir a escada do 1Seu 
raci:ocinio, fazendo degráos, os menores possíveis, uma vez que, ao 
fa11ai· de uma cousa advei;tem-lhe com causa diversa da que está 
dizendo. . 

Que foi que se sustentou ·aqui~ 
Decididamente não fallamos mais portuguez ! 
Susten't-ar·am aqui o Sr. Alcindo Guainabara: e o seu eminernte 

amigo, o Sr. Serzedello Oorrêa, pro·fundamente coher.ente 11'aquillo 
em ·que a.ppella para . a revisão, que a,,. União i§ rcsponsavel por e·sse 
empm&-timo; .adverte-lhe o seu talentosissimo a.migo Deputado po·r 
S, Paulo que 'ª União não p·agou ainda nenhuma destws quotas, esque-
cido do que succedeu com Q E:Spirito Santo. 

O Sn. GALE.Ão CARVALHAL - Não disse isto, refiro-me ás re,spon-
sabilidaides da União e digo que as ternos decretado, que todo1s os annos 
ais decretamo1s. 

O SR. BARBOSA LIMA - Perdão. Não está ,sendo ouvi-clio ·ou não 
está ·~e fazendo entender. 

O que sustentou é que a União, pa1'a pagar os juros e amortiza .. 
ção dos ernpmstirnos, contrahidos pelos E:Stados, ql.lando estes delin-
<tuirem ao ponto de não os pagar, - não é claro isto~ - nessa oaca-
sião ha de ir busear Tecursos para fazer face a esses pagamentos, que 
satisfará em vi1;tucle de procmação que, a ·seu ver, a Constituição não 
lhe dá. 
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Com que vae ella pagaT estes juro'S e amortização de e'rnprestimos 
contrahi clors pelos Estados ? Com dinheiros arrecadados em consequen-
ci1a de impostos po1· ella lançados. Quaes são esses impo,stos? 

Foi ahi que se referiu a impostos aduaneiros. 
O SIL GALEÃO CARVALIIAI. - S. Paulo pretende pagar com seus 

recursos proprios. 
O SK BARBOSA LIMA - Ahi está como se desvia: a discussão ! 

(A partes.) · 
Todos pretendem a rne·sma cousa; o Espirito Santo tambem. pre-

tendia. (Trocam-se va1·ios apwr.tes.) 
Vamos aos facto§. A situação criea'.da pelos factos é esta: a União 

não foi ·'?iuvicla por occasião de se contrahir o emprestimo para o 
Estado do Espirito Santo e teve de pàgar o coupon dessa divida. 

Pergun:tra : a União era, deante do nosso regim.en po.füico, na 
vigencia da Oo:nstituição de 24 ele fevereiro, que rege os nossos desti-
nos de povo soberano e de nação independente, a União era obrigada 
a pagar? . 

Juridicamente era obrigada? 
Não. 
Por que pagou? 
P.orque cedeu · a uma irnpos1çao. 
Desgraçada sitµação ·deste _paiz que Jª não póde fazer prevalecer 

j.udo qmmt,o suas leis internas determinam! 
UM SR. HEPUTADO - Não foi por um criterio juridico, foi deante 

da forca. 
O 

0

SR. BARBOSA Lr:MA - Então va'mos confess.aT que chegámos a 
est1a humilhaçã-o de pagar pela força das armas, o que por euphemism.o 
se chama - razão de Estado, aquillo a que não eramos juridicamente 
obrigmlos ·a pagaT. 

Ora, 1si a situação de facto é esta, pergunta': esta situação é ou 
não perigosa? 

E' commoda, é bo1a, é sã esta situação para a União bmzileira? 
Ninguem dirá que o seja. 
E' a que result1a da Constituição? 
Não, não é, e affirma que esta foi ·sempre a sua opinião; não é 

a qne resulta ela Constituição, mas é a situação de facto. 
Pergunta: deante desta situação, nós, legisladores, nada fazemos ? 

Consentimos que a União co,ntiuue a poder seT humilhada, conduzida 
a paga.'1' po1' essa· velha alleg-ação do tempo de Metternich, por essa 
velha allegação da qual já Canning e Monroe procnramm nos defen-
der· nas campanhas em que tomaram parte? 

Si, apezar de tudo isto, pagaTmos não por ser uma situação 
creada pela Constituição, mas a situação cre.ada pelos canhões vol-
tados para a Patri-a, então escusamos de levantar estatuas ao inolvida-
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vel consolid,ador desta Republica, que, em hora amarga para a Patria, 
respondeu áquelles que pretendiam impor-lhe o dominio da força: 
A' bala! (Muito bem.) 

Vergqnhos,a e humilhante situa_ção aquella em que o Congresso 
de uma nação independente Vfün pa,ssar recibo d.as humilhações que 
lhe :foram infligidas e a que a minuscula Venezuela não quiz chegar, 
oppondo a força do patriotismo de seus filho,s e a resistencia dos seus 
pró-homiens ás injuncções de potenciais acaso mais poderosas do que 
aquellas que nos infligiTam essa humilhação! 

E' por isso que quizera o pronunáamento de uma assembléa que 
vae voltar ao Beio do eleitorado para dizer ·como cumpriu o seu man-
d·a.to, zelando pela guarda da Constituição, no:s termos do art. 35, 
invocado I!ªra outros fins; quizer.a que se nos dissesse, no presupposto 
que queremo,s admittir, por extrema concessão de argumentação, que 
os prestamistas, que . os capitalistas estrangeiros desconhecem a nossa 
organizaç.ão; quizera que a União se reconhecesse aquelle direito que 
se lhe não póde negar de velar intelligentemente no exterinr, na hora 
opportuna, para que novos perigos não ·rn creem contra a nossa inde-
pendencia, contr.a a nossa soberania; que ·a União, assim como 1se 
pretende que possa ter o imperio dos factos, ser chama:da a paga r 
para evitar peiores conseguencias, como se diz, tão msignadamente, 
compromissos que não contrahiu, que a União, pelo seu orgão compe .. 
tente expli0asse (está cla'ro que, explicando, qu€, chamando a -atten. 
ção dos intere&sa.do18 para a nossa organização interna, não está fa-
?Rndo injuria a quem quer que seja), que, pela nossa organização 
política, não tem ob1;igagão nenhuma em relação aos emprestimos 
contralii<los pelos Estados. 

O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - Tanto sabem ~sto, na Eur.opa, que 
pedem o endosso da União. 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas dfirmou-se aqui que á União tem 
0 seu endosso implicito. 

A phr.ase foi até explicita. 
Para evitfürn1os as con&equencias oriundas dessa situação creada 

pelo co11curso dos factos, e :12:_elo assentimento coba11de que lhe damos, 
pua evitarmos essa humilhação, é que quizera que ·a Uniã:o, u:Sa'!ldo 
do oou direito, dissesse que taes e taes empreRtimOs· teem o endosso 
da União e que tae1S outros não o teem; porque, dada esta a:dverttncia, 
qua:ndo porventura delinquisse o devedor remisso, após o emprestimo 
contrahido, em fMe de&sa decl9,.ração emphatica, ninguem poderia 
vir soh a fórma sophistica dos bons offioios, junto á no1ssa chancel-. 
laria, ningµem po.deúà vir pedir que a· União pagass;e cowpons de 
juros e amortização d.a divida do Estado remisso. 

O capitalista teria corrido o ri<sco da operação, que devera ter 
examinado em tempo. (Apoi.ad,os. llrfoitJo bern,. ) 
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Onde, poiB, o perigo· na sua emenda? E onde· é que não está o 
n.erigo nn situação inver.sa? 

Qual o mais perigoso1 ou melhor - qual o mais humilhante? 
Haveria humilhaçã:o em que a União, que intervém tanta.s vezes, 

por intermedio elas suais embaixa.d-as, a dar esclarecimentos sobre 
questiunculas, sobrn cousas até protocolla:res, pudesse di.scretamente, 
pudesse officialmente; pudesse _por intermedio do-s seus collegas com-
petentes dizer: - taes emprestimos só anra·stam a obrigação para 
a União de os pagar, em falta dos que os co11trahiram, qiJ<ando ha 
endosso? A nossa organização política não nos prende por maneira 
alguma. 

Agora, si , nós estamos no domínio dos· foctos; si se accei ta, si 
se ·assignala o imperio dois acontecimentos, resignrados deante da bru-
talidade delles, assignalando-os como quem as.3ignala as cousas mais 
comesinhas, mais indifferentes ao nosso -bri1lho; si a melindrosa epi-
derme -elo povo braiileiro se pachyde1·miza, col100ando-nos n-a situação 
de um velho ~·hyno_ceronte do interior da Africa, a•ccessivel sómente 
a sohcitações da força; brutal; si nós abdi0amos de nos·sa•s tradições 
de fôrn ele povo independente, para nos sotopo·r ás exigencias ela 
eixegese, da interp1·etaçã'O elos prnst ami•st.a;s estrangeiros que veem 
negociai· comnosco, então o que nós temos a fazer. é decretar a fal-
lm1.cia ela Constituição de 2.:1: de fevereiro, o que nós temos a fazer 
é ·declarar -a bancarota do cocligo que nos fazia um povo regido pelo 
regímen representativo, e o que nós estamotS aqui a fazer é votando 
pelo advento, na phrase feliz, na phraee autorizad.a do eminente 
Deputado pelo Estado ·do Ri:o ,de Janeiro, outr'ora membro da Com-
missão de Tarifas, o Sr. Dr. Americo Wem eck, votando pelo a~dvento 
de um . novo OTOrnwell, de alguem que synthetize, no vigor da sua 
intefügencia, no brilho do seu espírito, todas as eneTgias de uma na-. 
cionaliclacle, que s-e rege pelo conjuncto de su·as lei·s, mas não se rege 
pelo conjuncto dos fac;tos consumma-do·s, contra os quae·s o orador pTo-
testa _pela mesma razão por que vota contra o projecto em debate. 

(1Vfoiio beim.; mit_ito b'em. O orador é muito cumprimenta.do.) 

O Sr. José Carlos não tem sido um inutil para o E st3Jdo de 
S. P aulo. 

Desde S. Paulo, província do I mper.io, até S, P a'lllo, E·stado da 
Republica, o orador tem sido um collaboraclo.l' e:ffectivo desse Estado, 
para que, aproveitando ·as suas pi·oprias energias, p11desse chegai· u.0 
estado de prosperidade e de g1,andeza que tod-os nós :idrniramo·s. 

O orador é um amigo de S. P &ulo e por isso os ~eus representantes 
nã.o lhe levarão a mal que venha, por sua vez, justifica.r o . seu voto 
contra o projecto, porque re-conheoe hoje, como já Teconheceu em 
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19Õ6, quando aqui se votou o famoso ·oonvenio de Taubaté, que essa 
medida, como queriam pôr em pra!tica:, jámais poderia ser capaz de 
salvar a lavoura do c.afé do E staido de S. Paulo e consolrdar: esta 
riqueza que não mais pertence a elle, exclusivamente, mws pertence 
á União inteira. 

Tratava-se de encontraT um meio que v,alorizasse esse p1'oducto, 
mas, perguntava já naquella occasião: será ba:stante d·ar dinheiro 
.para retirar .do mercado uma certa porção desse proçlucto, que jus-
tifica a ·superproducção, que tailto desequilibra 'ªs relações da procur.a 
e da offerta:, nos mercados consnniidores ~ Não, não em bastante isso. 
Era p1"'ciso vermos por outros meios mais praticos, que estivessem 
todos ·ao no~so .alcance, como sohdificar esses projecto·s do modo mais 
conveniente e proveitoso _para todos. 

É dizia naquella occasião, como hoje, que tem concorrido hastante 
pa:ra ver o Estado de S. Paulo 'chega1' a esse apogêo de gloria e de 
fortuna que todos nós enal tecemos- e admiramos. Faz-lhe lembrnr, 
revendo as paginas da historia do tempo do Im.perio, de quando 
aquelle Esta!do, então provincia, procurou fazer a transformação do 
elemento escravo paria o braço livre, que o orador foi um dos colla--
horadores mais effectivos e mais sinceros que tiveram os grandes 
homens daquella pr.nvincia, para resolv-er o magno problema. Prestou 
e tem p-restado .ao Estado de S. Baulo oorviços desta Ol'dem, como 
pa:ssará ·a énume.r1ar. Qua·ndo muitos dos seus collega:s, que hoje orna-
mentam esbs bancadas, ~ ·aind·a não ·appareciam no mundo publico, 
o orador já er.a colla·borador, um soldado firme de Antonio Prado, 
de Rodrigo Silva, de Gosta Pinto, de Gavião P eixoto, do Barão de 
J='.a:rnahyba e de tantos outros :r.rrnli stas que ennobrecem aquella terra 
e recom.mendam ao paiz inteiro seus nomes, como grandes patriotas 
e servidores da antiga provincia de S. P aulo. Aqui está o marco do 
·seu prime.i'ro trabalho feito no E stado de S. P.aulo, a su.a guia para 
immigre.çã0 e o mappa de S. Paulo, confeccionados e assignaclos pelo 
oTaJdor'. E foi esse mappa que levou a tod,os os paize·s a noticia de 
que no Brazil havia uma . província denominada S. Paulo, que offe-

. recia vantagens de toda ordem a todos qumitos não se sentissem bem 
na terra nativa, pa1,a virem collaborar comnoseo na· prosperidade 
desta terra. Aqui está o mappa da província de S. Pauló, mandado 
01'ganizar pela Sociedade Promotora da Imrnigração de S. Paulo, no 
anno de 1886, foi to por José OaTlos de Oarvalho, o orador. 

E é dessa data que começa a prosperid:xde de S. Paulo, po11que 
foi a immigra!ção it aliana que veiu mo·strando quanto a acção util e 
dedicad·a póde fazer, em um tempo <lado, o esplendor de todas as 
forças vi,;as das pedras preciosas do territo·rio paulista. E foi dahi 
que o italiano penetrain,do como assalariado pata as fazencla:s de São 
Paul'o, levou com o seu br1aço, com as mas lições de agricultores, todo 
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esse esforço, que perm1ttm a S. Paulo tirar das terras rôxa·s do oéste, 
toda essa proclucção fabulosa, que não só serviu paTa lhe augmentar 
consideraYelmente a producção do café como tambem para attrahir 
povo de outros Estados, para os valles do Paranapanema, para toda 
a região de oéste, onde suas estr ad•as de ferro podem penetrar pa-ra 
dizer: aqui tudo é prodigioso, só nos falta o braço ! 

Pois bem, é paTa: essa época, que o orador, que agora dirige a 
palavra á Oamara para justificar o seu voto contra o projecto, vo1ta-f!e 
para recordar todos estes factosi pariw mostrar ao paiz inteiro e muito 
mais a esse povo de S. Paulo, que não é um desaffecto, mas um dos 
seus mais dedi0fülos amigos. 

Nos ultimos tempos creou-se no Rio de J aneiTO uma sociedade, 
denominada Nacional de Agricultura. Chegou o momento difficil em 
que ella foi solicitada para estudar o assumpto referente á crise do 
café no Estiado <le S. Paulo. 

Em S. P•aulo, os lavradores, po1' Bua vez, reuniram-se com o 
mesmo fim e convidaram a Socie·dacle Nacional para uma reunião 
conjuncta, na capital desse E·stado. , 

A Sociedade Nacional de Agricultura do Rio de Janeiro nomeou 
uma commissão, chefiada pelo eminente Dr. Moura Brazil e composta 
de José Teixeim Soares, que não é um desconhecido; barão ele Aguas 
Claras, qne tambem não é um lavr·ador desconhecido·; Leo·polclo Duque 
Estrada TeixeiTa7 igualmente conhecido na sociedade e na lavoura. 
deste paiz; a qual entendeu chamar junto a s i, como seu secretaTio, 
o humilde orador. Seguimos para S. Paulo. Lá nos reunimos, sob a 
presidencia de um paulista notavcl. trabalhador e lavrador de grande 
acceitação, ·o Sr. ·baTão de Ataliba Nogueira. Discutimos tudo quanto 
se poderia fazer para livrar S. Paulo da situação .critica em que então 
se debatia. 

Ahi, depois de estud•armos os pareceres dos divernos lavradores 
paulistas e accentua!clamente o do grande paulista e emerito professor 
BaTreto,. ficou combinado que se nomeasse urna cornmissão conjuncta 
para agtr. 

O orador teve 'ª felicid ade e a honra de ser e·Scolhido para secre-
tario gera l desta O.ommissão. 

Já vfl a Oamara que se tratando dos interesses elo café, o orador 
estava na obrigação de vir, por "-'lua vez, informar ao paiz por que 
nega o seu voto hoje como negou da vez passada. 

Deve'ria silenciar tudo isso? 
Não; a sua obrigação é dizer á Oamara que a primeira tentativa 

que aqui. fizemos com um emri_restirno de tres milhões de libras em 
:1906, não produziu os resultados que muitos desejavam. Evidentemente 
po1·que falhou a esta operação tudo aquillo que dependia do Governo 
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~nt11al, dos governos estaduae·s, sinão tambem dos governos mum-
c1 paes. 

Ainda bem que tem á mão o historico archivado de tudo quanto 
se passou. 

' Aqui está consignado tudo quanto aconteceu com •o Estado de 
S. Paulo, centro da lavoura do café, no sentido de se valorizar es.te 
producto. 

P•arece incrível o esforço, o trabalho que todos nós tivemos para 
abrir ós olhos a esta gente e a decepção que tivemos de ver tudo isto 
desprezado, pa1,a reconhecermos agora que si elles tivessem seguido uma 
decima par te do que aqui está registrndo, o paiz não estaria nas con-
dições em que ·se encontra hoj.e, isto é, compellido a a,cceitar e discutir 
um a·~Srnnpto, de consequencias, na previsão de muitos, funestíssimas 
pam a N ação inteira. 

No momento talvez o tempo não lhe seja bastante, po,rque a hora 
é escassa, mas terá muita satisfação em vir -a·qui amanhã paria mos-
trar, urn a vez por todas, quanta gente andav.a enganada e não. -a-cre-
ditando nsquillo, que com tanta sinceridade pensavamos a respeito d-0 
meio mais prompto, mais regular para se garantir a vafo.rização do 
café! 

Além deste livro., reJ:!O·sitorio de grande valor, mas que não é a 
deéima parte do que o orador tem em seu archivo, ·a:inda ha esta mo-
nographia (lo or:cbdo1· m,osf/rra uma monographia) que offe.recerá á 
lVIesa para que possa ver bem de perto o que mu~tas vezes .aqui se 
disse, para tirar S. Paulo, e com elle a lavoura de café e os :Estados 
que produzem este •artigo, da situação em que todos se achavam: no 
entretanto, este trabalho de na·da serviu. 

O orador, obrigado pela confiança <lo Centro da La'Voura de São 
Paulo, trabalhou dias seguidos parn ver se assim podia corresponder 
a tão honrosa · incumbencia. Escreveu memorias, fez conferencias pu-
blicas, publicou uma série de artigos no Jornal do Con11mercio, _artigos 
que estão colleccionados, fez ·diagramma para mostrar, por estas, expo-
sições gruphicas, que podia mettcr pelos olhos da cara a demonstração 
mais evidente de toda·s estas demonstrações. 

Pois bem, apei>ar de tudo isto, não quizeram acreditar na since-
ridade, 110 desprendimento de quem então na catastrophe ü:remedia-
vel, via claro, para se sujeitarem, mais tarde, a esta opera:ção, cujos 
resultados todos nós estamos vendo com assombro e ve1,dadeiro pezar. 

Por este diagramma se verifica o movimento do embarque do café 
no Rio de .T aneiro e Santos, com destino aos portos estrangeiros. 

Desde 1880 e 1881 até 1893 e 1897, quando appareceram os pri-
meiros indícios dessa tremend•a crise que fatalmente havia de arre-
bentar, por este traço, que o graphico mostra", se verificará quanto era 
a prodnc~ã o dos Estados do Rio de .T a'.lleiro e Minas, cuj a exportação 
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se fazia pelos portos do Rio de Janeiro, e bem ass1m, quanto era a 
expo,rtação do porto de Santos. 

A Oamara póde verificar que, ,si nos annos de 1880 e 1881 no 
porto do Rio de Janeiro se exporta1'am 4 . 400 . 000 saccas de café, esta 
producção foi descendo, a ponto de reduzir-se a pouco mais de 
3. 000 . 000, no passo que o Estado de S . Paulo, que comprou a produ-
zir na mesma época, e que exportava então 1 . 200 . 000 sacc;ais, .a pro-
ducção elevou-se, em tão 1·1a1pida progres-são, a ponto de attingir, em 
1907, ao alto desta columna, isto é, 6. 000 . 000 de saccas, approxima-
dapiente. _ _ . . _ . . , 1 1 ,: . J,~~ ~ 

Si deste trabalho passarmos para outro que o orador organi:wu 
e que -se a:cha publicado, ver-se-ha pelo movimento dos mercados 
de café do Rio de Janeiro, e Santos, e ouitro•S centros px-e>ductories, 
a ascenção assombrosa da producção de S. Pa.ulo -comparada e 
observada ru casa do cambio, e ningue1º; contestará. a · denuncia 
bem prova;da .de que 0 unico causador de toda esta afflicção que 
estamos experimentando foi, infelizmente, o nosso bom irmão o Estado 
de 1S . Paulo. 

Ainda por este mappa o graphico representado por es,ta linha ver-
melha, mostra a pl'oducção de todos os paizes do mundo e a producção 
só do Brazil. Si estabelecermos a comparação dos supplementares 
visíveis do consumo, chegaremos á conclusão de que a diffe1•ença entre 
a exportaçãü do Brazil, sommada á exportação dos outrns paizes e 
comparada com á curva que nos mostra o consumo, é jTustamente pro- . 
veniente da superproducção ·do. Estado de S . Paulo. 

Esses1 trabalhos foram organiza;dos de accôrdo com as estatisticas 
as mais exactas e perfeitas, quer em Londres, quer no Havre, quer em 
Hamburgo, quer nos Estados Unidos . 

Quando não fosse isso bastante para dar a esta Camara o valor 
desses trabalhos feitios em n:ome do Centro da Lavoura do Ca.Jé no 
Brazil, bastavam as referencias ·que aqui tambem estão assignaladas1 
no TelatoTio do Sr. Dr. Bernardino de Campos quando Ministro da 
Fazenda. 

P/Qis bem, o não aproveitamento desses trabalhos e o. tempo peT-
dido que com elles teve o orador, o convencem de que tudo ·quanto aqui 
fizermos para dar ainda mais dinheir.o, tud-0 será em prura perda. O 
orador está convencido de que é possível que os seus olhos· não con-
sigam ver a realidooe da sua prophecia; mas levará para o tumulo o 
pezar de ter um dia assistido 110 Congresso do seu paiz votar-se a 
favor de uma medida que ha de fatalmente trazer dias affli-cti-vos 
pan a naçã.o inteira .. 

A crise do café, bem como a sua valorização, teem da.do, não digo 
hoje, muito que pensar ao orado;r . 



Por do.cumentos que mostrou e que nenhum outro poderá exhibir 
nes.ta Casa, dei:iwui claramente prnvado que ninguem se occupou desse 
artigo com tanta minudencia, com tanta exactidão e cuidado como 
aquelle que ora tem a homa de dirigir-se á O amara . 

Mas, lhe poderão perguntar: como fostes levado a estudar esse 
assumptü em todos os seus detalhes.? Unicamente pelo escrupulo e 
estimulo de nunca quereT fazer figura triste em commissões das quaes 
iez parte e foi invesúdo de responsabilidade. 

Quando lhe depositaram nas mãos a dfrecção elas Docas N acio-
naies d.>0 porto do· Rio .ele Jm1eiro, por onde se fazia e onde se faz o 
embarque do café desta terra, o orador teve necessida·de, como sóe 
acontecer em tudo .que se encarrega, de ·dedicar-·se com interesse, de 
pl"ocurar saber com ve1;ctade o guie é bom e o que é máu, o que convém 
e o que não convém parn ser a~optado em bem do paiz. . 

Foi dura.nte os dez annos de sua .direcção naquenas docas que o 
oradot· poude familiarizar-se com todo esse mundo que negocia em 
café aqui e lá fóTa, foi alli que o orador estudou tudo o que diz res-
peito a este assumpto, tendo para facilidade das suas pesquizas, todos 
os dados á mã·o, quer quanto ás cotações e infoTmações as mais com-

·pletas, quer quanto ás estatistiicas as mais1 minucios.as . Foi assim que 
po:ude ficar inteirado de tudo que dizia respeito á quéstão do café 
sob os seus varios aspectos, no patriotico intuito de, quando houvesse 
de emittir a sua opinião, saber qual o meio mais prompto, mais con-
veniente e mais patriotico para defender este principal producto de 
nossa lavoura, sem crear difficuldades nem pro>:ocar perturbações, 
cujas 0onsequencias nós não poderemos prever até onde ellas podem 
levar o nos;so paiz. · 

Vio na Europa, principalmente na Inglutena, em Hamburgo e no 
Havre, e bem assim nos Esta·dos Unidos, como essas .. cousas alli se 
pas;savam nesté particular . Ainda agora, · no anno de 1906, achando-
se na Euiropa, e ao chegar a noticia do projecto aventado para valori-
zação do café, o orad-Or, já reconhecido Deputado pelo Rio Grande do 
Sul, procurou munir-se das melhores informações parn saber que di-
recção havia de dar aqui no parlamento, aos seus movimentos de apoio 
ou de c·ombate, quand.o o assumpto viesse á discussão. 

Conversou com todo o mundo interessado em transacções de café 
nos Estados e registra com pl"azer o facto de, no numero daquelles 
com os quaes se cor1'Bspondeu, aichar-se o rei do café dos Estados 
Unidos, o Sr . Silken, que revelou grande desejo em conheoel-o pessoal-
mente. Logo q1118 ali foi notici l:!:da a sua chegada como commissario 
do Brazil na Exposição de S. Luiz de Missouri, ·o nosso consul.. seu 
dilecto amigo, o Sr . Fontoura XavieT, procurando-o, disse.-lhe: "Quero 
fazer-te uma sorprnza. Ha um homem aqui que muito se intf)resFa 
pefos negocios do Brazil a tal ponto que parece que não dorine um . 
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só dia, preoccupado como se acha em resolver um assumpto melindroso 
para o nosso paiz. Amanhã almoçaremoE1 juntos" . 

De facto, no dia seguinte á hora aprazada, foi smprehendido com 
a agradavel apresentação do Sr. Silken, o rei do café nos Estados 
Unidos . 

De~ fazer observar que esse senhor falla tão bem o portuguez 
oomo qualquei· de nós1 aqui . E convém deixa;r isso bem accentuado 
para que a Oamara fique sabendo qu~ o que elle lhe disse foi em 
lingua ·que o orador podia perfeitamente comprehiender, pois que se 
lhe tivesse dito em inglez, idioma com o qual não estava ainda fami-
liarisado, talvez nada pudesse entender . 

Declarou-lhe então : "&oebi 'º seu folheto sobre valorização do 
café, que me mandou o meu correE,pondente no Rio ·de Janeiro, os 
Srs. Theodoro Wille & Oomp . 

Li-o e achei-o tão interessante -que, na minha ultima viagem para 
Hamburgo, mandei traduzil-o para o allemão e lá entreguei aos meus 
a.ssocia·dos e amigos" . 

E accrescentou: "Posso garantir-lhe que, si em seu paiz houvesse 
alguns homens mais, que estudassem esse as:sumpto com tão grande 
cal'inho e cuidado, o Brnzil, certamente, não estaria nas condições 
em que está hoje, sem S'aJJier onde possa collocar o excesso de cafê que 
produz." 

De facto, no dia seguinte, o orador recebeUJ, antes de partir para 
S. Luiz, os jornaes allemãles em que vinha a ~oticia desse folheto, 
o que em verdade lhe deu mais alento e força para entregar-se, de 
corpo e alma, á solução pratica desse problema, encarando-o mais sob 
o ponto de vista pratico do ·que theorico, e desta arte procurar ser mais 
util ao seu paiz, sobretudo neste assumpto, essencialmente vital para os 
altos interesses dü Brazil. 

E tanto assim cons·idera· que, regressando ao Rio de Janeiro, em 
presença d:o Ministro· ,da Viação, o Sr. Alfredo Maia, a quem foi 
buscar em sua secretaria para vei· nas docas a demonstraçãü pratica 
do seu trabalho, perante S. Ex., a imprensa e todos os1 interessados 
no com::nercio do café, que se reuniram nas docas, o oradür disse : 

"Considero a questão do café uma questão nacional, uma questão 
de vida e morte para a principal lav,oura do Brazil, e por issü estou 
11esolvido a me conservar na primeira linha de combate, como tenho 
feito em outras occasiões e por outros motiv,o·s, que, a meu juizo, en-
tendo que a Patria carnce dos meus serviços . " 

O SR . PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado que a hora da 
sessão está finda. 

O SR . J vsE' ÜARLOS - Si o Sr. Presidente lhe conservasse a pa-
lavra para ainanhã, muito agradeceria. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. póde, pelo Regimento, fallar' duas 
vezes sobre cada artigo . 
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O ·SR. , J osE' CARLOS - Neste caso, completará amanhã o seu dis-
cuirso, j11stificando o seu voto 0ontrà este projecto. ( Mwi)l;'o bem; mu.ito .. 
bem. O orador é cU(l'tvpr-irroentaik> pplos colier}ias pre~se~tes.) 

O Sr. Presi>dente - Fica a diHcussão adia.da · pela hora e com 
a palavra o Sr. José CaTlos, para fallar pela segunda vez. 

SEtSISÃO D'E 24 OiE NO'V.~MB'RQ 

O Sr .. José Carlos - Sr. Presidente, venhó reproduzir as pala-
vras1 aqui proferidas hontem, quando, pela exigencia da hora, fui 
obrigado a in1Jerromper o meu -discurso. Reproduzo esg.as palavras 
para poder ligal-as· a outras considerações justificativas do meu vóto 
contra -o projecto. 

Estas1 palavras foram as seguintes.: 
"Considero a questão do café uma questão nacional_, uma questj:íp 

de vida e morte para a principal lavoura do· Brazil, e por isto estou 
resolvido a me conserv::i.r na primeira linha de combate, co:p:to tenho 
feito em outras occasiões e por outl'os motivosi, quando, a meu juízo, 
entendo que a Patria carece <los meus serviços ." ' 

No mund·0, Sr. Presidente, existem terras apropriadas para a 
cultUl'a do café, compreheudidas entre o pa:rallelo 25° norte até o pa~ 
rallelo 30° sul. 

E', po1· assim dizer, uma faixa privilegiada para esse producto, 
que é inquestionavelmente a maior riqueza que possue· -0 Brazil, para, 

.. transfoTmada em moeda, prestar-se a' todas as suasi relações oomme1·-
ciaes internacionaes. Estudando o valor pródU'ctivo de todas essas 
terras' comprehendidas na zoua marna.da pelos· dous parallelos indica-
dos, vê-se desde logo que po;r uma protecção aivina o Brazil tornpu-se 
grande, po·deroso, -0 maior productor de café, pela sua especial posição 
no continente sul-americano, recebendo os beneficias de uma vantajosa 
exposição solar, que tanto facilita o aproveitamento de suas terras 
para o cultivo dessa preci-osa rubiacea. Dahi vem o cuidado que o 
o.rador tem tido, para seguir, dia a dia, o aproveitame.nto da cult ura 
deste magnifico producto, que, não sendo de pl'imeira necessidade, 
entretanto, é ut ilizaido con;i variadas vantagens por muitos povos d0 
nosso planeta. 

Acredito que a producção do Rrazil, tão grande como se tem tor-
nado, ainda llão será bastante para, addicionada á pro'ducção ·de outros• 
paizes, permittir qN:e por toda a partJe onde se bebe café, se beba real-
mente café. 

E' um facto verifica.do que dos bebedorns de café, no mundo, 
dous terços, si tanto·, bebem de facto café, e a maior parte bebe uma 
tisana muito avariada, muito. aE1que~·osa, mas muito accefoa pelo pa-
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ladar de cada um, com a denóminação de café . Não se carece indagar 
por que motivo . os povos de certos paizes não podem beber o café pre-
parado, como nós .i?utros., americanos do sul. T'ambem não póde ver 
oom agrado que se queira, (e com que motivo·?), transformar, de um 
momento para outro, 4abitos inv:eterad•os1 nesses povos que consomem 
café, para que deixem de ingerir a bebida a seu paladar, para a 
usarem prepara·da, como no Brazil, preparo esse que exige maior 
qUJantidade de café. 

Não se póde, portanto, ·querer, por uma propaganda agitada e 
sem plano algum, conseguir que es1Jes povos abandonem os semi me-
thodos de· preparali o café só para consumil-o ao .sabor brazileiro e 
deste modo augmenfar-se o consuino. (Muito bem. ) Não ; 0--que cabia,. 
o que cabe e o que vem acomelhar a todos aquelles que se occupam 
desse serviço, é procurar meios, que os ha com fartura, para reduzir 
a · massa exportavel do café para estes paizes, centros de grande im-
portação, de modo qUJe possa apresentar no estrangeiro um pr:oducto 
bom, que nã9 pos~a ser mystifi>C&do com t>S similares de. outra proce-
dencia, um producto que, assim negociado, dará forçosamente melhor 
preço e muito mai6r representação para es1se principal producto ex-
portavel do Brazil. 

Foram estas ra.zões ·que levaram o orador, desde muito tempo, a 
aconselhar, a pedir, a demonstrar praticamente quanta inconveniencia 
havia em se transportar dos centros productores á fazenda, até ás ca-
pitae.s, até os portos de exportação, e mais além, até o.s grandes centros 

-4e distribuição, uma ..quantidade enorme de productos imprestaveis 
que, como producto bom, pagava tambem es·ses ·fretes nas estradas de 
ferro, carretos e tod~s as1 despezas inherentes á movimentação de uma 
saicoa de café, desde a fazend.a até o centro importa:dor no estrangeiro. 
(A p,oiados . ) 

Des<h:i que .estes productos fossem seleccionados C01ll o devido cuà.-
dado na propria fazenda, não se teria aproveitado em favor do lavra-
dor uma differença de despeza, com o ca),'reto de cafés ordinarios, 
imperfeitos, com toda a sorte de varreduras dos terreiros e paióes, 
como pedras e outras immundicies? P.ois não é .f acil verificar que 
tanto paga de seguro um sa:cco de café bom, como um sacco d'e café 
ordinario contendo immundicies e pedras ? Não é facil verificar-se 
que tanto paga de direito de importação um sacco de café bom como 
um sacco· de café depreciado com todas as varmduras que veem avo-
lumar o numero· de saiccas para dizer-se n&s estatisticas internacionaes 
que o Brazil exportou 14 OUJ 15. milhões de saccas, quando poderia ter 
o me~mo resultado exportando apenas oito milhões, si houveS'se cuidado 
no preparo do café, dentro do paiz? (Muito bem.) 

O maior oulpado de se ter chegado a esta tristíssima e. afflictiva 
~i~uação é o proprio bra:zileiro; não são só os1 productores de café, os 
seus intermediarios, sã-0 -0s brazileiros legisladores, autoridades esta- . 
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duaes, munic1paes1 e fedl:n·aes, que conconem para essa situação que 
tanto hoje se deplora e que, cada um por sua vez, conforme as suas 
condições de estUJdo, . de capacidade, · pro1cura ver ·o meio facil de re-
solver o problema da valorização em proveito de todos. E não se 
diga ·que outros, além do orador, não se tenham occupado deste ais1-
sumpto. 

O proprio relator do Orçamento da Receita para o exercício vin-
douro, o illustre collega Sr. Serzedello Oorrêa, diz á pagina 116, com· 
o titulo "Café e borracha'', sobre a situação deste producto: "QuantO' 
áo seu preço nos mercados estrangeiros, · continúa a pensar o relator 
do prernn te parecer do mesmo modo. A crise reside nos embaraços do 
mercado interno, onde o especulador dictava leis, impondo aos lavra-
dores o preço, e pela falta de beneficiamento completo do café' ex-
portado . 

O relator teve occasião ·de apreciar na Europa esta questão e veri-
ficou que os cafés exportados, os mais mal preparados, são justamente 
os do Brazil. " 

Será Sr. Presidente, com um producto tão mal preparado, tã() 
descuidosamente ·beneficiado que o Brazil quererá entrar em concor-
rencia com o 1café ·de outras procedencias, muitíssimo reduzido, mas: 
que todavia alcançam nos centros consumidores melhores preços1 ~ 

Accresce ainda que o café entre nós começa a ser damnificado-
desde que s1ahe ·da fazenda, chega ao armazem do ensaccador e dahr . 
até ao porão do navio. 

Só ultimamente no porto de Santos onde o café é embarcado di-
rectamente das docas para o navio, e no porto do Rio de Janeiro, ond~ 
por excepção um ou outro navio de vela atraca ás docas nacionaes, 
e reciebe o carregamento directamente, todo o embarque do café é: 
feito ·em más conaições. ' '. 

O .café ·do Brazil é julgado nos mercados estrangeiros em quali-
dade pelo typo que dá .ª ]llistura ou liga, e .não pela qualidade real ·que-
tem esse prodrncto quando sahe das fazendas. (A poi'ados.) · 

Vem aproposito informar tambem como é considerado na França 
o café do Brazil e ·de . que modo é trata,do nas operações commer.ci.aes, 
tanto de bol,sa como de venda a retalho para o consumo immediato. 

Na França o café das diversas procedencias é classificado em C(J)f f 
compfoto, café inc.omJp1leflo, café newtro e oaf é rJe máo go'S't'o. 

Na primeira clas1sificação está incluído o café do Ha.iti,. séries-; 
superiores, isto é, Saint-Ma;rc, Gonaives, Mole Saint-Nicolao e Petit-
Goave; séries •ordinarias, isto é, J apmel, Port-au-Prince, Leoganer 
Guaideloupe, J ama!que, Porto Rico, Guatemala, Ronduraos, Oeylão 
(plantation), Indias Rollandezas, J ·ava, Préangere e Paréparé , 

O café destas procedencias é cons1iderndo café completo, porque· 
une ao vigor e aroma a cqr avelludada ruo· grão, e o vigor ·é determi-
na.do pela persistencia do· sabor que o torna mais ou menos tonico,..· 
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'e por isso esta qualidade é su.bdividida ainda em café .completo-<Íorte 
e café completo-doce. 

O café das procedencias indicada.si é ·c0,mpleto-forte; ü café da 
Nova Oaledonia;, Mexioo, Columbia, alguns dé Venezuie'la, PoTto Qa-
'·bello, G-uayra, Réunion, Bourbon, Moka, A:den, :Indias Inglezas, é 
..considerado completo café-doce. · 

Na classe do café incompleto figura na subdivisão ·de forte, o ·café 
il0 Braz~l.-typo Rio, ·séries superiorns e ordinaTias1, e na subdivisão de 
.tfoee ,o 1café :d0 B~azil-ty:po Sarntos. · 

Consider-a-se café incompleto desde que faJ.1t.a quailquer um dos . ca~ 
-:u.acte.risoos do café completo,! Assim é que :no caJfé do Rio o gosto é 
acre, tendo, ·ent:uetanto, todos ·o.si demais caracte11isticos do café com-
-pleto-forte; ao passo ·que 'O typo '8antos tem o saboT adocicado e fal-
tam-lhe as outras .qualidades. 

Nesta classe .de café está .inc1uido o café de lÜuraçáo, Costa Rica, 
--Venezuela, MaracIDibo e alguns ca;fés .de PoTto ·Oaibello, La Guayra, 
-café da pTopria ilha da Réunion e de Bourbon. 

- Na Ol'dem:. d-0 .café neu·t<ro fi.guna tão sómente do B11t1zil o café 
B"1!ni.os, séries 01,dinarias e o ·de :Mani1ha, :porque não tem v.igor nem 
-aroma; mas de mistuTa 0com ou<trro café activ·a .a sua ~cção sem modi-
'fical-a demasiado. 

Q café d:a:s -séries inferiores1 do Rio ·e illahia, embol'a muitó vigo-
qosos, mas de ·gosto acre em -eiXOOsso, é ·classificado .crufé de .máo ·gosto ... 

O café da Costa d' Africa, proveniente ·de Oruserrgo (Rio N une·siij", 
·diz o' professor E. Ca-0ul, do cmso de culturras da E scola 'Colonial, 
·além de imuito fraco, tem o ·gosto de i nfusã-0 de feno seoco, e o de 
Moçambique é ,fraco e teni. o s:al:ior ·phar.r:maceutino. 

@a Fl!anç.a •a pl!eferencia p8ira o conmmo de cai:fé desta ow daquella 
,qualidade, val'ia conforme a regiã-0; nos ,depa1'tamen-tos1 ô.o norte •O 
eàfé d-o lfrazil tem .grande consumo, rmas não figura no mercado ·com 
-este nome, mas nom 'º de ·c·afé Mok:a, Bomibon 1e Martinica. 

Entretanto d-0 caí.é• Martinica, ·dizem ·as pro;prias auto·ridades •e 
-esc1>i,ptores :francezes : 

"1Le 1café Martinique n1existe pas .au 1poin:t de vue des · trans•acti.ons 
'et que le .caifé Moka et le ca,fé .Bou'I:bon .n'en:trent dams nos importations, 
<que dans une proportion abs0lument :minime .. " 

Na Bretanha consome-se de prnferencia -0 calfé do iBrazil de quali-
'(:lade 0superior ty.po - iRio - 1. do mesmo m0.8:0 que •em Paris e nas 
-principaes cidade€! de \França a ·classe O])eraria só consome o• nosso 
<eafé. 

0 Oafé Santos, informa o profes1S-0r E. Oaoul, não carene teT Tefo-
-rencia especial, 1porque é consumid-0 uim pouc0 .por •toda .a Jlarte, como 
·o nome das misturas . 

Insisto, ·portanto, no que já tive -0ecasião de dizer em 'rneu ultimo 
t rabalho ·publicado em 190.0 pel~ Sociedaae Nacional de Agricultura. 



O café no Brazil, SP. Fresidente, soffre o proces.s'o da mistura,. 
pa'l ~ a formação do typo co-rrente· no commercio de exJ!>ortação typo· 7. 

· A exportação de café de typos superiores ou de caf:ê especial tem me'r-
c-ados proprios e é feita em qµan.tidades limitadas, por isso 0 typo T 
é a base do· grande oommercio de expo1•tação d"ó -café do Bra-zil, e ha 
occas,iões até em -que as qualidades boas e especiaes são sacrificadas 
pela necessidade de formação do typo 7 a entrega:r· em um prazo oo-' co, 
(ap,oioJdos) . · ' 

Nos pa5.zes exportadores, da Europa principalmente, esse mesmo 
typo é desdobrado por uma separação cuidados-a da:s· differnntes1 qua-li-
dades para que as melhores possam ser entregues á especulação dos 
centros1 consumidores como café de outr<!ls paizes productores já van-
tajosamente reput::i.dos. 

:Para me convencer deste expediente estudei dous lotes de café 
typo 7, um de: 146 -saccas procedente do Estado de S .. Paulo, o-q.tre> 
de 140 saccas vindo· de Min·asr Geraes. 

Estes dous lotes de café, sub;m.ettidos ao ptocesiso de separação por 
qualidades deram 0 seguinte resultado: 

TYPO 7 - S. PAULO - 146 SACC'.AS 

Café typo n. 5 .....................•...•...... 
Idem,. idem n. · 6' ........................... . 
Idem Moka (de valor estimativo), ............. . 
Idem, idem (<fo preço igual ao typn n.,. 6) ..... . 
Idem typo n. 8-. ••••••••• ., .•.••.• .•••••••••••• 
Idem escolha. . ................ • ......•.... 

TYPO 7, - MINAS GERAES - -140 SACCAS 

Café. typo n. 5 ................... , .. ....... ... . . 
Idem, ide·m n. 6 .....................•.....• 
Id,em Moka (de valor estimativo) ........ ~ ·. ,. ., 
Idem, idem, miudo ......................... . 
Idem typo n. 8 ............. .... ,. ........ : .... . 
Idem escolha .................. _,, ........ , .. .. 

Saccas 
109 

2 
12 

2 
19 
2 

146' 

1Saccas· 
110 

2 
5 
1 

20 
2 

140 

Isto que se faz aqui no Rio de Janeiro é justamente o· que se faz 
no 'estrangeiro em grande escala, para -que as quialida-des· superiore:;o · 
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:possiám figurar de mistura com os similares de .outras procedencias, 
ficando tão sómente as qualidades inferiores paTa se1·em apresentadas 
.como de origem brazileira. 

Peço á Oamara não julgar impertinencia estas infoTmações, pois 
-0 meu proposito é auxiliar S. Paulo na valorização do café, que não 
póde ser feito . s:ómente com o dinheiro que se pede-. agora, nem com o 
processo do Oonvenio de Taubaté. . 

E' preciso que se siga rumo muito diverso para que seja aprovei-
t ac1a a exper.iencia e marcada uma derrota mais segurf\, para a conse-
cução do que é tão desejwdo. 

PodeTia o OTador ir mais longe nesta ordem de consi<lerações; 
mas diz, com a sinceridade que tem orgufüo de possuir. ·em dóse :não 
pequena, que não .quer impôr-se como autoridade . . Contenta-se em ser 
,um :simples informante; um ho;mem. pratico, que tem. aversão á litera-
tura demasiada da economia politica moderna. E' possível que a falta 
de preparo não o tenha enthus.iasmado ouvindo os mestres que entendem 
que tudo que é bem lá fóra deve ser bom no Br·azil'. 

O café do Brazil pode·rá supplantar os . similares estnngeiros 
quando daqui sahir para os1 mercados · importadores em estado de café 
beneficiado, na expressão genuina do termo .e . não café arruâ.nado 
pelos artificies da especulação commercial, abandonado por parte do 
productor e pela falta de leis que possam pTohibir a exportação de 
immundicies e misturas ordinarias com o nome de · café do Brazil. 

Desde que não haja exportaçã.o de café de typos1 ordinarios, nem 
da escolha e resíduos imprestaveis das safras, não haverá, certamente, 
ÍÓTa do Brazil) quem . facilmente. possia dizer que. só o que. é TUim é 
produzido por este infeliz pai.z, digno de melhor sorte e de melhoresi 
homens. (Mrwito bem; apoiados ger.aes.) . 

Accresce que o café do Brazil, exportado como é sob a base do 
typo 7, soffre nos centros importadores um desdobramento tão cui-
dadoso, que ahi se tiram de uma mesma sacca cafés superiores aos dif-
ferentes typos, ·que vão servir para augmentar uma producção .que não 
€Xiste de outras proéedencias, para satisfazer ás exigencias do consu-
midor que paga bem, ficando para o pobre BTazil só este resto mise-
ravel de escolha imprestavel, e esta mesma ruim, para dizer-se-: 
"Este paiz que blasona produzir tantos milhões de saccas, é verdade 
que produz nestá quantidade, mas o que produz é de uma qualidade 
impTestavel, que 'não' póde ser igualado aos de melhores proced~mcias." 

O c·afé do Brazil vae para o Havre, Hamburgo, Londres, Marse-
lha e Estados Unidos, lá o importaJdor compra O· café, sujeita-o em 
outras . machinas, para esse fim apropriadas, ·ao pTocesso de sepaTação, 
e ahi faz então a operação, inteiramente inversa de .. que se fez no Bra-
zil, onde foi esse .café preparado e misturado pa'ra a exportação. Por 
,meio dessa opeTação ahi effectua:da, separa-se o café em 6, 7 ou 8 
classes differentes, succedendo m,esmo· ·que o café typo c0rraco.rilho 
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póde ser misturado c~ni o _café typo caracorilho verdadeiro e vendido. 
por alto preço áquelles que teem predilecção por essa qualidade . . 

O café typo chato ou terreiro é .igualmente separado· e vendido 
directamente aos consumidores que dão preferencia a esse café, co:m,o 
si elle fosse ainda de Porto Rico ou de qualquer outra procedencia 
onde tem . reputação feita. . · 

Des•te modo faz-se todo o aproveitamento dos differentes typos de 
café que foi misturado no Brazil, afim de ·aproveitar as qualidades e. 
ser vendido como de ourtra proceuencia. · 

· O que fic'a é o café arruina;do, é o café defeituoso, é o café chôcho, 
são as impurezas do café podre, galhos" folhas seccas, emfiin, ·tudo 
quanto póde, por occasião da es.colha, perturbar a combinação ·de tJpos 
coino para fazer subsis.tir o typo máo, o 7 americano. . · 

Dahi, o que se faz com ·esse café? Extrahidas. todas as suas boas 
qualidades•, o café apresenta-se, como é natural, como café ruim, de-
preciado e mal preparado, como um café que quer adquirir preço, mas 
que não consegue em vista das qualid'ades superiores de outros typos 
de repu:tação firmada em todos os mercado (31 . · · 

I sto posrto, pergunto : é desta maneira que se quer valorizar o 
café do Brazil? E' insistindo nesse processo que se quer impor um 
preço melhor ao nosso real producto? Não, certamente. 

E', pois, neste terreno, neste campo de acção, que ha mais1 de 14 
annos tem estuda;d'o o problema e procurado cha~ar para elle a atten-
ção dos poderes publicas, dos proprios· lavradores, e iem pedido provi-
dencias aos governos1 federal, estll!duaes e municipaes e até a muitos 
productores . · 

· ·De modo que, quando o ·p'roprio café do. Brazil, ·separado lá, dá. 
um preço 10 vezes maior do que o café escolha, que foi inco1·porado 
na mesma sacca, queixam-se os nossos financeiros, ·exclamando - a 
valorização do café! Como não ha de .ser deprecia·do o nosso café? 
Não temos tomado providencias! Só ha um recurs·o - o emprestimo. 

Não, não é desta maneira que o Brazil ha de 'salvar-se desta ago-
nia lenta, dolorosa, continua, que a todüs mortifica e tantos embaraços 
crêa ao movimento commercial deste paiz, ·que é tão grande. 

O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - Ra 10 annos atrás1. 
O SR. J osE' ÜARLos - V ae ver o nobre Deputado que não é tanto 

assim. · · 
Na Exposição de S. Luiz figurou uma mach1na, mandada por 

S. Paulo, de beneficiar café de sete typos differentes. E, para mos~ 
fa•ar as vantagens desta machina, o quanto se podia tirar de vantagens 
no seu emprego, mand;ou1 tambem café em grande quantidade, typo ·7; 
para, deante ·de todos, na Exp.osição, fazer a;quelle trabalho, tirar o 
typo 7, por selecções cuidadosas, a escolha de typos que pudessem con~. 
cor1'Br com · grande vantagem para serem vendidos ao consumi.dor como 
osi melhores typos de outras ·procedencias. 
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E com esta circumstancia : que nós, querendo ;mostrar que o 
Brazil tem café em tão variados typos, que podem com vantagem sub-
stituir todos os outros já reconhecidos de outras procedencias1, levamos 
a nossa ingenuidade ao ponto de grudar aartazes nessa machina, di-
zendo : "Machina que S. Paulo mand·a pa1·a fazer café Moka, para 
fazer café Mokinha, para fazer café Porto Rico, etc. ! " 

. E isto foi verificado· por todos q111antos1 visitaram a Exposição, 
inclusive· o maior batalhador pela· valorização do café, o Sr. Augusto 
Ramos. 

E .quando o or.ador reclamou que devíamos fazer essa declaxação, 
m'as com esta restric9ão - esta machina tira ·dos cafés1 do Brazil 
typos compa:raveis com o typo Moka verdadeiro, comparaveis com o 
typo :Mlokinha, compara veis com o typo Porto Rico, etc. ; tendo o 
orador 'feito esta reclamação, o eminente presidente da commissão 
b1~azilei±a na Exposição de S. Luiz, o general Souza Aguiar, a achou 
procedente. 

Não haverá,, pergunt-a, um meio de defender o Brazil de tanta 
mystificaçãn? Seni duvida que tudo se conseguiTia si exportassewos 
typos be:ip. definidos de café e não o typo 7 americano, que serve de 
b11se para. tódos os embusrtes no.s centros 'importádores. 

Está nas mãos .de todos ,nós, razão por ·qlie ·desde hontem o- affirma 
- que si o Oonvenio de f'aUibaté não deu os resultados es•perad.os, foi 
por ter sido. desacompanhado <,le medidas que deviam partir do Go-
verno Federal; 'do governo estadual, do govei'no municipal. .. 

O SR. Ü.A.RDOso DE ALMEIDA - Principalmente, do Governo Fe-
deral, a conquista de nov;os mercaid.os. 

O SR. J·osE' Ü.A.RLos - A -0onquista de novos mercllldos1 é excel-
le~ite problema para ser estudado e resolvido do. modo mais convenienw 
para o Erazil, e emittirá mais tarde a sua opinião. 

A Oamara sabe o cuidado com que estudo os assumpt0s1 que lhe 
são confiados, e meu . defeito é até ápaixonar-me nesse trabalho. 

Quero dizer; Sr. P.residente, sómente o. que os1 meus olhos teem 
visto, o que as minhas mãos teem apalpado. Fui gerente das DoYJa8 
MacwriaeB, durante 10 annos, e ahi assisti a pasisagem da grande éx-
portação de café pelo p.:,orto do Rio de Janeiro. 

Não foi para aquelle logar, nem alli se conservoui, como muita 
gente vae e se conserva nos logares que occupa. 

Nos primeiros annos de sua aidministração, pro·curou estudar todos 
os serviços que se fazem no porto do Rio de J aneim, com relação 
principalmente á exportação do café; e, depois de dous annos de obser.:. 
vação, quando já se sentia de posse ck>s elementos necessarios para 
produzir um traba1ho, proveitoso, sahiu a .campo. 

Não lhe faltarão desgostos nem injustiças, mas, desde qi;i.e cumpre 
ó seu dever, desde que tem a consciencia de estar bem com.sigo mesmo 
e com aquelles que em si confiam., está satisfeito. (Mui to bem.) 

1 

~ 
\ 
\ 
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Estudei igualmente as operações do embarque do café, desde que 
sae da casa d·o ensaccador até que é depoEitado no porão do navio; e,_ 
conhecendo a·s condições especiaes -do producto, verifiquei immediata-
mente que es,te mesmo proà.ucto, que repTesentava o suor da lavouTa, as 
esperanças da riqueza nacional e ·que era a garantia do commercio 
honesrto, não podia naquellas condições. ch(lgar ao seu destino de modo 
a ser recebido como typo verdadeiro da producção nacional e con-
venieRte para supplantar os similares de ourtras procedencias. 

Desde o ens.accamento até á collocaçãü no porão do navio, tudo 
concorre, mais ·OU menos, para comprometter o -café do Brazil. 

A_ saccaria é o que pódé haver de mais. ordinario, de mais im-
proprio , para este misrtér. E quando o orador, em um dia de lo-
cubrações e de investigações para ser proveitoso ao seu paiz, procurou 
estudar a substituição do ensaccamento, não faltaram interesses pri-
vados, não faltaram abutres da riqueza publica a se levantarem . e 
avançarem contra a sua individualidade, apresentando as mais ridí-
culas e improcedentes objecções, que só podiam servir para garantir 
o bem es.tar priva;do., e nU1nca para attender o bem estar nacional. 
(Mwi~o bem; rnJuito bem.) 

Estudava a substituição do sacco de aniagem pelo sacco de alg0-
dã0; e por que~ Povque o algodão neste paiz era uma. riqueza de valór-
tão subido como o café, sendo necessariq que o Bri;tzil nã-o seja egoísta~ 
que elle procure os meios promptos para reerguer a lavoura e as forças 
viv.asi da nação, desde o sul até o norte. (Mwito bem.) 

Ao extremo norte não havia necessida;de de levar industrias novas~ 
porque por muitos annos a riqueza de lá estará na sua opulenta in-, 
dustria extractiva, . que, póde-se dizer, ainda não se começou a explo-
rar, tal é a grandeza, tal o volume das suas riquezas, tal é o futuro 
loriginquo e garantidor da pí·osperià.ade, que ainda não cessou nem 
cessará. 
. Tambem não era preciso que, em relação ao .sul, se lhe garantisse-
ª exportação dos seus productos, · porque a situação especial do com-
mercio de alguns Estados do SU1l tem em si mesmo a sua propria ga-
rantia. 

O que era ·preciso era pro•cui·ar, no centro, levantar a lavoura do 
café, e no centro-norte levantar a industria do assucar, ·desenvolvei· 
a lavoura do algodão. (Mu-dto b•em,) 

E só poderá ser provoéado o aproveitamento destes recursos na-
turaes, que com mãos tão fartas a natureza doou ao Brazil, offerecende> 
âos Estados do norte, onde se cultiva o algodão, uma sahida certa pro-
veitosa, bastante volumosa pa1·a tudo quanto pudessem produzir em 
algodão, não só para satisfazer as exigencias da indU1stria fabril, tãO 
desenvolvida e tão p11omett-edora no paiz, como tambem para satisfazer 
as exigencias desse novo consumo, requisitado pela necessidade urgente 
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-e inadiavel de substituir º' sacco de juta pelo sacco de algodão. 
(},foifo bem.) 

De que serve, porém, trabalhar com este fito e com estas espe-
ranças, si, quando se tem quasi um momento de fé na conclusão a·a 
tarefa iniciada, vae-se encontrar a. especulação, que com as· suàs 
garras afasta o individuo do caminho certo e proveitoso pelo qual 
tinha enveredado?'! 

Qllem :visse, como o orador viu, no porto de MaTselha, abrir-se 
o porão de um vapor que conduzil!_. café do Brazil, certamente nunca 
tomaria ·café. · · 

Quem visse em Live.rpool, Nova York e Havre o que viu a che-
gadas de vapores conduzindo p_ara esses portos café do Brazil, certà~ 
mente, l'epete, nunca mais tomaria café. 

Se ha um artigo de producção brazileira muito delicado, recla-
mando bom preparo e tratamento especial, e:s.se é o café. Mas que 
fazermos? Enviamos o nosso ca'fé em porões, prcjudica:dos para esse 
fi:µi pelo transpo1'te de mercadorias. coni que vieram abamotados da 
Europa e Estados T.Tnid6s, para a America d.o Sul · 

Se GS vapores são procedentes de Liverpool, trazem toda a ~orte 
de mercadorias: oleos, essencias, alcatrão, tintas e muitos outros arti-
gos de que se desprendem não só máos cheiros como até gazes infec. 
ctos que impregnam os porões e prejudicam o café. 

A precipitação das descargas, a falta de tempo para arejar O§l 
porões des·ses vapores, tanto .no porto ·do Rio de Janeiro como no' 
de Santos, fazem com qu~ continuem os porões impregnados de 'gazes 
mephiticos, o que vae 'influir· nas excellentes quafülades do café com 
que são abarrotados os vapores. · · 

O café ahi collocado, nem ·sempre bem acondicionado em boas 
saccas, accumulaclo ·dentro de porões fechados. hermeticamente, du-
rante uma travessia ,de muitos dias, em uma temperatura muito ele-
vada, muitas vezes encostado á antepaTa das machinas, soffre· o effeito 
da fei·me1itação continua e prejudicial nos mesmos porões. 

Quando ·Se abre uma escotilha ii.o ·porto de destino, a primeira 
baforada que sahe do porão é tão asquerosa, tão perturbadora, de tudo 
quanto nos possa preparar o espiritci curioso po.r ver o bom producto 
sahido da terra do café, que a der:epção é grande. 

Si de Liverpool formos 'ª MaTseilha examinar as condições · dos 
vapores que para alli conduzem: café, a ·impre"Ssão ainda é peor, por-
que esses vapores vindo·s de Buenos Aires e Montevidéo, 0arreg3Jdos 
de lã bruta, cou:ros seccos e salgfVdos, graxas, etc., etc., seus . po:rões 
impregnados de tudo quanto póde prejudicar o café, dep1:eciando o 
seu valor e impondo vendas ein condições pouco vantajos-às. · 

Si estudarmos ainda o meio de t ransporte do café em outros 
vavores ehegaremos á conclusão de que o café que em melho:res con~ 
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<lições chega ao porto .de destiuo, embora com viagem muito longa; 
é o café embarca.do em navios de véla, principalmente nos excellentes 
navios da esqua,dra de Baltimor~, grandes veleiros americ;anos, que 
transportaín dos Estados Unidos para os porto·s do Brazil a farinha 
de trigo. 

· Já a condição especial do navio de véla, sem os inconvenientes 
das machinas, nem do desprendimento de gazes mephiticos, de gr'axas 
e · de sohresalentes das inachinas, o navio de véla é confortavel para 
o passageiro, e muito mais· vantajoso para o transporte de - certas 
merca.clorias delicadas, como o café. · 

Uma elas primeiras cousa•s que devem ter os porões çlos navios 
para · transportar café eµi boas c0ndições é a seccura. E es~a se torria 
perfeita nO'S navios de véla, P.rincipa:lmente nos de Baltimore, que 
trazem a farinha de trigo ao Brazil, porque este genero, durante a 
viagem, faz seccar os porões, absorveiido a humida:de que nelles possa 
ex:i;stir. As1sim, quando os navios, aqui terminam a descarga da fari-
nha <le trigo, teem os porões perfeitamente enxutos, e nestas condições 
recebem ü .café, que chega aos porto·s dos Estados Unidos em circum-
si!ancias favoraveis, e as partidas d.o genero assim i'emettido·, embora 
não possam ser grandes, são relativamente apreciadas e encontram 
muito· bom preço nos logares em que são desembarcadas. . 

E' força·do a e-stas . digressõc,s para justificar seu voto contrario 
ao projccto, porque não acredita que coin o dinheiro e só peJo. di-
nheiro . possamos valorizar o nosso café. (Ap.oiados.) 

Não é possível. . Temos; de v.alorizal-o fazendo um esforço .. no 
s~ntido de reduzi.r a massa expoi·tavel. Para tal reducçã'O teem sido 
i:µdicados va.rios alvitres, e no proprio Estado de S. Paulo o estu-
dioso Dr. Vicente de Carvalho, em 1901, escreireu bellissimos artigos~ 
destac;ando-se um que vinha pr~cisamente apiparar 'as idéas do or!l--
dor; e diz "amparar" porque a voz do distincfo patricio levantava-se 
no Estado em ·apoio daquillo gue na mesma época suste~itava o orador 
no Rio de .:f' aneiro, quanto a ser necessado .valorizar o café pela redu~ 
cção . da massa exportavel. . 

Chf~gou-se até á idéa de queimar os · cafésaes. Ora, não precisa-
vamos dar esta prova de barbarismo deitando fogo aos 0afésaes, 
quando tanto. c;linheiro fôTa necessario para fazer com .ciue elles che-
ga,ssem a crescer e fructificar, o que só se obtivera á custa de muito 
esforço. . · . . . · 

Que é que dizia o Dr. Vi.cente ·de Carvalho, sustentando a opi-
nião do orador.? Que, por meio da selecção, do beneficiamento cui<l'a-
doso, deíria · se evitar que fossem manda.das para o estrangeiro grandes 
quantidades de café; que só serviriam alli para prejuclica-r a apre-
·sentação do nosso -artigo e fazer constar n-as ·estatisticas que a prn-
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ducção do Brazil eTa colossal, o que podia seTvfr, como serviu, p.'âra 
auxiliaJ.' as especulações no sentido ·da baixa. 

São estas as pala:vras do Sr. Dr. Vicente de Carvalho: 
" - A desval-0rização a-ctual do café é devida á supel'producção, 

já não ha meio de o pôr em duvida. Mesmo que o excesso de prodl!-
cção não fosse attesta·do irrefutavelmente pelo es11ado de todos os mer-
ca:dos- do mundo, onde os stocks de café, que esperam occasião de en-
tra.r no consumo, augmentam de anno para anno, uma consi<lera<}ãO 
seria b1astante paTa nos ti<1:ar as illusões que ainda nos pel'mittissemos 
ter: a producção brazileira augmentou bruscamente dos ultimos cin"Co 
annos para cá, de alguns milhões de saccas por ·anno. Não ha funda-
mento sério para suppor que o consumo crescesse ula mesma propor-
ção, acompanhando -0 salto prodigioso que· a producção deu. 

O excesso actual da producção sobre o consumo, segundo indicam 
as mais cuidadosas estatísticas, é cerca de dous milhões de saccas. Em 
numeros redondos para quatorze e meio milhões .de saccas que o 
mundo eonsome annualmente, ha dezeseis e meio milhões de saccas 
que entram nos mer<Yados. 

DeYe-se tal excesso exclusivamente á pToducção brazileira. Nos 
vin:te· e seis annos ultimos, a producção do resto do mundo manteve-se 
estacionaria, isendo ·a-ctuairoente o que ha vinte e seis annos ena: de 
quatro ·a quatro e meio milhões de saccas. Entre os paizes product-0res 
estrangeiros, o pequeno augmento de uns tem sid-0 compensado pela 
.diminuição .de outros. Apezar das varifl'S peripecias que o café a.tra-
vessou nesse longo período, a _producção estrangeira, consideradla em 
globo, se tem mantido sem modificação. · 

O grande factm da baixa somos: nós, que fazem-Os o excesso da 
pro.ducção sobr·e· o ·Consumo. E, facto digno ·de toda a attenção, esse 
exoosso não consiste proprila:mente em café, mas nas impurezas com 
que exportamos os nossos. cafês, e que com~ café são torradas e offe· 
recidas ao conswmo do mundo. Isso, que em linguagem commercial 
se chama cafés blaixos, é o que faz, por si só, a superproducção. 

Póde-se, realmente, av<aliar em 20 % da nossa producção esse 
terrível e ·desmoralizador concurrente do café brazileiro, e 20 % da 
nossa producção correspondem approximada.mcnte a dous e meio mi-
lhões de saccas. 

A eliminação desse grande factor não s6 faria desapparecer im-
m'.ediatamente a superp11oducção, ma1s alliivi~ia mesmo em pouc(} 
tempo os stocks provenientes d<l excesso de producçã-0 accumulado nos 
ultimos annos. Supprimida a causa dia _desvalorização, é evidente que 
os preços do café procurariam. o -seu 'fllivel normal, anterior ao actual 
e pe1·sistcnte phenomeno da super.pr-0ducção; cumpre observar que o 
n!ivel normal dos preços do café em ouro foi sempre muito superior 
aos preços actuaes, a que nunca ·desceu antes da superproducçã-0, que 
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começou a c~nco anno·s, nem mesmo nas mais ·brusca:s e passageiras 
baixas. 

Mesmo que -a eliminação dmante dous óu tres annos, de 20 % das 
nossas safras, isto é, la suppi:essão -annual de dous e meio milhões de 
saccas ·àe caifés baixos, só tivesse como resultado uma alta de ~O '% 
nos preços, e-ssa eliminação seria, ainda assim, de extrema convenien-
cia. Compensa,da a quantidade sacrificada pela melhorn corres-pon-
dente do preço, nenhum prejuízo soffrerfüc o productor; e consegui-
ríamos assirq, sem sacrifício, a rehabilitaçãó .do <;iafé brazileiro ,pela 
exportação unicamente do café de_purado e ·superior. Habituariamos 
·assim os consum~do.rns 'ª beber realmente café. Não se póde imaginar 
mai·s effica-z elemento de ,propaganda. 

A irtfluencia nefasta dos cafés baixos não se faz apenas sentir 
na superpr·oducção," 
• • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • •• • • • ,• • • • • • • ·• • • • • • • • 1• • ·••• • •• •,e,••• •••• 

O Sr. Dr. Vicente de Carvalho conclue dizendo: 
" - Bhverá, tPOr.émJ um meio praticoi adoptavel e ,efüicaz, de 

conseguir esse resultado 1Sem v;exame:\ sem desigualdades individuaes 
e odiosas pai·a os lavradores sem perturbação dos serviços .de produ-
cção, de transpo.rte e de commelcio que o café exige no paiz? 

Esse me'io existe. 
Consiste eile na .crea_ção,, por parte dos Est'µ,dos Brazvle1irlos pr6-

d1ictores de café., ·de um imposto. de 20. %, pago em especie, sobre .todo 
o café que fôr exportado .e eliniinação posifrv.a do Tesultado desse. 
imposto. Tal ·im1)osto será pago 1pe1o e:x;portador no ácto de de&pa.cha,r 
o café para a ex,PortaÇão; isto ~' para des,pachar perante ·a repartição 
fiscil •o café que ·tiver éle embai:ca:r, o exportador ser,á obrigado a 
exhibir certificado de que entregou 'aO deposito publico., para: esse 
fim irustituido, a quantidade ô.e café - sem 'dete1rminaçãp de qur»ii-
da&s - 'correspondente a 20 % do que vae embarcar . 

.A eliminação Ô.()s_ cafés baixos se fará assim por simples selecção 
natt1;ra:l, ]JOrque ness•a especie 8.e menor valor pTocurará o exportador 
pagar o impo~to. Taes cafés serão proc1nad·os e comprados paTa esse 
ef:fe~to como ·hqje o ·são pa-ra serem exportados. 

A , elimina_ção de 2U % da nossa safm não seTá destruição do café: 
será -destruição -apenas éle qualidades ·baixas, de esooria·s, de concul'-
rentes do café." 

Adcliciionados estes ·~rn ~lo a outros tantos, que era o que se p·ode-
ria ·exigir quanto aos Estados .ele Minas e do Rio, a reducçãu, do total 
da ex·portagão ·brazileh·a iria a quatro milh'ões de s:aci;as, seguramente. 

E, si o -;Bra:zil, em vez d;e mandar para o estrangeiro 12. 000. 000 
de saccas, tivesse, p-or esse pTocesso facil, conveniente, razoavel, de 
bom senso, tivesse passacfo ·a exportar apenas 8. 000. 000 de saccas, 
mas de café, e nãõ de varreduras, qual não teria 13ido a sua situação, 
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que V'antagens não teriam tido os productorns de café de S. Paulo; 
de Minas e do Rio de Janeiro? 

Perguntava-se, entretanto, como é que .se poderia · exportar só-
mente café bom e bem preparado, sem sacrificar certa porçã-o do pro--
dueto, que, não sendo de aspecto agradavel e que pudesse recommen-
dal-o, era, todavia, capaz de <Ser aproveitado como café e café bom. -

Foi estudand-0 este aspecto da ·questão que desde 1898 pediu ao 
Governo Federal, aos estaduaes e aos municipaes medidais internas 
que viessem facilitar a collocação destes cafés defeituosos, quebrad-0s, 
que não podem nem devem ir para o estrangeiro de mistuTa com o 
café perfeito, isto para não prejudicar o n-0sso pi·oducto no exteri-01· 
e tambem para não avolumar a ex:19ortação em quantidade tão grande 
e tão assustadora. 

Para tanto ·se conseguir era necessario: como ainda é indispen-
savel, a acção do Governo Federal, conjunctamente co;m a acção dos 
governos estaiduae~ e d-0s municipaes. 

O orndor pede licença á Camara para tambein recordar que um 
illustrado e distincto paulista, que occupou a pasta da Fazenda, o 
Sr. Dr. Bernardino de Campos, ainda no seu ultimo relatorio disse: 

"Está evidentemente demonstrado que as boas qualida·des do café 
teem excellentes preço-s nos mercados deste paiz"; refere-·se á Ingla-
terra, "e sendo assim, é de todo o ponto necessario que ellas venham 
separadas e perfeitamente discriminada·s ou classificadas, de modo 
que, em futuro não muito remoto, possam ter procur·a pelas suas respe-
ctivas designações ou marcas de qualidade e procedencia. 

"Além disso, é absolutame:qte necessario -0u primordial que . o 
café seja colhid-0 e preparado caprichosamente, dando~se-lhe, si fôr 
possível, as côres que aqui são mais ·apreciadas. 

"O café exportado para este paiz não deve ser misturado, para 
fazer-se pTeços médios, e sempre que fôr, dará máo resultado; por-
quanto, a mistura é feita aqui pelos grandes comprwdorns, quer sejam 
elles simples torradores quer -não. 

"O café brazileiro, tal qual :vem para· este merca~o, actualmente, 
só seTve de base a toda a sorte de misturas e assim é elle vendido •ao 
con.sumidor, com-0 de outras pr-0cedencias mais ou menos bem conhe-
cidas e reputadas." 

E' preciso, Sr. Presidente, qne o Brazil diga si somos os produ-
ctores da maior quantidade desse artigo, si sobre elle se fazem innu-
meras transacções commerciaes no mundo, porque não se póde negar 
que, com o café, girem, em grande parte, muitas transacções da Ame-
rica para a Europa, da Europa para· a Asia, da Asia para os Estados 
Unidos dos Estados Unidos para o Brazil e para differentes pontos 
inclusive o Cabo da Boa Esperança. Si o cafê é, um artig-0 que, trans,-
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formado . em moeda por meio de cambiaes, gy;r~a em todo o mundo 
commercial, por que não havemos de ·dizer, nós procluctores: esta 
moeda que póde ser bôa, paxa honra nossa, ha de ser elo padrão tal, 
e não o 7 americano, que tanto tem çompromettido a lavoura de ·café, 
typo que se tem tornado o .algoz terrivel de todo este negocio em que 
repousa ·a vida financeira ·do Brazil ? (Miuito bem; apoi'adosi g1e~·aes.) 

Não; precisamos .de um Governo que saiba comprehendeT este 
problema e do concurso dos Estados que ·saibam comprehender, por 
sua vez, que só por si pouco podem fazer, mas que todos juntos podem 
muito. . _ 1 • J • l11;1. ! 

E' este o mot.ivo por que apresento a emenda. 
Ant0s de deixar a tribuna, porque o seu fim não é protellar, 

mas, 'ªº contraTio, esclaTecer a situaçã·o, .deve dizer que nunca teve 
confiança no projecto que aqui passou em 1906 conhecido por - Con-
venio de Taubaté. 

Disse hontem que, se achando na Eúropa, onde foi . surprehendido 
com essas idéas, procurou estudar o assumpto. lá, e tem àqui o resul-
tado do inqu~rito que procurou fazer nas praças de Londres, Ham-
burgo, I-Iavre, Marselha e Nova York, a respeito do convenio . 

.. Tudo quanto se está ·dando agora está aqui ;p1·evisto nesta carta, 
resposta ide um questionario que o orador formulou quando estava em 
Londres, em abril ·de 1906. A Camara que ouça o que diz este do-
cumento: · 

"Londres. W., 5 ·de abril . de 1906 - Exm. Sr. capitão de mar e 
guerra José Carlos de Carvalho - Para responder o seu pedido venho 
participar a V. Ex. a impressão produzida nos centros commerciaes 
pe1o p·rojecto de valorização do café e pela publicação do Convenio' 
de Taubaté. Estou de ha 25 annos em ·constantes relações de negocio 
e de amizade com os mais importantes negociantes de café no mundo 
inteiro e 1assim foi-me possivel ouvir as · opiniões de quasi todos os 
mercados. E' erro, porém, ·dizer-·se "as opiniões",_pois ha uma unica, 
a qual é a reprovação peremptoria do tal projecto. 

Conhecido a principio pelo nome de "Projecto Siciliano", o plano 
de ·valorização do café não .despertou muita attenção no mundo com-
mercial. Considerou-se que o Sr. Siciliano era um daquelles enthu-
siasta.s qlie de tempo a tempo surgem para salvar a humanidade, mas 
a cujas utopias nunca é dado ellsejo de affrontar o fogo da pratica. 
Quanclo, porém, •Se soube •o empenho que tinha o Dr. J. T'ibyriçá em 
promover o projecto e quando foi annuncia·do que o Congresso de 
S. Paulo o tinha approvado, p!·incipiou a ser discutido com mais 
alguma seriedade, e devo dizer que, a principio, a impressão foi 
bastante contrnd·ictoria, regosijando-se os altiEtas e ffoancfo. muito 
receiosos ros que tinham compTomissos para a baixa. 
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Depois, porém, de mais madura reflexão, a opmiao, co·nio eserevi 
acima, tornou-se unanime e a reprovação do projecto geral e uni-
~ersal. 

Recebi cartas de ml:litos amigos de todos os mer·cados, mas a's 
unicas interessantes ·são as provenientes ·do Havre1 de Nova . York e 
de Hamburgo, que são as tres, pra\}as reguladoras dos mercados con-
sumidores. Para não alongar esta carta demas:iadan;i,ente, fo:p.i tar-me-
hei ás seguintes citações: 

No dia 6 de maTço esc1'8ven-me ·do Havre uma autoridade na 
materia: · 

"O projecto da valorização dep'ende d.o successo. do emprestimo . 
de ;E 15. 000. 000. Tal em}'\restimo não se fará .porque o banco que o 
consentiria não pod~l'ia collocal-o do publico. Não se concebe que um 
estabelecimento financeiro, q1rnlquer que seja, possa subscrever uru 
emprestimo semelhante, apeza1· ·das maio11es' garantiais, por que se 
deve servir pa:ra um~ operaçao anti-commercial e immoral. Bem sei 
que já houve pourpâlrers entre o Brazil e o Banc0- de Paris et des 
Pays Bas1 ··cl:lj-o representante está agora mesmo em S. Paulo, e bem 
asiSim coro o DresdenM· Bank, 1nas. o negbcio não está feito, nem se 
fará." ~ 

Em Nova York acolheram a ~ublicação do Oonvenio' de Tau-
baté po1· uma baixa 'de 20 pontos na Bolsa e me · escreveram de lá: 

· "Os especuladores conser:vam.se completamente afastados do meT-
cwdo, receio,sos das consequencias que· possa acarretar o voto do pTo-
jecto da valoriz·ação. Não ha duvida qlie este voto tenha logo no prip-
cipio uma influencia fàvoravel sob1'e as cotaçõ{ls dos gen-er0s, mas 
quanta tempo dmará esta? Com effeito é inexequiyel o tal projecto 
e todos aqui aproveitai'ãd o bdorn produzido pelo seu voto para liqui-
dar os ·seus compromissos antes que chegue o nrnmento da deban·dada, 
quando os diTe.ctores d.o c.envenio se acharem na impossibilidade de 
carregarem por mais tempo o 12eso d-o café que tel'ão de comprar. 

Por outro lado b·s baixista·s não se atrevem a vender porque re-
ceiam que o boom. d.o principio seja tão fqrte que não possam, em-
qua:nto durar, defender as suas posiçqes. Arredam-se, ·pois, da Bol.sa 
os dous p-artidos, até mais ver, e o primeiro resultado d·a va.Jorização 
é paralyzar o mercado e fazer baixar os ·preçüs." 

O 1w=u·cado do Havre está i'l.as mesmas condicões. 
Em Hamburgo nunca se acreditóu que o pró}ecto fosse exeqi+ivel. 
Aqui, nas Oommercial Borms d·o lVIincing Lane, nunca achei um 

negociante que consentisse conversar seriamente ace1:ca do pi·.ojecto. 
Logo á pTimeira palavra, o inglez encolhe os 110mbros e responde sim-
plesmente : "Bosh !", passando a outros ássumptos mais praticos. 

E' tão vasto assumpto o da valorização do caf~ e toca em tantos 
problemas economicos .e financeiros que, para dizer tudo, ·seria neees-
sario um volume. Não devo esquecer, todavia, que escrevo sóme~~ 
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uma cart!:!, já demasiadamente longa, e vou resumir do modo mais 
succinto possível os argumentos ·dos meus correspondentes. 

Quando se falla no Brazíl de valol'izar o café, esquece-se o facto 
que não é o Brazil o unico (ainda que -0 maior) pToductor e sobre-
tudo, neste momento, o unico detentor cle genero . .A. ultima estatistica 
publica·da: em 4 do corrente dá como existencia total do café no 
mundo 10 . 785 . 000 saccas e como stocks no Brazil 66. 000 ·saccas no 
Rio e 670. 000 em Hantos, ou 736. 000 saccas no Brazil contra 
10.049.000 saccas nas mãÓ:s d os negociantes europeus e norte-ameri-
canos. A estas 10. G49. 000 saccas virão juntttr-se durante o anno os 
quatro para cinco milhões de saccas produzidas pelos outros paizes 
e 14 para 15 milhões de sacca,s bastam para o eo:nsumo de um anno 
inteiro, sendo, ·aliás, pTovavel que este diminua um pouco com a alta 
dos preçoil. O residfodo será, 'f}_e1:S, que' ;o Braz.il te1rá que "endosty1,1· 
toda ci s.afrn pendentei'', que, já se sabe, excederá a 12 . 000. 000 de 
Saccas e que supportar -OS. encargos de tão COlOS·Sal -Operação tlural'lte 
um anno sem po·der cabral' o imposto de t rns francos por sacca, que 
deve servir a pagar os juro.s do emprestimo, e entretanto os produ-
ctores dos -0utros paizes e üs detentores aqui . irão liquid·ando os seus 
stocks, aufer indo lucros em ·consequencia do desapparncimento nos 
mercados do café que o :f!razil não exportou. Calcule-se que o encargo 
se tomará tão pesado que será necessario, antes d-0 esgotamento de 
toâo o aafé aqui, dar ·de mão ao p1'ojecto e liquidar tudo ou parte da 
operação e então nem é bom pensaT no desastre que seguirá! 

Devo, ao concluir, chamar a attenção de V. Ex. para ·o artigo 
publicado pelo jornal Le Temps, na sua Semaine1 Finaniciere de 2 do 
corrente, o qual resume bem a impressão geral. 

Tenho a honra de subscrever-me com respeitosa considel'ação de 
V. Ex. attento, venerador e criado. -:-- J . Ruffier." 

Não houve uma só das previsões dos homens affeitos a estes estu-
dos que 11.ão Be tivesse verificado. Verificou-se tudo. 

O Dr. David Campista, hoje Ministro da Fazenda, relator desse 
projecto, assignalou que tal era a confian~a que tinha nos resultados 
do Convenio de Taubaté, que ,Pü·deria assegurar que elle era viavel, 
que era seguro, conveniente e necessario. 
. S. Ex. só acertou em um ponto : que o convenio era necessario 

para se mostrar como elle era desnecessario, nos moldes p9r que estava 
calcado o ajuste <le Taubaté. 

Poderia calclilaT, com as próprias palavras ªe S. Ex., constantes 
do seu bellissimo discur1so, as decepções que hoje deve ter tido S. Ex. 

Os. temp-0s e os factos vieram destruir .as supposições de S. Ex., 
aliás bem justificadas então pelo seu talento invejavel, mas não· pelos 
seus conhecimentos praticos n0 assumpto. 
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Chama a attenção da Camara para o dis'Cl1rso de S. Ex., proferido 

naquella occasião. _ 
Vae, em poucas palavras, justific.a1· outra .emenda que tem por 

fim cre·ar uma situação melhor para o Brazil, para -que não ·Se diga 
todos üS dias que o Brazil é o café, que sem este prnducto o Brazil 
está mOTto. 

Não; ha outros a-rtigos tão importantes, tão convenientes que 
precisam ser amparados pela União. 

Os Estados que os produzem precisam receber um pouco de am-
paro, na proporção de suas forças, de suas necessidades para que pos-
sam, no dia do perigo, reunidos como um só homem, abnçaidüs ao 
povo de S. Paulo, salval-o da ruina que será certa. · 

O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - S. Paulo já tem feito por alguns 
dos outros Estados. 

O SR. J osÉ CARLOS - Não contesto.; é o reconhe_cimento do affe-
cto carinhoso de irmãos que se estimam e que procuram trabalhar 
juntos para a segurança da collectividade. 

Püis bem, é, em nome desses Estados que necessitam de valori-
zar, por exemplo, a borracha, que üra falla. 

Eis o que ·diz o proprio relator da Commissão de Finanças, em 
seu bellissimo trabalho, que abrange tres volumes, a respeitü deste 
p1·oduct-0 : 

"Leva-nos o presente qu&dro a diversas observações. Em prime~ro 
logar, fica constatado o progressivo desenvolvimento da industria 
extractivn da borracha, passando de 22 . 320 toneladas em 1896 a 
27. 220 ·toneladas em 1907 no norte do Pará, com sacrificio de outros 
generos de exportação, como o cacáo e a castanha, cujas oscillações 
nas quantidades expo.rtadas denotam o pouco apreço que se lhes tri-
buta. :Em segu:ç:clo logar, a demonstração completa e cabal da desva-
lorização da borracha, poTquanto, ao passo que e;m 1905 - 34 . 680 
tornelaclas ao cambio de 15 39 /64 produziam ~ 18 .. 287. 000 ou 
277 .158 :688$, valor official, em 1907 - 37. 220 toneladas ao cambio 
de 15 5/32 produziram apenas ~ 14.410.000 ou ~28 .183 :092$000. 
E quando se verificar que a vida dos dous mais poderos-0s Estados 
do norte da Republica está vinculada á sorte de um unico producto, 
que cor.stitue a base de toda a sua sitll'ação economica, facil é de pre-
ver -o futuro não muito risonho para que os mesmos caminham, a 
-continuar a polít ica de ltmsser fiaire que no campo economico os cara-
cteriza." 

E' esta a descripção feita nü toca;nte á borracha pelo proprio 
relator da Commissão de Finanças, que deu parecer. a _respeito do pro-
jecto em debate. _ 

Si passarmos ao assucar, veremos o q'!fe se dá no norte. 
Ainda hontem tive occasião de acompanhar os Srs. Ministro·s 

da Fazenda e da Viação na visita que fizeram a um depos.ito bem 
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proximo deste edifício, onde viram, pela primeira vez, armazenadas 
120. 000 saccas de assucar, pbrque não teem sahida. 

Os que Já foram fica1·am impressionados deante do volume que 
representa a ·armazenagem de 12·0. 000 saccas de assucar e fizeram 
immediatamente idéa do . ql,le seria a armazenagem de 7. 000. 000 de 
saccas de café. 

Hoje depara-se com o que diz da Bahia alguem acerca de outro 
producto, acerca do cacáo. 

Pois é justo que, ne·sta occasião, só estejamos a cuidar do café, 
embora Ee~a de facto aquelle que de momento precisa de cuidados 
especiaes? . . 

Sem aproveitarmos, tambem, para justificar medidas, que pos-
sam aproveitar outros Estados que tambem servirão de amparo com 
suas producçees especiaes para no momento dado, de afflicção, todos 
reunidos, cada um por sua vez, cada um com o que puder, virem para 
junto da Uniã'.õ como bons Íl'mãos, salvar aqüelle que estiver em con-
diçõe·s -<lifficeis? A valorização do cacáo, aiqui, está justifica.da em 
um magnifico artigo, publicado hoje, n' A. I mprens.a, o mesmo jornal 
do eminente collega Deputado 2ela Capital Federal, que tem recebido 
applausos de toda. a parte como um dos productores do plano de sal-
vação deste Brazil, concretiz·ado na valorização do café. 

E' por iss:o mesmo, pa1'a attender a todos os Estados que necessi. 
tam de amparo, que fonnulou uma. segunda emenda ao projecto de 
n. 39.4, de 1908. 

Concluindo, ·quer fechar o seu t.rabalho de justificativa do seu 
voto, registrando nos A.nnae&, por via desta oração que· acaba de pro. 
ferir, .as palavras publicadas n'O Paiz~ em 5 de agosto de 1908, com 
o titulo Dies ir.ae. Diz o Paiz: 

"Dirigimos daqui nossos cumprimentos ao Dr. Miguel Calmon, 
Ministro da Viação, por ter sido o unico Deputado que combateu -
ou que ousou combater - em tempo, no Congresso Nacional, o plano 
valorizador, que S. Paulo festejava como a nova aurora do viço eco-
nomico da Patria; e festejava pelo orgão do mesmo Senado, ao· qual 
o Sr. Luiz Piza vae submetter seu projecto e pela voz .de 1cincoenta 
e das municipalidades, arroubadn.s e cheias de. enthusiasmo pela idéa 
de impor aos mercados mundiaes preço-s que o convenio estabelecesse 
para o nosso principal producto de exportação. 

E nos limitamos a cumprimenta;r, -sem felicitações, o illustre 
D~·. Jl/Iiguel Calmon, poTque estamos certos que S. Ex. desejaria, como 
nós, que tambem impugnamos a valorização official, fossem comple-
t·amente desmentidos os no•ssos vaticínios e jámais houvessemos de 
deplorar na realidade o desastroso exito de uma tentativa funesta, 
na extensão ·em. que, parece, vae eJle se patentear. 
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O sentimento de justiça, que nos impelle a rememorar a,s opiniões 

expressas pelo Dr. kiigu~l Calmou a respeito do plano valorizador, 
ficaTia completamente amesquinhado si não collocassemos á frente 
dos impugnadores autorizados o eminente ex-Presidente da Republica, 
Dr. Rodrigues Alves, paulista de nascimento e de coração, e po1· isso 
mesmo profundamente empenhado na regeneração economica da la-
voura de seu Estado." 

No dia immediato ( 6 de agosto de 1908) accrescentou O Paiz: 
"Em nosso editorial de hontem, 'Sob o titulo - Dies irae, dissé-

mos que o Dr. Miguel U;i.lrnon, quando Deputado, fôra o unico repre-
sentante da Nação que combatera o plano da valorização do Oonvenio 

·de 1\aubaté. 
Verificámos logo depois o nosso erro, porquanto o Sr. José Car-

los, Deputado pelo Rio Grande do Sul, tambem o combateu em vi-
brnnte e bem deduzido discurso. 

Fazemos, ·a.ssim, como nos cumpre, 'ª rectificação do nosso p.ro-
pTio engano; e com tanto maior satisfação, quanto somos dos que 
mais conceituam o es~,or90 e a: laboriosidade, alliados á clarissima 
intelligencia do Deputado rio-grandense." 

(1vfuito bem; m'uito bem. O orador é muifo cumprimen6ado.) 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão 

a seguinte emenda : 
Ao art. 3°, - accrescente-se: 
Parugrapho unico. O Governo exigirá ,dos Estados caféeiros me-

didas immediatas paTa impedir a exportação de cafés typos baixos, 
inclusive o ly~o americano, afim de evitar o des-

Emen'da1s credito do nosso producto no estrangeiro e redu-
zir, pela eliminação de~ses typos, a quantidade 

de saccas destinadas aos mercados importadores. 
Sala das sessões, 24 de novembro de 1908. - José Carlos de Oar-

v·alho. 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e enviada á Commissão a seguinte 

emenda : 
AccresceJlte-se: 
Art. Fica igualmente autorizado o Governo a garantir ·até 

. .a import.ancia ide :E 5. 000. 000 os emprestimos que no estrangeiro 
- quizerem contrahir os E stados1 oom o intuito de ampararem os respe-

ctivos product.os agricolas e da industria extractiva, como sejam o 
assucar, o cacáo, o algodão, o fumo e a borracha. 

·Sala das sessões, 24 de novembro de 1908. - J o$ Carla~ de Car-
valho. 

O Sr . Presid1ente-N os termos do art . 170 do Regimento, sem-
pre ~ue forem apresentadas emendas ou additivos creando despezas ou 
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reduzindo receita, devem ellas1 ser remettidas com o projecto á Oom-
missão de Finanças. 

A emenda do Sr. Deputado José Carlos autorizando o Governo 
a garantir mais cinco milhões de emprestimo a outros Esta.éLo·s está 
nestas condições1. 

Env. d<a 'disc, 
Encerrada a discussão, volta o projecto ã 

Oommissão de Finanças, para dar o seu p arece r 
sobre ess1a emenda. 

O Sr. José Carlos (pe~a ordem) - Sr . Presidente, desejaria 
que V. E x . t ivesse a fineza de me informar si a emenda que ap resen-
tei e que inquestionavelmente augmenta a despcza póde ser reprodu-
zida em 3ª discussão. 

O SR. ÜASSIANO Do N.asOIMENTo - Póde . 
o s·R. PRESIDENTE - A restl'icção regimental refere-se apenas aos 

projectos de orçamento e não aos projectos communs. 
O SR. J osE' ÜARLOS - Então·, Sr . Presidente~ como não é meu 

intuito contrariar os desejos da bancada de S. Paulo, que, a Oamara 
e o paiz sabem, tem sido tão generosa para commigo, peço a retirad·a 
da emenda para renoval-a em 3ª discussão. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda apresentada por V. Ex . foi lida 
e apoiada pela Oamara. Nestas .condições, parece-me fóra de duvida 
que só mediante v-otação da Oamara será possível a sua retiTada . 

Não deixo para votar depois o requerimento, porque isso obrigaria 
a remessa do projecto á Oommissão. 

O Sr. Serzedello Corrêa ( pê.la ordem) - P edi a palavra para 
solicitar da Oamara a inversã-0 ela ordem do dia, para que seja imme-
diatamente submettido á votação o projecto n. 394, de 1908 . 

. O SR . PRESIDENTE -:- V. Ex . requer a inversão da ordem do dia? 
O SR . SERZEDELLO ÜORRÊA - Sim. 
O Sr. Presidente - O Sr. Deputa.do Serzedello ÜoTrêa man-

dou á Mesa o seguinte requerimento : 
"Requeiro inversão da 01,dem do dia para que seja votado em 

primeiro logar o projecto· n. 394, de. 1908. 
Sala das sessões·, 24 de novembro de 1908 . - Serzddelllo Corrê.a . " 
Os senhores que approvam o requerimento quell'am se levantar. 

(P011.1,sa.) 
Foi approvado. 
Em obediencia aio voto da Oamara, concedendo a inversão da 

ordem do dia, annuncio a votação do projecto n. 394,. de 1908, auto-
rizando o Gov.eTno a garantir, até o maximo n-0-

V ata1ção minal de f'. 15. 000. 000, ·O emprestimo externo que 
o E stado de S . Paulo contrahir para liquidar as 

operações effectuadas para a valorização do café, e dando outras pro-
videncias (2ª discussão). 
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Vae-se votar o art . 1°, que é concebido no'~ seguintes termos, 
salvo a emenda: 

"Fica o GoveTno autorizado a garantir até o maximo nominal de 
~ 15. 000. 000 o emprestimo externo que o Estado de S. Paulo .con-
trahir para liquidar as operações effectuadas para a valorização do 
café, e converter em divida consolidada as operações fluctuantesi de 
credito ·que foram feitas com o mesmo ·fim." 

O Sr. Bia·rbosia Uma (p0Za ordem) - Sr . Presidente, requeiro 
votação nominal, para que a Camara assim se pronuncie sobre o artigo, 
cuja leitura V. Ex. acaba de fazer. 

O Sr. Presi,dente - O Sl'. Deputado Barbosa Lima acaba de 
requere1· v-otação nominal para o art . 1 º, ha pouco lido. 

Os senhores que approvam o requerimento, queiram levantar-se. 
(RMl.s.a.) . 

Foi approvado . 

O Sr. Ju!io de Af.ello (pela orckm) - Sr. Presidente, sabe 
V. Ex . e sabe a Camara qual tem sido a attitude . da bancada per-
nambucana nesta questão da valorização do café: ella foi contraria 
ao Convenio de Taubaté. 

Como membro da Commissão de Finanças, assignei, vencido, o 
projecto do anno passado autorizando o Governo a emprestar ao Es-
tado de S. Paulo 3. 000. 000 de libras . , 

Eis po·r que ainda desta vez, mantendo coherentemente a attitude 
da mesma bancada, assignei vencido o prbjecto que V. Ex. acaba ·de 
annunciar á votação da Camarn. 

São, porém, os nossos sinceros votos . que o grandioso Estado qe 
São Paulo consiga resolver definitivamente a i-ntensa crise que asso-
berba a sua principal lavoura. (Muito bem; m/uitb bem.) 

O ·sr. Pr·esid1e.nte - A' vista da deliberação da Camara, vae-
se procedel' á votação nominal. 

Os senhores ·que approvarem o art. 1° do projecto diTão sim e os 
que rejeitarem dirão nmo. 

Vae-se proceder á chamada. 
Procedendo-se á votação nominal, respondem svni, isto é, appro-

vam ci aTt. J º, os Srs . .Aurelio Amorim, Antonio N oisueir1a, Deoclecio 
de Campos, .Arthlll' Lemos, Pass,os Miranda, Costa Rodrigues, Cunha 
Machado, Luiz Domingues, José Euzebio, Christino Cruz, Joaquim 
Pires, ,Joaquim· Cruz, W aldemiro MoTeira, Sergio Saboya, João Lopes, 
João Cordeiro, Eduardo Saboya, Graccho Cardoso, 'l'homaz .Accioly, 
Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Simeão Leal, Castro Pinto, Paula e 
Silva, Virginio Marque~, .Apollinario Maranhão, Epaminondas Gra-
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cindo, Eusebio de Andrade, Leovigildo Filgueiras, .Bernardo J ambeiro, 
Pedro Vianna, Leão Velloso, José Monjardim, Torquato Moreira, Ber-
nardo Horta, Graciano Neves, Mello Mattos, Heredia de Sá, Sá 

, Freire, José Murtinho, Fróes1 da Cruz, Lobo J urumenha, João Ba-
ptista, Themistocles de Almeida, Paulino de Souza, Teixeira Brandão, 
. E;enrique Borges, Sabino ·Barroso, Francisco Veiga, Bernardo Mon-
teiro, Domingos Penna, Francisco Bernardino, Lamounier Godofredo, 
Bueno de Paiva, Francisco Bre8.sane, Carneiro de Rezende, J osino 
de Araujo, Mello Franco, o iegario Maciel, Honorato Alves, Carlos 
Garcia,. Nogueira Jaguaribe, Ferreira Braga, Galeão Carvalhal, Car-
doso de 'Almeida, Alvaro de Carvalho, E loy Chavés, Alberto Sarmento, 
Cinci.nato Braga, Joaquim Augusto, Altino Arantes, Adolpho Gordo, 
José Lobo, Palmeira Ripper, Francisco Romeiro, Valois de Castro, 
Rodrigries Alves Filho, Arnolpho Azevedo, Costa Junior, Xavier de 
Almeida, Serzedello Corrêa, Paes Barreto, Luiiz Gualberto, Ely,seu 
Guilherme, Evaristo do Amaral, Germano Hasslocher, Cassiano do 
Nascimento e Simões Lopes (88 ) . 

Respondem níio os Srs. Affonso Costa, Teixefra de Sá, Pereira 
de Lyra, Estacio Coimbra, J ulio de Mello, Pedro Lago, Paula Guima-
rães, Salvador Pires, R odrigues Saldanha, Irineu Machado, Barbosa 
Lima, BulhõeS> Marcial, .José Carlos, Antunes Maciel e Pedro 
Moacyr (15)'. 

O Sr. Presidente - Responderam sim 88 Srs. Deputados; res-
ponderam níio 15; total, 103; com o Presidente, 104. 

Não ha numero. 

SIESISÃ·O 'DE 25 D,E N01VE.M1BR,O 

O Sr. Pr·eside·nte - A lista da porta accuisa terem entrado no 
edificio 122 Srs . Deputado·s, aos quaes· peço o obsequio de occuparem 
os seus logares . 

Deve-se votar o projecto n . 394, de 1908 . 
De accôrdo com a deliberação da Oamara far-se-ha a votação 

nominal do seguinte art. 1°: 
"Fica o Governo au torizado a garantir até o maximo nominal 

de ;E 15. 000. 000 o emprestimo externo que o Estado de S . Paulo 
contrahir para liquidar as operações effectuadas para a valorização 
do café e converter em divida consolid,ada as operações fluctuantes de 
credit'O que foram feitas com o mesmo fim." 

Os senhoTes que approvarem o art. 1 º, salvo as1 emendias, dirão 
sim, os que o rejeitarem diTão nâJ.o. 

Vae-se fazer a chapiada. 
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Procedendo-se á v·otação nominal, respondem siím, isto é, appro·-
vam o art. 1° do projecto n. 394, de 1908, os Srs. Aurelio Amorim, 
Antonio Nogueira, Rogerio Miranda, Co&ta Rodrigues1, Agripino Aze-
vedo, Luiz Domingues, José Euzebio, Christino Cruz, Joaquim Cruz, 
W aldemiro Y.ornira, Sergio Saboia, João Lopes, João Cordeiro, 
Eduardo Saboia, Graccho Cardoso, Thomaz Accioly, Frederico Bor-
ges, Gonçalo Souto, Simeão Leal, Castro Pinto, Paula e Silva, Virgi" 
nio Marques, Appolinario Maranhão, Epaminondas Gracindo, Euze-
bio de Andrade, J ·oviniano de Carvalho, J osino Menezes, Leovigildo 
Filgueiras, Bernardo J ambeiro, PedreÍTa Franco, Pedro Vianna, El-
pidio Mesquita, Leão Vellos10, Bernardo Horta, Graciano Neve&, He-
redia de Sá, Figueiredo Rocha, Sá Freire, José Murtinho, Fróes da 
Cruz, Lobo Jurumenha, João Baptista, Elysio de Araujo, Pereira 
Lima, Themistocles ·de Almeida, Rodrigues Peixoto, P aulino de 
Souza, Teixeira Brandão, Henrique Borges, Sabino· Barroso, Viriato 
Mascarenhas, Vianna do Castello, Francisco Veiga, Bernardo Y.on-
toiro, Domingos P~nna, José Bonifacio, João Luiz de Campos, Bueno 
ele Paiva, Francisco Bressane, Carneiro de Rezend·e, Josino de Araujo, 
Rodolpho Paixão, Olegarfo Maciel, Honorato Alves, Epaminondas Ot-
toni, Carlos Garcia, Nogueira J aguaribe, Ferreira Braga, Galeão 
Carvalhal, Cardoso de Almeida, Alvaro de Carvalho, Eloy Chaves .• 
Alberto Sarmento, Cincinato Braga, Joaquim Augusto, Altino Aran-
tes, Adolpho Gordo, José Lobo, P almeira Ripper, Francisco Romeiro, 
V alois de Castro, Rodrigues Alves Filho, Arnolpho Azevedo, Oosita 
Junior, Edua1'do Socrates, Xavier de Almeida, Marcello Silva, Ser-
zedello Corrêa, Luiz Gualberto, Elyseu Guilherme, Campos Cartier, 
Soal'es dos Santos, E varisto d·o Amaral, Germano Hassfo.cher, Riva-
davia Col'l'êa, Cassiano do N ascimento, Simões Lopes e Domingos 
Mascarenhas (98). 

Respondem não~ o& Srs . Affonso Co·sta, E smeraldino Bandeira, 
'.Deixeira .de Sá, J ·oão Vieira, Pereira de Lyra, Faria Neves Sobrinho, 
Estacio Coimbra, J ulio de Mello, Bulcão Vianna, Salvador Pires, 
Garcia Pires, Irineu Macha·do, B:arbosa Lima, Bulhões1 Marcial, Ame-
rieo Werneck, Calogeras, José Carlos, Antunes Maciel, Homero Ba-
ptista e Pedro Moacyr (20). 

·O Sr. Presi·d'ente - Votaram contra 20 Srs. Deputados e a 
favor 98, com o Sr. Deputado Murtinho, que veiu á Mesa declarar 
o seu voto. 

Foi approvado -0 art l° do projecto n. 394, de 1908, por votação 
rrominal. 

Vou pôr a votos o segrninte aTt. 2°: 
"Para o effeito do que dispõe ü al't. 1°, o Estado ·de S. Paulo se 

obrigará a acceitar e pôr em execução as seguintes disposições: 
a) As importancias1 d:a sobretaxa de cinco francos por sa.cca de 

/ • 
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café exportada serão depositadas semanal~ente em estabelecimento 
que o Governo Federal designar e serão destinadas a:o serviço <lo jm·0 
e amortização do mesmo· emprestimo, não podendo de mod·o algum, 
qualquer ·que s.eja o fundamento, ser desviadas de;sse fim. 

Parngrapho unico. No caso de insufficiencia do producto da 
sobretaxa de cinco francos, -0 Estad<0 de S. Paulo fica obrigado a 
entrar com a importancia neces•sm·ia em tempo proprio para o pon~ 
tual e exacto cumprimento do serviç·o do referido· emprestimo, de-
vendo qualquer excesso que annualmente se verifique ser comervado 
em deposito para <OS pagamentos ulteriores . 

b) No contracto do emprestimo· poderá ser dad-0 como garantia 
aos credores o síoclc de 6 ,994. 920 sa:ccaE1 de café que nos portos do 
Havre, Nova York, Hamburgo, Antuerpia, LondTes, R!ütterdam, 
Bremen, Trieste e Marselha tem o Estado· de S. Paulo, mas nesse 
mesmo contracto se deverá estipular que a venda <l'esses cafés 
só poderá ser feita mediante accôrdo entre o GoveTno Federal e o 
governo ele S. Paulo e autorização do Governo Federal. 

Paragrapho unico. As Teceitas obtidas das vendas dos cafés em 
stoclc a que se i·efere a lettra b s.erão exclusivamente destill'<'l.das á 
amortiza~ão do emprestimo .de que trata o art. 1°. 

e) Si por qualquer eventualldad.e houver conveniencia em redu-
zir o Estado de S. Paulo o imposto . que m1cia ·sobre a exportação 
de café, essa exportação não poderá affecta1~ a sobretaxa de cinco 
francos, que permaniecerá inaltera.da. 

d) O Estado de S. Paulo obriga-se a manter em vigor a lei esta-
dual de 25 de agosto de 1908, reguladoTa da exportação do café. E ssa 
obrigação só poderá cessar quando tiver sido compl·etamente resga-
tado o emprestimo." 

Os senhores que approvam o art. 2° queiram levantar-se. (Pausa.) 
Foi approva,do·. 
Vou pôr a votos o seguinte Hrt. 3°: 
"Fica o Governo autorizado a ado·ptar, além das ga.rantias esta-

belecidas no art. 2°, todas as que entender necessarias e decorram da 
natureza da operação a que se ref.ere o aTt. 1° da presente lei." 

Os senhol'es que approvam o aTt. 3°, salvo as emend:as, queiram 
levantar .. se . .(Pa.usa..) 

Foi approvado. 
Vou pôr a votos o seguinte aTt. ·1°: 
"Revogam-se IJJS dfaposiç.ões em contrarb." 
Os Srs. Deputados que appi·ovam o art. 4° queiram levantar-se. 

(Pausa.) 
Foi approvado. 
Vou pôr a votos as emendas. 
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E' annunciada a votação da seguinte emenda, do Sr. Barbosa 
Lima: 

"Accrescente-se : Ait. O Govemo, por intermedio das legàções 
brazileiras, tornará publico, por occasião ·de operações de credito em . 
que se empenhem no. estrangeiro OH Estados ou as municipali-
dades brazileiras, que a União não assume a mínima responsabilidade 
por taes compromissos, sinão quando lhes dá expressamente o neces-
sario endosso, em caso autorizado por lei federal." 

O Sr. ·Barbosa Lima (pela oi·dem) - Sr. Pre'.sidente, a minha 
emen·da, que V. Ex. acaba de ler, não prohibe, explica. 

Si os Estados, no exercício dos direitos· que, ha quem acredite_. 
lhes foram outorgados nela Constituição de 24 de fevereiro, podem 
contrahir no estrangeiro emprestimo· •sem limites de especie alguma; 
a ·minh1i. emenda não visa, de nenhum modo, impedir que elles conti-
nuem a usar, á sua vontade, dessa :faculdade. 

Si a União não tem obrigação de especie alguma, si o Thesouro 
Federal nenhuma ohrigação tem de pagar em logar dos Estados toda 
vez que estes se recusem a fazer, toda vez que estes não possam fazer, 
licito é <lar á União ao menos um pouquinho de~sà autonomia tão 
liberalizada aos Estados, para lhe permittl.r, para lhe consentir que 
ao menos faça sabeT .no exteTior que só em casos como aquelle actual, 
em que ella dá o seu endosso expresso, é que ella poderá ser juridica-
mente ·rnsponsavel pelas operações de credito assim feitas, contrahi .. 
das pelos mesmos Est·ados. 

Negar á União o direito de se defender siqucr officio·samente, di-
zendo o que é o nosso l'egimen, é collocal-a nesta situação para a qual 
eu convido a medita:ção dos. meus honrados collegas: no entabola-
re·m-se taes negocios para emprestimo de qualquer typo a serem con-
trahidos pelos Estados, a União não tem o direito ae intervir po! 
fórma ·alguma. Pela doutrina que parece vencedora no seio desta 
Oamara e, fóra della, a União não póde intervir. 

Agora Tecusa-se á União, rejeitando-se a minha emenda, a sim-
ples faculdade de, por interrnedio de suas embaixadas e legações, ex-
plicar que em rigor, pelo nosso regímen, ell a não tem responsabili-
dade nenhuina por taes emprestimos. 

Não retiro por fórma alguma a emenda. 
Si o pronunciamento adual não se fizer no sentido da corrente 

i)aTa a qual ~t.ou convidando a attenção dos meus collegas, esse pro-
nunciamento, attenda bem a Oamara, ha de se fazer pela revisão, á 
qual tenfl.o resistido com todas as forças dos meus sentimentos conser-
vadores. · 
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O Sr. Presidente - Vou pôr a votos a emenda do Sr. Barbosa 
Lima. 

Os senhores que approvam a emenda do Sr. Barbosa Lima quei· 
ram levantaT-se,- manifestando assim o seu voto. (Pausa.) 

Vottt1·am pela emend~, apenas 10 Srs. Deputados. Foi rejeitada. 

O Sr. Ba.rbosa iLilm.a (pela. ordem) pede a verificação da votação. 

O Sr. Presidente - Vae-se fazer .a verificação da votação. 
Os .senhores que votam pela emenda queiram levantar-se, conser-

vando-se de pé para se fazer a contagem. (Pausa.) 
Votaram a favor da emenda. do Sr. Barbosa Lima: á direita 

quatro Srs. Deputados e á esqueTda seis, total 10. 
Tenham a bandade de levantar-se agora os se!nhores que votam 

contw a emendaã (Pail81a). 
Votaram contra a emenda: á direita 52 Srs. Deputados e á es-

querda 51, total 103. 
Foi rejeitada a emenda. 
E' :rnnunciada a votação da segunda emenda do Sr. Barbosa 

Lima, aasim concebida: 
".Ao art. 1.0 .Antes da palavra "garantir" diga-se: autorizado a -, 

sem, prejuizo das opeTaçoos de credito de que trata a lei n. 1. 620, de 
31 de dezembro de 1906. 

O resto como está (garantir aj:é o maximo ,nominal de 15. 000. 000 
de libras esterlinas, etc)." 

Em &eguida é posta a votos e rejeitada a referida emenda do 
Sr. Barbosa Lima. · · 

E' annunciada a votação da seguinte ei.nendâ dos Srs. Galeão 
Carvalhal e outros: · 

Substitua-se a lettra D do art. 2° pelo seguinte: O Estado de São 
Paulo obriga-se a manter em vigor a ·lei estadual de 25 de :;i,gosto de 

· 1908, reguladora da exportação do café, até effectiva liquidação ~o 
emprestimo, salvo accôrdo com o Governo Federal na adopção de 
qualquer oufa·a providencia em substituição á consignada na ltlesma lei. 

O Sr. Oalleão Carvail\hal (peJZa oral.em) - Sr. Presidente, em 
J'.!leU nome e no· dos collegas que assignaram •a emenda, cuja votação 
V. Ex. acaba de annunciar, peço a V. Ex. que consulte á Carnara si 
cem.sente na retirada da mesma emendllt, com o protesto de a reno-
varmos em 3ª discussão. 

Consultada, a 0amara consente na retirada pedida. 
E' annunciada a votação da Sf,guinte ernend·a do Sr. José Carlos. 
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Ao aTt. 3° accrescente-se: 
Paragrapho unico. O Governo exigirá dos Estados caféeiros me-

didas immediatas para impedir a exportação de aaf és de typo·s baixos, 
inclusive o typo americano, afim 'de evitar o descredito do nosso pro-
dl1Cto 110 estrangeiro e reduzir, pela eliminação desses typos, a quanti-
dade de saccas destina-das aos . mercados importadores. 

O Sr. Jiosé Carlos (pe!la ordem) - ,Sr. ·Presidente, a bancada 
de S. Paulo apresentou uma emenda que de alguma sorte vae attender 
ao mesmo objectivo constante da minha emenda. 

E' possível que em 3ª di~cussão .possamos, em uma só emenda, 
attender a todas estas medidas pa1·a tornar effectivo e proveitoso o 
trabalho que estamos fazendo para se conseguir a valorização do café. 

Peço, por isso, a V. Ex. que consulte á Camara si consente na 
retirada de minha emenda. · 

Consultada, a Oamara consente ;na retirada; pedida. 

O Sr. Presi,dente - A ern.enda do Sr. José Carlos foi hontem 
retirada a requel"Ímento -de seu autor. . 

Fica assim approvado o projecto em 2ª discussão. 

O Sr. Cassiano do Nascimento (pefo ordem) - Sr. Prnsidente,. 
a 0ste projecto se prende evidentemente o credito publico. Ou~o, por-
tanto, pedir a: V. Ex., considerando a vantagem que temos em ultimar 
a sua discussão e votação, que consulte á CamaTa si concede dispe:Qsa 
de interstício para o projecto, que acaba de ser approvado em 2ª dis-
cussão, figurar na ordem do dia de amanhã. . 

Cor..mltada, a Camara concede a dispensa pedida. 

O !'Sr. Presidente - O projecto figUTaTá na ordem do dia de 
amanhã. 

SESSÃO DE 26 DE N,O.Y.EMB~O 

O Sr. Presidente - Nã_o havendo numero para as votações, 
pais·sa-se á ma teria em discussã-o. 

E' armunciada a 3" discussão do projecto n. 394, de 1908, auto-
rizando 1:-. Governo a garantir, até o maximo nominal de ±'. 15. 000. 000, 
o emprestimo externo que o Estado de S. Paulo c.ontra,hir para liqui-
dar as operações effectuadas para valorização do· café, e dando outras 
providencias. _ . . _ 
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Vêm á Mesa, são lidas, apoiadas e enviadas ã Oommi&são as 
seguintes emendas: 

O Estado de S. Paulo ob1·iga-se a manter em vigor a lei estadu al 
de 25 de agosto de 1908 até effectiva liquidação do emprestim{), salvo 

accôrdo com o Gov·erno Federal na adopção de 
Bme1idas qualquer outra providencia, que substitua .a limi- ·~ J 

tação da exportação do café, consignada na 
mesma lei. 

Sala das sessões, 23 de novembro de 1908. - Ga,leão- Oa,rva,lhal. 
- Valais de Castro. - Adolpho Go·rrlo . - Alberto Sarmento . -
Barros Pente'lldo. - Oinc1:n\ato -)3ra.ga,. - Palmeira R~pper. - Gar-
dioso de Almeida. - A.Zvaro de CarvaJlho .- Rodrigues Alve-s F~Zhd. 
~José Lobo. - Altino Aranves. - Carlos Ga?'cia. - P.rancisco Ro-
meriro. - Nogueira Jagwaribe. - Gosta Junior.-'- Arno1lpho Azevedlo. 

Accrescente-se : 
Art. Fica o Governo igualmente autorizado a garantir até o 

maximo de ;E 5 . 000. 000 o emprestimo externo que o P refeito do 
Districto Federal contrahir para unificação das dividas internas con-
solidadas e consolid·ação da divida fluctuante, de conformidade com 
a lei n. 1. 620, de 31 de dezeinbTo de 1906. 

Sah das sessões, 26 de _novembro de 1908. - Barbosa Lima. 
Accrescente-se : 
Art. Fica igualmente autorizado o Governo. a ·garantir até a 

importancia de ;€ 5. 000. ooo; os emprestimos que no estrangeiro qui-
zer.em contrahir os Estados do Amazonas, Pará e Matto Gross·o, para 
ampararem a valorização da borracha; os Estados da Parahyba, Rio 
Grande do Norte, PernambÚco, Alagôas, Sergipe, Bahia e Rio d0 
Janeiro, o algodão, -assucar; fumo e cacáo. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1908. - José Carlos 'de 
OianJ.a,lho. 

Accrescente-se onde convrier: 
O Governo promoverá accôrdo com os Estados caféeiros para que 

sejam uniformemente decretadas medidas immediatas para impedir 
a exportação de cafés de typos baixos, inclusive o typo 7 pirruericano, 
afim de conseguir-E'€ pela eliminação desses mesmos typos a reducQão 
da quantidade de saccas destinadas aos mercado.s importaidores, e 
evitar-se o descredito do no-sso café no estrangeiro, pela sua má apre-
sentação. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1908. - José Carlos 'de 
Oiarvalho. 



O Sr.. PauHno de Souz.a -- Não occuparei por muito tempo a 
attenção da Oamara, respeitando a justa anciedade com que é espe-
Jª icNscussão ~ rada a solução de um assumpto, a que se· prendem 0 .tão momentos·os inte·resses. projecto Devo, porém, explicar o voto que dei a favor 
do projecto em discussão e gue pretendo manter ainda neste ultimo 
turno do debate. 

E' para mim necessidade imperiosa, porquanto, em 1906-, per'tenci 
ao numero daquelles que desta mesma tribuna combateram o Oonve-
nio de Taubaté, não sómente na parte relativa á consolidação da 
depreciação do nosso meio circulante, ou antes, á decretação de uma 
depreciação ainda maior do que a que esse meio ci1·culante s'Offria 
naquella época; sinão tambem no que entendia com a crise a.gricola, 
conjuncto de disposições, que a boa vontade dos seus autores c1enomi-
nou - valo·rização do café. 

Obedecia então a uma _convicção profunda, tão profunda que não 
hesitei em romper a uiianimidadc com que as tres deputações dos tres 
Estados, que haviam tomado pa.rte no convenio julgai·am dever suf-
fragar 0 plano da valorização. 

Preoccupava-me, em primeiro lagar, a solidariedade, em que via 
envolvido o Estado que tenho a honra de representar, em uma em-
preza, no meu entender, tão cheia de tj.scos e de contingencias. 

Effoctivamente, os effeitos da crise collocam o Estado do Rio 
de J aneÍl'o - e o que digo do i=\io de Janeiro _tambem se applica a 
Mü1as - em posição muito diffcl'ente da ele S. Paulo. 

Vejamos o resulta.do da superp_roducção do café em S. Paulo, 
nestes ul timas annos. 

N ot:amos que, apezar de ser a crise constituída pela baixa do 
preço do café, augmenta continuad·amente o valo1· da exportação do 
E stado. . 1 , , [. 

O que se perde na diminuição dos preços é largamente compen-
sado com o augmento da massa do producto exportado. 

Em um quadro official, que tenho presente, vejo que, de 1880 a 
1884, a exportação paulista orçava em 30. 000 :000$ a 40 . 000 :000$; 
nos armas seguintes firmou-se na dezena immediata, de 40 . 000 :000$ 
a 50. 000 :000$; ·pouco a pouco, cresceu este valor official da expor-
tação, até se firmar na centena de milhares de contos; depois, á me-
dida que o preço baixava e augmentava a producção, na segunda 
centena, e, afinal, nos ul timas annos, especialmente no ultimo decor-
rido, conforme a mensag_em presidencial do corrente anno, subiu a 
mais de 300. 000 :000$000. 

O SR. GALEÃO Ü.ARVALHAr. - Trezentos e dez mil contos. 
O SR ÜARDoso DE ALMEIDA - Quarenta poi· cento da exportação 

total do Brazil. 



O SR. PAULINO DE SouzA - Quer dizer que este ponto na escala 
está, por .assim me exprimir, definitivamente galgado ou conquista:do. 

Considerando-se o interesse geral do Estado, expresso na renda 
do Thesouro e na massa de ouro paga á lavoura pelo seu genero, 
póde-se affirmar que não ha motivo para lastimar a baixa, uma vez 
que o augmento da producção te·m-n'a compensado tão l argamente. 
Pergunto ao·s nobres Deputados: prefeririam ter uma colheita muito 
menor, para expo.rtar, como a de 1880, que dava o valor official de 
38.000 :000$ á expo1·tação, ou ru situação 1actual, em .que, a'Pez.ar ·do 
preço baixo, o Estado de S. Paulo tem uma exportação annual de 
300. 000 :000'$000? (Ha 'l}arios apartes.) 

Affirmo: s·oh o ponto de vista do intel'lesse geral do Esta:do, este 
só tem lucrado com a situação. 

A crise nã:o está, pois, ahi; m.anifesta-·se ella no mal-:e·star e na 
especial situação financeira dos lavradores. 

UM SR. DEPUTADO - Dos lavraidores, não, da lavoID·a. 
Ó SR. PAULINO DE SouzA - Os lavradores, ho periodo dos altos 

preç.os, em vez de liquidarem suas rendas e de collocarem seus capi-
taes de outro modo, continuaram a empregal-os na propria lavourn. 
do café, de modo que a somma hoje empregada não é a mesma, é 
muito maior. (Apoiadios.)_ 

Embora grande seja a somma de ouro, que recebem, não corres-
ponde ao capital accrescido ao antigo, ~ratando-se_ sobretudo de um 
capital habituado a larga remuneração. 

Si, pois, não tem até agora soffrido o int-e·resse geral do Estado; 
si a ma renda é elevada mais que ' nunca, e ha dfj continuar a ait!:~en
tar, este estado de cousas aff~cta profundameute a situação dos la-
vradores, daquelles que na lavoura empregam capitaes caros, como 
são os capitaes entre nós, pondo-os 'em perigo, pelo menos na parte 
que foi accrescida ao antigo e qne não. encontra a remuneração com 
que contava. • 

Rnzão po-r que não estou de accôrdo com a opinião emittida pelo 
nobre Deputado por Minas, o Sr. Calogeras, quando disse que o que 
resultaria afinal desta crise" não seria mais do que a passagem das 
propriedac1es para outras mãos, mas _ que as riqueza:s accumuladas, 
subsistirão. 

Não, não subsistem, porque, si os lavraidores rião puderem custear 
as fazendas, os cafézaes desa pp_a recerão; bastam poucos annos de 
falta de trato, e este é dispendioso, porque o salario é caro, para que 
um cafézal desappareça e com elle longos annos de trabalho e de 
esperança. 

A8 riquezas, portanto, não continuarão, desapparecerão em parte . . 
Creio ter assignalado c0m precisão a crise, qual se apresenta em 

S. Paulo; ella tem um lado desfavoravel, que attinge o lavrador1 ma·s 
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tem o lado risonho, que é o que diz respeito ao augmento da renda .., 
geral do Estado. 

Dá-se isto, porém, no Estado do Rio? 
Não, a crise do E,sta<lo do Rio manifesta-se, no meu entender, 

não sómrnte pela baixa de preço·s, como tambem e sobretudo pela 
diminuição da producçã,o. 

Esta diminuição não tem sido nos ultimos annos muito ,sensível; 
póde-&e mesmo dizer, com mais precisão, que a producção está esta-
cionaria, com tendencias para diminuir. A situação financeira do 
Estado, porém, em consequencia da crise, é a seguinte: de 85 mil 
contos, valor o.fficial da expoTtação em 1896, baixou a 27 mil contos 
em 1907. 1 

Si, como acontec•e em S. Paulo, a producção tivesse augmenta<lo, 
isto não se daria. 

:Mas cá a baixa do preço não foi co1npensada pelo augmento da 
producção. O que quer dizer que no Rio de Janeiro o peior caracte-
rístico da crise consiste em não ter cresci<l·o e mesmo começar a dimi-
nuir a producção, ao passo que em S. Paulo a causa della é a super-
producção. 

Parn S. Paulo, portanto, a solução do problema póde ser dimi-
:n,,uir a superproducção, mas para o Estado do Rio, não. 

Os interesses são conseguintemente differentes. 
Si elle nfoo póde,, como fôra parn dese jar, •a;ugmenta;r a produ-

cção, o que compensaria a baixa do preço, porque faltam teri'as vir-. 
gens apropriadas ao desenvolvimento dessa lavoura, deve, isto é certo 
e indiscutível, conservaT as suas culturas; e para con&erval-as é pre . 
ciso refazer os cafézaes e mesmo planta;r novos, nas: tenas ainda 
aproveitaveis, para substituir os antigos. 

Por isto combati a P-articipução do Rio de Janeiro no Convenio 
e desta tribuna, naquella occasião, censurei o então presidente desse 
Esta:do, quando, sem um conhecimento exacto das necessida,des delle, 
não duvidarn ir a Taubaté assignar medidas restrictivas da producção 
do café. 

Não, 'O Estado do Rio deve continuar a vender todo o seu café, 
mesmo dos typos baixos e contínuar a aproveitar as suas ultimas ter~ 
ras apropria;das á esta cultura. Nada deve fazer para limitar a super-
producçiia. 

O que o café ainda produzir é preciso aproveitar para alliviar 
a tarefa da transição economica por que está passando, do m1tig·o sys-
tema da monocultura parn· outros ramos do trabalho, a industria 
fabril, a industria pa>St01·il, e cultura da canna, a pequena lavoura, etc. 

Effectivamente a parada na expoTtação do café não importa 
em uma affirmação de decadencia economica dessa região central, que 
tem a cidade do Rio de Janeiro como seu grande centro commercial; 
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indica apenas uma transição. Posso deste assert o dar unia prova; foh-
dada em algarismos. · · · · · 

Segundo dados publicados, a exportação ·de S. P·aulo orçou em 
mais de 15 milhões de saccas .de café; ao passo que a · producção 
exportada pela ·Capital Federal, e que eomprehende 'OS Estados do 
Rio e de Minas, orçou ror 4 milhões. Entretanto; si considerarmos 
o movimento de importação dessas mesmas zonas, isto . é, de um lado, 
a paulista e de outro, a zona por assim dizer tributaria desta cidade, 
isto é,,Minas e Ri9 de Jaµ~!i.r·o, veremos que . a Alfandega dQ Rio ren-
deu 56. 000 :000$, papel, e 31. 000 :000$, ouro, ao passo que a. de Sa,ntos 
rendeu ::J3. 000 :000$, papel, e 18. 000 :000$, ouro. 
. De um fado, uma exportação quas'i ·seis vezes maior que a do Rio, 

mas de outro, unia importação muito menor, quasi de 50 % . 
Ora, o movimento de importação é um signal de riqueza. 
Outro signal é o imposto de consumo. Este impos.to, s6 no Estado 

do Rio e na cidade deste nome, anda por mais de. 19. 000 :000$, ao 
passo que o res,ulta;do delle em S. Paulo orça por 11. 000 :000$; o 
que quer dizer uma superiorida·de notavel, ·quer se atten·da ao movi-
mento de exportação para o exterior, quer se attenda á população, 
pois a Capital Federal e o Estado do Rio poderão ter 1. 800. 000 habi-
tantes e S. Paulo 2. 300. 000. 

Isto demonstra vitalida;de economica, demonstra que essas -regiões1 
não são parasitas que vivam do trabalho alheio. Não estão decadentes; 
o que não produzem é tanto café; estão perdendo, por assim dizer, a 
aptidão para e&ta producção. (Ap~.wtes.) 

Dá-se a circumstancia de que esta nova produc·ção, em vez de 
alimentar o 'Dhesomo .estadual,' como a producção exportavel para o 
exterior, incide nas malhas do fisco federal, de modo que a situação 
financeira dos Estados em . questão, tão grandelilente desfalca:dosi, tem-
se aggravado, tornando-se por vezes precaria. · 

Ora, sendo assim, o Estado do Rio podia e póde sacrificar a sua 
~ituação actual, ·que inspira todo o cuidado e exige toda a prudencia, 
abalançando-se a uma empreza tão temerosa como a chamad·a valori-
zação do café? Pois não é um . interesse principalmente de S. Paulo, 
que nelle tem todo o seu presente e o seu futuro por largos ànnos? . 

Demai1s a elle a superproducção tem dado a mais; aos oútros tei:n 
tirado. 

Deveria o Estado do Rio tornar-se solidario em uma divida de 15 
milhões, unicamente destinados a mantet .um genero decadente em seu 
territpTio ? 

UM SR. DEPUTADO - Parece que a solidariedade era proporcional. 
o SR. p AULINO DE Souz.A - Quando assim fos1se; mas não foi isto 

propriamente o estabelecido, pois embora entre os Estados os lucros 'e 
onus devessem ser divididos. proporcionalmente, o empres•timo de 15 
milhões era feito so'fiidariamente, o que1 quer dizer que perante os cre-
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dores todos os Estados e Cll!da um ll!O mesmo tempo res,pondiam pela 
totalidade do debito. 

Entendia, pois, e entendo que o problema do café deve ser especial-
mente resolvido por S. Paulo. 

O SR. ÜARnoso DE ALMEIDA - S. Paulo tel'á todos os onus e in-
<lli.rectamente todos os Estad0s caféeiii'os ... 

O SR. PAULINO DE SouzA - O nobre Deputado ha de permittir 
que interrompa o seu aparte, para dizel' o seguinte: 

Imagine V. Ex. ·que o Brazil, ·dirigindo·-se ás nações .estrangeiras 
que tambem produrzem café, mas cuja pToducção tambem de ha muitos 
annos permanece estacionaria, lhes pedisse que compartilhassem dos 
onus e riscos, a que elle está sujeito nas suas tentativas de valorização. 
RespondeTiam, aliás muito bem: não, quem augmentou a prodacção 
não fomos1 nós. 

Minas e Rio de Janeiro bem podem tambem dizer - não augmen-
támos a producção; deste augmento que fizestes, soffremos as conse-
quencias, porque as nossas i·endas1 estão diminuidas, ·ao passo que as 
vossas estão ·Colossalmente augmentadas. · 

Como cuJpal-os poT deixarem S. Paulo isolado nos1 esforços he-
roicos que tem feitó? 

Mas este é um aspecto ·da questão. Vejamos o outro, o plano da 
va1orização. Ainda a este respeito, mais se me tem avigorado a con-
vicção de que foi uma illusão esse Oonvenio de Taubaté, que infeliz- . 
mente ainda tem apologistas. 

Ainda não posso comprehender c0<m0 se te1lte estabelecer preços 
artificiaes :de um genero, cuja. producção não se póde limitar. ' 

O Oonvenio de Taubaté é ·propriamente o que se chama na Alle-
manha um ring ou corner, como ·dizem os inglezes, ou, si quizerem, um 
trust, não applicando este termo no ,sentido apropriado e especial, mas 
no sentido ursado na linguagem commum, indicando. as emprezas ou 
organizações financeiras, que teem por fim, por meio do monopolio, 
alterar ou regularizar ·as condições naturaes da concurrencia. 

· ·Tloda: empreza desta ordem basea-se naturalmente na limitação da 
producção ; essa limitação torna-se possivel pelo 'que se chama con~ 
centração industrial e commercial. 

Em ·Se tratando de certas industrias1, é possível .esta concentração. 
Quando os estabelecimentos que a ellas se dedicam não se acham muito 
disseminados. 

Como é sabido, a tendencia moderna é para que as indusitTias se 
centralizem, graças isto aos ·poderosos; antes prodigiosos machinismos 
que em torno de si Teunem populações immensias. de operario-s e aos 
meios de transporte, que· extendem ao longe, fóra da zona .do consumo 
local, além das províncias, além das fronteiras nacionaes, uma clien-
tela cada vez maior . 
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Torna-se relativamente faeil reunir 100 ou 200 usinas productoras 
de um mesmo artigo, ·de modo que estas se compromettam a reduzir 
sua I>roducção. Reduzida a preducção, é natural o augmento do preço. 

Mas, ein relação a.o café, e em geral aos fructo·s ou productos na-
turaes, cuja producção não póde ser reduzida, mas1, pelo- contrario,. 
tende a auigmentar de anno para anno, como no nosso caso, porque é o 
fructo de plantações que começam a chegar á plenitude das suas forçasr. 
productoras (em 1902 contava S. Paulo 530. 000. 000 de pés de càfé~ 
de mais de quatr.o annos e 135. 000. 000 de _Iileno·s1 de quatro); em se 
tratando do café, cuja producção, digo, não póde ser limitada, não é~ 
possível o m.onopolio, porque si, por meio de compras, diminuírem os· 
stoclcs no estrangeiro, serão elles ·dentro em pouco refeitos e, ainda au-
gmentados pelas remessas constante•s das zonas productora•s. 

O Governo de S. ·Paulo, em 1906, dizia na sua mensagem: "N º' · 
stock mundial actual de nove e meio milhões de saccas, existindo um 
excedente ·de 2. 000. 000, basta o Governo intervir no mercado, retiran-
do e detendo tempora1·iamente esta ·qruantidade, para obte1· immedia-
tamente a alta do. preço .. . " 

Isto :dizia o Governo de S. Paulo em mensag·em .ao Congresso do:• 
mesmo Esrta-do. 

Transcreve este trecho do parecer dia Commissão de Orçamento 
desta Camara, apresentad•o o anno· passado sobre .o Convenio de Tau-
baté. 

Portanto, o G.overno de S. Paulo partia deste principio: iiendo· 
'o rgfoclc de nove e meio milhões e o. exce,s<so de 2. 000. 000, bastava re-
tirar e deter temporariamente estes 2. 000. -000 para se regularizar o 
coinmercio. 

Mais adiante dizia essa mesma mensagem: "A eolheita annual de .. 
todas as zonas productoras é, na média, de 16. 000. 000 de siaccas, sendo, 
mais -de tTes -quartas· partes do Btrazil e uma dellas das. demais pro--
cedencias. " 

Observemos de p'assagem que não é p1·eiciisamel).te exacto que, na-
quella occasião, fosse de 16. 000. 000 a média das colheitas. 

Mas continuemos . Mais ádeante dizia: "Send·o assim, desde que< 
se lança mão de uma providencia no ·sentido da organiza,çãO de ele-
mentos de immediata resistencia e de valorização do mercado de-.-
café nos portos de origem, é evidente que o nosso· paiz domina a si-
tuação, tornand'o-se arbitro della e fazendo logo subir o preço actual' 
que no Havre nã·o excede de 40 francos por s·acca de 40 kilos . " 

. .Portanto, era basrtante retirar 2. 000, 000 de saccas para que São• 
Paulo se tornasse arblitro e pui»esse impôr o P1'eço. 

Effectivamente, S. Paulo retfrou mais de 8. 000. 000. Mas que--
aconteceu? .A uma colheita de 14.000.000 em 1903 a 1904 e a outra 
de igual vulto~ de 1904 a 1905; veiu unia, de 24. 000. 00_0. 

Que prova isto ~ 
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. . Que, conforme venho de;mo.nstrando, em se tratando de µm genero, 
~uja producção não pôde ser concentrada nas mãos dos que dirige_m 
o trust, ' de modo a ser por elles <ionveniente;merite limit·ado, na sua 
fonte, não póde haver monqpoli-0, nem tentativas de alta forçad•a. 

Nem se póde dizer) Sr. Presidente, que esta colheita extraord~na
Yia de 1906 a 1907 foi um facto imprevisto. 

Não o foi; o Oonvenio foi determinado justamente pelas appre-
nensões desta colheita. O ·que devia ser razão para convencer de que 
mão se podia tentar o ;monopolio, ou quasi monopolio, . isto é, a aequi-
'Eiçãó de um stoclê sufficiente para embaraçar os effeitos naturaes da 
-offerta e procura; foi motivo para se a resolver como ·medida urgente, 
·de salvação publica. 

Sã-0 conhecidos varios exemplos de outros monopolios, fundados 
~m princípios ou, antes, em conjecturas tão erroneas como estas e de-
termina.ndo desrastres compara veis aos que presenciamos. 

Eu ;não pr.etend•o descrevel~os miudamente; apenas lembrar dous 
<que me parecem analogos á infeliz tentativa da valo:1·ização do café. 

O primeiro teve logar em 1886. O preço do cobre, de 50 a ·60 
1ibras, tinha baixad·o a 40 libras. Uma sociedade chamada dosr metaes, 
-apoiada no "Oomptoir d'Escompte" de P·aris, tentou levantar o preço, 
-comprando todo o disponível e mais, por meio de contractos com todas 
as usinas productoras, todo o produzido nos tres annos seguintes, ao 
'Preço de 65 libras. 

Effectivamente, nos primeiros tempos, o cobre subiu até 80 H-
oras, mas, pouco tempo depois, des:cia, e tanto que trouxe a ruina, não 
só da sociedade dos metaes, como do proprio "Oomptoir d'Escompte", 
"&creditada e forte instituição de credito, que servira de baine·ur de 
jorilik. 

Um apreciado economista francez, o Sr. Raphael George Levy, 
depois de se referir a outros caso•s analogos, qual uma tentativa que 
"houve na Russia, relativamente ao trigo, tentativa infruictuosa, refere-
se a esse mesmo monopolio do cobre e diz que este parecia á primeira 
vista muito mais facil do que o monopolio do trigo, porque o numero 
,ae minas que forneciam esse mineral é limitado e uma entenfo entre 
todos os productores, para não vender sinão a certo preço, parecia 
muito possível. . 

Portanto, si, em se tratando· do. cobre, em relação ao qual era 
•p ossível essa enterJtle, deu-l3e tão grande desastre, muito ma[s era de 
prever em relação ao trigo, diz Levy; em relação ao café, direi eu. 

Não menos frisante é o exemplo da prata nos Estados Unidos. 
tOs Estados Unidos concorreram extraordinariamente para a des•valori-
:zação da prata como mercadoria. Oon<iorreram pela producção extra-
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ordi:p.aria d1as suas ID;inas. ~ia, a baixa da prata como . mei'cadoria: 
prejudicava aos proprietal'ios das mina~ e trazia a perspectiva do seu 
des1amoedamento, o ·.que, por sUJa vez, ainda, viria mais aggravar a 
situa.Ção. · · 1 

Na verdade, desde que :se quebrava · a chamada paridade entre o 
·ouro e a prata, que na Europa era de 15 112 e ··nos Estados Unidos de> 
16, a prata tinha de desapparecer, CO!l):o inoéda. . . · 
. . Ora, os paizes bimetallistas; cêimo .:os a:a União I~tina, pelo habito 
eni ,que estavam do us;o desta moeda, e os prodU:ctores da prata como 
o Mexico e _sob1-etudo os Estados Unidos, por cuja conta corria espe-
cialmente a responsabilidade deste hctp, pre9ccuparam-se grandemente-
co:in elle ... Que tentaram então os Estados. Unid·cis1 ~ O que nós tentamos: 
fazer em relação ao caf~: ·comprar uma quantidade 'de prata tal, qiie· 
forçasse ci preço do mercado de modo que a p1·ata mercadoria subisse 
e pudesse sustentar a antiga paridade. . . . 

. O B:Pan!d biCl, d<atado de 28 de fevereiro ' de 1.878, mandou comprar 
annualmente 'de dois a quàtr.o _milhões de dollars, para serem amoedados~ 

"Foi, diz .Bambe1·ger, coinmentando esse bill no seu livro s'obre ·a 
prata nos fins do· seculo XIX, foi o primeirn exemplo de. uma .lei, 
ordenando o fabrico de uma mO()da com determinado metal precioso, 
não na medida .das necessidades publicas1, mas para satisfazer aos pos-
suidores do metal prncioso, . desejoso~ de se de8embaraçarem de um 
stoc7c invend<av:el pelo meio -OrdÍnari-0 do com:iiJ.ei .. cio livi·e." · 

· Esperavam, diz elle, por meio des,sa·s compras permanen~s, r~r:
.guer e manter os ·preços ,da prata, .mas . as,sim não aconteéeu. Cunha-
ram~se dollars desita especie rnt importancia de 2. 250 milhões de frap.:_ 
oos: dormem ·ainda immoveis em subterraneos que• para el1es foi mistér 
preparar e proteger com trabalhos de fortificação. 

Reconhecida a insufficiencia dessa lei, v-0t-0ui-se em· 1890 (14 de-
júlho) •o Sherman b~ll, que veiu substituir -0 Blam,d b'i7fl.. Nios termos 
desta lei, não era inais obriga to ria a cunhagem de dollars . com a prata 
comprada, ;mas continuou-se a comprar em quantidade dobrada. Em 
vez de se consignarem 24 milhões de d()llarn á compra do· metal brancor 
para cunhagem, como se fazia desde 1878, passou-se a çomprar an:imal-
inente 54 milhões1. de onças de . prata; que eram cunhadas· ou guardada!f 
em barra. o pensamento,, como diz ó es·criptor citado, dos autores do 
Sherman bilZ, era ·absorver desta arte exactamente a producção annriaI 
·de pra tá do: pafa." · · · · · · 

. . Si esta era a càuisa pri~cipal de depreciação, seriii: deste modo ré:. 
movida; o preço tinha forçosamente de subir:· raciocinio igual ao dos 
valorizadores d-0 café. · -

. "Tambem por toda a parte, na America CO.nlO no mundo inteiro, 
se estabelecera a opinião d'e que, graças' a essa procura · arti:fici'aI, 

. assim dobrada, seria enorme a alta do preço da prata. Já vtiam-n'o 
imbir na America ao seu nivel d.e 129 oentimos e conseguintemente em 
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"Londres a 59 pencea. De facto attingiu 120 cents. em New-York e 
56 pences em Londres. Mas a alegria foi muito rapida. Não tard-0u a 
.manifestar-se uma reacção, depois uma quéda, màis profunda do que 
todas as até' então conhecidias, -fez, descer a prata a 85 centimos na 
America e 39 pences na Inglaterra, apezar do Tlheoouro dos Estados 
Unid-0s ter comprado mais de 48.000.000 de onças de prata no anno 
fiscal de 1890-1891." (Bamberger, ob. cit.) 

E accrescenta finalmente: "Assim ficou provada a impotencia das 
-cunhagens e das compras governamentaes;. por enormes que possam 
ser." , 

Estes diois1 exemplos são frisantes no sentido de -demonstrar que 
não se pód-e estabelecer monop-0lio, nem, conseguintemente, a alta ficti-
cia ·de preço, em se tratando de mercadorias, cuja producção não é 
limitada. 

E' este um dQs enos capitaes dia valorização. 
Nem é menor -0 de não• se limitar a evitar a baixa, mas1 pretender 

prefixar uma elevação e elevaçã·o sensivel nos preços .. 
Os tr-1.4'lt8, melh-01· organizados, não procuram, em geral, sinão im-

pedir a baixa. 
E' verdade attestada por todos os economistas. 
Colson, na sua obra sobre Economia Politica, depois de se referir 

ao já narrado caso do trust dio c0rbre, diz: 
"Leis carterls et les ''trustes" qui ont réussi, bien loin de se lancer 

dans -de pareilles folies, -0nt toujours ten.u leurs cour.s à un niveaui 
raisonnable. La question d!!\ savoir si ce niveau comportait ou non 
une majorati-On sm· ce. qu'eu été le cours, dans le cas ou la concurrence 
aurait subsisté, a été três discutée . . ,, ' 

E no J ournai <kis Écon'Omistes ( 1907, sep.t. ) dizia A. Pinard, re-
:fe1·indo-se aos "trusts." : 

"... leurs1 opérations, quã. d'ailleurs seraient · <Vune réalisation 
beaucoup plus difficile sans les droits de douane, n'ont. réussi que 
lorsqu'ils se sont contentés de stabiliser, dans1 uue certaine mesure 
Ies prix." 

Os "trusts" pois podem suster· a , baixa, pela diminuição da pro-
ducção, graças á concentração industrial ·e commercial; nós, sem con- ' 
~ntração industrial e commercial possível, sem· d!iminuição da pro-
.ducção, -0 que praticamente é impossível e economicam,ente não seria 
acceitavel, porque importaria em uma diminuição do valor da expor-
tação, queremos não impedir simplesmente uma baix;:i maior, mas im-
pôr a alta, tornand0-nos a-rbitros dos preços1 ! · 

Estes erros a meu ver se derivaram de não quererem, p.a occas.iã'O, 
os interessados ver a verdadeira causa da crise, que era e é o desequi-
l íbrio entre a producção e o consumo. 

Então, e ainda hoje, tem-se apontado a especulação como. o prin-
<Cipal causador da crise. 

" 
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Era o côro unisono dos ddensorM do convenio: dal' um golpe de-
·cisivo na especulaçãü dio café, que causava damno á producção nacional. 

. Ora, a especulação pôde aggraivar os phenomenós naturaes ; mas 
não os crea. A vontade hu1J11anã póde aproveitar-se das leis1 economicas 
como, em geral, das leis naturaes; mas não as. póde alterar, ou modi-
fi:car o desenvolvimento dellas . · 

E_specular ·quer dizer ver. O especulador vê e vê de muito longe_. 
Em materia de preços, si a corrente é no sentidlo de baixa ou de 

alta, ellé acompanha es.sa corrente, augmentando os seus effeitos, mas 
sem delles ser causa. ' 

O SR. ÜA.LOGERAS - ApÓiado. 
O SR. PAULINO DE SouzA- ... isto qÚ~r se trate da moeda, quer 

se trate de outi-a qualquer mercadoria. 
A especulação por si só é incapaz de determinar a alta ou a baixa, 

aggrava-a apenas, repito. (Apo~a1lilos.) · 
Si, por exemplo, prevê a baixa do café, vende café. e ·OS• pre~;0s, 

dentro de certa proporção, ainda caem mais,; se prevê a alta, compra 
e os preços ainda encarecem mais. No emtanto, os aut01·es do Oonve-
nio só queriam ver a especulação, quando a causa essenmal, que hoje 
vão re-conhecendo, era o grande desequilíbrio entre a producção e o 
consumo. 

Ora, o remedio, não podia ser outro sinão o desenvolvimento do 
corrimmo, e o -desenvolvimento do consumo ·só podia e só pôde ser obtido 
pelos preços baixos. 

O desenvolvimento· do consumo ·dest'arte conseguido, trará forço-
-aamente a regularização dos preços .. 

Ao lavrador cabe reduzir o custo do producto por todos os meios• 
ao seu alcance, inclusiv~ supprimir intermedial'ios inuteis, o que póde 
fazer pelas coope_rativas de venda ou oUltras organizações commerciaes 
·convenientes. Agindo no mesmo sentido, não teem os poderes publicos 
01~tra cousa a fazer sinão diminuir os impos'tos, reduzir os fretes, crear 
o ·Credito, que, dando ·ao productor prazos para a venda dQ genero, 
diminua a intensidade da offerta. 

Não desejo demorar-me na tribuna, mas ás observações', que tenho 
feito, não posso deixar de accrescentar a illusão, em ·que. laboram os 
sustentad'Ores ·do convenio, ·quando suppõem que a constituição· de UJn 
stock no estrangeiro, que elles. dizem fóra do commercio, não influe 
sobre os preços. 

Si estes sete ou oito milhões de saccas não tivessem sido produzi-
das ou tivessem sido inutilizadàs, bem; mas o stock que lá está não po-
derá ter ·outro destino• sinão o de ser vendido e isto ha de influh 
forçosamente sobre o .preço. 

Isto foi dito na occasiâo e bs factos teem confirmado; 
Uin escriptor estrangeiro, que publica corresponden-cias no Jornal 

do Oommercio, penderava muito· bem, ha pouco tempo, que em 1 de 
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julho de~te_ anno, sen:<lo o . stock. visi:vel de 11 milhões, Dias ael;iando-
~e 10 m1lh~ nafl mãos do Governo d~ S. Pau1o . ou nas de pessroas 
interes~adas em negocio da valorização, achava-se . apenas o stock de 
quatro milhões effectivamente á ·dispos·ição do commercio de consumo. 

Em quaesquer outras circumstancia1? . teria determinado a alta, não 
o determinou porque "toda a gente sabia que em poder do. ga:ver.pco 
paufista estava uma enorm(). quantidade que mais cedo ou mais1 tarde 
deyerá .inundar _{),s mercados, exceptuando-se o carn pouco provavel de 
re.petidas safra.s .muito reduzidas". 

Qual é o papel de&Ses stodcs constituídos no erxterior ? 
Os ex;portadores constituem-n'os parn que o preço a retalho não 

baixe demasiadamente. De modo que quer os exportadores 1·eteliham 
o café, quer seja este retido pelo Estado, que o produz, o rnsultado .é 
o .. Dfesmo. 

Dir-se-ha: mas este não é vendavel sinão por preços determinados. 
Supponhamos· que asBim seja,. SUiJpOnhamos que esse café não seja, ven-
dll!.vel siniio eii:i certas condições de preço. Nem por isso deixa de_ ser 
uma reserva, Si o consumo augmentar ou diminuir a . pl'oducção, ele-
vaµ do-se OS preços, esse sf/oclc entrará em S1Cena. . . 

]Y.t:as é exada;mente o que âcontece ao stock nas mãos dos interme-
diarios'. E' uma· reserva para o· caso ein. que a producçã•o não basrte 
para attender ao consumo. Mas tambem para elles, neste caso, haverá 
.a eleva,ção' dos preços: Em ouitros temws, ili h.ouver exigencias do 
êonsumo, tantci "se eiXgot1la o stock do Governo como .q dos pa,rticulares j 
tant{} a uns como. a outros aproveita a alta do prp.ducto. Emquanto 
isÚ> não se dá, uns e"outros são reservas da mesma natureza. Para não 
influir nos preços era preciso, repito, que esses oito milhões nãó tivessem 
sido produ,zi4os ~ si o foram e estão gtiardados é ,para serem consumi-
d-Os; nã podem Aeixar de pesa:r sobre as cotaç.ões. . . . ,. 

J Relembradas . as proporções de1ste gra.nde erro, VeJamos as . c9n.s~" 
quencias delle. rem-se dito . que o; Convenio dei Taubaté não foi ex-
·ecutado. ' A verdade é que o seu pensa~ento capital o foi pelo Esitado 
de S. Paul<,>. Assim o reconhece o seu presidente na me:usagem deste 
anno. 

Diz:' 
. "Estando presentemente ' alcançado o .nosso principal objectivo, 

~ato .é, afastar, .da o.fferta insistente dos1 mercados o excesso d1a · pi'b-
dÚcção da immensa safra de 1906-1907, podendo-se consideT&r resta-
belecido o equilíbrio ·do mercado, . ·convém fi1:ma1· de .vez · esta feliz 
situação," , . , . . 

Qual foi . esse Tesultad'Q? o' Gonvenio propunha-se fixar o preço 
7$ para o typo 7. O Estado -de S. Paulo entrou no mercado, comprou 
por esse preço a,ppwximadamente, retirou _8. 000. 000 de siwcas e reti-
ro.u-se dand.o Gomo restaQelecido o equilibrio d'o· mercado. .Quando 
entrou, os preços .baixaram aín,da mais . . Quando .concluiu a opeiaçâo 
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()$1 preços continuarapi a baixar. Os preços em 1905 foram: maximo 
9$500, minimo 6$200; em 1906, maximo 7$600 minimo 6$200; ·em 
1907, maximo 6$400, minimo, 4$700. · ' . 

De anno para anno mais baixo! Ainda hontem regulou o preço __ de 
5$300 por arroba, typo 7. 

O SR. ÂDOLPHO GORDO - Si não fosse isso, naturalmente teria 
descido o preço. _ 

O SR . PAULINO DE S-0uzA - E' diffi-:il argumentar com a condi-_, 
cional. Não. se póde refazer os acontecimentos por meio de hypotheses 
e supposições . e d>fipois a1·gumentar com elles1. 

Quanto a mim, penso que o stoclc accumulado nada ou pouco in~ 
fluiu nos preços, pelas razões já dadas. -

Em todo o caso o Convenio não re_alizou a _alta ·Com<;> havia promet-
tido, e garantido com .certeza mathematica. 

O SR. AnoLPHO Go.RDO dá um aparte. 
O SR. PAULINO DE SouzA,----:- Como o nobre Deputado sabe, o alVo 

do .Oonveniü de Taubaté era a devação do preço e este não se conse-
guiu nem se conseguirá. 
· A lei natural da offerta e procura Contin-6.a em pleno vigor, sem 
encontrar embaraço no Convenio. . ' _ 

O naufragio d'o Convenio ou, si quizerem, do plano valoriz!ldor de 
S. Paulo, o que é o mesmo, é um facto. 

Vejamos agora · a situaçãq financeira que creou para o Estado. 
O retrnspecto do Jornal do Oo'wm;,ercío, refatívo a 1907, publicado este 
anno, d.escreve a nE;Jgociação entre o Estad.o e os exportad·ores1 incum-
bidos da realização da compra dos cafés. Diz: - · 

/ -
. " ·Por esse .ananjo, - que não se conhece em todos o·s seus porme·-

nores, e é sabido unicamente pelas1 noticias de torna-viagem - o grupo 
de exportadores, que são igualmente os nossos maiores comprado·res dé 
café, - adiantaria 80 % do valor do genero ~equestradü, e tomado 
em penhor, e o Estado de S. Paulo e~traria com o·s 20· %, que faltam. 
Sobre os $0 % ·do grupo,' o café retid'o pagaria contribu!ções· que, som-
madas, attingiriam a cerca de 15 % ·ao anno . O contracto deveria vi-
gorar po·r 12 mezes, segu)1do uns, por 22, segundo outros. Não ha 
palavra oHici:al sobre este detalhe, que · ficou pertencend·o ·ao numero 
dos assuínptos reserva-dos.' Como, porém,· não era '. o Convenio quê 
esitava em execução, mas sim um arranjo· preliminar, · -0 grupo com-
praria o café typo 7, americano, ao preço de 7$ 'a arroba, entrando 
desta a1·te com 5$600 e o Esfüd'o com 1$400. Sobre os '5$600' cobraria 
juros e 'outros pro.ventos na importancia de -15 % mais ou menos, ou 
840 réis por anuo. 'Por este mecanismo· de calculo, o penhor, ao cabo 
de um anno, estàrá representado por 6$240 para a arroba .do typo 7, 
americano: e para que o Estado não tenha p1'ejuizo é de mister valha 
o .café, então, para esse typo, 6$240+1$400=7$640, afóra o juro da 
quantia co;rn que o mesmo Estádo entra para a compra, e que foi le-
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vantada por emprestimo. Suppondo que este ultimo vença o juro de 
7 %, cada arroba de café, ao fim do primeiro anno, precis•a ser ven-
dida poT 7$640+98 7$738, ou 30$952 a sacca de 60 kilos., typo 7, 
americano. Aggregando a esse valor a sobTetaxa de tres francos por 
sacca exportada, -ou, ao cambio de 15 dí. por 1$-1$907, conclue-se que 
o preço de venda deveTá ser de 30$952+1$907=32$859." Nas con-
dições deste chamado arranjo preliminar foi effectivamente feita a 
compra de tod'o o café actualmente warrantado. 

E' pTecisó accres:centar as des:i;iezas com armazenagem ·e segure>, 
que podem ser avaliadas·em 2 a 2 112 %·. A consequenc.ia dessa tuns1-
acção é a _seguinte situação, ·descripta _pelo presidente de S. Paulo na 
sua mensagem: 

".A:s operações de credito que devem ser cionsolidad!as1 montam a 
z 12.707.074-7-9, sendo :E 2.250.000-0-0, Testantes do emprestimo 
Schroeder e City Bank e :E 10 .457. 07 4-9-5, adea'ntamentos feitos pelos 
consignatarins a diversos prazos1, sobre os cafés a elies warrantados." 

Estas dividas são todlas a prazos curtos. 
Assim, po,is, cada arroba de café está a:o· Es1tado de S. Paulo em 

mais de 8$ e o preço c.orrente é de 5$300. Mas accresce que a venda 
precipitada -de st!ock, pelo vencimento das d!ividas dará logar a um 
pTejuizo muito· maior. Em leilão o preço será muito mais baixo do 
que o actualmente corrente. · 

O _SR. CiLO'GERAS-:-- Nem se comprehende leilão para 8.000.000 
de saccas. . 

O SR. PAULINO DE SouzA - Eis1, Sr. Presiqente, a situação do 
Estado de S. Paulo! · 

A perspectiva de um prejuízo que poderá ser orçad'O em muitas 
dezenas de milhares de contos de réis. 

O S1i. J osÉ ' ÜA1tr.0s - V. Ex. está respondendo admiravelmente 
ao Sr. Alcindo Guanabara. 

O Sit. PAULINO DE SouzA - Não roe proponho responder a nen-
hum dos oradores que tão magistralmente trataram do assuropte; 
limito-me a externar a minha humilde opinião. 

A União deve intervir? Ha interesse da União? 
Ha um interesse indirecto, :mas muito import1mte . . E'. o que deter-

mina o meu voto. 
Interesse directo, proP.ri,'lmente, não tem. 
O nobre Deputado Sr. Olncinato Braga, no seu brilhante disc,urso, 

referiu-se ao valor da -exportação, ás cambiaes Çl.o café, com as quaes 
fazemos todas as compras no ,exterior. 

Mas, senhores, si a pr_oducção, em consequencia ·da superprodu-
cção, si o ·valor da exportação em geral e do café; especialmente, tem 
augmentado, si o valor official só d0 café de S. Paulo já não é de 
cento e tantos mil contos, attinge a 300. 000 :000$, pergunto ... 
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O SR. Jo.A.QUIM AuGUsTo - E si houver uma baixa de 50 %, 
agora? 
· · O füi. PAULINO DE SouzA - Não é possivel haver. O augm.ento 

da exportação é extraordinario. 
· O Su.. JOAQUIM AUGUSTO - Si o Governo se sentir na necessidade 

de lançar á praça o stock existente? 
O SR. PAULINO DE SouzA - Isto é cousa differente; a venda de 

uma grande partida póde determinar uma baixa momentanea, mas 
os preços normalizar-se-hão immediatamente; esse stock continuará 
na Europa do mesmo modo por que está até agora. 

Em vez de estár nas mãos dos exportadores, a titulo. de deposito, 
estará a titulo de propriedade, esperando tambem e sem pressa a 
occasião opportuna para ser entregue ao consumo. 

O que se procura, consolidando as dividas contrahidas por São 
Paulo, é simplesmente obstar a e!Xploraç.ã.o por parte delles, ob11igando 
o Estado a ce·der o café por preços ínfimos. · 

O Sit. ALBERTO SARMENTO dá um aparte. 
O SR. PAULINO DE Souzk - Não fallo da especulação commer-

cial, a que me referi em 6utra parte do meu discurso. 
Só S. Paulo no ultimo anno forneceu 310. 000 :000$ em letras de 

café, isto em plena crise. 
Mais do que nunca. 
Pela estatística vê-se que a superproducção, em vez de diminuir 

essa·s letras, tem-n'.as au,gmenta·do. 
E' que não tem ella determinado a baixa da exp?rtação, mas um 

grande augmento. 
O SR. G.AI.EÃo ÜARVALHAL - Mas a safra foi grande e o Estado 

de S. :Paulo comprou muito café por preços remuneradores. 
O SR. PAU.LINO DE SouzA -'- Portanto, Sr. Presidente, não ha-

viendOI perigo de diminuir-sei o valor da exportação, não ha .a este 
respeito interesse directo da União em perigo. 

Obrigação tambem. não vejo. 
O nobre Deputado por S. Paulo, cujo nome declino aip.da uma 

vez com a devida venia, e com o sentimento de admiração e estima 
que lhe tributo, o Sr. Oincinato Braga, disse: "A União foi a. respon-
savel pela ·superproducção no Estado de S. Paulo com as suas succes-
sivas emissões de 1890 e 1891. 

Como, pois, nos ahandona agora? 
Tem o dever, tem a obrigação rigorosa de. reparar as consequen-

cias de seu erro." 
. As emissões de 1890 e 1891 podiam ter concorrido para o desen-

volvimento da lav-oura no Estado de S. Paulo, como concorreram para 
o ·des-envolvimento de muitas outras industrias qu~ não estão em 
crise. · 
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Mas a causa principal da , superproducção em S. P1,1.ulo não foi 
esta. · · · 

.As , emissões duraram dous annos, ao pas.30 que o augmento das 
plantações em S. Pàulo ' é cousa que vem desde 1875, e protrahiu-se 
até ha quatro annos aüaz. 

· Corno podemos attribuir ás emissões a verdadeira causa da super-
producção de S. Paulo? .. · 

Outra é a causa principal;· é uma causa natural: .foi a descoberta 
de terrCJ~os mais apropriados para o pfantio do café do que os entã9 
explorados, e que rendiam IJ1Uito mais. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL - E os preços altos que. attrahiram 
para ·S. P1aulo capitaes ·não só de paufü1tas, como dei todos que para lá 
quizerani ir. ·· · · .. 

O SR. PAULINO DE SouzA - Era um facto natural, que. não podia 
deiXar de dar-se. · 

O Sn. ÂLBERTO SARMENTO dá 1um aparte. 
O SR. PAULINO DE Souz:A. _:_ Penso, entretanto, .que, si não ha 

interesse direct~, não pôde deixar de haver uma justa preoccupação 
por parte da União em tudo o gue entende com a fortuna. e a prospe· 
rida<le de um Estado tão fertil e promissor. 
· O projecto de 60, 70 ou 80. 000 :000$, para o Estado de S. Paulo 

em proveito de terceiros, isto é, a perda de alguns annos de trabalho, · 
não pôde ser indifferente á União. 

Estou convencido de que o endosso dado pela União ao em.pres-
tim.o não redundará em prejuízo, pois a garantia da taxa de. cinco 
francos, além do · sfdclc, asseguram perfeitame·nte o pagamento das 
amortizac,;ões e juros do emprestimo. · 

Neste ponto estão de a·ccôr·d·o ainda os nobres Deputados que 
impugnaram o· endosso. 

. Ha ainda 'a vantagem de Sé pôr ponto . final, liquidando-a, na 
infeliz te:htativa de valorização do café. O pensamento do Governo 
de S. Paulo, conforme foi declarado, é dispor do stoclc; embora lenta-
mente, como convém-. Essa tentativa não poderá ser renov'ada, n·ão só 
quero crer, pelo exemplo da primeira, que <leve ficar como e1scar-
mento, .mas pela apertada situação financeira, em que esta deixa o 
Estado,. e especialmrelite pela cfrcumstancia de não poder ffi:ais. 11ppli-
ca-r a cobrança da taxa de cinco francos, dada em. ga1·.antia á União, 
a quaesquer outras operações de credito, capazes de resuscitar o pJanp 
do convenio. . . 

Mas, si não ha r~sco para a União ê ha a vantagen:r, que tainbem 
indirectamente redundará em J:H"Oveito della, de libertar-se o Estado 
de S. Paulo de situação tão angustiosa, entendo que . é um dever e um 
serviço publico prestar-lhe o auxilio .Pedido. · · 

o SR. GALEÃO ÜARVALHAL Os nossos banqueiros em Londres 
são fav0raveis á operação. . 
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·O SR. ÜAWGEliAs - E' natural, tratando-se de consolidação que 
garante muito mais. 

O S:R~ BARBOSA LIMA - Si o empre1stimo fosse de 25. 000. 000, 
mais cõntentes elles estariam. . 

O SR. PAULINO DE So.uzA .....,.. Não ha duvi~a que fica o precedente 
de ir a União em auxilio dos Estados em' emergencias como esta. Mas, 
senhores, devemos prever isto; não é o primeiro e não será, certa-
mente, o unico caso. 

A ·verdade é que a União não se póde desinteressar da situação 
financeira em que se acham os Estados. E' um dos rriais grave.s pro-
blemas pditicos do momento. 

·A Constituição deu aos Estados plena liberd·ade para fazer em-
prestimos internos ou externos. Determinou que os Estados teriam 
todas as attribuições e faculdades que lhes não fossem exp.ress·amenta 
vedadas. Ora, esta não o foi. Assiste-lhes, pois, esse direito. · 

Não tem a União o poder de fiscalizar os emprestimos, porque 
as attribuições dos poderes· federaes foram taxativamente declaradas 
na Constituição, e, entre estas1 nenhuma vejo que autorize a fiscali-
zação de emp:restimos. 

Isto pera.nte o direito constituído; perante o direito a constituir, 
poder-se-hiam suggerir disposições mais previdentes. Ellas virão sem 
duvida, trazidas pelas circumstancias e pelos facto!!, que são os gera-
dores do direito. 

. A principio surgem os casos isoladamente: o caso do Espirita 
Santo, por exemplo; o caso de S. Paulo que, aliás, é muito differente 
do primeiro. 

O Poder Legislativo irá attendendo conforme as circumstancias 
permittirem, mas chegará o momento em que tornar-se-hão necessa-
,rias medidas que entendam com n administração dos Estaidos, com a 
gestão do .seu patrimonio, com a applicação das suas rendas, etc., no 
sentido de garantir a Uniã·o, os contribuintes e terceiros. Então, só 
o le~isl ndor constituinte. (Trocam-sei muitos aparte's.) 

O facto é que a União responde perante o estrangeiro por todos 
os emprestimos contrahidos pelos Estados e pelas municipalidades. 
Em nosso direito interno, nacional, cada um é responsavel por seus 
empriestimos, externos ou internos sejam; não assim nas relações' 
internacionaes. Perante o estrangeiro só existe a Nação, a União, e 
esta é que tem de responder effoctivamente. No dia em q1:le vier a 
cobrança coercitiva, a execução, no dia em que a cobrança de certos 
impo.stos dados em garantia tiver de ser feita pelo estrangeiro, no dia 
em · que houver perigo de occupação ou qualquer medida de força, a 
União terá forçosamente de intervir. ( H a varias apartes.) 

O SR. BARBOSA Lnu dá um aparte. 
O ·SR. PAtrLINO DE SouzA - Estou expondo o direito constituído; 

no direito w constituir, terei muita honra erm collocar o meu nome 
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abaixo do do illustre representante da Capital Federal, no sentido de 
se modificar a OonstituiÇlãO neste ponto. 

O 'SR. BARBOS.A LIMA - A mim é que cumpriria coUocar meu 
nome abaixo do de V. Ex., mas, por ora, continuo conserva·dor, deante 
do mais conservado:r desta assembléa. ( H a muitos outros apa.rtes.) 

O SR. P .AULINO DE Souz.A -- Senhores, creio estar raciocinando 
logicamente. Os Estados podem~ não ha duvida, contrahir empnes~ 
tiillos externos . Os perigos, porém, são grandes e palpa veis. 

E' tempo do11 nosi;o·s homens políticos se preoccuparem seriamente 
com os remedios adequados a corrigir uana situação tão grave. Esses 
remedios só podem ser de ordem constitucional. 

O SR.. BARBOS.A LIMA - F·oi este o ponto para ·o qual chamei a 
attenção dos que não são rev1sionistas. O problema fica, como eu o 
queria, entre rnvisionistas e não revisionistas·. E agradeço ao nobre 
Deputado a clarnza com que collocou a questão, o que certamente eu 
não poderia fazer. 

O S:à. PAULINO. DE Souz.A - Penso que a Oonsitituição deve ser 
mantida em suas linhas geraes; acho, entretanto, que não é um nol1, 
me tang·er'e, uma .arca santa, em que se não .possa tocar. Todas as leis 
evoluem natUJralmente, e ella, por força, ha de se moldificar com o 
tempo. Entendo que deve ser corrigida, mas em pontos1 préviamente 
determinados, e estudados com muita meditação. E esta id~a, é forÇa 
reconhecer, domina os espirito·s, hoje em dia. 

o SÊ .. BARBOS.A LIMA - Então, assignalemos que neste momento 
conquistàmos um ponto: a rnvisào immediata,. que se tornou opportuna 
qua-nto á questão. do·s emprestimos estaduàes. Para a terminação dia 
legislatura, é bom que o accentuemos. 

O SR. P .AULINO. DE Souz.A - Preciso concluir. Estou convencido 
de que · o voto, que já dei e vou dar ·aind·a, a favor do endosso, não 
trará prejuízo aos interes·ses nacionaes e virá alliviar a situação pre-
mente, em que se acha o Estado de S. Paulo. 

Voto convencido, pois, como quancfo em 1906 dei o meu voto 
contra o. Oonvenio de Tiaubaté, mas dev0> accrescentar que contristado, 
lasúmando que esse · auxilio não entenda com melhoramentos directos 
em proveito do progresso e da grandeza do Estado de S. Paulo·, mas1 
rep1.esente a funesta consequencia de um erro, um grande erro, que 
por muito tempo ha de pesar sobre o trabalho e sobre a fort~na da 
nobre e laboriosa popuJação paulista. ( M uitt·o bem; nvuüo be,m. O ora-
d101· é v~vam;ente f:elici'f:a)(1o . ) 

O Sr. Caloger·ais - Ouvi com a maior attenção todos os diiscursos 
pronunciados em favor do end9sso da União ª°' emprestimo de 
;E 15. 000. 000, anc.ioso por ver formulados argumtintos e razões capazes 
de acalmar a angustia causada em meu espirito pelo desdobramento 
de mais esse capitulo na triste historia da nefasta aventura valoriza-
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dora. Com a serenida·de de consciencia de quem está depondo perante 
tribunai mais. alto dio ·que a assembléa de seus pares, .se.m p)'J,rti pris, 
sem ;falso amór proprio, devo declarar que, de parte. pontos' de detalhes 
em que a exposiçã0 dos partidario·s do projecto me convenceu, em seu 
conju!llc.to ficaram de pé os motivós que apresentei para justificar meu 
voto contrario ao endosso. 

Ouvi, é certo, attribuirem-se-me opiniões qúe nunca. tive, e antes 
são a antithese de toda a minha act.ividade pl;\'rlamentar desde que sou 
membro do Congresso; tambem . notei o olvido completo dos motivos 
principaes de minha convicção .contraTia á intervenção o.fficial como 
é planejada; e ainda percebo ter sido obscuro na ex<planaçãQ de minhas 
vistas, pois não logrei seT comprehen.dido no dtisdobrar -0 plano que 
a-dvogo em substituição ao que se debate. · 

Procurarei os traços de minha argumentação. 
Nada mais facil do que combater victoriosamente um adversario 

inexistente. "A vaincre sans pél'il, on triomphe sans gloirn", dizia o 
poeta francez. Foi o que se deu no se me accusar ·de inqu1irir do as•-
sumpto de um ponto de .vista regional, e não geraL Ora, desde que, 
em 1903, encetei o estudo da questão·, timbrei em firmar que intervi-
nha nella por cons.ideral-a essencialmente nacional. Assim rnpeti em 
occasiões subsequentes e, até em meu ultimo discurso, delineei um 
plano interventor, baseado exactamente na re.percussão do caso no meT-
cado financeiro federal. E si em meu espirito, s111perio1' a taes consi-
derações, entretanto, pudesse se aninhar um movel de ordem regional, 
es1se só poderia seT favoravel á indus.ti·ia agricola. do café, pois sou 
eleito por um Estado, e sou representante directo, com raizes fundas 
no eleitorado, d(;l um districto onde o café o.ccupa na:s producções lagar 
proeminente. Deixemos, pois, de lado., desdenha-do, semelhante telum 

· irrv.be:Ue S'Vn.e icti~, assim como a estranha affirmaçã:o ja:cobina P.e que o 
estrangeiro é o inimigo do productor de café, quand~ esse mesmo es- . 
trangeiro é quem consome tal genero em ·sua quasi totalidade. Em um 
problema economico ·da relevancia deste, não façamos intervir. paixões. 
Sejam a razã0 e o bom sem'O os unicos inspiraid·ores. 

Em minhas primeiras observações, tinha all111dido ao erro- com-
mettido de certo tempo· a esta parte em se não recorrer ao largo e 
valioso concurso d!a espe.culação. Contra este alvitre, allegou o nobre 
Deputado por S. Paulo, o Sr. Oincinato Braga, que os especuladorns 
trabalhariam contra nós. E' grande equivoco Euppor que .a especulação 
seja facto unilateral: ao baixista oppõe-se o .altista, nem µm se com-
prehende sem o outro. A · acção intelligente ·dos governos reside exacta-
mente em comprehender e aproveitar a corrente favoravel. Por outro 
lado, si a especulação crêa e mantem me1,cados, ella não fixa preços 
-a 1oou talente, sim, quando muito, exaggera tende1JJ:cias. Não é logico, 
pois, antes col'l'esponde a uma noção incompleta e superficial d1os phe-
·11omenos ·alludfr a e'11a, facto economico normal como ia um duende pe-
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rigoso, quando póde ser um auxiliar do ma:i:o·r valor. Ora, no caso ver-
tente, nos compra<lóres de café dentro do paiz, devidamente tranquilli-
zados pelos governos quanto ás1 safras disponiveis, e nos institutos es-
trangeiros descontadores de war'r{Lnts, ha elementos podei'osissimos cuja 
acção póde quasi espontaneamente convergir com'· a do governo. A 
este cumpre {lgir para obter tal concordiancia de esforços. 

Comparemos as .duas situações: negado o endosso oú concedido 
elle. 

Na primeira hypothese, cris~ immediata. Os cafés wárrantados 
. virão a mercado, de accôrdo com os interesses do emprestador de di-
nheiro, de modo a não· produzir queda brusca. e notavel de preçbs, não 
podendo descer nunca abaixo dos 40-42 francos por sacco, valor mé-
dio (si não fôr minimo) adeantado sobre tal mercadoria. Isto· most1·a 
a inanidade do argumento a;à ter'f'orem, só allegavel perante assembléas1 
pouco familiarizadas ·Com assumptos finanooiros, que se tem querido 
invocar para agitar deante do paiz o phantasma da bancarota imme-
diata pelo lcralc nas cotações. T1al preço servirá de base para as com-
pras no Brazil, e, sendo relativamente escassa a safra de 1908-'-1909, 
poderá o governo paulista lançar mão de recursos efficazes para im- • 
pedir a avolumação dos stoclcs pela safra immediata de 1909-1910. 
Entre taes recursos figurará sem duvida .o imposto in matwra, cujo pro-
ducto deverá ser incinerado emquanto as s:obras da producção se não 
normalizarem. · · 

Que prejuizo haverH Para a União, os onus serão diversos. Virá 
em primeira linha o pagamento dos encargos decorrentes do empres.-
timo de ;{'. 3 milhões. A escaJssez de letrasi de cobertura se fará sentir, 
menor do que se suppõe entretanto; pois que o supprimento visível de 
café não abastece o mercado durante um anuo, e exigirá a exportação 
da mór parte da safra de 1908·-1909. Essa mesma escaissez deveria 
ser combatida com os ·recursos a que alludi em meu ultimo discurso, 
e que estranho não terem sido comprehendidos por meias palavras1, a 
saber : as disponibilidades da Caixa de Conversão (para a procura dos 
pm·ticulares) ; as. reservas offerecidas por uma aeção prudente e con-
junta do Governo, do Banco d'o Brazil e dos1 negociantes de café, ope-
rando sobre depositas.; os elementos trazidos 1J01" uma politica favonea-
dora da introducção de novas industrias, com raizes no paiz, e incre-
mentadas c0m capital estrangeiro. 

Ahi haveria mais1 do que o sufficiente para fazei· face ás diffi-
culdades de falta de letras n<;> primeiro semestre consecutivo á 
entrega do·s cafés warmntados aos credores . '.Não ha exaggero etn 
tal allegação para quem conhece um pouco o nosso mecanismo com-
mercial, e está a par dos balanços economicos do Brazil nestes ul-
timas annos, como provam ainda as cifras publicadas no ultimo 
Relataria da Fazenda" A situação interna dos fazendeiros de café 
veria re·gularizada pelos · accôrdos entre mutuanters e mutuarias. 
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exoussão de penb.ores, tra.nsferencias de dominio, essas mil e uma 
moda.lida.deis que solvein as crises. Veria ,sanêada· a posição financ·ei'ra 
das culturais, diminuídos os seus gra.vames, poTtanto barateado o 
cYsto da producção, revig0rada esta ultima para resistir á baixa dos 
preços. Accôi,dos im.mediatamiente ruegociaveis com as vias-feneas, 
facilidades aduaneiras ·C©ncedida·s para a importação dire.ct•a dos 
saccos de aniagem, e, talvez, urri sacriJicio dos Estados no toe-ante 
aos impostos de exportação, ainda faeultariam ó Tesui:gimento agrí-
cola. Em todos esses actos,_ a. collaboraçã0t directa ou indirecta, do 
Governo Federal pocleTia e deveria fazer-se sentir. Os sacrificios, 
compen~ados dentro em curto prazo, seriam me1101·es que os onus 
06undos do emprestimo de ;E 15. 000. 000. 

Vejàmos agora a segunda hypotb.ese : a concessão do endosso 
:federal. 

O stock visível, em 30 de junho do corrente anuo, Úa, inclusive 
os cafés 1varrantados, de 14.130.000 saccas. A safra de 1908 a 1909, 
pe1as mais exactas previsões, ficará mais proxima de 13 do que de 
12. 000. 0.0él; tome-se a m.édia de 12. 500. 000 saccas. Os outros paizes 
accrescentarão mais '4. 000. 000. Se:vão, pois, 30. 630. 000 saccas, para 
fazei· face • a um consumo qye cresce de anuo para anuo de 300. 000 
saccas, sendo que ultimamei1te baixou Mm ·pouco, tendo sido, em 1907 
a 19013, de 16.94'5.000, em vez de 17.108.000, que fôra na campanha 
antério1·. 

Acceitemos, entretanto, ·a cifra dei 17 .300. 000 •saccas. Ficará 
portanto, em 30 de junho de 1909, um novo stoclc de 13. 330. 000 
saccas. 

A rnfra de 1909 a HllO tem sido avaliada em S. Paul0 de 12 a 
18. 00.0. 000, exaggeii.·adamente, é certo, maximê em vista de noticias 
.recentes. 

Não ha demasia em acceitar a cifra de 13 a 14. 00:0. 000, sejam 
13. 500. 0.00 em média. 

O resto do Brazil Q.ará 4. 5DO. 000, e os demais paizes uns 
4. 00('.). 000 mais. Será, pois, uma producção de 22. 000. 000 que, so!n-
mada ao stock, dará um supprimento de 35. 330. 000 ~accas. 
· Aclmittido um avanço de 500. 000 s.acca·s no consumo, terem0s de 

abater desse total 17. 800. 000 saccas gastas. Dahi um stoclc, em 30 
de junho de 1910, de 17. 530'. 000 saccas. · 

· No te-se que, co'mo bem ponderou em tempo a BnazVCian R.eview, 
ta) safra, não sendo excessiva, não afasta a perspectiva .de uma nova 
colheita analoga na campanha . seguinte. 

Onde iria.mos parar então~ 
E' exactamente a:hi .que se encontra a justificação da ameaga.lÍJ'0ra 

#firrnativa, tã.o l~al .e tão comprehensivel, eBfre-tanto, feita pelo 
Sr. Alcindo Guanabara, ele que S. Paulo não podia assumir o com-



- 212.-

promisso de não ter de novamente recorrer á União em novas crises 
de superproducção. . . . 

Adrnittida, mesmo a argumentação ex-adverso que os cafés per-
tencentes ao Estado, retirados do mercado, ·não pesariam ·sobre este, 
ai_nda assim ficaria um stock negociavel de cerca de 11 . 000. 000 ·de 
_saccas, apalogo aos que existiam em vesperas da operação valoriza-
·dora, e ainda com a previsão possivel de uma nova safra regular 
superio1· ao consumo. Que emprestimo se deveria · então pedir? e onde 
achal-o? e com que fundamento plausível comprometter a União no 
proseguimei~to de tal política? 

Ora, é fictjcia a .allegaçãO! de que o stock ·official arred·ado do 
mercado, não influe sobre este. E' obvio que, ninguer:i empilhando 
café para fins estheticos, tal mercadoria, cedD ou tarde, virá a ser 
negociada, faz parte, portanto, . onde quer que esteja, das disponibili-
dadea descontadas pelo commercio do , genero~ e como tal influe nas 
cotações. · · . . . . 

Além de que, conserva:do o gene~o por largo prazo, a'!:\ armaze-
n.agen;i, as commissõe,s, o seguro, os juros de seu proprio valor torna--
riam o café, dentre em pouco, tão caTo, qlil.e cada dia de demora só 
poderia augmentar o prejuii;o da liquiddção. 

Não ha, poiB, pe'Ssimismo., sim simples previsão de senso prat ico 
em _affirmar que o emprestimo de ;E 15. 000. 000 vem apenas agg.ravar, 

· adiando-a por dous annós, a liquidação definitiva d~ crise da supel'-
producção caféeira. 

· Tanto bastaria para que eu ;nãô ·assentisse em operaçã·o tão rui-
nosa. 

. Ella vae ser feita, entretanto, e é de accôrdo com essa realidade 
que precisamos agir, para. que o err,o se ·não transforme em desastre. 

Deixem-se de lado, por insubsistentes, após o debate travado, as 
controversias sobre a falta de representação internacional de S. Paulo, 
o que na·da tem que ver com nm simples contracto de emprestimo, 
bem corno sobre a impossibilidade de obter para este a cotação nas 
boisas eur.opéas, simples cuml!rimento de formalidades , legaes, ao 
alcance de qualquer associação, quanto mais de l~m Governo ampl11-
mente garantido pol' seus propTios . recursos: Não . insistamos, tão 
pouco, sobre o aspecto jurídico-constitucional de varias medidas in-
cluídas no projecto, discussão que se não qµiz instltuir:· Penetremos 
no amago do pToblema, á semelhança do que P.rocurei fazer, no turno 
precedente do debate. 

Por que não se póde ~ffirmar que o emprestimo de ;E 15. 000. 000 
encerra definitivamente a política de auxilio·s federaes e estaduaes ao 
commercio do café? · 

A resposta é urtani:m_e, por parte dos advel'Sarios como por parte 
dos defensores de taes medidas: é porque os stocks . existentes somma-
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·dos ás colheitas prev1s1veis, vão gerar suppúmentos crescentemente-
superiorcs ás necessidàdes. elo consumo. Sem descuidar do ala1·g·amento, 
deste ultimo, moroso po1· ·sua essencia, é, pois, na limitação da offerta 
que se encontra o remedio uníco, prompto. · · · 

Não o consegue a simples retenção fóra do mercado, no estran-
geiro ou aqui, de uma avultada somma de sacca·s, ameaça sempre pen-
dente sobre as ·cotações; ·sendo ·obvio, ainda, que tal retenção, pox 
d<miais prolongada, pela acção . crescente · das despezas, tra.nsfol'Iri.ará 
em grãos . dei ouro· os grãos de café, invendaveis· sem graves prejuizos· 
na liquidação das contas . 

Procurou-se, então, impedir a exportação desmedida é inventa-
ram-se meios de a restringiT, quer limitando novas plantações, quer-
firm:ando nivel superior para os embarques. 

Não é espirito · opposicionista lembra1· que taes expedien.tes estão' 
condemnados a falhar~ como já começou com os novos plantios. 

Quer se encare o aspecto constitucional da medida, desrespeita-
. dora do direito dominical, . quer se tenha em mente os prooossos por 
perdas e damnos· pela prohibição pratica de exportai-, quer ainda se· 
preveja a possibilidade de remeasas de partidas de café cobertas po1-
ma:ndados judiciarios, ou ainda se rememore a anti-democratica. dif--

.ferença do tratamento dos productores perante o imposto, conforme ve-· 
nham seus productos antes ou depois de attingido o limite fixado legis-
lativamente; - por qualquer lado que se considere o problema, se-
i'econhece honestamente e com lism'a a quasi inexequibilidade do mec.a-
ni'smo suggerido na lei paulista de 25 de agosto ultimo. E' essa, evi-
dentemente, à-razão que_ r>ovoa de duvidas a muitos espiritos, e parece· 
ter sido a inspiradora da optima emenda substitutiva proposta peh 
honrada bancada de S. Paulo. · 

_Entre a:s medidas, que certamente eliminarão da lei daquellG' 
Estado o limite · dos embarques, é intuitivo que se encontrará o im--
po-sto in nrotura, unico -meio pratico de cohibir as d:emasias d·a offerta 
Assim a crise actual possa deixar este excellente instrumento de go--
verno que, em mãos habeis e prudentes, póde vir a ser o regulador 
do merca.do, se;m restringir o seu desenvolvimento. · 

Cumpre, entretanto, não ter illusões, e, ligando mais valor áso 
palavras de que aos factos, enxergar ahi a panacéa para todos os-
soffrimentos da cultura· caféeira. 

Haverá grandes difficuldacles para cobrança exacta desta cori.--
tribuição e múita varredura figurará como café, até que se tenha: 
encontrad·o para a taxa um processo pr·atico e exacto de percepçã<>,. 
e que ella tenha si,do acceita como realmente .benefica pela propria: 
lavoUl·a.· 

Para combatel' o avolumar elos sf!oolcs no fim do proximo biennio,.. 
é que ella se mostrará inteiramente inadequada. 
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Postos de lado quaesquer argumentos tendenciosos, encarada 
l isamente a situação, não se extranli,ará que ele 1908 para 1910 as 
·sobras vi si veis, passem de-14 milhões a ce1rca de -17.,5 miJ:hões de SIJ.CCas. 
Pm::a se manterem as condições actuaes do mercado seria necessario 

..eliminar este augmento de -3,5 . mil4_ões., seja pouco mais de 25 % 
da safra ,paulista esperada para 1909 a 1910. Seria difficilimo cobrar 
-semelhante contribui&ão, além da sobretaxa e dos impostos co.rrentes, 
<sem arruinar os -fazendeiros menos favorecidos por . condições· natu-
-raes, exactamente o motivo .. pelo qual se recua deante da ·solução na-
t ural e normal da crise. 

Outro l'Elmedi,o deve se.r achado, sem _prej,uizo da instituição do 
.:p:recedente., c0mo recurso normal do orçamento paulista, freio que 
.deve ser ao desenvolvimento .inconsiderado das cult'Q'.ras . .Tal •remedin 
se en:co.ntiia_ na incineração do stoclc de sete milhões de sacc.as, pro-
priedade ao ~overno, em vii:tude do emprestimo de 15 milhões. 

Bem prevejo as innumeras objecções que . lhe serão feitas, de 
-ordem sentimental em sua maioria. RefJicta o Congresso, entretanto, 
-e ·verá estar abi a .única sahida possivel -ao embroglio valoriza:dor. 
'Dizer qne, peJa incineração, se destr0em me:Ucadorias .representando 
de 10 .a 12 milhões esterlinos, não te:m largo alcap.ce, pois tal valor 

-é ir.re.a,lizavel a,gora e, com o correr do -tempo, se ,to1maia:i,ll, .por moti-
vqs -obvios, já expostos á -Oa.maJJa, -cada vez menos ·liquida,vel sem pre-

j uízos. Acceitemol-os ,tofaes, ,e pJ1ocuremos -as compensações .na ·êra 
altista ique então se a.b.rirá rpara o ,carfé. Neoplasma compromettedor 
-da v:ida tdo o.:r;ga:nism'Q, eliminemol-o. 

JYesd-e logo, os istocks. _que se prevêem ·de 14. 130. 000, 13. 330 :000 
- ~ 1,7. 530 , (:)QO saccas tpara as campãnhas de 1907 i QS, 190-8~.09 .e ,190.9-ilô, 
'baixarão a 7 .130. 000, 6. 330. 000 e 10 .:530. 000. 

N'este tultimo e;xercicio, entrando em ·jogo o ·absolutamente •indis-
;pensav.el impu·sto in natur..a, voltarão os .s.~o·cks a :representar menos 'de 
10. ,milhõ'-ls de saccas por anno, :corresrrnnJlE;ntes •a0s períodos de pro,.. 
cura intenaa e preço11 dltos d(,) café . .. (i) que -p~rdere'!UOS com o genero 

•queimado, vobar-nds-á aos c«íf1res em cotações mais altas e impostos 
mais productivos, (e fi c:ará. 1pe.rmittido o esfabelecimento .paulatino e 
m ode1•ado do 'insubstituível "ÍJ:éo regulador aos. •excessos de pwducção, 
que •e a contribuição dá mencionada. 

Corno elemento garantidor do emp;restimo, tal ~deposit.o é desne-
·oossario. 'Nem só S. ,Raúlo, como deixou .emdenciado com ·tanto gau-
tdiQ, ·não mrpresa, para mim, o no.bre ·Deputado Sr. Oincinato ,Braga, 
t em credito pava ·mai&; •Como, com .o reforço da União, é tal sup-
:plem'ento de p·re'cauçíio absolutamente dis]!)ensa.vel.. T-a1vez, até, faci-
1ite obter-se melhor typo de ~missão, dada a segurança do desappare--
-eimento dais ·s0bras de colheita~ que ·tanto ieritorpecem e to.ruam pesa-
-O.as as cotações. 
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A s0lução, como todos os artificias em materia economica é-
t . ' menos van ªJOSa, menos mora! do que a volta auto}Ilatica e natural'. 

a©' eq11•ilibrio ~ntre safras e consumo. Permitte, entretanto, assegurar 
um J:0ngo periodo de alta, cousa que o emprestimo tão sómente, com 
o palliativo· do aTrendamento do mercado do café adquirido e o func-
cionamenfo insufficiente do imp.©st.o in natura, não péde por fórina 
alguma ga:Tantir. 

Sa.hiremos da crise fer.idos, com encarg-0s augmentados. Felizes; 
ainda, entretanto', emb0rn eu nutra certo scepticismo a esse i•espeito,. 
felizes ainda si a lição tiver aproveitado e nos ensinar a. trabalhu· 
e. agir de. accôrdo com as. regras da economia univeTsal, que a scienci~ 
indígena tem querido revogar. (Muito bem; mwito bem. O ortxdor 
é. cumprimentado.) 

Vem á: Me·sa:, é lida, apoiada e enviada á Commissão a seguinte 
emenda: 

Ao art. 1°, lettra b, sulDstitl!l.a~se pelo se~i>Ute: 
b) Q s.fock de 6. 9,94. 920 saccas de café que nos portos de Havre,.. 

Nova York, Hamburgo, Antaerpia, L0ndres, Ro.tterdllim, Bremen,. 
Trieste e 1Yfarselha tem o Estado de S. Paul<> 

Emenda ·será incinerado, precedendo· accôrdo do Governo,. 
Federal com o governo de S. Pau.lo quanto & 

data, ou ás datas dessa 'operação. 
Sala das sessões, 26 de no.v~nnbro de 190·8. - GalogerM. 

O Sr. Galeão Cwrvalhal (movimento (k attenção) - Sr. Pre-
sidente. A minha pre·oonça nesta tribuna não tem a pretenção de elu-
cidar o debate; o assumpto submettido ao estudo da Camara foi. 
brilhantemente explanado já pelos Deputad'os que defenderam o pro-
jecto orgati.izado pela Oommissão de Finanças, já pelos illustres-
membros desta Casa, que o combateram com o maximo vigor. 

As questõe·s referentes á intenenção do Estado na defesa e des-
1mvolvirnento das forças productoras do paiz mereceram uma a.tten-
ção particular por parte daquelles que entendem que ao poder pu-
blico pertence tão elevada attribuição, capaz dos mais profícuos; 
esforços, que podem e devem redundar em beneficias reaes para a 
collectividade em suas multiplas manifestações de actividade. E si 
t_ão util intervenção governamental é admittida em condições ;nor-
maes; torna-se ella imperiosa e mesmo indeclinavel nos momentos 
perigosos de uma crise, cujos effeitos possam arruinar pela base tóda 
a economia do paiz, atrazando por alguni;i. annos o andamento d<J! 
progresso nacional. 

O Sr. Alcindo Guanabara sustentou,, com a capacidade que Ihe-
é peculiar e com argumentos varios, a do.utrina da intervenção d~ 
E'stado na vida economica da Nação, e debaixo deste aspecto defen-
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a:Ieu brilhantemente o projecto da Oommissão .de Finanças, que auto-
_riza o G-overno ··da Republica a garantir até o, maximo nominal de 
-:e 15. 000. 000 o empresti:filo externo que o Estado de S. Paulo con-
trahii- para liquidar as operações effectuadas para a valorizaç.ão do 
'llafé. 

Os illustres or·adores, adversario<i da intervenção official, com-
bateram o projecto, porque entendem que os encargos da União não 
11odem ser· augmentados com o endosso pedido e que o problema em 
solução devia ser circum;scripto ao Estado de S. Paulo e não ·se gene~ 
ralizar -a todo ·O paiz, obTigando os demais -Estàdos da Federação a 
participar dos prejuizos, que as operações effectuadas pelo E'Btado 
.de S. Paulo possam aca:rretar. O Sr. BaTbosa Lima e especialmente 
o Sr. Pedro Moacyr, distinctos parlamentares que tanto illustram os· 
'debates desta · Casaj . estabeleceTam ainda •mais a preliminar da incon-
stitucionalidade do endo·sso, argumentando com as Telaçõe-s entre os 

'Estados e a União limitada·s pela Constituição -Federal em artigos 
.explicitos ·.-e insophismaveis. O -Sr. Pedro Moacyr afffrmou que uma 
·-duvida lhe -assaltava o espírito - a constitucionalidade da politicà 
frane<amente intervencionista nos negocios economicos e financeiros 
-relativos á vida, á Tiqueza e ao futuro de ·qualquer Estado da Federa-
-ção Brazileira. 

Os adversarios do projecto desconfiam tambem da solidez das 
garantias qU:e 'são offerecidas pelo Estado de S. Paulo, e <te antemão 
annunciam os prejuizos da Uniãoi porque -0s encargos do emprestimo 

'8-Crão satisfeitos pelo Thesouro Federal, a:ada a hypothese -da insuffi-
cien:cia da sobretaxa de 5 francos attribuida· aos ·serviços ',de amorti-
-11ação e juros do emprestimo. · · . -

_Sr. Presidente, preciso ser breve nas minhas considerações e pm· 
isso não tenho necessid:ade1 de rnpetir os argumentos expendidos pelos 
<Jra<lores que discutiram b projecto. Membro da Commissão de Finanças 
-e representante do Estado de S. Paulo, é meu dever justificar o voto 
fa.voravel á medida do -endosso, qu-e é solicitada pelo illustre presi--
,dente daquelle E•sta<lo. 

Os fundamentos do meu voto favoravel ao endosso são os Se-
<gnintes: 

'o debate 'não póde deixar de ser circumscripto ao seu ponto capital, 
-que se aéha perfeitamente definido- ria mensagem . do Sr. Presidente 
da Republica, qual;ldo à primeirq magistrado da Nação affiTma de 
uma maneira peremptoria que o · commercio do café põe em jogo os 
-grandes interesses nacionaes e que o _ desampai:o por parte -da União 
:aos esforços d-0 Estado -de S. Paulo em · impêdir a venda d-esoi-denada 
<los cafés depositados no estrangeiro viria. a ter nm reflexo desfavo-
ravel sobre o nosso commercio. 
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O Governo da União, que tem em suas mãos todos · os .negocios 
que se li:gam mais directamente com os inteTesses da administração 
publica, e que conhece muito· de perto o modo .de pensar dos ban-
queiros, que de preferencia empregam seus cap_itaes no Brazil, não 
hesitou 011 acudir ao appello feito pelo presidente do Estado de São 
Paulo e em aconselhar como acertada a concessão da garantia para 
o emprestimo, que está sendo negociado · para que possam ·oor ultima-
das as operações sobre a valorização do café. 

A questão se resolverá deante do facto positivo, que não é ·susce-
ptivel de recriminações, que nada adeantam e· nem concoTrem parn. 
a liquidação de transacções commerciaes. Os adversarias do Convenio 
de Taubaté não cessam de consideral-o uma aventura. ominosa, uma 
flagrante viola.ção cfas leis e.conomicas· e ainda mais um capricho dos 
interessados na lavoura do . café, que exerceram uma influencia per-
niciosa sobre o espírito das classes dirigentes e em uma escala tão 
forte, que até uma colligação política surgiu com o pres.tigio neces-
sario para executar o prog~amrna, que se .traduziu na app1'ovação 
das . medidas a·c;loptadas pelos governadores dos Estadog, caféeiros, qu'e 

. firmaram o convenio. · 
O. rne11 dilecto amigo . e illustre companh~iro de Tepr(lsentação, o 

Sr. Cincinato Braga, que tão brilhantemente -defendeu a conqes.são 
elo endosso, nos mostrou qual fôra Tealmente a influencia exercida 
pela:s reclamações de toda a classe agrícola de S. Paulo, de toda a 
opinião das pessoas que directa ou remotamente tinham Seus inte·res-
ses entrelaçados com a lavoura do café sobre o mundo official da-
quelle Estado. · 

Mesmo antes de assumir o D1;. Jorge Tibyriçá a direcção do 
governo, o Dr. Bernardino de Campos vÍl'a-se na contingencia de 
convocar extraordinariamente. o Congresso do Estado paTa tomal' 
conhecimento de varias medidas, que ' foram approvadas por. uma 
numerosa assembléa de l'av1;adores~ reunida na capital .de S. Paulo. 
Está ainda na memoria de todos a lembrança das discussõeSI calo-
rosas que tiveram logar naquella ·assembléa e que deixaram bem 
patente a sitUaçã9 angustiosa em que se encontrava a 'lavoura de 
café. Os fazendeiros expunb'ani com sinceridade o estado ·das culturas 
e ao mesmo temJIO procuravam um remeclio para a crise, pois hão 
podiam concmdar com a sorte que lhes era destinada. O ·café dava 
lucros a muitos intermediarias, mantinha a renda prospera das e's-
tradas· de ferro, alimentava o ~ommercio · commisS"ari·o e as em prezas 
de transporte nos pontos marítimos, ·enriquecia a navegação trans-
atlàntica, enchia o thesoúro eistadual, concorrendo com o impo·s.to de 
exportação para a prosperidade financeira elo governo, sustentava os 
exportadoú•s e d1ava ·animação ao movimento bancaria, mas só não 
aproveitava ou não beneficiava o lavrador, que· assim via decorrer os 
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annos sem uma esperança de lucro modesto, insignificante, que ao 
menos significasse um juro razoavel do capital empregado e uma 
justa compensação do arduo trabalho, da. conservação dos cafézaes, 
cl:a manutenção e desenvolvimento das fazendas, que constituem o 
em~rme patrimonio do Estado de S. Paulo. 

Assumindo o g©verno, o Dr. Jorge Tibyrigá verificou immedia-
tamentc ·q11e n.ão lhe era licito fugir ao appelld da opinião •do Estado 
e neste sentido pediu a concurso de todos os patriotas para a :obra 
da salvação da lavoura. 

- ""' A Oamara conhece o meu niodo de pensar, que cónsta de- pare-· 
ceres parlá:mentares e publicações feitas na imp1·ensa desta Capital. 

No inomento, porém, . em que a opinião de S. Paulo Sé levantou, 
em sua quasi unanimidade, pedindo a intervenção do Est:ado, e que 
foi esta resólvida nQ Oonvenio clé Taubaté, amigo do Go1ferno.; mem-
bt'ó de ui.n partido qpe o apoiava, era meu dever sustentar as medidas 
que era1ü julgà1dâs necessarias pa'ra r·esolver o problema agrícola. 

Qnom acom1~ànhou a marcha dos acontecimentos sabe que São 
Paulo, sob a ·pressão de uma safra enorme, que ameaçava inundar 
a ci~ade de Sant0s, aviltando os preços do café, viu-se na contingen-
cia de assumil' a responsabilidade de uma intei"venção immediata nos 
mercados de · Santos e Rio de Janeiro, confiando por preços ·remu-
neradores o café dis.pon,ivel, qu.e consignou a diversas praças na 
Europa e nos Estados Unidos e que fórma hoje o granrJe 'Stock, que 
foi retirado da offerta ac> commercio de café'. 

O que não resta duvida é que as operações feitas pelo governo · 
de S. Paulo deante da safra colossal, que foi exportada, beneficiaram 
vantajosamente a economia do Estado. A assignatura do Oonvenio 
de Taubaté por si só tinha exercido urna influencia directa sobre os 
preços do café. Quando S. Paulo iniciou as mas compras, já uma 
grande parte da safra tinh-a sido vendida a preços- regulares. 

O governb pr~ferira intervir · no m_ercad.o a usar de qualquer 
outro alvitre ou recurso com o intuito de auxiliar a lavoura. Desta 
fórma tod@s :Igualmente eram beneficiados, uma vez que o poder pu-
blico fazi-a compras avultadas irn praça, ~ indistinctamente aos inter-
essados que '.lhe offereciam a mercadoria. Qualquer outro auxilio de 
caracter pe·ssoal aó lavrador trazia preferencÍ'a:s inevitaveis e não 
daria 'os resttltados que se tiB.ha em vista. 

· O governo de S. Paulo executava 1;0m desa:ssombro seu pro~ 
gramma, procurando defender os interesses <la lavoum, qne S() acham 
ligados aos demais interesses da c0llectivid·a<le. Do relàtório do digno 
8ec1'8tario da Fazenda consta ~ue foram. inteiramente liquidadas as 
contas refe'l"entes á compra do café, que está na hora presente arma-
zenado na Europa e nos Estados Unidos da America do Norte. 
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Em tão avultadas 'transacções commerciaes empregou o Gorvei·no 
de S. Pauló os seguintes recursos: 

S'áqúes feitós contra remessas de -café .... , .... 
Emprestimo dei 19'06~J . Hei11'Y Schrcede1· & C., 

de I.óndres e Nacional City Bank, de New 
York, de :€ 3. 000,000-0-0 .. .. . ....... . . . 

Emprestimo de 1907 - Governo Fedel'al de 
f: 3. 000. OOÔ-0-0 8 tax;a de J 5 d ...... . ... . 

Letra·s emittidas pelo Thesouró do Estado ... . 

184. 045 :271.$206 

46 .449:000$000 

48.000:000$000 
16.060:422$890 

Sempre se julgou que as quantias retro estavam garantidas pelo 
'Stock de café e pelo imposto em ouro especialmente votá.ido para os 
sei"viços da .valorização, e na vei'.dade o Thesouro do Esta.do com a 
maior pontualidade 'tem atten'di'<ilo a todós os compromissos assumidos 
velo governo. 

O Dr. Olavo Egydio, que éom verdadeiro patriotir&íll.o e grande 
dedic-ação ao seu Estado natal tem posto em acção todas ais suas enei.·-
gias em prol do engrandecimento da lavoura do café, assegura no 
seü rela't0rio que convém firma·r de vez a situação presente, adoptando 
um con,juncto de medidas que habilitem o governo a manter o seu 
.stock, afastando-'o c1o mercado até que as necessidades do consumo 
o solicitem. 

A mensagem do illustre presidente de S. Paulo informa ·que é 
u1'gente a consolidação das operações de credito, para que sejam 
dwd·as effectivas gaJ.·antias aos mercados de que 0 :stock ·de café per-
tencente ~o Estado não será liqui·dado inesperadamente, ·desordena-
drament~, pr0duzíndo o p_anico e como conseqúencia o ~esastre com-
mercial, que será durante muito tempo a causa de prejuizos avuJta-
dissimos para toda a Nação Brazileira. A liquidação das grandes 
operações está posta nos seus devidos termos, e é Ul'gente o empres-
timo de 15 milhões esterli..nos para que a situação commeréial se nor-
malize e para que a União e o Estado de S. Paulo passam proseguir 
na sua vida economica e. financeira, defendendo os mais sagra·dos 
Íntieresses nacionaes. · 

Chegamos ao ponto culminante da questão. Tem S. Paulo os 
recursos precisos para· os serviços de um tão avultado emprestimo? 
Será de facto nominal o endosso, que o projeeto em discussão -auto-
riza o Governo Federal a dar á operação? 

Sr. Preside111te, já o meu illust:re companheir·o de representação, 
o Sr. Cincinato Braga, provou com solidos argumentos, quaes eram 
os recursos pecuniarios de que dispunha S. Paulo para se abalançar 
a um tão importante em_prehendimento. 

Eu vimho tambem assegurar ao paiz e á Oamal'a dos Deputadoil 
que confio sinceramente nas energias .do Estado de S., Paulo,. que 
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saberá saildar pontualmente todos os compromissos resultantes do 
grande emprestimo que vae contrahir. O volume da operação, a dis-
posição dos banqueiros em um sentido favoravel para que seja, reali-
zado o emp.restimo, tudo prova que ha a maior confiança nas forças 
vivas de uma zona do territorio bi~azileiro, onde o trabalho se apl'Í-
morou e onde a actividade. de ui;na população laboriosa, devastando 
as ma:ttas ,virgens, inundou o fertil planalto de S. Paulo com café-
saes, que causam assombro e admiração a quem visita aque1las para-
gens. A crise foi e é . de superproducção dq café . . Ninguem contesta 
o facto. Sendo o producto offerecido ao commercio -em demasia, a 
baixa . dos preços foi uma consequencia natural. 

Ha 10 annos, mais ou menos, que a lavoura de café em S. Paulo 
e nos demais Estados que o produzem, lucta contra a baixa dos· pl'e-
ços, pr-0va inconcussa da 'sua vitalidade, da sua energia· em uma veTda-
deira campanha, na qual muitos teem succumbido. 

A lavoura Tesiste, trabalha com co·ragem, com denod·o, -com espe~ 
rança em um futuro melhor, sustentan-do o grande edificio que Te--
pousa sobre os ,seus alicerces. O credito ainda não desappareceu intei-
1'.amente; os propTios intermediarios, que se alimentam da · sua seiva; 
procuram · apoial-a nas difficuMades que lhe assoberbam a vida. 

Sr. P1·esidente, a Oamara me desculpaTá o conceito que ' vou 
eo:nittir: é -qma belia crise, <ligna de um povo fortie e por isso confio 
que saberá elle vencel-a, prestigiando -0 Governo, que ·só tem tido 
neste ·particulal' os mais elevados e· patrioticos intuitos. 

O café é um artigo de producção mundial. Os capitaes applicados 
na sua cultura avultain de uni inodo extraordinario. Tôdos quantos 
estudam · o desenvoJvimento da lavoura caféeira em nosso paiz pro-
gnosticam que o Brazil voltará a ter no café um dos inaiorns e mais 
seguros elementos de sua grandeza ·e prosperidade economica. 
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1891 - 92 ..• 

189'2 - 93 ... 
1893 - 94 .•. 
1894 - 95 .. . 
1895 - 96 .. . 
189·6 - 97 .. . 

1897 - 98 ... 

1898 - 99 ... 
1899 - 900 .. 
1900 - 901.. 
1901 - 902 .. 
1902 - 903 .. 
1903 - 904 .. 
1904 - 90•5 .. 
1905 - 906 .. 
1906 - 907 .. 

PRODIUCÇÃO MUNDIAL DE CAFE' 

SAt.'COS DE 60 KILOGR.AMMAS 

Ame Jca 

Bra;:>1 

2. 4213 .'640 
2.128.026 
3 . 185.776 
.2. 84'9 ,.570 
3.188.045 

2. 375 .691 
2. 724 .12168 
2 .. 50·9 .1306 
3.570.471 
2.418.825 

2.133.881 r 

2.000.563 
2.64-5.211 
2.441.395 
3.193.009 

3 .'560. 78.2 
3.800.68'4 
3.113.970 
3.763.908 
2.282.938 

3. 496 .. 210 
2.773.091 
3.8·52.470 
3..406.236 
3. 552 .3Q.1 

3.458.364 
4 . 902.815 
2 . 16.i 7 .'272 
3.659.483 
4. 081. 467 

6.094.000 
'5 .117. ººº 
·6. 501. 000 
·5 .•586. 000 
6.161.000 

13 .•330 .•OOIO 
6.50·6.000 
·4.622.000 
4.547.000 
7.596 . 000 

6. 541. 000 
4.840 .000 
6 . 977 . 000 
·5.969.000 
8.500.000 

?. 250.000 

9 .44-5 .117 
9 .'561. 44-5 

11. 373. 371 
16.270.678 
12 .903.534 
11.19 3 . 505 
10.597 .080 -
11. 055 . 378 
20.409 . 180 

exclu'!da 
a exportação 

do Brazil 

482. 360 1 
1519. 974 

469.430 
502.9•55 

481. 309 
6,24.732 

609.529 
793.175 

6·61.119 
651 . 437 
692.889 
769.605 
691. 991 

928 .. 218 
248 .13 16 

1.176.030 
1.050.092 
1.297 .062 

1.383.790 
1.244 .9 09 
1. 64·3. 530 
l.'630.764 
1. 4123 .6·99 

1. 811. 636 
1.662.185 
.3 .0 47.728 
3.707.517 
3 .171 .'63 3 

1. 628. 0·00 
1.618.000 
2 .·5·62. 000 
2.293.000 
2. 261. 000 

12.588 .000 
2.503.000 
2 . 341. 000 
2.800 . 000 
2. 8·50 . 000 

S.105 . 000 
3. 321. 000 
3.107.000 
3.050.000 
3.150.000 

3.100.000 

Asia 

1. 630. 000 
1. 718. 000 
2. 061. 000 
1. 949. 000 
1.86·9 .000 

1.988.000 
1. 890. 000 
1.849.000 
2.0'56 . 000 
1. 986. 000 

2.102.000 
2.169.oo.o 
2 .19·5. ººº 
2.407.000 
2.400.000 

2.348.000 
2 . 421. 000 
2.706.000 
2.346 . 000 
2 . 363.000 

12 .•553 . 000 
2 .. 316. 000 
2 . 4•67 .000 
2.499.000 
2.762.000 

~ .. I • l7l i~ 
2. 001. 000 
2.565.000 
2 . 643.000 
2.3"9 0.000 
12.316 . 000 

2.446.000 
2.403.000 
2.196.000 
1. 553. 000 
1. 780. 000 

905.000 
1. 57 4. 000 
1 ,.59 9 . 000 

905.000 
1.150. ººº 
1.47'5 . 000 

960.000 
1. 286. 000 
1.017 . 000 

868.000 

1.171. 000 

Outros vaA.zes 

4.405.000 
4.380 . 000 
3.785.000 
3.6 45. 000 
3.7·52.00 0 
6.000.000 
4.909 .92 0. 
5. 250 .'622 

OBSERVAÇÕES 

21. 000 
21. 000 
23.000 
23.000 
.25 .000 

2·6. 000 
28.000 
28.000 
29.000 
29.000 

- T -~·~ : 1 

,.,. 
1 

31. 000 
31. 000 
34. o'oo 
33. 0.00 
38.000 

42.000 
·50. ººº 
56.000 
'51.000 
73.000 

6·8. 000 
77.000 
73.000 
63. ººº 67.000 11· ·~ 
62.000 
54.000 
83 . 000 
7.2.000 
89. o'oo 

118. ººº 92 . 000 
186.000 
133.000 
108.000 

73. 000 
118. 000 
130.000 

. 114.000 
215.000 

210.000 
156.000 
181. 000 
244.000 , 
249.000 

275.000 

' \ 

Total 
ll:Cé<Ua 

por 
quinqummio 

4.567.000 i 
4.387.000 
6.~18.000 23.058.000 
5. 301.000 
,5 . 56•5. 000 . ·5. OH .. 600 

4. 871. 000 
·5.267.000 
5.070.000 26.700.000 
·6.265.000 
5.227.000 5.840.000 

4.928.000 
4.852 . 000 
5.567.000 27.320.000 
~í. 651. 000 
6.322.000 5.464.000 

6.879.000 
6.520.000 
7.052.000 33.678.000 
7.211.000 
6.016 . 000 6.735.600 

7. 501. ººº ·6.411.000 ::=' I 
8.036.000 37.352.000 
7.599.000 
7.805.000 7.470.400 

7.333.000 
9.184.000 
8.391.000 44.391.000 
9.829.000 
9.6·58.000 8.879.000 

10.286.000 
9 .1230 . 000 

11. 445. 000 
9 .•565. 000 

10.310.000 

6.896.000 
10.701.000 
·8 . 692.000 
9 .3•66.000 

11. 811. 000 

11. 331. 000 
9.277 . 000 

ll .·551. 000 
10.280 . 000 
12.767 . 000 

11 . 796.000 

1 
13.8·50.117 
13.941.445 
15.158.371 
19.915.678 
16 . 745 .. 534 
17.193 .1505 
1•5. 507. 000 
16. 3016. 000 

·50. 448. 000 

10.089.600 

46 .1·64. 000 

9 . '232. 800 

,53. 336. 000 

10.~07.200 

62. 634 .. 562 

. 12 . 52·6.912 

84.520.088 

1·6.904.017 

,D e 18.52~82, os a lga r,is-m-0s são tiora.d-0s ·do l·ivro de v.run• _Deld.en L erurne--Le Brésil et Java. 
iQs algarismos rela~ivos ao lB'l"azil se 1r.efere1II1 á expo•rt·aça<i.. 1 _ 
A columna referente á America foi .01btida, ·dedu·zindo d a prqducçao. total do continente, 

-daida po•r aqu ell e a u tor a ex·po11tação po:r €lle igua~mente <'lad1a ao ·Bra'.1'11. 
D e 1882-83 a 189 7-98 , -0s elementos são f-o r n ecrd-0s •pelo :Sr. IJoaquhlll iFran·co de Lacerda 

no s ·eu J:ivro Producçã-0 e ,conswino d\e café no mi~?14o. \ . . . . 
De 1898-99 a 1903-;4, -0s drudos forairn extrahidos da The Braziliani Revww; de 190 4-05 

em deante, os ·a.Jgarktm-0s são doas esta.tis tica.s de Laneuv!He. 
.il 
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Não sou um pessimista e J>Or isso acredito que o café ha de ser 
sempre um dos fundamentos da Tiqueza publi(Ja. O quadro que se 
segue, e que vém pühlicado na mónographia sobre o café pelo Sr. Syl-
vio :Ferreira Rangel, attfista qual é a sua producção mundial, o que 
nos dtí uma idéa dos enormes interesses ligados á lavoura e ao com-
mercio dó café. 

· · .{\. massa formidavel de interesses que se accumulam na sua 
cultura exerce inquestionavelmente influencia decisiva no mundo 
financeiro e entre nós assume as propOTÇÕes de Um pr.oblema nacio-
nal, tal o valor com que concorre a sua exportação para as permutas 
intemacion aes. 

A palavra official é caràcteristica neste partiêulaT; ·dos valores 
ligados ao café depende em primeiro plano o andamento· prospero 
das finariças foderaes. Assim entendido o problema, os adeptos da 
intervençÊÍ.0 governamental na vida economica do paiz julgam-se na 
obrigação de ouvir as queixas, os protestos fundamentados :da lavoura 
caféeira, para que . seu naufragio não acarrete o empobrecimento da 
communhão bmzileira. Trnta-se innegavelmente de um capital for-
midavd a c11ja sorte estã,o presos immensos interesses internos e ex .. 
ternos. O quadro annexo nos fornece uma idéa nitida do que é a 

·lavoura do café nos varios .continentes, destacando-se eni primeiro 
fogar a producção do Brazil, q:ue attingiu em · 1907 a · 29. 409 .180 
saccas de· 60 kilos cada uma. 
· Sr. Presidente. O estudo desse quadro ·da producção- mundial do 
oafé nos c-onvence de que o Brazil é o seu grande próductor. 'No 

Brazil é S. Paulo quem mais .concorre com tal · producto para . os 
mercados consumidores. · 

·-Os quadros officiaes, para os quaes chamo a attençã.0 da Oamara, 
nos ensinam o desenvolvimento que tem tido nos ultimos. annos 
a .p1;oducção do café naquelle Estado. 
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EXPORTAÇ.Ã!O ·DE CAF1E' P.RIOLD.Ueano No EST.A!DO DE s. PAUiL\O DES·DE 
1880~18181 tAl'.llE' ·1907 

·"'o 'l;ljo0· 
Im;po.sto .g t>~ 

de exportaQã-0 'tl t:l,>! 

"""" Quantidad-e Valor officiaZ IM'recadado !>~~ 
&'Q) 5 
"'':i-1>. i:t"' 

Em 1880-1881. 97.223 . 835 38.637:059$004 1. 797 :022$736 3$974 
» 1881-1882. 115 .124. 716 30.890:847$836 1,.561 :417$781 3$96.S 
» 188·2-188·3. 137. 468. 220 42. 7.53 :030$562 1.687 :413$219 3$110 
» 1883-1884. pS.172.9'65 3.6 .180 :78•6$086 2 197 :300$507 3$06•5 
J) 1884-188·5. 140. 687 .. 272 55. 004 :725$·563 2.HO :932$840 3$900 
» 188.5-188<6. 112.407.780 42.216:721$577 1.612 :976$428 .3$775 
D 188&.<-1887. 168.490.680 89 . 464 :1267$675 3.374 :290$707 .5$300 

" 1887-1888. 84.774.6Í2 49 .·303 :•5 4·6$90<1 1.880 :141$872 5$810 
» 1888-18'89. 169.175.334 82 . 831 :418$8•52 3.2·53 :900$224 4$890 
» 1889-1890. 137.898 . 06! 80. 87·5 :411$3°5'6 3.126 :9-08$765 5$860 
li 1891-1892. 195.447 .. 568 Hl. 98·5 :270$7'70 4.616 :79.4$\;42 7$260 

(julho a dezem-
bro de 1891). 119.166.000 101. 433 :121:$400 6.7·69 :8•28$106 9$010 

Elm 1892 .•••••• 24·5. 456. 719 2'51.816:025$228 26.5!53 :'470.$~24 10$250 
» 1893 ...•••• 1169.216.720 214. 057 :479.$968 23.·312 :547$0,28 12$640 
» 1894 ....... 174.414.012 .222. 243 :430$888 2·5 MO :8·39•$046 l3t$300 
» 1895 ..••••• 262 137"5.170 294.295 :419$33'6 32.396 :699$960 11$270 
» 1896 •.•.•• ' 1240. 39.5 .•503 27'2. 506 :960$749· ·29.·5·98 :782$153 11$330 
» 1897 ..••••• 34:3 .·521. 826 304 .. 568 :830$1542 33.49<2 :267$383 8$860 
» 1898 ..... ... 346.077.230 292' 827 :639$·5·50 26.026 :275$273· 7$300 
» 1899 ....... 363. 465 .115 2'64. 076 :940$·548 29.06Q :730'$668 7$12~0 
D 1900 ..•.••• 36.6. 700. 935 266.780:394$879 29.28·2 :311$338 7$270 
» 1901 ....... 602. 005. 6·32 290. 482 :447$·2·61 31.989 :404$666 4$826 
l> 190·2 ........ •508. 290 .160 226.588:204$884 . 24.918 :583$79J2 4$449 
li 1903· ..• ,, •.•. 473.667 . 486 20.1. 324 :425$085 22. 145 :68·6 $054 4$2150 
Jf 190·4 ... .. ... 8,80. 080. 210 12·24. 8'36 :631$28·6 24.816 :82.3$829 15$910 
» 19:015 ...• ·-·. 450.731.848 213.780:473$211 19 2916 :639$5·57 4$740 
l> 190·6 ...•••• 616 ,1683. 973 291. 0515 :726$862 26.19·5 :022$820 4!$·600 
» 19·07 ..•...• 674. 873 ,1571 310.904:607$783 27.981 :414$701 4$710 

Obse1·vação - .A:tê 11 de novembro de 1891, o Governo do ·Esta.do arrecada-
va, a titulo de d!r.e!tos de ·expor.tação, a taxa. de 4 1/2 %. 
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De 12 de novembro .~:le 1891 em deante começou a ser arrecadada 
a taxa .de 11 %, que vigorou até o exercicio de 1904. 

De 1903 em deante começou a ser cobrado o imposto á razão de 
9 % sobre o valor official do café. · 

,QfüUJR0 DAS EN'HRAl!>.A.S DE CAFÉ' J<~'.M SANTOS NOS AN.N•OS DE 1903 A 1907 

Mezes 1903 

Janeiro ................... 542.804 
Fevereiro ................ 444:. 6•8'6 
Março ................... 432.342 
Abril .................... 435.914 
Maio . 384.223 .................... 
Junho ................... 437.816 
Jul-ho .................... 923.212 
Ag!osto ................... 1.148.012 
Setembro ................. 1.120 .406 
Outubro .................. 967.476 
Novem'bro ................ 611. 684 
Dezem~)ró ................ 434.301 

7.883.177 

Mezes 

Janei·ro .......................... .... . 
Fevereiro ............. "' ............. . 
Março ................ · .. · · · ·. · ·. · · · · 
Abril . . ................. . ........... . 
Maio . . ............................. . 
Junho . ........................... · · · 
Julho ..... . ...... .. ........ ·i· ........ • • 

Agosto ............................ · · · 
Setembro ............................. . 
{:>utubro ..... ~ ..................... . 
Novembro ........................... . 
Dezembro ........................... . 

1904 

231.304 
18'5 .'3'09 
189.648 
176.955 
179.796 
221.015 
809.146 

1.401. 837 
1.346.587 
1. 095. 973 

677.861 
575.69'3: 

7.099.022 

1906 

280.532 
232.840 
232.000 
219.844 
170.645 
293.600 
8159 .317 

1. 590 .424 
il. 842. 037 
1. 983 .423 
1. 676. 955 
1. 5710 .1284 

rn@5 

374.509 
268.645 
288.005 
·149 .'3.99 
162.269 
233.803 
668.474 

1.122 .172 
1.198. 362 
1.178 . 604 

872.644 
508.168 

-----
7. 028. 0.54 ' 

19(;)/7 

1. 4!3·2 .·08 6 
793.383 
894.151 

1. 001. 384 
933.236 
806.490 
70-6 .792 
896.648 

1. l65. 5@8 
1 .'29.6.287 

870.346 
520.·620 

l'@. 9.60. 901 11. 316 .·983 
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QUADRO DOS EMBARQUES MENS.A.ES DE CAFÉ NO PORTO DE SANTOS NOS 
ANNOS DE 1902 A 1907 

Meres 1902 1903 1904 

Janeiro ................. . 6()0.094 681.606 394.1171 
Fevereiro ............... . 639.868 687. 635( 273.472 
J'\farço ............. ·.· ... . 
.Abril ................... . 

625.058 476.337 228.093 
528.497 397.976 280.454 

Maio .................... . 591.148 509.046 355.943 
Junho .................. . 493.762 611.828' 350.811 
Julho . .................. . 786.028 770.160 491. 753 
.A.gosto .................. . 712.780 864.377 793.947 
Setembro .. .............. . 787.468 812.735 ! 1. 053. 898 
Outubro · . ................ ·. 1.127. 5'.33 998.056 907 .174 
Novembro . . • .... : ........ . 784.600 585.169i 791.437 
Dezembro .... ............ . 945.566 624.156 664.429 

---·-
8.682.402 8.019 .078 6.585.982 

}.fozes 1905 1906 1907 

Janeiro ................. . 600.876 554.322 
1 

737.435 
· FeveTeiro ................ . 439.450 345.481 7~7.1ti 
Março ................... . 
.Abril . . ................ . . 

473.578 535.864 1. 056 .148 
548.048 357.197 1. 075. 313 

Maio ....... ; ...... , .... . . 157.139 307.949 1. 253. 907 
Junho .................. . 254.100 188.201 1.159 .424 
Julho ... ·~ ........ .... .. . 383 .495 521.145 1. 382. 893 
.A.gosto ... ., ....... . .. .... . 735.288 1.171.262. 832.164 
S.ietemb1;0 .. .... .. , ....... . 1.132 .090 1.102 .928 731.582 
.Outubro . ... ...... · ....... . 1.059 .255 1. 667. 642 ·1. 023 .. 6.20 
Novembro ............... . 1.016.389 2.114.603 673.282 
Dez.embTo ............... . 666.931 1. 308. 270 926.196 

7 .466. 639 10.174,864 11.639.375 
1 

Os dados estatísticos, que constam destes quadros, impressionam 
vivamente. Verifica-se a existencia de uma grande . actividade .agrí-
cola, que não esmornce deante do·s tr-opeços que encontra em seu 
caminho . .A.o mesmo tempo o observador mais imparcial descopre 
immediatamente que o Thesouro po Estado possue na crescente e-?:-
poTtação do café para as praças estrangeiras a base segura de uma 
arrecaidação progr~ssiva, concorrendo o imposto de sahida do café 
para o orçamento do Estado com a ·sua maior quota. 
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Do relatoTio ultim-0 do digno secretario da· fazenda, eu destaco 
as informações mais importantes para pTovar d:e um modo incontes-
tavel qual é a estabilidade financeira do Estado de S. Paulo. 

No exeTCicio de 1907 a receita foi a seguinte: 

Renda ordi~aria 
Renda extraoTdinaria ..... . . . ...... . ... . ... . 

Taxa de tres francos ....... . .... ... .. . . . .. . 

Somma .. . . . .... . .... . .... · · • · · · · 

42.531:468$748 
23.868:970$423 

66.400 :439$171 
21.275:988$022 

87. 676 :427$193 

A receita aTrecadada classifica-se pela seguinte fórma: 

1. 0 Direitos ele exporta·çãa 
.de café . . .. . : . .... . 

2. 0 Taxa de expediente de 
generos sahidos do Es-
tado ... . .... . .... . . 

3. 0 Imposto de transmissão 
de 'prapmedlade inte1• 
vivos .... ....... . .. .. 

4 . 0 Imposto de transmissão 
ele propriedade oausa 
mo'l"tis .... . . .. ..... . 

5 . 0 Sello do Estado . .. . . 
6.? Imposto ·de transporte 

ou de transito .. .. . . 
7. 0 Imposto sobre predios 

na Capital . ..... . . . 
8. 0 Taxa de esgotos na 

Capital e em Santos .. 
9 . 0 Taxa de consumo de 

a~ua .e obras extraor-
d1narias . . . . ... ... . . . 

10. 0 Taxa de matriculas . .. . 
11. 0 Venda de tel'l'as publi-

ca.s ..... . ..... : . .. . 
12. ° Coba·am~a da divida 

activa .... ... . .... . 

27.766:278$713 

60 :761$124 

li.226 :680$585 

791 :564$367 
578 :947$614 

1.163:590$236 

1.067:807$800 

1.186:008$608 

1.657:925$620 
97:633$600 

91 :991$437 

458 :720$901 



13. 0 Imposto sobre terras 
10ccupa<l;asl por nov~s 
plai;itações de café . 

14. 0 Taxa addicio,nal ..... 
15. 0 Imposto· s·obre )_)orcen-

tagens ..... . ....... . 
Hl. 0 Imposto sobre_ aposen-

tadol'ias. e reformas .. 
17. 0 Imp:d's.to . sobre a pr·o-

prie_d~de immovel não 
cafeeira . . . ........ . 

18. 0 Impost.o sobre o capital 
commerciial ........ . 

19. 0 Imposto sobre o capital 
das emprezas indus-
triaes . . ... . ....... . 

20. 0 Imposto sobrti o capital 
das sociedades anony-
m~s .............. . 

21. 0 Imposto sobre o capital 
i1al'ticular empregaido 
em emprestimo.s ..... . 

22. 0 Imposto sobre o con-
. sumo de aguardente .. 

23. 0 Taxa judiciaria . .... . 

Renda extra•oritiriaria 
" 

24. 0 Indemnizações ....... . 
25 . 0 Receita eventual; com-

prehendidas .ai=;· multas 
por infracções de leis 
ou regulamentos .... 

26 . 0 Renda de estabeleci-
men1Jos do Esta·Q:o, 
inclusive ai Estr ada 
de Fierro 'SoToc.:v'Qanq. 

27. 0 Imposto sobre loterias .. 

230 =-

4:000$000 
715:689$899 

59:660$&46 

35:490$095 

76 :237$774 

576:939$796 

113:132$500 

774:405$927 

485 :231$921 

332:796$329 
210:073$046 

2.141:015$678 

14 .413 :048$5.83 

6. 7 47 :666$,1"62 
467:240$000 

42.531:468$748 

23. 868 :970$423 

66.4:00:439$171 
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A receita arrecadad~ superou a orçada em 12. 229 :439$171. 
A situação financeira de S. Paulo é, portanto, prospera e segura. 
Tendo sido elevada a sobretaxa a cinco francos por sacca, é certo 

que . a Tecei ta geral attingiu á quantia supeáor a 100. 000 :000$000, 
recuI"Sos sufficientes para manter todos os 'serviços da ,--administração 
publica e a~tender aos encargos da divida do E•stado. 

A arrecadação da sobretaxa sob.re uma exportação média <ile 10 
milhões de saccas de café pr·oduz· 2 milhões esterlinos, quantia em 
demasia sufficiente pam o serviço de juros e amortização do empres-
timo de 15 milhões. O café depositado na Europa é uma garantia 
accessoria e a sua ;renda par0ellaida contribuirá para diminuir os 
comprom:iissos do em:prnstimo. Qualquer quantia que fôr paga por 
antecipação, diminuindo o capital do emprestimo e, nesta pro1)orção, 
as responsabilidaides do Thesouro do Estado, fará avultar a segu· 
rança ,das gar,antias r.esultantes da cobrariç~ da sobretaxa. 

Pelos dad,os assim formulados, ·o Thesouro do Estado possue fol-
gadamente os rncursos devidos para enfrentar os encargos do em-
prestimo. 'Ü endosso da União, condição exigida pelos capitalistas 
estrangeiros por causa do volume da operação, será de facto nominal. 
S .. Paulo p.agará no ·prazo estipulado ou antecipadamente todo o 
emprestirno. 

•Além .disso milita em noss:o favor uma. tradição wnstante de 
p·roli>idade e pontualidade no pagamento das ,div~das . Até o momento 
presente os compmmisso·s internos e externos do Estado de S. Paulo 
estão em dia. 

Aind·a mais, cumpre confessar que a,quelle Estado não enfraque-
ceu a sua ·capacidade tributaria. Os direitos de expoi:·tação acabaram 
exclusivamente sobre o café. Muit0s oufa·o·s productos são exportados 
livres de direito. · 

BaRta examinar o quadro seguinte para se verificar a verdade 
das minhas allega.ç.ões. O capital paulista vae sendo empregado em 
outras industrias, que progride~ sensivelmente. N5.o ha a preferen-
ci.a a'b.soluta pelo c.afé, como acontecia uatl'lralmente, quando aquelle 
artigo encontl'ava nos mercados preços excepcionaes. ·. 

O documento official para o qual chamo a attenção da Oama-ra 
·dos Deputa,dos é muito eloquente; por a11i se yrova que a iniciativa 
paulista s·e manifesta pii.j.ante e forte em trabalhos variados. São 
artigos de producção local, que podem ser mais tarde tributadas e 
que hão de concorrer paTa o orçamento do Esta:do com a quota respe-
ctiva. 

-Os ~'eres prurbiàllie&s .die ,S . Paulo não cogitam de semelhante tri-
butação; apenas quer tornar' saliente que a 0apacidade tributaria não 
está sobrecarregada e •que se e:Xp0rtam merca:dor<ias no vwlor official 
superior a 43 . 000 :000$ sem pagar impostos. 
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EXPO'RTAÇÃO LIVRE DE DIREITOS 

A exportação de generos, mer<iadoriasi sahid·as livres de direitos 
em 1907 attingiu o valor official de 43. 015 :352$378, apresentando 
assim. um. notavel crescimento compara.do com o valor official da ex-
portação em 1906 em ·que foi de 33.831:028$430. 

O resumo desta classe de exportação é o seguinte : 

Generos 

Aniagem e saccaria .. ... .. ........ . 
Animaes .......... . ............. ., 
Arroz .. · ............. ..... .. .. ..... . 
Aguardente e alcool. . . .. . . . .. .. : .. ,. 
Bananas ...... .. ... . . .... . . .. ... . 
Bolachas, biscoutas e similares .. . .. . 
Barracha. ·. · ... ................ , .. . 
Calçados ......................... .. 
Chapéos· .... ...... ... .......... . 
Cerveja . ......... .. ..... ..... .... . 
Crystal. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... .. . 
Ferragens e machinismos ........ . . ,. 
Farinhas. . . . .............. , . .. .. . 
Feijão . ........ . .. . ............ . , .. 
Fructas diversas .. . ..... .. ..... ... .. 
Fumos e seus preparados . .......... . 
Ganafas, vidros e louça . . ..... .. ; . ., 
Impresrns, papel e livros .......... . 
Milho· ......... . ... .. ....... ... .. ,. 
Phosphoros. . . . ..... ... : ... ...... , 
Plantas vivas ... " ... . ... ..... ..... . 
Solas e couros crús e preparados ... . 
Tecidos de lã ou algodão . ... .. .... . 
Toucinho e carnes preparadas ..... .. , 
Vinhos e outras bebidas .. .. , .. ..... . 
P roductoE1 industriáes diversos ...... . 
Oereaes diversos ... ..... .. ... . .... . 
Diversos não classificados .. , ... . ... . 

Total em 
kii.1ogrammr;,s 

1. 985. 241 
234.158 

7. 081. 614 
588.918 

3.255.661 
133.602 
109.935 
321.231 
126.221 

2.364.070 
33.463 

983 .113 
138 .1507 

1. 767.434 
237 .059 
483.087 

1. 832 .487 
377.879 

2.044 .929 
153.291 
17.812 

1.185 .423 
3.489.073 

531 .524 
267 .920 

2.290.067 
7.539.247 
7 .221.108 

Valor official 

2.789:597$520 
209:396$150 

2.813:413$800 
209:617$320 
470:930$000 
130:096$000 
392:567$000 

5. 508 :270$800 
2 .414 :593$000 
1.270:981$600 

47:150$200 
909:176$350 
31:005$900 

535:688$040 
190:626$780 
287 :7 55$258 
754:930$500 

1.048:332$640 
244 :194$340 
423:971$000 

7:681$000 
1 .773:737$600 

15.849:160$450 
,573 :219$900 
170:098$000 

1.190 :700$910 
697:516$900 

2.070:640$420 

46.794.075 43.015:352$378 

Houve conside1·avel augmento na exportação de aniagem e sacca-, 
ria, arroz, aguardente, feijã1o e milho. 
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Uma tal situação não é para inspirar desalento, desconfianças no 
futuro. Ao contrario, as forças eoonomicas de S. Paulo garantem re 
maior estabilidade financeira e promettem a continuação do pro-
gresso, que até aqui não cessou de existir naquella zona ,do nosso paiz. 

O endosso <da União será, portanto, uma formalidade, erigida para. 
a effectividade ·do emprestimo e nunca um perigo para os interesises-
do Thesouro Fede.ral. Além disso a medida é urgente para que possa 
ser contrahido o emprestimo, que vem resolver as difficuldades, que: 
assoberbam o '.Dhesouro do Esitado de S. Paulo. Teem inteira appli-
cação ao momentc os conceitos da Oommissão de Fazenda da Camara; 
dos Deputados daquelle Estado. Em situação afflictiva no momenta· 
agudo de uma crise, sob o rigor ·da sancção penal das leis1 econo:micas, . 
apontar soluções, examinal-as e preconisal-as unicamente, seria illu-
sorio, sinão bysantino. Dir-se-hia que: se discute á luz increda, quan-
do ás portas da cidade está rigoroso assedio. A intervenção do Go-
verno nessa ordem de cousas· é, pois, legitima. 

Em um dos seus relatorios, o Dr. Lauro Müller, com a autori-
dade de secretario de Estado do Governo Federal, exprimia-se da se-
guinte fórma: triste doutrina essa, deploravel e fals1a theoria, que 
deixa destruir indifferente e inerte tão longa somma de esforços, de-
sacrificios e ·de trabalhos! 

Sr. Presidente. Nada mais preciso accrescentar para levar a 
convicção aos espiritos incredulos de que S. P.aulo está habilitado a-
contrahir o emprestimo e possue os recursos necessarios para os ser-
viços dos juros e da amortização. 

Agora cumpre-me destruir -0 preconceito que vejo empolgand0< 
o animo de muitos1 Srs. Deputados. Falla-se na inconstitucionalidade 
do end-0sso por parte da União; asseveram os adversarios do project<» 
que a Constituição Federal é silenciosa sobre tão melindroso assum-
pto, e que os casos de intervenção do Governo Fedé1•al nos negocios 
peculiares aos Estado.s estão previstos nos arts. 5 e 6 da Constituição· 
de 24 de Fevereiro. 

Não pretendo persuadir aos espiritos obsitinados; quero sómente-
annunciar com franqueza o meu modo de pensar, affirmando que a. 
União não póde deixar em abandono a sorte dos Esfa,dos federados,. 
que estão sujeitos á intervenção nos termos muito expresisos da Consti--
tuição. 

O Congresso Nacional, quando regula o aommercio internacional,_ 
bem como dos Estados entre" si e com o DistTicto Federal, quando i·e-
solve defrnitivamente sobre os limitesi dos Estados entre si, autoriza 
expressamente uma intervenção. 

O mesmo acontece, · quando concede -0u nega a passagem de forçafJ' 
extrangeiras pelo territorio do paiz para operações ·militares. Em 
meu conceito, submetto á legislação espe:cial os pontos do territorio 
da Republica necessarios para a fundação de arsenaes ou outros esta-
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belecimentos e instituições de conv.eniencia fede-ral, declarar em estado 
· de sitio em .~is1 pontos do territorio nacional são ouitms tantos ca-sos 
de intenenção directa federal nos Estados. 

A disposição do a:rt . . 35, n. 2, que incumbe ao Ocmgresso amimar 
no paiz o ·desenvolvi:mento das. lettras, artes e sciencias, bem como a 
irnxrnigraçiJJD, a {)Jgricultura, a ind'Uist.r~a e o co'l'n.l/TherciliJ, oom privilegios, 
que tolham. a acção .do•s gov.ernos locaes1, ccmtém u.m c,aso ·©.e inte1'Ven-
ção, e João Barhalho commentando este artigo da Constituiçà0 . n,ão 
hesita em cltizer 0 seguinte: os grandes elementos da riqueza nacional 
não poderiam ficar circumscriptos á acção exelus.iv:a d0s Estados; 
envolvem interesses â.e natureza complexa -e da mais alt-a -valia para 
o paiz. D.eve-llies. -a União o seu con.cur,s:o sem crear embaraços á acção 
dos podeTes lo~aes. E' -assi;m higitima a intervenção fede.ral na vida 
eeonomica dos Estados e nem de outra fól'.ma se póde comprehender 
a ani;mação ao desenvolvimento da agricultura, â.a industria e .do êom.-
merc10. 

E' intuitivo que podendo a Uni-ão .©.esenvolver no.s Es.tados o cre-
dito agrícola, auxiliar institui~©.es banc.aria,s e tomar ou.toras provide)!l-
cias que ·amparam a riqueza naciG>nal, tambem pócle ga1·anth- os em-
pmesti'l'thos extern0s cilos mes-mos Estadoi:1 <J!Uandp assim o requis.it.arem 
seus presidentes ou govern!lid9.res . 

E' uma attribuição soberana que decorre do espirit0. dos textos 
constitucionaes e das txadições histoTic.as, .que tanto inflU:ir:am sobre a 
Assembléa .Constituinte, que app1'ovou todos1 os :actrns p:raticados pelo 
Governo Provisorio da Republica. 

S11' . P:vesidente, o dec:veto n. 660 A, de 14 de agosto de 1890, re-
presen.ta um papel notavel na nossa historia financeira; manda eile 
ga'.l'an'tir pelo Govern0 os emp1·e,stimos ex·ternkJs1

, que se effectua1:em até 
a som.ma d.e 501(i}00 :000$000, a favor dos Estados doa Republica. O illus-
tre Ministro da iFazenda daquella beneme\t"i:ta julllta g<:ivernat~<Va, o ST. 
Ruy Barbos.a precedeu, .o decreto de uma .exposição de motivos, que 

. póde ser considera,da como a interpret·ação authentica ·da Oonstituiçã'© 
Fe.deral, poiE1 o notavel publicista filiava a doutrina à.o decTeto á ·Con-
stituição que o Govemo Provisorio decretara em 22 de jun'ho do mesmo 
anno de 1890, e ·que fôTa submettida á discussão e ao voto d'o Oongres-so 
Constituinte. 

E' conveniente relembTar á Oa:m.ara os· topicos principaes da expo-
sição apresentada ao marechal Deodoro, justificativa da necessidade 
da providencia contida no <l.e,creto. 

O Dr . Ruy Barbosa descreve as luctas qu,e mantiveram os Estado.s 
Unidos da America d.o Norte para a obra da consolidação· da sua -inde-
pendencia e nos mos.tr.a os esforços empregados por Hamilton para 
conseguir a adopção de uma lei, que inco.rporasse a di'Vida dos Estados 
ao passivo federal, e lhes permittisse entrar des:as1somb.rad0s .na eon-
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fede'ração, libertos dos pesfül0S en0a.rgos pecuniarios; que lhes tolhiam 
os pas-sos. . 

Citando o commenta'I'io do g1•ande historiador allemão da consti-
tuição americana - Von Holst, reconh'éce1 que ao g0vierno cumpria 
sobretudo concentrar a sua attenção na questão das finanças. Da 
adopçãõ dos projectos financeiros de Hamilton dependia a mantença 
da Unrão. No regularisar a divida da União e avocar para esta as 
dividas dos Estad0s consistiam as dUJa& columnas p·rincipaes em que a 
nova structura politica devia assentar. Observa o Dr. Ruy Bai·bosa 
que· essa questão foi o primeir0 campo de batalha, onde as tendencias 
particuJaristas., que setenta e um annos maiS' tarde haviam de entl'Bgar 
·os Estado.s Unidos á maior das· gtueITaSI civis, ensaiaram as primeiras 
armas contra o principio federal que a escola pqlitica de Hamilton 
representava. 

Depois de um largo debate a incorporação da ·divida dos Estados 
ao passivo federal foi approvada no Congresso, Tecebendo a s·ancção de 
Washington. Essa providencia erg1ieu o credito do paiz de um estado 
de prostração absoluta a uma alta eminencia. 

Oontinuando a fundamentar as vantagens da intervençã·o <la 
União nos emprestimos1 externos dos Estados o Dr . Ruy Barbosa des-
envolve e emitte conceitos, que precisam ser l'epetidos, para que a 
Camara não se desvie do verda.dei:r:o pensamento que inspiT·ou o Go-
vel'no Provisori>o e o Congresso Constituinte. "E' preciso não hesitar 
ante a obrigação que as circumstancias nos dictam, d:e amparar fra-
te:malmente os Estados nos seus pas1sos inicia.es para a Fehabi1itação 
pelo regimen federativo. A par das razões moraes, avu.ltam as raz_ões 
economicas . Não podem haver boas finanças na. U niã.o, sii. os1 Estados, 
que a compõem, impossibilitados de acudir a com.promiss0s instantes e 
apertados, inhibidos de consohdar a sua divida dispersa, virem-se 
paralysados entre as consequencias funestas de regimern extincto e as 
severas exigencias do nos·w regimen. De Estados enxovalhados e per-
seguidos por credores não se j:>O'dera jamais constituir uma fedetação 
prospera e estavel . 

Nem. se -diga que a:s <lependencias creadas1 por esse acto de liberali-
dade federal visam. diminuir a auton0mia dos Estados favorecidos, 
sujeitando~os pela subordinação da necessidade a preponderancias das 
influencias1 centraes. Caberia esse termo, si se tratasse de populações 
decadentes de regiões e1stragadas, de Estados irr.ernediavelmente con-
demnados á impo·tenci•a e á pob;resa. Felizmente a situaçã·o é bem 
diversa, é de tod0 em todo opposta. 

Perante o estrangeiro esta medida será mais uma prova do c1li-
dado com que zelamos1 a reputação· do paiz em materia de compro-
misso publico, empregand•o todos os meios para que não pel'igue o Cl'e-
dit·o da administração nacioHal ou local. 

No emprestimo externo o papel que se reserva o Governo Federal 
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-é meramente ·O de mediador beneV"olo para com os Estados e moraliza-
<lDr da operação." 

Sr. Presidente, são esses1 os topicos principaes da brilhante exposi-
-ção de motivos, que concretisava o mod-0 de pensar e as patrioticas 
inspirações dos membros do Governo Provisorio, que tiveram a mis-
Eão de organizar a Republica Brazileira. 

Os adversarios do projecto em discussão querem attribuir a-0 le-
gislador constituinte urm pensamento, que não repousa no elemento 
liistorico. 

O Sr . Ruy Barbosa termina a exposição de motivos da seguinte 
fórma depois1 de ter assignalado o papel do Governo Federal na inter-
venção para ·a garnntia dos emprestimos aos Estados . 

"O primeiro destes dous pensamentos- manifesta-se• nas disposições 
que: 

1 º, "Pos~ibilitam os emprestimos, pres,tando-lhes1 o encJ:osso da 
União; 
· 2°, uniformizam o typo das operaÇiões, permittind-0 aos Estados 
mais fracos, menos pr·osperos1, · 0ondições, que, sem a garantia federal, 
só seriam accessiveis· ·aos mais acreditad-01s e Ticos. 

3°, franque.am a Delegacia do Thesouro em Londres para o servrço 
<dos juros e amortização. 

O proposito de moralizar a operação, escudando ao mesmo tempo 
-os interesses reaes dos Estados, traduz-se nos artigos do decreto que: 

1 º, commette ao MinisteTio da Fazenda a. attribuição de examinar 
-a importancia da prestação de cada Estado. e taxar o valor do em-
-prestimo 1·espectivo; 

2°, subordinam a entrega de cada prestação á verificação prévia 
'<lo emprego fiel da antecedente; 

3°, obrigam os1 Estados a discriminar renda especial para o eles-
-empenho deste compromisso. 

A. importancia mutuada passará directamente das mãos dos mu-
tuantes para as dos mutrnarios, evitando-se assim até a rnmbra de sus-
peita de pretender o Governo Federal abTigar necessidades suas sob 
·a apparencia de uma .liberalidade á administração dos Esfados." . 

A. Camara dos Deputados deve medita::i.· sobre as disposições do 
-decreto n. 660 A., de 14 de agosto de 1890. Mas suas disposições1 pa-
t rioticas e sabias é que devem inspirar neste momento, em que. estamos 
-resolvendo sobre a conce.ssão do endosso da União para um emprestimo 
-externo do Estado de S. Paulo. E' um facto expressamente previsto 
em lei; a doutrina lá está claramente deduzida, apenas com a limita-
~ão até a importancia de 50 . 000 :000$000. 

Como é possivel a duvida sobre a constitucion.alid·ade do endosso 
.aa União nos empres.timos externos contrahidos pelos Estados? 

Queremos retrogradar, condemnando o que praticaram os membros 
d o Governo Provisorio? Pela minha parte affiTino que o decreto de 



- 237-

14 de agosto de 1899, que traz as àssignaturas do marechal Deodoro da 
Fonseca e do Dr. Ruy Barbosa define os caracteres de regimen fe-
derativo e ao mesmo tempo declara que é o papel reservado á União no 
auxilio benefico que lhe compete conceder aos Estados em materia de 
emprestimos externos . 

Prefiro- buscar inspirações nas doutrinas, que dominaram os es-
píritos naquella época memoravel da nossa histOTia, quando a Repu-
blica surgiu victoriosa e que se traduziram nas reformas extraordina-
rias, que assombraram o mundo civilisado, a acompanhar as duvidas 
dos dignos Deputados que oombatem o projecto. 

Será necessario algum argumento novo para a demonstração con-
stitucional da legitimidade . do endosso no caso vertente? Penso que 
não . 

A Oamara por votação muito significativa liquidou o caso e hon-
rou as tradições republicanas de nossa patria. 

Passiarei agora a outra ordem de considerações1 . 
.O Sr. · Americo W erneck, illustre representante do Estado do Rio 

nesta assembléa, publicou no Diario CIJo Congresso longa exposição a 
proposito das tarifas aduaneirasi. E' o grito de guerra contra a a ctual 
ordem de oousas, que S. Ex. julga ameaçada de proxima derrocada. 

Indica em phrases apaixonadas as origens dos abusos, o relaxa-
mento dos costumes1, o aviltamento da justiça, o desapparecimento das 
garantias individuaes, o· charlatanismo supplantando o merito, a im-
moralidade e a indisciplina estendendo-se a todos os departamentos d o 
Estado. 

. E' um quadro negro, o desenho de nossa situação angustiosa para 
cuja modificação salvadora o Si-. Ame rico W eTneck julga necessario 
o advento de um Oromwel. 

Quem ler, com attenção, ·o trabalho do illustre Deputado, verifi-
cará, poré;m, que S. Ex. não é tão pessimista como parece. Preoccupa-
do com o problema economico, protecoionista, como se mostra em re-
ferencia aos artigos que podemos1 produzÍl' com facilidade no sólo 
fertil de noss1a tel'l'a, exalta os serviços que prestou na sua rapida 
passagem pela administração publica . 

E' S. Ex. quem nos augura futuro prospero, ass·ignalando o des-
envolvimento assombroso que tem tido a cultura dos cereaes . E de 
facto assim aconteoe em muitos: Estados da Federação. Os oereaes e 
outTos1 artigos constituem uma riqueza. indiscutivel. Em S. Paulo 
principalmente, mais auspicioso se apresenta o progresso agrícola, 
graças ao concurso do trabalhad·or italiarw . 

O arroz figura logo -~ª'baixo do café no trafego de exportação com 
algarismos, que àttestam -0 seu desenvolvimento prodigioso. 

Accrescenta ·O Sr. Americo W erneck que a cultm·a 'do arroz, como 
a dos outros cereaes está victoriosa . Da mesma. fórma a producção 
geral dos cereaes, qu.asi nulla ha 10 annos, representa hoje valor im-
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porta11te, que ten<il.e a crescer na proporção dos progressos da mecan:foa 
agricola. 

'Para o digno representante <lo Ri0 ha, portanto, certo· aspecto do 
problema que não é somb1·i0'. Para que. a cultura dos ceFeaes se desen-
volva é indispensavel que os piantem e os colham; ha po1·tanto crm-
feE S'ado o resuha;do de traibalho,g. lucrat~vos, que não podem concorrer 
para a revolução e nem eUa é necessaria para se c0nsegl!l.ir um bom. 
systema de transportes terrestres· e nraritimo•s, cujos defeitos e onus 
S. Ex. profliga e111.ergieamente, como p:i:ofligam todos aquelles1, que 
estudam o problema com desinteresse. 

Para ·O desenvolvimento da. cultura dos ooreaes e das industrias 
em ger al é indispensavel o braço do opera:ri:o agriwla. Como conciliar 
o augmento .da producção com a affirmação'. do digno Deputado de que 
ha excesso de população desoccupa<la, famint·a., s;0ffrendo a miseria 
das choças perdidas na solidão ? 

Pela minha parte asseguro que em S. Faulo ainda não se co-
nhece semelhante situação e pensa que nunca ell re suFgirá! naquelle 
::i.ólo privilegiado. T·aRto ha naquelle Estado falta de braços1, .que o 
Congresso Estadoal constantemente está votando verbas avultad:::vs 
para a immigração. Chegam aos milhões OS' trabalhadores emopeus 
todos os1 -annos e são collocaid:os immediaimmente nos varios serviços 
agricolas do Estad'o . . Fact0 desta ordem positivo, ürdiscutivel, c~n
testa formalmente as asserções pessimista,s do rnpresentante do Esta-
do do Rio. 

S. Ex. não desconhece que as industrias fabris são luicrativas1 no 
Brazil, e, analysal!l:do os effeitos das tarifas a duaneiras que concorrem 
par°a a sua maimtenção, diz o seguinte: 

A' maioria dos noEs.os proteccionistas pouco importa que uma 
industria qualquer não se incorpore ·ao solo, e viva eternamente á custa 
do sacrificio geral. Qual<aRel' fabrica insignificante, cujo fim cons:i!sta 
em' utilizar a ma teria p1·ima estrangeira cem ex;clusão da 1i01s&a., ou im-
portar peças ·l'lesarmadas1 ·com reducção de direitos para vendel-as por 
alto preço, depois de wrmadas, exploraxni,d,o a d!iffereng,a. da tarifa, re-
cebe logo o pomposo titulo de industria nacional, e á sua sombra con-
segue uma elevação terllivel em todos os .artigos da respectiva classe, 
encarecendo enormemente o norno consumo, sem a me110r vantagem 
commerciaI ou financeira, porquanto em vez de pagarm0s ao industrial 
estrangeiro uma certa som.ma por u311a manufactura perfeita, conti-
nuamos a pagai.· a mesma somma ao foruecedow da materia prima, 
tambem estrangeira, para obte1· por alto preço uma mal).ufal)tura or-
dinaria. · 

Em beneficio de quem? Unicamente ·d@ opeTario :fabril e de seus 
patrões .. 

Si ha patrões1 favorecidos pela fortuna e operarios fabris tambem 
beneficiados com s-alarios convenientes, o problema sob este aspecto 

l 
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não é lugubre; a classe dos industriaes e seus numeroso~' auxiliares, 
que· vivem na p1'osperidade, não· hão de ·11eelamar a Tevolução como o 
remedio para males ;paTciaes, que a a·dministraç·ão publica e o bom 
seus.o dos homenE< coTrigem com facilidade . 

Eu direi - a revolução - mmca; o Bra,ziI precísa de paz, de 
ordem, e todais as difficuldades Tapidamente se resolvem á sombra 
da lei. 

O Sr. Ame1·ico Werneck, trntando da crise do café, reconhece 
que o Es.tado de S. Paulo agiu impellido pel0 clamor ·das classes1 in-
teressadas, mas ataca com vehemencia o plano pos-to· em execução, ac-
oontuando que emquanto o legisla.dor, preoccupaàn com a debellação 
da crise economica. em sua phase· aguda, suggere alvitres e propõe Te-
medios', a agricultura moribunda. não encontra nas altas regiões do 
GoveTno um orgão de defesa, uma palavra de conforto, um moviniento 
de compaixão, uma voz que assuma a responsabilidade de um pro-
gramma claro e concTeto. 

Quanta injustiça ha em semelhantes proposições! Quanta inco-
herencia manifes-ta na argumentação do digno representante do Rió 
de · Janeiro! S. Ex., depois da analyse violenta do Convenio de Tau-
baté e das operações pratica.dais pelo E·stado de S. Paulo, prognosti-
cando a ruina das füaança:s da União, exclama que para semelhante 
situação só hai duas sahidais : a revcUa oi& o abcindo'lilo das cwUurus. 

A Oamara não póde deixar c1e protest ar contra o programma 
aconselhado pelo Deputado fluminense. 

A indole conservadora e progres·sista. do povo, q11e . habita o 
Estado de S. Paulo e todo 0 Brazil não acceita as· soluções violentas 
para os problema·s economicos e financeiros. Nem a lavoura está 
moribnnda e nem os lav1•adorecS estão· dispostos a aband·onar as suas 
culturas. Si as medidas governamentaes postas em pratica com in-
tuitos generoso•s, tendo em vistru a prosperidade da mesma lavou.Ta, 
não surtisse 013 effeitos dese jados, só nos resta esperar a liquidação 
dos negocios, que ·será encan1inh.ad•a com a maior severidade, tendo 
sempre em vista o bem publico. 

Na consciencia elo povo de S. Paulo não entrou a d·escrença; tem 
elle vencido as crises politicas e espera vencer a crise economica, que 
é filha da super-producção e, p0Ttanto, do trabalho, que- é a antithe-2e. 
da inercia e da ind-0lencia. 

E como não confiar nos de·stÍnO)s daquella piarte do :i31•azil ~ 
A actividade não cessa de existir em toda sua extensão territorial. 
A corn>ti'ucção de linhas forreas não paralysou; o saneamento pela 
execução de serviços municipaes completos em muitas cidades do seu 
interior, toma proporções sempre cresceutes. S. Paulo ·possue dezenas 
de cidadeS' dotadas de canalização de agua potavel, de· esgotos aper-
feiçoados €' d·H força e illumina~ão electricas. 
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As estradas de ferro ligam os municipios longinquos e impul-
sionam a vida local. As chaminés, que fumegam nos centros indus-
triaes, aitestam uma prosperidade fabril, que não póde ser posta em 
duvida. As grandes emprezas do paiz alli funccionam com bons lucros 
para o capital emprnga.do, as companhias Docas de Santos, Ingleza · 
de Estradas de Ferro, Paulista, Mogyana e Sorocabana. Um grande 
acervo, que concorre para o volume do patrimonio nacional. 

A renda federal é computada em cinco milhões esterlinos an-
nuaes, o que ·quer dizer ·que, em tres .annos, pagaria S. Parulo o em-
prestimo de 15 milhões com tão avultadas quantias. 

A navegação internacional cresce continuad-amente e os tres mi-
lhões de habitantes do Estado não esmorecem deante de difficuldades 
que se apresentam em seu caminho. 

Para que, portanto, progu,osticos lugubres, vaticinando a ruina, 
compJeta, como si fosse _possível a dissolução de uma collectividade 
por motivo de ordem financeira? 

Por que tanta celeuma a proposito do endosso? O Congresso não 
vae fazer obra nova, vae apena.s restabelecer em uma lei especial, 
o endosso, que aliás foi autorizado em varias lés do Orçamento até 
o anno p:l!ssado. 

O Governo F ederal não se utilizou ela autorização e por isso não 
foi ella reproduzida no ü_rçamento vigente da Receita Geral da Repu-
blica. 

Os impugnadores do projccto atacam a administração federal, 
considerando-a engolphada em uma furiosa megalomania, a-rrastada 
a despezas superiores- aos nossos: recursos normaes e ás exigencias 
dos nossos compromissos de honra. 

Si os melhoramentos do porto do Rio de Janeiro, problema em 
estudos, ha muitos anno·s ; si a ,~onstrucção de estradas de fer ro, o 
desenvolvimento d1ais, 1·êdes telegraphicas para o vasto interior <.fo 
paiz, a remodelação da Oa.pital da Republica, justa aspiração de 
todos os brazileiros, que se interessam pela grandeza da patria; si a 
reorganização das forças de terra e mar, a fortificação dos princi-
paes portos da nossa extensa costa, si o povoamento do sólo e os 
auxílios para o incremento de toda economia. nacional, si tantos 
esforços e benefícios postos em pratica não podem e ·devem ser apre-
ciados rom justiça e gratidão, cumpre confessar que a arte de gover-
nar deeahiu e que novos r.roce8sos precisam ser emprega·dos para 
alcançar o desideratum almejado. 

A Oamara sabe perfeitamente que tal apreciação não se baseia 
na verdade historica. 

O testemunho dos contemporaneos influirá, para que a posteridade 
saiba cumprir seu dever, registrando com applausos e reconhecimento 
os esforços dos patriotas r>elo engrandecimento da Republica. 
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Si mantemos o mais assiduo commercio com os povos civilizadio<i, 
si collaboramos incessantemente com o Governo ·na obra extra-ordi-
naria do nosso progresso moral e material, si as leis naturaes im-
pellem ós povos para uma: civilização cada vez mais aprimorada, 
como pensar em crises que possam anuinar o notavel patrimonio 
que já possuimos? 

Si o progresso é a lei suprema dos povos, si os antececLentes 
influem directamente na ma1·cha evolutiva das nações, podemos con-
fiar nos nossos destinos. 

Em regra a critica parlamentar é severa, quando analysa as 
despezas publicas. 

Desde que o Brazil constituiu-se independente, as ·opposições tive-
i:am como thema principal o .augmento crescente das despezas publi-
cms, acr.rnpanhado de recriminações, de progno.sticos sinistros e . de 
annuncios de crises formidav€is. Entretanto, já em 1827, os estadistas 
que tinham a responsabilidade do Governo, deante de difficuldades 
realmente ameaçadoras jámai!s desfallecera.m e ao contrario assegu -
ravam .qne não havia legar para re~mar e temer deante das despezas 
que eram necessarias para resgatar a liberdade da Nação e a sua 
independencia. 

· Agora é nosso dever ·salvar o credito da Nação, empenhado no 
emprestimo que S. Paulo vae contrahir. 

A Oamara conhece o andamento dos orçamentos ·da 1·eceita da 
Republicn, e bem avalia o desenvolvimento da economia nacional 
que na verdade pas·sa por alternativas favoraveis e desfavoraveis. 

Os recursos financeiros ·da União garantem a marcha progressiva 
do nosso paiz . 

Vencendo ohstaculos, mas conciliando interesses eleva.dos, a União 
tem intervindo para salvaguardar a riqueza publica dos Estados . 

O ambiente financeiro tende portanto a se modificar e não ha 
motivos para terrores. Não me amedrontam as crises financeiras, e 
no caso sujeito ao voto da Camara, as garantiaE1 offeTecidas excluem 
a hypothese de q111alquer prejuizo para a União. 

Si S. Paulo deixar de satisfazer seus compromissos de honra, 
porque o empobrecimento geral o anniquilou, então o Brazil intei.ro 
terá experimentado as mais duras privações. 

Tal não acontecerá. Devemos confiar no patriotismo dos homens, 
que nos governam e na sabedoria ·do Poder Legislativo. 

Não contesto a importancia das questões financeiras, a sua gra-
vidade e seu reflexo nas Telações internacionaes. E' louvavel o zelo do 
CongreEso no estudo das responsabilidades a cargo da União, mas um 
programma governamental não póde ficar a.manado ao problema fi_ 
nanceiro. Um governo emprega o melhor dos seus esforços em eco-
nomisar e em amont'oar saldos;· facil será ao &uccessor gaatal-os imll).e-
diatamente. 
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O ·que o estadista e o chefe da Nação devem pretender de grftnde 
e util para a Patria é trabalhar para que ella goze de; instituições per-
feitas e l.iv11es, onde sejam garantidasr as liberdades publicas, as con-
q,1ústas Ii.iberaes-,. e o:i;i,de se propo1·ci0nem os elementos para regeneração 
social . 

Terminando, rnpito· .o apho·rismo de um notavel pensador: 
Nenhuma nação morre por finanças. (Muito b'rem; mruii/;o bem.- O 

orador é nuu,ifo ·c11Jrn,pri'rrnentado), 

O Sr. Serzedelfo: Corrêa não vem fazer um discurso. Oompre-
hende que todosr na Oamarfl, quer os que impugnaram .a projecto, quer 
os que o apoiam, sentem a necessidade de ultimar ,a questão, envol-
vendo-se nessa como se envolve o credito publico. Por isso não respon-
derá á nova oração proferida pelo nobre Deputado, o Sr. Oalogeras, 
onde ha,_ no emtanto, uma evolução expressa na emenda que formulou. 

S . Ex. em seu primeiro discurso offerecia como solução o laissez 
f aire - confiando na habilidade e na conveniencia que haviam de ter 
os vendedores do stock paulista para rehaver os capitaes fornecidos ao 
Estado de S. Paulo. Agora S . Ex. acha que a queima desse sitodc é 
a soluç~o definitiva ·da crise . (Protesto'8 do Sr. Oia.log,eras.) Insiste o 
orador nessa af:firmaçào . S. Ex. disse que essa quei;rna é o meio unico 
de se evitar nova operação e novo endosso da União, mas, não tendo 
o intuito ·de responder a S. Ex., vae dar a razão por que es•tá· na 
tribuna. Precisa de responder ao nobre Deputado estadual, o Sr. 
Pedro Toledo, levantando energico e sincero protesto ás inexplicaveis 
affirmações de S. Ex. sobre o projecto em discussão. S. Ex. viw 
nessa lei uma humilhação para S. Paulo, mais do que ataque a seus 
b1·ios, a taque á sua independencia. 

S. Ex. se mostrou tão apaixonado, que chegou a ver no projecto 
o que nelle não se ·contém, entendendo que o Sr. Deputado Oincinato 
Braga foi o unico paulista que salvou o nome ·de S . Paulo! Mas como~ 
Na Oommissão ·de Finanças, se encontra um membro illustre da banca-
da paufü.ta, ·que honra S . Paulo, que honra a Oommissão, e nunca 
S. Ex. acoedetia em subscrever e votat a· favor do projecto que 
'de 1eve siquer melindl'asse S. Paulo. O seu nobre amigo. Oincinato 
Braga discutiu ·.a assumpto com a maior elevação ~ jámais proferiu 
uma palavra que -significasse a mais ligeira insimrnção no. sentido da 
injustiça feita ao obscuro relatol' do projecto e á honra:da Oommissão 
de Finanças. Nem o ürad'or, nem a Oommissão ·de Finanças, composta 
de brazileiros, que não dis•tinguem, no amor e no respeito á Patria, 
Estados, seriam capazes .de uma inwrrecção que, antes de ferir São 
Paulo, feria a Fede1·ação, feria a_ Republica. E quando o fizessem, 
estava ahi ao lado do seu amigo, o Sr. Oincinato Braga, toda a banca-
da paulista, um por todos, todos por i;im, a repellir esse acto incorrecto 
que valia por uma indignidade! 



A prova do carinh0 e do resipeito com que o relator e a ' Oommis- · 
são trataram -0 Es.tado está no eonselko ·da,do á Oamara para votaT o 
endosso ; está na confiança que depositaram na competetwia e patrio-
tismo dos homens que dirigem S. Paulo, não interferindo na operação 
que 'está negociando, nada dizendo sobre •o typo, jm'o, quota de amor-
tizaçã.o, ernfim sobre o ·Conjunto desms questões que t ornam bom ou 
máo o emprestimo, pela certeza de que S. Paulo a resolverá com o 
mesmo patriotismo e com a mesma superiorida:de com que o fará 0 
mais honesto dos governos, com que o faria .o proprio Governo Fe-
dera1 . S. Ex. chegou a affirmar que na lei em ·questão ha disposição 
enoorrando ~mp0úção dos credores, que é um ataque á indepe.ndencia 
de S. Paulo! ·! ' 

Onde isso? Em que lagar, em ·que parte da lei esse absu:vdo ou 
essa loucUTa? Não. A lei que I'.egula a exportação é lei .Paulista. Lá 
foi gerada e, como a crise é devi.da a superproducção, nada mais sim-
ples do qne pedir, afim de que a crise não se Tenove, que es.sá lei seja 
mantida. A prov.a, po1~ém, d.a considernção que merece o Estado de 
S. Paulo, a prova do valor da bancaida paufü,ta, está em que o orador 
propTio, ou.vi.dos os seus collegas, declarou acceitar a emenda da mesma 
b.ancada, em que se prnvê a hypothese de ·qm:i o Estado queii~a modificar 
ess·a lei ou queira dar-1:5.e succedaneo que tenha· os mesmos intuit0s. 
Onde a humilhaç.ão ? 

Por ·gille se exige que o Estado deposite o que arrecadar da sobre-
taxa de cinco francos em repartição designada: pelo Governo Federal? 

Mas1, senhores, agora mesmo paTa o emprestimo Schrmder não 
deposita o Estado com ante.cedencia as quantias precisas ao serviço 
desse emprest~mo? 

No assnmpto em questão ha uma parte commercial, e ante ás 
duas espheras de ·responsabilidades, a nós, Deputados federaes, com-
pete o dever de darmos á União teda.s as garantias, sem que isso im-
porte em desconfiança para com S. Paulo. 

O orado·r, em seu primeiro discurso, t'r:atou S. Paulo com espe-
cial car:inho e já o disse : S. Paulo não é um Estado, é mais do que 
isso, _porq~1e pelos seus i-ecursos, pelo seu pTOg1>es-so, pela m0vimenta-
ção de .sua vi.da espiritua.1, S .. Paulo é uma grande na-ção. 

Nós devemos darr esse endosso . porque vive.m0s em grande parte 
dos r.ecmsos que provêm do trabalho p:iulista. 

Em tre,s quartafl :p.artes muitas vezes, quasi sempre em mais da 
metade, os recursos que temos para tudo o que precisamo's o temos 
por S. Paulo; e qu,ando a F.ederação, e quando o conjunto de mem-
bros que constituem essa familia, vive em mais de metade da vida 
de um só, ·alimenta-se, cre"Sce e prospera em consequencia dos II1-eios 
de producção que um só trabalhou, accumulou e creou; esse irmão 
nã.o é só um irro.ão, elle é alguma cousa que se compara, nos benefi-
cias que espalha, á luz, sem a qual nã:o ha"Y-eri.a, com.o já d:iss:e, as 
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grandes :u'Vores, porque sem o trabalho paulista não seriamos tambem 
a grande, a poderosa Nação que somos. (Bravos. Muito bem. O om-
dor é vÚJamente curnprimentad.o.) 
j ~i;.\<f · 1i,,· . :$fj;,: ., _ ~. ~~ • ~ : ~~~.:~.:~·~~~·~;~'. ~ -~;;~'.'.·;.~.i .·;t"·":"'.~ d;_,., .,_.·~ v- · ·,. •.-:;- r ~ ; 

-"-'·· O Sr. Cassiano do Na•scimento diz que a materia do projecto 
n. 394 foi ampla e brilhantemente discutida nesta Casa; de maneira 
que considerou, e já teve occasião de declarar, esgotado o ,assumpto. 
Foram lucidamente exposto1s todos os vaTios e multiplos aspectos que 
esta questão póde revestir; e não viria tomar a palavra, ao apagar 
de luzes deste debate, si .não houvera tomaido o compromisso dei ex-
plicar á OamaTa e ao paiz o seu voto, e, ao mesmo tempo, de salva-
guardar eom esta explicação_ o procedimento ela maioria da honrada 
representação do Rio Grande do Sul. 

O assumpto reveste aspectos muito interessantes. 
Os Deputados elo Rio Grande do Sul, especialmente aquelle que 

ara occupa a attenção da Camara., entenderam sempre que o Oonvenio 
de Taubaté, isto é, que a valorização do café, como foi planejada, 
aberTava dos principios da sciencia economica e fatalmente havia de 
produzir as consequencias que o paiz e a Camara ·ora testemunham. 

Pareceria logico, portanto, que, infensos ao projecto de valori-
zação deste pro.dueto, devessem agora votar contra o endosso dado 
pela União a S. Paulo para um emprestimo de 15 milhões esterlinos, 
tend::ente a desobrigar aquelle Estado da Bituação premente em que 
ficou collocado .com empr~stimos a prazo curto, conservando semp1:e 
o café que conseguiu reunir em stoclc. 

Mas a .questão é inteiramente outra. 
Não vem indagar si S. Paulo 1agiu bem ou mal, preten:dendo 

retirar da offerta uma quantidade dada de saccas de café, no intuito 
de valorizar esse producto. 

Bem ou mal, S. Paulo foi, desde as suas primitivas tentativas, 
amparado pelo voto do Congresso Naci()l]Jjail. 

As idéas de valorização ·do café surgiram nesta Casa em 1905, 
por meio de uma emenda ao Orçamento, 'em que se autorizava o 
Governo a entrar em arccôrdo eom os Es.tados caféeiTos, no· intuito de 
lhes as~egurar qualquer operaç_ão de credito que pretendessem para 
fazer valorizar esse producto. 

Posteriormente, S. :Paulo, com dous outros impo.i·tantes Estados 
da Rep-ublica, estabeleceu o Convenio de Taubaté; e esse convenio 
teve o vot:o da Camara. 

Houve detpois uma situação differente, em virtude da qual São 
Paulo ficou só no theatro de operações para valorização, e conseguiu 
accumular no exterior, em diversas ·cidades, café ·que hoje computa 
por 7. 000. 000 de saccas. 

A situação agorn é essa: ou o Congresso nega o endosso da União 
a garantir esse emprestimo de 15. 000. 000, e S. Paulo será força.do 
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a lançar de golpe no mercado mundial esses 7.000.000 de saccas, que 
conseguiu accumular, produzindo incontestavelmente uma grande 
baixa nes1e principal product() ·de sua riqueza, que tambem é a do 
Brazil, e em consequencia ·disso haverá escassez de letras de cambio, 
com que •se attenda ao :Q_agamento de todas as utilicrades que são 
import.adas do estrangeiroJ ou a União empresta o seu endosso á ope -
ração de 15. 000. 000, S. Paulo desobriga o seu stock de café, nasce 
para os negociantes deste genero na Europa a segurança de que tal 
stoclc não •SeTá lançado no mel'cado . . . (Muito bem.) 

O RR. ALBERTO SARMENTO - E' a nossa preoccupação. 
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - ... e a crise, si não ficar 

resolvida, ficará pelo menos conjura.da de momento, si et in. quantum, 
e dará tempo 'ª S. Paulo . .. 

O Sn. FRANCISCO BERNARDINO - Perfeitamente. 
O SR. CASSIANO DO NASCIJ\·fENTO - ... e á Nação de cogitarem 

elo meio mais seguro e efficaz de resolver a difficuldade cread.a pela 
valorização, tal qual foi planejada. 

Devo declarar ainda que não estou de accôrdo com todos os alga-
rismo'S produzidos da tribuna em uma das mais memoraveis peças 
oratorias que a Camara teve a fortuna de ouvir este anuo, o dti.scurso 
do Sr. Alcindo Guanabara. 

Acho ·que .S. Ex., ·aliás dizendo-se estribado em algarismos e dados 
estatisticos, entendeu em um sentido majorativ0 os seus algarismos, 
pa1~a chegar á conclusão .gue cheg.ou. 

O eonsumo de café não cresce, como S. Ex. affirmou , na razão 
de 500. 000 saccas de anno em anno; e sim (e isto se provou no .de-
cennio anterior) o augmenio do .consumo de café orça apenas por 
300. 000 saccas. 

Portanto, o consumo não será, para o anno, ante a grande safra 
que se anto1ha, de 18 milhões e tanto, como S. Ex. calculou, e será 
tão sómente de 17 milhões e 300 mil saccas. 

Poderia, com a lgarismos qu13 reuniu, mostrar que a situação não 
será aqnella que os algarismos fornecidos por S. Ex. indicam. 

Mas .não é seu proposito discutir, no momento, o plano de valo-
riza.ção. 

Foi sc1npre infenso a elle, coMidera-o abe-r'rante de Zei.'S d.OJ sciien-
cia economi<:a que aprendeu Stock, pa·ra o orador, retido aqui ou 
alli, é wmpre 'Stock; está sempre a determinar uma alta ou baixa de 
preços no mercado·; naturalmente baixa·, poT:que é sempre uma ameaça. 

Por esta e outras considerações · que poderia expender, chegou á 
conclusão de que o plano a:dopta;cfo pelo prospero, grande e Tico 
E stado de S. Paulo não foi ,aos seus olhos e dos seus ccillegas ·9-a m aioria 
da representação do Rio Grande do 1Sul o melhor, e nem si.quer en.-
contra apoio nos principi.os da sciencia economica. 
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Já .disse que a qlilestão mudou de posição. Não se trata mais de 
vaiorizar café; o illustre rnlatoa.· da ÜG>ml'llissão de Finançais precisou 
bem os termos da · questão: trata-se de ga1"a11tir o ernprestimo de 
;E 15. 000. 000 em or.clem a que .S . Paulo possa se veí' livre ·da si.tuação 
premente .que se Cil·eo11 com o sto-clc de 7. 000 . 000 de saccas de café 
warrantada-s a pi'azos curtos. 

· Nestas condiç©es, é licito á Federação Brazileira negar seu apoio 
a sernelha1ite proje0to? A' maioria Gla 'l'epresentação do Rio Grande 
do Sul repúgna fazel-o, :eo~·que teTia, de um lado, consequencia do 
sfuclc actual lançado de momento no mei.·0ad0, produzido irremissi-
velmente a baixa da pr0ducção, e com a baixa da producção diminui-
çã0 cle letras de cambio c0m :xs quaes, já não o Estado de S .. Paulo, 
mas o Brazil paga as u.tilidades que consome do e;xterior ... 

O Si1. ÜARDOso DE ALMEIDA - E outros Berviço1s do exterior. -
O Sn. ÜASS'IAN•O DO .N,ASCill1ENTO - .. . e os servicos do exterior. 
Poirtanto, o projecto em debate não é projecto paTa valorizar 

café de S. Pauil!O, mas que iaffecta 'ªº e1·edito nacional, á riqueza e ao 
engran<lc;:;imento do paiz. 

Si fosse possível, por momeiitos, cortár os élos .que .prendem um 
doo Estados á cadeia da Federação Brazile'ira, não haveria inconve-
niente nenhum para o resto da Nação qile o pl'oblema fosse decidido 
c0mo querem mim.itos; mas, cCOlllO não se pódle separ-für S. Pa,ulo; do 
conjlilnto >era Nação, pela riqueza q·lile elle significa, pelos tributos que 
paga á União, pela producção exportavel desse Estado, que é metade 
da prnchicçã:0 na:cionàl, producção e:xiportavel que se troca no exte-
.rior . .. . 

O Sn. SERZEDELLO ÜoR<RÊA - V. Ex. collocou IP-Ui.to bem a 
questão. 

O SR. 'ÚASSiLA.NO D0 N ASCIMENT0 - . . . comprehende-&e n·ã0 ser-
licito aos repmsentantes da Nação Regarem o seu voto ao endiosso da 
União ao emprestimo de ;E 15. 000 .:OOQ. 

Disse o rne11 distin0to amigo, o Sr. Deprnta.do Paulino de· Souza, 
cujas opiniões está 'sempre habitu:xdo a respeitaT, que não julgava 
directa e interessada a União. ' 

Tinha o orador dito a S. Ex., antes que S. Ex. começasse a fallar, 
que previa que se encontrariam de perfeito accôrdo nesta ques·tão. 

Sabia que S. Ex., que eta infonso ao· Oonvenio d.e Taubaté, collo .. 
c:aria entretanto esta questão soh o alto ponto de vista p.atriotico e 
não negaria seu voto ao projecto em debate. 

Sentiu? porém, ter de div:eTgir de S. Ex. qu.andó S. Ex. disse que 
não enco11tra ligação directa .e intima entre o credito nacional, entre o 
intenesse da Uniãe e .o emprestimo de 15 milhões de esterlinos, sendo 
lev.ado, entretanto, a cl.ar seu v0to ao projecto por outras ra:uões qu.e 
expendeu da tribuna. 
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O SR. PAULINO DE SouzA - .Interesse indireeto. 
O Sn. CASSIANO DO NAsCI~ENTO - Acha· que é directo e explicará 

porque nssim pensa. S. Paulo concorre com a metade ·da producção 
<Cl'lIJOrtavcl do paiz; essa producção exportavel, ou 400. 000 :00.0$, mais 
ou menos, é a moeda corn qile o J3razil ·inteiro se snppre no exterior, 
com que paga os ju.ros de sua divida. · 

Portanto, · o interesse do Brazil está directamente e 'intimamen~:e 
lig·ado á sorte do Estado d>e S. Pm1lo, á óper:a.ção financeira feita por 
esse Estado para valorizar seu café. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA -- V. Ex. attenda a 'que aquillo que 
ellc ·importa para si não sobe tahez a 100. 000 :000$000. · · 

O SR. CASSIANO 'Do NAsc:r:i1rnNTO - Si S. Paulo só consome 
100 . 000 :000$, d>eduzida essa importancia ·dos 40-0.000 :000$, res.tam 
300 . 000 :000$, fo rnecidos ao Brazil, para :pagamento de suas divid·as 
no exteri6r. · · 

Depois .do debate o mais lucido e brilhante ele toda esta sessão 
1egiSlativa, s.eria fatigar a atter1ção dos honrados collegas si conti-
miasse na tribuna para explicar o seu v,oto. (Não apoiados g·enies.) 

. Affüma, portanto, o · .seguinte: é infonso agora a.o Convenio de 
'Taubaté, como o foi hontem. 

. Deu succintámente as razões desse -seu modo . de pensar., e. nem 
a hora adeantada da sessão lhe permittiria que o fizesse de outro 
modo, mesmo porque comprehende melhor do que ninguem - já hon-
te.m o disse - o interesse que tem a Nação em se enoorrar quanto 
antes esse debate, visto ·serem sempHl melindrosas e delicadas as ope-
rações de credito e por ·ser necessnl'ia a ultimação de negocio de tanta 
monta entabolado já e combinado entre o Estado de S. Paulo e seus 
representantes na Europa. 

O capital é sensível e o prolongamento do debate talvez séja um 
des&erviço feito ao Estado de S. Paulo na sít.uação· de que quer se 
livrar quanto antes. 

Procurou ligeiramente demonstrar que nã.o ha illogis.mo de sua 
parte e da de seus companheiro;; de representação, tenclo sido infensos 
.ao Oonvenio de Tauhate, darem entretanto, os. s.eus votos para o en-
dosso da União ao emprestimo de f'. 15. 000. 000. 

Não se trata de valo:ri.zação elo café; a questão está circumscripta 
em amparar o credito de S . Paulo, ao qu:al está ligado o credito na-
cional; si tal não se fizer, teremos imrnediat'amente um crack. 
. Quanto á ameaça de novo stock, quiçá a emenda do nobre Depu-

tado e 011t1:as quaesquer não possam tirar o paiz das difficuldaides 
existentes pelo sbock ele 7 . 000 . 000 de saccas e .aquelle que se póde 
cre.ar pela superproducção pela ~afra ·de 19.09 e 1910, que toda gente 
e.spe.ra s·eja grande safra para S . P .aulo. 
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Justificado, portanto, o seu voto a favo1· do projecto, deve dize:r 
ainda que a crise do café não é culpa nem da Uniã0 nem do Estado 
de S. Pa1Jlo; ella provém de se ter desbravad-0 em S. Paulo uma região 
.aova de terras feracíssimas e, como o café era ouro, em poucos a1mos 
o homem se atirou a essa .região, em busca de ouro, com-0 .era natural. 

Os plantadores dessa él2_5)ca llãO podiam imaginar que uma crise 
de .superproducção lhes viesse tirar aquilfo que elles . esperav:am 
ganhar com seu esforço, indo plantar café em região ele terras ferti-
li·ssimas. 

A culpa da crise a uinguem cabe. Esse phenomeno é natm•al. 
O homem corre sempre em busca de lucros. Cri.ses ele supeI'producção 
teem se dado em toda parte e M.o de continuar a dar-se. 

Si por este pTocesso,- como crê, o Estado pão consegue valoriza.T 
o seu producto, no momento o que ha de patl'iotico a fazer é não dei-
xar ao de'Samparo o credito de S. Paulo, porque este se acha, rnpete, 
intimamente ligado ao crooito nacional. 

Não se -póde esquecer de q'ne S . Paulo é talvez um dos élo-s mais 
fortes desta cadeia que se chama :Federação Brazileir.a. 

N.estaH condições, explicad-0 assim o voto que deu e que repetiní ; 
resalva<la, portanto, a sua opinião de sempre, contra o que se chama. 
"valoriza ção"; não considerando o projecto como de "valorização" 
e si:m como de "liquidação" de operações de credito feitas por São 
Paulo, e pouco importa que o te11ham sido para a valorização; accerl-
tuando que a posição ela questão mud-0u inteiramente - não ha inco-
herencia, nem illogismo, no pronunciamento da bancaicla do Rio 
Grande <lo Sul. 

Era a explicação que devia á Camarn e ao paiz. (i1foito bem; 
muito bem. O orador é viv:amiente felicifia,do por seil8 collegas.) 

Ninguem mais. pedindo a palavra, é encerrada a 
Enc. 'da disc. discussão e adiada a votação, até que a respectiva 

Oommissão .dê parecer sobre as emei1das offerecidlts . 

SE1SSÃO DE 27 DE NOVEMBRO 

P.are·cer sobre as eme1nélas off ereciclas na, 3ª discussão do projecfo 
n. 394, deste anno, qtie aufoti.za o Gove?'no a g:amant·ir al"é o· ma-
ximo . 1'1iO..rr,imal de .E 1~. 000. 000, o emprestimo exfrrrno que o 
Esfodo de S. Pai~lo áontrahir para 'l'iqu1'.àar as operações eff e-
ctuaclas para a vcilori.zação do café, e dá oid}ras p1·ovidendas 

f 
.A. Oommissão de Finanças cumpre o dever de trazer á Gamara 

o seu paTecer ·soln·e a.s emendas .ao vrojecto que auto·riza o Governo 
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Fiede1·al a dar o seu endosso á operaçã-o ele 15 . 000. 000 esterlinos que 
ü Estado _ de S. Paulo vae fazei· para liquidar as , 

Parecer operações de. credito .anteriormente feitas para a 
valorização do café. 

N. 1. - Art. Fica o Governo igualmente autorizado a garantir 
até o maxim<? ;E 5. 000. 000 o emprestimo externo que o priefeíto do 
Districto Federal contrahir pa.ra unificação das dividas iut:ernas 
consolidadas e consolidação ela divida fluctuante, de conformidade 
com a lei n. 1. 520, de 31 de dezembro ele 1906. 

Sala elas sessões, 26 de novembro ·de 1908. - Ba:rbosa Li'frita,.. 
A Commissão não póde acceitar a emenda. Fallecem-lhe os da-dos 

precisos para julgar da referida emenda, sendo certo que, autorizando 
o Distri.'to a fazer uma l arga operação de credito para consolidar 
a divida fh1~tuante ela munici12[didade, até hoje . o Prefeito não soli-
citou a garantia de que trata a emenda. O relator do actual parecer 
não tem duyida em dar o seu voto ao actual Prefeito em assumpto 
dessa ordem, mas não tendo o Prefeito solicitado essa garantia, não 
sabendo a Commissão si os 5 . 000. 000 bastarão para os fins a que 
se refere .a emenda, pensa que a emenda deve ser rncusada. 

N. 2. - Art. Fica igualment~ autorizado o Governo a garantir 
até a importancia ele :E 5. 000. 000 os emprestimos que no estrangeiro 
qui:r.ercm oontrahir os Esta·dos do Amazon:as, Pará e Matto Grosso 
para amr'Jar.arem a valorização da borracha; os Estados da Pamhyba, 
Rio Grande do No11te, Pernambuco, Alagôa,s, Sergipe, Bahia e Rio 
de Janeiro, o algodão, fumo, assucar e cacáo. 

Sah das sessões, 26 ele novembro ele 1908. - José Oa1·los de 
Carvalho. 

A Oommissão não póde acceita:r esta emenda. Ellà refere-se á 
garantia dos emprestimos que devem ser feitos por varios Estados 
para val01·ização de generos de 3ua producção; mas como esses E sta-
dos não necessitam essas garantias e como não sabe mesmo a Com. 
missão ·si cuidam ele fazer ernpi:estimos externos para o fim de que 
óogita a emenda, acha que esta não tem loga:r de ser e deve ser 
recusada. 

N. 3. - Accrescente-se onde convier: 

O Governo promoverá .accôrdo com os Estados caféeiros para que 
sejam uniformemente decretadas medidas immecliatàs para impedir 
a exportação de ca!és de typos baixos, inclusive typo 7 _a1nericano, 
afim de conseguir-se pela eliminação desses mesmos typos, a redu-
cção ela quantidade de -saccas destinadas aos mercados importadores 
e evitar -se o descre-dito do nosso café no est't'.angeiro, pela sua mi.í 
apresentação. 
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Sala .(!.as sessões, 26 de novembro de 1908. - José Cwrlos âe 
Carvalho. 

A emenda acima indica medida de utilidade, mas que· interessa 
directarnente aos Estados caféeiros, não oondo necessario para sua 
a.clopfíão accôrdo com a União em assumptu que se refere á compe-
tencia estadual, qual o de regi,ila1· a sua exportação. 

Accres.ce que na emenda da bancada de S. Paulo, ond'e se cogita 
_da lei estadual que reg11la a- exportação· do café em S. Paulo, impli-
citamente essa e outras providencias congeneres estão ahi contid.as ·e 
podem por cffeito desse dispositivo ser ·postas em execução. Pensa a 
Oomrnissão que a emenda eleve ser recusada. 

-N. · 4. - Ao art. 1°, lettra b, substitua-se pelo seguinte : 
· B) . O stoclc de 6. 994. 920 saccas de café que nos po.rtos do Havre, 

Nova York, Hamburgo, Antuerpia, Londrn~, Rotterdam, Bremen, 
1.)-ieste e· Marselha tem o Estado de S. Paulo será incinerado, pre-
ceclenclo accôrdo do Govel'1lo Federal com o governo de S. Paulo 
qúanto á data ou ás datas dessa operação. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1908. - Oalogeras. 
A Comrnissão é de parecer que a emenda não ·seja approvada. 

Em sua opinião, feita a operação étos 15. 000. 000 esterlinos e afas-
1mdos os perigos da hora ·presente, · podein · se dar dous fac.t_os.: ou não 
continúa a ·superproducção ou eontinúa. No primeiro caso, a venda 
dos cafés em stock' é um facto possivel, é um facto· que se dará . . No 

·caso contrayio, essa venda ·não se póde fazer, não se, deve fazer, não 
se fará, e' esses cafés estarão fa.talmente perdidos. Um facto, ·pOTém, 
já se tem dadio na prodllCÇão de S. Paulo. Depois d.e um periodo 
mais ou menos continuo , _de crescimento na producção, esta, devi<lo 
a causas que não vêm a pello 1·cmemora1', tem descido muito, apre -
sentando o espectaculo de safras bem rnduzidas. E como isso depende 
-de condições que escapam á pre\'isão humana, e como isso clepende 
da acção natural, de causas que se prendem ás e;sitações, ás chuvas, 
ás gead8s, etc., não convém desde já queimar um stoclc que póde, dadas 
certas condições, se converter em alguns milhões esterlinos. Accresce 
qüe esse stoclc é dado em garanti a á nova operação. Sem duvida o 
stoclt é um elemento a influir sobr.e a baixa dos preços; ma:s isso se · 
dá especialmente com os stoc"/os que 1..eem forçosamente de ser vendi-
dos, corno se dá com o stoclc actual. Oom ·um stoclc que não está feitio 
para ·se vendei: a toda a hora, que não seTá vendido si as condições 
uão o _permittirem, que será vendido aos poucos, em pe·quenas: partes, 
si" as condições .do consumo o exigirem, muito modifica a posição do 
problema e a força da acção catalitica que elles teem sobre a depres-
são dos preços. 

N. 6. - O Estado de S . Paulo' ·obriga-se 'ª mahter em vigor a lei 
estadual ele 25 de agosto de 1908 até effectiva liquidação do empre-
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stimo, salvo accôrdo com o Governo F ederal 1rn adopção de qualquer 
outra pTovidencia que substitua a 'limitação da exportação do café 
consignada na mesma lei. 

Sala das sessões, 23 de novembro de 1908. - Galeão Carvalhal. 
- Valais de Castro. - AdO:Zpho Go1·do. - A lberto Sa1·mento . -
BM'1'0S Penteado. - Gincinato Braga. - Palrneira R ·ipper. - Oar-
dJ01So de Abneicoa. - Alvairo de Garva,lho. - Rddrigues A.ífoes Fillho•. 
- José Loba. - Albino Ara1ites. C:a1,los Ga.1·cva. Frnn·cis'co 
Romeú·o. - Nogue1ira J agi.wribe. - Costa Jimi.or. - A1·nolph'o 
Azevedo. 

A Oommissão é ·de parecer que a emenda se j a acceita; Ella, en-· 
cerrando exactamente o wesmo intuito do dispositiv-o· do projecto, 
dispositivo que em sua primeira parte manda conservar , dá tod'.avia 
ao Estado 'maior amplitude para agir em assumpto que é de sua na-
tureza ·delicado e que é o eho de toda a questão para a efficacia da 
operação ·qile S. Pa.ulo vae fazer, -afim de ultimaT o problema da valo-
Tizaçáo .do café. 

Sala d as Oommissões, em 27 de novembro de 1908. - Franc,isco 
V ,eiga, presidente. - SÚzedeUo Oo1·réa-, relator. - Galeão . Oa1·1ialhal. 
- Peteira Lima. - Ser,qio Saboia,. - Sabino Ban•oso J wnixw. ~ 
José Eiizebio. 

O Sr. Presirden:te - Está sobre a Mesa nm outro requerimento 
de urgencia concebido nos seguintes termos : 

"Requeiro urgencia para ser discutido e votado o parMer sobre 
ns emendas ao projecto n. 394, deste anno, ·sem prejuízo do projecto 
n. 405, <le 1908. 

Sala das sessões, 28 de novembro de 1908 .. - Oassicino do Nas-
ómento.' ~ 

Os ;:enhores que approvam o requerimento de urgencia, queiram 
se levantar. (Pausa.) 

Foi approvado. 

O Sr. Presiden'te - De aecôrdo com a deliberação da Camara, 
vou pôr em dis.cussão o parecer n . 394 A, ele 1908, da Oommissão 
de Finm1ças sobre .as emendas, sendo que a cliscussão versa sobre o 
parecer na pal"te relativa ás emendas que augmentam as despe~as. 
(Pa1isa .) 

Está em discussão unica o parecer n . 394 A, de 1908, sobre as 
emendas offorecidas na 3ª discussão do projecto n . 394, de 1908, auto~ 
rizando o Governo .a garantir, a ~é o maximo nominal de 15.000.000 
de libras, o emprestirno externo que o E·stado de S. Paulo coutrahir 
para liquidar as opeTações eff ectuadas para a valorízação do café 
e · dando -outTas providencias. 
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O Sr. Bar'bosa Lima - Peço a V. Ex. que me faça chegar ás 
mãos um dós exemplares do parecer em debate. (Pausa. O orador 
é atte.-ndi.do.) 

Sr. '.Prnsidente, não sómente- o Estado de S. Paulo precisa que 
".?1 União lhe vá em auxilio; não é essa a unica circumscripção política 
da Repuhlica que se encontra em condições financeiras. preearias, a 
ponto de precisar do .amparo federal, e, segundo aqui se allegou, não 
seria licito deixar '° -Congresso de accudi1", pressuroso, ás aperturas 
em que se encontra aquelle Est.a:do, em condições bas~ante graves . 

Desta vez, com mais razão, se poderá dizer por culpa doa Uniãõ, 
mais do :jue o Estado d~ S. Paulo, se ~cha \o Distric-to F~díwal. . 

As fmanças da Capital da H.epubhea, em consequencia da adJm-
nistração que me abstenho de classificar no momento presente, tal 
a somma colossal .de admiradores que ainda tem, em consequencia do 
Governo, ou que melhor nome tenha do quatriennio ultimo, a cidade 
do Rio de Janeiro tem os 'seus orçamentos em condições ·as mais do-
ploraveis de vei,dadeiro descalabro. 

E .a.tem-nos á porta duas hypotbeses, cada qual mais delicada, 
mais perigosa nas suas consequencias: ou o Di-stricto Fede1~al ou a 
administração local ver-·se-ha obrigada a suspender os pagamentos, 
não e11contrando no erario desta cidade Tecursos süfficientes para 
fazer face ao se1·viço, mesmo lfOrmal, ou o honrado Prefeito actual 
d·este Districto será conduzido0 a dar a sua sancção a essa lei orçamen-
taria, augmentando os impostos que já em demasia oneram a popu-
lação exhausta e justamente irritada da cidade do Rio _ de J.aneiro. 

, (Avoia:dos. Muito bem .. ) 
Qualqu,er da,s duas hypütheses convida os Srs. legisla:d:ores á 

reflexão. O estudo, o mais superficial, deste delicado cm•o, pare-
ceu-me que deveria ter levado a honrada Commissão· de Finanças, 
pelo seu intelligente orgão, a dar -a sua acquiescencia á emend.a. 
que eu ia presentei. Esta emenda é- um remedio: a rejeição da. 
emend'a é cruzar os braços, na phrase do honrado relator, deante, para 
repetir uma sua expressão, de um pb~anta·sma, não menos incommen-
suravel, si é possível di.zel-o, que aquelle que, aos olhos do0 digno 
Deputado po1· Mat:to Grosso, pareneu ser o stock de sete milhões _ de , 
&accas accumulad;as pelo governo de S. Paulo .. 

Eu, Sr. Presidente, propuz um remedio, alvitrei a medicina, que 
a situação actual já havia suggerido. 

Ao começar o actual quatriennio, independente de documento 
official que houvesse solicitado e, assim, tenho respondid.o á critica 
do pareeer, ao começar o actual quatriennio, sem que o Prefeito da 
cida<le do Rio de Janeiro tivesse, em documento official, pedido au-
xilio, o Congresso Nacional autorizoµ o Jl)esrno Prefeito a realizar, 
no estrangeiro, as operações .d'e credito necessarias, até o maximo de 

' ' 
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10_ mill:ões esteriinos para unificação e cons·olidação das differentes 
divi~las do Districto Federal. 

Não é demais ·que nos detenhamos um. pouco no texto dessa lei. 
O actual quatriennio, com as sua::; responsabilidades pa:rlam.entares, 
com os compromissos que rnsultam. da solidariedade que liga esta 
mesana Canmra ao Chefe do Estado que nomeou o actual Prefeito,, 
detm·minou 110 começo da presente legislatura pelo orgão do Oo·ngressv 
Nacional que o chefe da administração municipal poderia e11tabolar 
a.s neces2ari.as negociações 110 estrangeiro e levantar um emprestimo 
até 10 milhões. Para que? Para a unificação das dividas internas 
collsolidaclas, consolidação da divida fluctuante e concluãso de obras, 
o que quer dizer, que reconheceu : · · 

1°, que os serviços da divida, tal qual existe, exige uma quota 
tamanha -do orçamento que· era chegado o momento de pensaT-se em 
moidificar esta situação poara que tal serviço não pesasse de um modo -
tão grave, tão clamnoso sobre o mesmo orçamento; 2°, que ha"Via obras 
de embdlezamento e s-aneamento não a serem iniciadas,. mas chegadas 
a um ponto tal ·que não seria licito á administração paral-as, cletel-a:s, 
quer pelais con-dições dessas mesmas obras, quer pelos contractos que 
obrigam 6. administração municipal. 

.Por motivos que me não é dado e&merilhaT, :µrns que conjecturo 
se resurni:::.se uma tal ou qual falta de bo-a vontade por parte do 
Governo da União, o emprestimo autoúzado não se Tealizou, a não 
ser que eu deva chegar :í. conclusão de que taes operações não se reali-
zaram, por•que tão desacreditado está o Districto Federal quanto a 
União, toda a vez que ·se trata ·de emprestimos que não tenham uma 
garantia palpavel, que não tenham penhor, hypotheca, emfim qual-
que1· garantia susceptivel de ser transfo.rmiaida em ouro. Mas, o que 

'p1'opuz eu? E por que. propuz? 
Começarei pela segunda interrogação. 
P1·opuz, porque o honrado Deputacto, relator do projecto em de-

b;:ite, de;;la.rou que a lei de 31 de de:õembro de 1906, que autorilllava 
o Prnfeito do Dis tricto Fe0deral a iniciar .essa negociação ou a reali:. 
zar esse emprestimo 11ão valia eomo m'111a fiança, nem ·siquer implí-
cita , <lada pela União :í administraçã:o do D istricto Federal; era uma 
méra autorizR.ção para que o Prefeito, a·sffim armado, , pudesse agir. 
A mim nao me parecia que isso fosse, pare-eia-me que er a m.ais d.o 
que uma simples autorizaç,ão, ·que envolvia de alguma SO'rte a respon-
sa;bilida<le explicita da União. 

Que fiz então? Provoquei urna interpretação authentica do mesmo 
poder numéricamente con stituído e individualmente o mesmo, que 
fizera a lei ele 31 .de dezembro de 1906, 

E' esta mesma legislatura, é esta mesma Oamara que votou em 
31 de dezembro de 1906, quer dizer, 45 dias depois de. se ter iniciado 
o actual quatriennio presidencial, que votou, repito, com grande en-
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thusiasmo, 1a lei armando o Prefeito com autorização indispensa,rei 
para con~eguir ;E 10. 000. 000, julgados necessarios á remod•elaçã-o, á 
reconstmcção financeira do Districto · Federal, á normalização __ das 
suas condições, incontestavelmente precarias como taes _ ~niciaclrus e 
tidas pelo poder que votou a mesma lei. _ _ 

Ora, levantada a duvida · pelo honrado relator, sustentando ou, 
pelo menos, insinuando que não se tratava de um endosso, formulei 
então uma emenda, provocando a inte-rp-retação authentica da Camara, 
para que ella diga si quiz e si quer ou si, não teiid_o querido naquella 
occasião, quer agora dar o necessm·io endosso para que o Disti:icto 
Federal, para que a cidade do Rio de Janeiro, para que a Capital <ia 
Republic,a, para que a séde do 0-overno Central nã0 se veja ac11a.da 
ua ·situa~ão delioa-da para a qual já chamei' a attenção dos honraqos 
membros -do Congresso Nacional. 

Mas, Sr. Presi'denie, não se restabeleceu a lei no seu qi•antmn 
pl'imitivo .. 

Entretanto, si a lei autO'l-izava , o Prefeito a faze}-' · opel'a,ções até 
o qv.ant·urri maxirrro de .E 10. 000. 000, eu limitei, na minha emenda, 

--esse quaniwrn á metade, isto é, apenas a .E 5. 000 . 000. 
Autorizado o Prefeito a fazer essa opemção, ficaria essa au _tol'i~ 

d'ade arma-dia com os recursos nece's-sarios, para não se deixar artastar. 
a uma das duas hypotheses, cada qual a m~is delícacla. · 

Eu, como deleg·ado _da cidade 'do Rio de J aneü·o, Deputado pelo 
Distri-cto Federal', julgo-me devidamente autnl'izado ' a convidar a 
attenção da Camara para o a·ssurnpt-o, sem que me pareça necessari ~ 
ue.nhuma mensagem especial. 

Não houve necessid'ade nenhuma · de clocumento algum official -
pata. provocar a lei' a que já me 1·eferi; não ha necessiclaide de do-
cumento algum official para provocar um pronunciarn.ento ou urn 
deferimento á medidia que venho sugg·erir. Não 1rejo em que essa 
emenda n-d-ditiva po-ssa p-rejuclicar a val01·ização do café; não vejo em 
que ella possa constituir um•a sobrecarga capaz de pel'turbar a marcha 
victoriosa do pr01jecto que vae amparar S. Pa111lo . 

. Em que é perturbac101·a a minha _emenda? Porve1itura é ella des-
necessaria? · 

Não. Nós nã.o podemos . fechar os olhas á realiclacTe. E a _re ali~ · 
d-ade tangivel, que resulta desta lei votac:La por esta Camara é qu·3 
semelhante recl11'so foi da-cfo pelos Deputados que, ainda qua.i1do nãv 
estejam todos aqui ás sessões, aqui estão durante a legislatura. 

P.or que não se ·armou o Governo com essa facu lda cl\'l nara que 
pudesse lançar mão della ? · _ 

Por que não rn lhe deu os meios necessarios para que elle pudesse 
a.gil' com mais liberdade ? 

O que não ha. nisso ele inconveniente, de pertUl'baclor, de protelà-
tol'io? 

I 
r 

i 
' 
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· Ha diàs, a : prbposito de minha emenda, cheguei mesmo a dizer: 
pois se a alguns de nós interessa qualquer recurso de genero parlamen-
tú, que é que o teria impedido1 ~ S1eriamos tão pecos que confiasse~ 
mos em um meio tão pTotelatorio quanto esse~ 

T.rata-se, como se vê, de um assumpto· que mernceu a attenção 
da Oamara ;- e lastimo que o homado relator não lhe tivesse dado maior 
attenção, si bem que a origem da emenda contribuisse para isso, par-
tindo, como partiu, de alguem que não tem sufficiente representação 
politica para arrastar em favoT de um assumpto a necessaria attenção. 

O SR. SERZEDELLO OoRRÊA - V . Ex . está me fazeJ;tdo uma grave 
injustiça. 

O SR . BARBOSA LIMA - Seja como ÍÔT, dou pezames a,os senti-
mentos conservadores <lo honrado· Deputado por Matto Grosso; dou 
pezames ao Governo e á Oamara pela situação esquerda e escura em 
que surdos e cegos se .querem ·deixar acuar em face da população da 
cidade do Rio de Janeiro, natural e legitimamente irritada e contriE·-
tada pela situação a que foi arrastada pela megalomania do Governo 
do quatriennio passado. ( 1vl uvto be11i; 1ni/}i,to bem. ) 

O Sr. Serzedello Corrêa - .Sr. Presidente, poucas pa'1avras 
devo á Oamara pela muita consideração que me merece o nobre Depu-
tado pelo Districto Federal. Desde logo a Oamara devia ter percebido 
a injustiça que S. Ex. fez ao obscuro relator deste parecer. 

'O SR. BARBOSA LnvIA - Não fiz injustiça, analysei Eimplesrnente 
o pâr~ceT . 

O SR. SERZEDELLO OoRRÊA - O facto de ser a emenda apresenta-
da por S. ·Ex., o carinho .com que sempre o tenho tratado, ~s distin-
cções que sempl'.e dispensei para com S. Ex., n:ieu digno collega e 
amigo, deviam leval-o á convicção de que o relator deste iwoiecto só 
dev:eria dar, como deu, á emenda por S. Ex. apresentada, o maior 
cuida;do e a maior atteÍ1ção . ' 

O SR. BARBOSA LIMA - Não tanto pela asúgnatura do represen-
tante desta .capital, mas pelo peso político elo Districto Federal. 

O SR. SERZEDELLO ·OoRRÊA - Sr. ·Presidente, não influíram no 
meu esp'irito, posso affirmal-o, appellando mesmo para a consciencia 
e juízo são do nobre Deputado, a irnportancia da bf\ncada do Districto 
e seu real valor politico 'como não podia influir no meu espírito tam-
bem a importancia da banc·ada e valor político do DiEtricto Federal 
que S. Ex. tão ·dignamente Tepresenta. 

Eu teria, Sr. Presidente, a maior satisfação eni aconselhar á Oa-
mara a approvação ('ª emenda que o nobre Deputado pelo Districto 
Federal formulou. Devo dizer á Oamara que em uma occasião em 
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palestl'a com ·o homem illustre que dirige este município, cujo nome 
declino com respeito e acatamento, o meu camarada e meu distincto 
amigo o Sr. general Souza Aguiar, eUI fiz ver a S. Ex . , quando me 
fazia notar a difficuldacle em que estava de fazer empTestimo, a con-
veriiencia do endosso por parte cLa União, promettendo bater-me no 
seio da Oommissão e na mesma Oamal'a em favqr dessa medida. ( H a 
a,p.artes. ) 

Sr. Presidente, o endosso não está contido na autorização. Tenho 
a este i·espeito a palavra do gestor dos1 negocios do muni0ipio, do pro-
prio Prefeito desta -cidade, quando em conversa me assegurou que não 
tinha feito o emprestimo justamente por :faltà. do-endosso federal. 

Mas, senhores, S. Ex. não veio ao paTlamento pedir esse endosso. 
Nós. não sabemos mesmo até que ponto· esse endosso se torna necessario 
e Ul'gente para S . Ex . · 

O n.obre Deputa·do pela Capital Federal formúla uma emendá; 
ema emenda reduz a quantia, que se tinha julgado, em lei federal, ne-
-cessaria ao Districto Federa!, rnduz á metade . 

O SR . BARBOSA LIMA - Necessaria em virtU1de de documentos. 
O SR . SERZEDELLO ÜoRRÊA - Mas V. Ex . não trouxe informação 

nenhuma . 
O 'Sr~. BARBOSA LIMA - Nem V. Ex . 
O SR . SERZEDELLe> ÜORRÊA - V . Ex. limitou-se a propôr a im-

po1·tancia de 5 milhões para o emp1·estimo, com o endosso da União. 
Bastarão esses1 5 milhões~ Serão elles sufficientes para consolidar 

todas as dividas da Municipalida·de ~ De mitemão, pelo conhecimento 
que tenho dessas mesmas dividas, posso assegurar q:ue são absoluta-
mente insufficientes. E a.hi está a razão, Sr. Presidente, por que eu 
aconselhei a não aoceitação da emenda-. 

O .SR. BARBOSA LIMA - V. Ex., que convel'sou com o adminis" 
tmdor do Districto Federal, sabe que até 4 milhões podem desafogar 
a situação do Districto Federal. 

O SR. SERZEDELLO ÜORRÊA - Perdôe V. Ex., 4 milhões não 
podem desafogar, pelo menos com vantagem e convenientemente a si-
tua.ção do Districto Federal. A situação do Districto F ederal está 
demandando, si bem eu penso, um.a laTga operação de credito, no in-
tuito -de unificar a série de ·dividas. do Municipio ; e fazendo a unifica-
ção, deve fazel-a com a preoccupação de reduzir as itisponsabilidades 
e omts que pesam sobre o Municipio. 

Si a operação não tiver esse fim, é uma inutilidade e poderá trazei-, 
em .vez de benefícios, prejuizos. Está por que eu, n.a carencia de ele-
mentos seguros sobre o assumpto, não podia faze1· sinão o que fiz 110 

meu parecer : aconselhar a rejeição da emenda.· 
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O SR. BARBOSA LIMA - Não apoiado; podia apresentai· uma sub-
emenda elevando a 10 milhões. 

O SR . SERZEDELLo CoRRÊA ~ Fiz, porém, mais : declarei no pare-
oer que si o Prefeito viesse solicital' o -endosso da União, e&tudaria a 
questão e dar ..Jhe-hia meu voto. 

Era o que tinha a dizer ao nobre Deputado pelo Districto Federa.1. 
(Jftlito bem; niiiito be?n.) 

O Sr. José Carlos - Sr. Presidente, serei breve, porque, ha-
vern:1o numero para ser votado o projecto do endosso <le :E 15 . 000. 000 
ao Estado de S . Paulo, não quero acarretar com a resiponsabili<lade de 
ter impedido o pronunciamento ela Camara sem mais delongas. 

Ca1·eço, se tanto, de 10 minutos e por iss9 peço -aos meus nobres 
camaradas não se retirarem da Casa, para ·que não pese sobre mim 
sómente todas1 as queixas da bancada de S . Paulo e de quantos julgam 
que não deve ser demorado o soccono que se pede para a salvação da 
Uniã.o. 

Apresentei uma emenda que julgo completar uma outra da ban-
cada ele S. Paulo, porque si assim não fôr, acn~dito que j·ámais se con-
segi.úrá valorizar o nosso café, melhorando a sua qualidade e. reduzindo 
a massa expórtavél para o estrangeiro. 

-~ es.te respeito tenho idéas assentadas e de ha muito tempo confir-
madas por factos todos aqui registrados nesta collecção de documentos 
(mostra algiins m .. a~os de jor1~aes e 1nJe11vo1'ia.s) publicados em S. Paulo 
e na imprensa desta Capital ; actos1 do governo daquelle Estado, da 
União e do Congresso Fed.e1'al. E por tudo isto se vê como se tem 
andado ás tontas em procura de um meio para se valoTizar o café de 
·s. Paulo. 

Quero que fique consignado, neste momento em que se vae aventu-
rai' o paiz em uma cartada perigosa, que o Deputado pelo Rio Grande 
do Sul faz tudo que póde para attender aos al tosr interesses da Patria, 
pondo de parte tu<lo que possa ser agradavel á sua pessoa . 

Sr. Presidente, o homado Deputado que tanto estimo, pelos dotes 
que o ornam e pelo nome que repre.senta nesta Casa, o Sr . Pauhno 
,Juni01·, companheiro desde 1894, disse que a lavoura 'do café do Es-
tado <lo Rio de Janeiro está em condições de não poder acompanhar 

· \JS planos de S. Paulo, e por isso terá de continuar a exportar cafés 
de typos baixos, para não ver sacrificada a sua Tenda. 

Si assim é, Sr. Presidente, à des;valorização pel~ má qualidade do 
café exportado será certa e conseguintemente sacrificad-0 o esforço feito 
por S . Paulo, Com Minas Geraes acontecerá o mesmo e, portanto, 
ain da se tornará mais critica a situação do nosso café no estrangeiro. 
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A Oornmissão de Finanças é a propria a dizer em seu parecer: 
"A emenda acima indica medida de utilidade, mas que interessa 

di rectamente . . aos Estados · caféeiros, não sendo necessario pal'a a sua 
adopção accôr.do com a União em assumpto que se refere á competei1cia· 
estadual, qual o de regular a sua exportação" . 

No entretanto, a: Oornmissão aconselha que a emenda não sej a 
approvada. 

Estou convencido elo máo caminho que vão seguir o Governo da 
União e o EEita·do de S. Paulo, e por isso votei contra o projeeto . 
Agora votem como entenderem .as emendas; o meu protesto está feito. 

E' deste modo, Sr. Presidente, que concluo o meu serviço e · que-
salvo a minha rnsponsabilidaide em assumpto de tanta gravidade para 
a Republiéa e para a UNião Federal, como representante do glorioso 
Estado do Rio Grande do Sul . 

Está ta1p.bem finda a legislatura em que tomei parte corno Depu-
tado daquelle E stado, fazeüdo tudo que pô·de parn honTar .a sua re -
presentação e o meu nome, como homem publico e particular, que não· 
tem sido um inutil para a sociedade nem UD1 máo . serviclo1· P,ara a 
Patria . 

.&qui ficam, Sr. Presidente, estas palavras bem simples, para tra-
duzir a EinceTiclacle e a orientação segma que ten,110 tido co.ino Tepre-
sen tantc da Nação. (lYiuito bem; .m"l.l!ÍJto bem. O orador é fe/tiditado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão :unica 
do parecei: n. 394 A, de 1908, e annunciada a votação. 

O Sr. Presi'dein<te --, De accôrdo com a deliberação da Gamar a, 
vae se fazer a votação immediata . Nas votações em 3ª discussão, a 

votiaçã:o d~s em.lendas, prece~ a dos proj.ectos . 
Vo•tação V 0111 pôr a votos as emendas. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda 
sob o n. 1 do Sr. Barbosa Lima. 

"Art . Fica o Governo igual:i;nente autorizado a gm·antir até o 
maximo de ;€ 5 . 000. 000, o emprestimo extemo que o Prefeito do Di -
trícto Federal contrahir para unificação elas dividas internas consol{_ 
da.das e consolidação da clivid.a fluctuante, de conformidade com .a lei 
n. 1. 520, de 31 de dezembro de 1906." 

O Sr. Barbosa Uma (v efa ordem;,) - Sr . Presidente,' tendo o 
Congresso F ederal, primeiro, durante ésta legislatura, approvado, o 
Oonvenio de Taubaté, no anno immediato, votado ;€ 3. 000. 000 para 
se despenharem no abysmo da valorização do ca.fé, e, este anno, vo-
tando mais ~ 15. 000. 000, o que tudo perfaz a somma de 228. 000 :000$ 
destinados a valorizaT o mesmo producto; não me parnce nenhuma de-
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masia, como rnpresentante do Districto Federal, requerer que o Con-
gresso Federal, olhando para esta circumscripção da R.epublic.a com 
o mesmo carinho com que se voltára para aquella outra circuniscripção 
na:cional, concedesse a fiança da União para emprestimo, poT todos os 
motivos mais facil de se legitimar, do que a. gymnastica da valorizaÇão. 

A meu ver, o assumpto tem mais importanc,ia do que .a pressa que 
muitos podem querer emprestar-lhe. P-0:r: isso V. Ex. .e a Oaniara 
1'1ão 'levarão a mal que eu requeira para minha emenda .votação no-
~~- ' 

O Sr. ,Presidie.nte - O Sr. Deputado Barbosa Lima acaba · de 
requerer que se faça nominalmente a votação de sua emenda . 

Os senhores que concedem ·a votação nominal terão a bondade de 
.fYe levantar, manifestando assim o seu voto. ( Pciws1J;. ) 

, Votaram a favor do requerimento. 3 6 Srs. Deputados. 
Foi rnjeitado pela Gamara o requerimento de votação nominal. 

O Sr. Barbosa Lima (pela orde?n) re<'J.uer verifica~ão da votação· 

O -Sr. Presi'demte - 'Deriham a bondade de se levantar os' se-
nhores que votaram ·pela votação nominal, conservando-se de pé para 
que se faça a verificação da votação. ( Píausa. ) 

Votaram a favor 23 Srs!. Deputados á direita, 22 á esquerda; 
total - 45 .. 

TeTão a bondade de levantar-se os que não concedem a votação 
nominal. (Pausa.) 

A' direita 39, á esquel'da 30; total - 69. 
Foi rejeitado· o requerimento, tendo apenas 4.5 Srs. Deputados 

votado a favor, dos 114 presentes. 
V amos fazel' a votação symbolica da emenda sob n. 1. 
Os senhores que a approv:am queira1Il levanta1·-se. (P1a~ci.) 
Foi, rnjeitada a emenda. 
Em seg1üda são suocessivamente postas a votos e rejeitadas as 

·emendas sob os m i. 2, 3 e 4. 
E' posta a votos. e approvacla a seguinte emenda sob n . . 5, elo Sr. 

Galeão 0.arvalhal e outros: 
, , "O Estado ele S. Paulo obriga-se a manter em vigor a lei estadual 
de 25 de agosto de 1908 até effectiva liquidação do emprestimo, salvo 
accôrdo com o Governo Federal na adopção de qualquer -0utra p.rovi-
dencia que mbstitua a limitação da exportação do café consignada na 
mesma lei . " 

E' o projecto, assim emendado, approvado em 3ª discussão e en-
viado á Oommissão de Redacção para redigil-o de accôrdo com o ven-
cido . 

O Sr. Cassiano do Nascimente> (pd.a ordern) __:_ Sr. Presi-
dente, estou informado de que a Coromissão de Reclacção, prevendo 
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desde logo a approvação do projecto n. 394:, de 1908, e . a acceitação 
da emenda a cujo favor -se manifestou a Commissão de Finanças, tinha 
se dado pressa em rndigir-o dito projecto, pa1'.a o e-aso de se realizar 
esta sua previsão. Ora, foi preeisamenfo o qu~ se a0abou ele dar: a 
Oama:ra votou, em todos Ds pontos, de accôrdo com o parecer da· Com-
Jrnissão de Finança·s. Escuso de insistir sobre a urgencia do 1assumpto 
e, informad-0, como estou, de que a redacção se acha sobre a mesa, 
peço a V. Ex. consulte á Casa so1re si concede dispensa de impressão~ 
para ·que a rnferid·a Tedacção seja immediatamente discutida e ,;otaid:a. 
(Ha 1xi,,.,ios apartes.) · 

-0 Sr. Pr.esiden·t~ - Não ha. rnclamação alguma formulada da 
tribuna; ouç.o-a, porém, vagamente manifestada, no recinto, e a Me:m 
tem empenho de que a sua conducta seja jülgada pela Camara. 

O Sr. Deputado Cassiano do Nascimento acaba de requerer, no 
uso rle seu· direito e regimentalment.e, dispensa de impressão, para 
que a Camara tome immediatamente em consideração a redacção 
final. A Mesa tem em suas mãos essa redacção, assignada pelos Srs. 
Gonçalo Souto, Themistodes de Almeida e Castro Pinto, e não tmn 
outra cousa 'ª fazer sinão, em obediencia a seu dever, submette1· a 
v-0tos ·o requerimento do Sr. Deputado Cassiano do Nascimento. ( M1iito 
bem.) 

E' o que faço . 
Os senhores que concedem a <lispensa ·solicitada pelo Sr. Deputado 

Cassi a:no .do Nascimento, queiram se levantar, ma.nifestanclo assim 
o seu voto. (Pawsa.) 

Foi concedida a dispensa de imJ?ressão. 

Em seguida é annunciada a discussão da seguinte redacção: 

Re.rlacção final ao pr·oj6'.cto n . 394, deste anno, que auf01liza o Presi. 
dente da. Repi1b!ú:a a garantir, até '[};O . m.aiimo nominal de 
:f: 15. 000. 000, o emp1·estirno externo que o Esfado de S. Paulo 
r:onf.ra.h ir para liq1úda:·r. aiS operações eff,ectuawas para · a vwlori . 
zaçiio do café., e dá 0·1.tt'f'as provide~icias 

O Co11gresso Nacional decreta : 
Art. 1. ° Fica o P 1-esidente da Republica autorizado a garanti.r, 

até o mm~_imo nominal de :E 1~. 000. 000, o eritprestimo externo que 
o E stado de S. Paulo contrahir para liquida'.r as 

~d. final operações effectuadas para a valorização d'o café, 
e converter em divida consolidada as operações 

flu<ltuautes de credito que foram feitas com o mesmo fim. 
Art. 2 :0 Para o effeito <lo qti:ei dispõe o art 1°, o Estado de São 
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~aulo se obrigará a acceitar e pôr em execução as seguintes di'Spo-
sições: 

a) As importancias da sobretaxa de cinco francos por sacca de 
café exportada •serão depositadas semanalmente em estabelecimento 
que o Governo Federal designar, e serão destinadas ao. serviço do 
juro e amortização ·do mesmo emprestimo, não podendo de mo.do 
algum, qualquer que seja o fundamento,· ser desviadas desse fim. 

b) No caso de insufficiencia do p-roducto da sobretaxa de cinco 
fra.'ncos, o Estado ·de S. P:aulo fica obrigado a entrar com a impor-
tancia necessaria em tempo proprio para o pontual e exacto cumpri-
mento do serviço do referido ernprestimo, devendo qualquer excesso 
que annualmente se verifique ser conservado em deposito para os paga~ 
mentos ult.eriores. 

c) N ô contracto do emprestimo poderá ser dado como garantia 
a.os c1-edores o stock de 6. 994. 9~0 saccas de café que nos portos de 
H avre, Nova York, Hamburgo, Antuerpia, Londres, Rotterdam, Bre-
men, Trieste e Marselha tem o Estado de S. Paulo, mas nesse mesmo 
contracto se deverá estipular que a venda eles.ses cafés só poderá ser 
feita mt.>diante a,cc&rdo entre o Governo Federal e o do E stado de 
S. Paulo e autorização do Governo Federal. 

d) As rnceitas obtidas das vendas dos caJés em stock a que se 
1•efere a lettra c serão exclusivamente destina.das á amortização do 
emprestirno de que trata o art. 1. 0

• 

e) Si por qualquer eventualidade houver conveniencia em reduzir 
o Estado de S. Paulo o imposto sobre a exportação de café, essa redu-
cçãõ não poderá affecta1· a sobretaxa de cinco francos, que peTmane-
cerá inalterada. 

Art. 3. 0 O Estado de S. Paulo obriga.:se a· manter em· vigor a lei 
estadual de 25 de agosto de 1908 até effectiva liquidação do empres-
timo, salvo accôrdo com o Governo Federal na aclopção ele qll'alquer 
outra providencia que substitua a limitação ela exportação do café, 
consignada na mesma lei. 

Art. 4 . ° Fica o Presidente da Republica autoriza.do a . adoptar, 
além das garantias estabeleci.das no art. 2°, todas as que entender 
necessarias e decorram ela natureza da operação a que se refere o 
art. 1 º da presente lei. 

Art. 5. º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala d.as Commissões, 28 de novembro de 1908. - Gonçcilo Soiifo. 

Them.i..~tocles de fllm.eida. - C:listro Pinto. 

O Sr. Pr.e·si·d:ente - A Mesa recebe observações sob1~e a redacção 
final deste projecto. 
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O Sr. Barbosa Lima - O Sr. Presidente acaba de ammnciar, 
nos termos l'egimentaes, a discuss~o da redacção final do projecto 
ha. pouco . votado pela Oamara, com emendas. Os aiüecedentes d:a 
Casa, em relação a um '.não pequeno numero de ·projectos; póde Sie 
dizel' em relação á 15e1ierafülade elos projectos, á ·grande maioria dos 
qu'.:l teem passado por este rncinto, os ·antecedentes, Tep0te, convergem 
no sentido de recprdar que, toda vez que à Oamara emenda um pro-
jecto, ·alterando ·algumas ele suas clausula·11, adQ.itando alguma novii. 
disposição, supprimindo a.:lgúm de seus a~tigos ou paragraphos, toda 
vez· que tal occorte, o projecto, nestas condições, volta á Oommis-são, 
afim de ser devidamente redigido. 

Quando se trata de projectos que envolvem medid·as ele caract~r 
financein., a .Oommissão,_ em regra, ticla como a mais competente 
para, na:t.uralmente, convenientemente, redigir, sem risco de contra-
dição, as novas idéais incorporadas ao projecto, pela acceita.ção da 
emenda, ou -das emendas aqui approvaclas, a Oommissão mais com-
pet~nte paTa isto, ·diz, é, em regra, a Oommissão de Finanças. 
_ A ella tem cabido, geralme1lte, formular o p~·ojecto, no turno 

final, redigindo o vencido, para que este seja incorporaido, sem possi-
bilidade de contradição, implicita siquer, quanto a contexto anterior-
mente acceito. 

O .éaso não se deu agora; o caso comporta, pe1'a sua psychologia 
typica,, alguns ;commen;tarios, qu<l se pennitte fazer, no uso de· uma 
liberdade que o Reg·imento assegura'. A Üo)TI.missão ele Red'acção, tal 
qual uma commissão de redacção o é, no .sentido stricto desta defini-
ção, vem sendo reduzida, em regra geral, e come. a sua propri,a deno-
minação faz prever, a redigir grmnmaticalmei1te o vencido, e até a 
l'eIJetir, a reproduzir a lingw.agem com que as disposições .approvada.s 
tenham sido por 'Seus auto·res formuladas. Não conhece caso, si algum 
existe nascido no seio dessa Oommissão e trazido a.qui para o recinto, 
~m que, suscitando-se a discussão da redacção, tenha sido verificado 
neste novo turno, contradição resultante de um modo · mais ou menos 
feli21 de K"digir o vencido. Nos casos, porém, de novas opemções. fi_ 
nanceiras, nos casos que envolvem propriamente materia commetticla 
mais particularmente, mais privativamente á Oommis·são de Finan-
ças, a regra tem sido que esta Oommissão redige o vencido. 

Ora, na hypothese actual póde ter · havido contradição; mn.5, 
antes de ahi chegar, quer acçen tuar, quer frizar, quer photographar, 
si é possível d:izel-o, um episodio nas paginas de 11ossos Anna;es, con-
cretizando-o como uma formula característica da. hora parlamentaT 
e do momento político que vamos atravessando. 
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Ao proj.ecto haviam sido apresentadas varias emendas e destas, 
uma só teve parecer favoravel, tend.o ás demais parecer contrario. 

E' certo, é conente, é .de ha poucos .dias nesta Casa, pronunciar-·se 
a Camara acceitanJdó emendas, ainda quando l'BCusadas pela Com-
missão de Finanças. Exemplo, ca·so conhecido que se. deu aqui no Orça-
mento da Fazenda: a Com1µissão de Finanças, tendo da<lo parecer 
contraTio a uma emenda, esta foi, todavia, approv-ada. 

Logo, o simples facto desta Oommissão ter dado parecer. contra 
uma emenda não dá direito 1:1- commissão nenhuma, m.enos á de Reda-
cção, de prejulgar, de conjecturar, de adivinhar, de vaticinar que a 
emend'a vae ser fatalmente rejeitada. Podia ser approv.ada. 

Ora, havia varias emendas no caso concreto que está se permit-
tindo a liberdade de apreciar, como1 poder ter a certeza de que ellas 
seTiam rejeitadas? Poderiam perfeitamente ter sido appTova;da8 e, 
si o caso se désse, si tivessem sido approvad~s, ha;veria neoossidadle 
de co.tejal-as com o texto do projecto, de re-estudar o· projecto em sua 
structura e verificar si os additamentos não viriam perturbar no seu 
conjuncto as medidas p;roposta<J, introduzindo cont1'adições, creando 
novos aspectos, diversos daquelle que devia resultar do conjuncto das 
medidas alvitradas no projecto primitivo. 

Como é, pois, que, immediatamente após a votação, sem que 
nenhum dos Srs. Depu-tados pre_(lentes a este trabalho ·se tivesse e:rguido 
da sua cadeira, pó.de a Camara conhecer, approvar uma redacção que 
não podia estar feita? 

Assim, pois, assignale-se ainda que em um fim de legis'J,atura, as 
redacções dos projectos, mesmo da gravidade, do alcance, da impoitan-
cia financeira deste, já estão feitas, dando como rejeitadaa emendas 
sobre as quaes a Camara não se pronunciou, no presupposto exquisito, 
digamos singular, ·de que ella vae inevitavelmente rejeitar aquellas 
emendas, presupposto muitas. vezes desmentido pela realidade. 

E, todavia, no caso em questão, precisamente, a emenda, appro-
vada, precisamente a emenda aubscripta pela honrada bancada pau-
lista que a CamaTa acaha de approva;r poderia. ter des~mvolvicfo mo-
dificação de tal ordem no texto do projecto primitivo que nos indu-
zisse a pensar sobre :eossivel contradição. 

Como é, poi'S, que, tl'atando-se de •assumpto tão delica;do·, iro.me .. 
diatamente após a votação, .sem que se tive·sse rnunido a Oommissão 
eompetente, sem ·que a de Finanças tivesse fallado· sobre o caso, ella, 
que em Tegra faz o :papel de Commissão de Redlacção nestes aissum . 
ptos, sem que nenhum destes factos fosse dado á discussão e á reda-
cção a discussão do projecto baptisaido, chrismado, sacramentado com 
todos os requisitos indispensaveis para seguir a toda a brida para a 
outra Casa do Congresso Nacional? 
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Assignala o precedente, que reputa pelo menos singular, que 
pensa que aberra d'aquillo que se poderia julgm· mais i;azoavel. Julga 
que elle demonstra com uma evidencia palpavel que taes redacções 
já feita:; ·antes· d·a Camara se haver pronunciado sobre o a:ssumpto, 
in·ejulgando e, conseguintemente, trazendo elementos de interpretação 
authentica sobre a significação do fm1cciona.mento deste Tamo do 
Poder J.,egislativo, isto é, que não vale tanto o pronunciamento no 
plenario, quanto o pronm1Ciamerito no seio das commissões; tem dtei-
xa«fü sufficientemente demonstrado nos Annaes o caso concreto para 
que o historiador die ama;nhã, estudando , os phenomenos desta época, 
possa: classifical-os como julgar mais convenient~, documentando"se 
para .a nova .sociologia possível. 

Tem concluido. (Miiáto bern; miii~o bem.) 

O ·sr. Gonçalo Souto - Duas palavras apenas pa1·a wsponder 
ao Deputado qti.e o precedeu na tribuna. 

Não é a primeira ver. que a OolllJ1\Ís'são de Redacção tem assi-
. gnad:o projectos nas mesmas condições que o de hoje. 

O Srt. BARBOSA LIMA - Não apoiado. 
O 81>.. GoNÇALo SouTo - Des:de que a Commissão está a par ou 

póde avaliar do espírito da Üfüsa, ·póde, independente ~ qualquer 
circumstancia, muito bep.1 assigna·r redacções como a do caso pre-
sente. . 

O Sit. BARBOSA Lll\U - Condemnar em~mdas de antemão? 
O Sn. ÜONÇALO SmJTO - Como a Comniissão, todos sabiam que 

este p-rojecto seria approva~do, todos; sabiam quaes as emenda:s que 
sériam rejeitad(ls e quaes as· que seriam acceitas ... 

· O SR. BARBOSA LIMA - Muito bem. 
O . SR. GONÇALO SouTo ·_ ... e nes.ta'S condições, baseaidà nos pre-

cedentes, a Commissão resolveu confoccionan' e assigna:r a red'acção. 
·O Sii. BARBOSA LIMA - Br.avo ! Bravo!. 
O SR. GoNÇAJ.O SouTo - Estão assim i;espond:idas as consid1:ira-

ções feita-s pelô nobre Deputado. 
O Sn. BARBOSA LIMA - Bravo! Bravo.! 
O Sr. Oas'snano do Nasdmento dirá duas palavras simples-. 

mente. 
O precedente que o honrad-0 De]_)uit,ado pelo Districto Federal 

procurou deixar ·assignalado, na hora presente, não é novo. ( Apdivulos.) 
·. Esse processo tetn sido frequentemente usado, dada ·a approvação 

de projectos de lei, mesmo de projectos de orçamento. (A poi.ad:os.) 
De Testo, no caso vertep.te, el'a conhecida a opinião d·a maioria go-

vernamental. 
'.Dodos já s·abiam, como disse ao justificar o seu Tequerimento, que 

o projecto passiaria com a emenda a cujo favo·r &e manifestara a 
Commissão. 
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Tinham ainda militando a favor a opinião manifestada na sessãa-
anterioT, quando, voü1;do o projecto em 2ª discussão, obteve 97 votos . 

Sabiam mais ·que a emenda da bancada paulista havia então sid0> 
retira·da para, na 3ª discus1são, ser modificada e votada. 

Que muito é, pois, que ·a Commissão de Redacção, estribada n ai 
opinião já conhecida da Camara, se désse pressa em preparar a re- · 
dacçã-o, caso se realizasse o que ella previa? 

Si ·a Camara Tejeitasse esta emenda ou acceitasse q~alquer das:: 
outras, ficaria prejudica.ido o trabalho da Commissão, ella não apre-
sentaria o seu trabalho desde logo. 

Repete, não se trata de uma novidade. (Apofu.dbs.) 
Raro é 'º representante da Nação, com assento nesta Casa, que·· 

não tenha tido occasião de, no tocante a projectos1 pelos .qU'aes se in-
teressa, procuTar adeantar este tmbalho de redacção, para a hypothese--
do projecto ser approvado. 

Não vê que .a,dmirar n-0 pl'ocedimento do Deputado, que ora di-
rige a palavra á Gamara (apoiJad;ds), e muito menos no procedimento., 
da honra·da Commissão ( apoiai1os) que, · prevendo, com bases solida~
qual ·seTia -0 voto da Camara, no intuito de corresponder á urgencia_ 
que ha de ultimar esta mate1·ia, adeantou -0 seu trabalho. ( M ulito bem.') 

Nestas condiçõe.s, espera que os seus collegas não prolongarão ~ 
incidente lev·antado, afim de que possa hoje mesmo ser ultimada ma-
teria de tão grande importancia. (Apofodos; muilto bem.) 

· Ninguem mais fazendo observações sobre a redacção final do pro-
jecto n. 394 B, de 1908, é encerrada a discu•ssão e approvad-0, sendOJ< 
enviado ao Senado. 





.SEfiADO fEDE~All 

"A Oommissão ·de- Finanças vem pronunciar-se sobTe o proJecto 
submettic1o ao seu exame, que autoriza o GoveTno a garantir o em-

prestimo de 15 milhões es•terlinos que o Estado de 
P·areoer S. P.aulo contrahiT para liquidar as operações ef-

fectuada·s para a valorização do café . 
.. E' oppoTtuno, antes do est11do directo do assumpto, um ligeiro 

his:t,orico da marcha que tem seguido entre nós a idéa da valorização 
do"'~afé, desde que passou do dominio. absttracto paTa o das soluções 
positivas. 

Foi na lei n. 1.452, de 30 de dezembro de 1905, art. 2°, n. X, 
qu~, ,pela primeira vez o Congresso Federal cogitou da materia, ·auto-
rii.,~)i.c1o o Governo ~ entrar e,m accô-rc1o .com osi Esta<l~s c~féeiros para 
rego,lar o commerc10 do cafe, promover a sua valor1zaçao e manter 
um '~erviço permanente de propaganda. Já ahi o Governo era autori-
zado a endossaT as o·perações1 de credito realizadas pelos Estados in-
teressrodos na questão, no intuiito de realiza-r o seu objectivo. Posto 
reproduzic1a na lei do anno seguinte, esta autoriz·ação não foí utilizada, 
ficando o problema ainda sem soJução. 

Dmante este tempo, todavia, a icléa da valorização do café ga-
nhava terreno. Era que então não se procurava sómente minorar a 
<Jrise, que desde u'm decennio vinha minando o antigo vigor da la-
voura do café, senão daT remedio, e remedio urgente e immediato~ a 
uma imminente aggravaçâo do mal, que irrompeu subito, enchendo de 
pavor o animo já abatido dos lavradores. E-ra a formidavel safra {}e 
1906-1907, que se annunciava presagiando um consideravel auigmento 
do stoclc do café já de si consideravel, o que importava em uma baixa 
de preços se;rn exemplo, ou antes em cotações 'J:mTamente nominaes. 

Foi nestas circumstancias criticas; debaixo desta atmosphera car-
rega·da de ameaças, tomada de panico a lavoura, que os presidentes dos 
Estados de S. P.aulo, Mina·s1 e Rio de J ·aneiro assignaram, o Oonvenio 
de Taubaté, aos 26 de fevereiro de 1906. As medidas então assentadas 
consistiam em essencia no seguinte: <Jontrahirem os tres Es1tados in-

~ 
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teTessados um e.:rnprestimo de ~ 15. 000. 000, destinados a servirem de 
1·astTo a uma caixa ·de emiEsão -0uro0 e conversão, sendo o producto 
dessa emissão applica:do á re-0rganização do comniercio de café e sua 
'Valorização . 

Desde logo, por motivo destas medidas do coE.venio, accendeu-se 
na imprensa, e em geral nos -0utros circuilos da no§tsa sociedade, um:a 
das1 mais porfiadas discussões a que se ha assistido entre nós. Foi, 
-entTetanto, de notar que nessa discuss;ão o problema da valorizaçâ-0 
do café passou para -0 seg.und-0 plano, convergindo todas as attenções 
para a Caixa de Conversão, ao redor da qual ·quasi que vnicamente 
versou a dispu!ta. Não estaria mesmo longe da verdade o dizer que 
-sobre aquelle problema quasi que as opiniões se uniformizarnm, o 
·accôrdo se estabeleceu no sentido da valorização, pa1:a se cavar funda 
a divergencia em torno da Caixa de Conversão e da fixação do 
-cambio "° 

O Pres,idente Rodrigues Alvesi já anteriormente havia manifestado 
a sua -0pinião sobre o primeiro assumpto. N•a mensagem de 1906 
-voltou a tratar delle, insistindo no seu antigo modo de veT. Como 
medidas sufricientes para debellar a erise do éafé 'elle ín_dicava: dif-
·ficultar a exportaçã-0 do pr-0ducto de qualidade inferiorc, melhoran/lo-
·se -0 trafo do exportavel, propaganda s.éda e constante para exp~~ão 'ªº consumo, credit-0- agrícola bem -0rganizado, accrescido da utilização 
dos warrrmnts. Como se vê, eram medidas antes de uma intervençãojn-
directa do que. de intervenção airecta do Gove1·no no assu!t+J_pto. "': 

Entretant-0, da mesma mensagem logo se deprehendia quf{ •lle 
não estava longe de transigir no teneno da valprização, acceit~ndo 
-a intervenção dire.cta proposrta no Convenio de Taubaté. ,A. suà~ in-
transigencia era a-bsoluta, unicamente em i·elação á Caixa de Üon-
-Vi3rsãp,. Ella apontava mesmo -0 campo de ti·ansacção: "Aliás, dizia a 
mensagem, nada tem a vaforização do ·café ·com a questão monetaria, 
·como tão criteriosamente affimiou ·a respeitavel Associação Commer-
icial desta cidarde, e tive, ew J'.\1esmo pccasiã-o de p'onderar, Ç}Om, le·aldade, 
toda'SI as vezes que era chamado a pronunciar-me sobre o grande em-
·penho da lavoura." _ 

O terreno da trBrnsacção era a_ separação das duas questões: a da 
-valorização e a da fixação do cambio. E de fact-0, pouco depois o 
illustre presidente assignava, o decreto n. 1. 489, de 6 de .agosto de 
1906, approvanc1:0 p. Convenio de Taubaté, eom exclusão da Caixa, de 
Bonversão. E as.sim estava decreta<da a intervencão directa do Estado 
no mercado :do café, para .obter a ~~forizaç&o d~ste producto. -

Uma circumstancia aqui é digna de notar: a Caixa de Conversão 
tinha sem duvida a seu favor razões de ordem geral, mas a razão que, 
por assim dizer, ·ditou a conveniencia da sua creação, foi inquestiona-
velmente -o plano da valorização adaptado pelo Convenio de Taubaté. 
:Receiava-se que a ·swbita importação da mass:a consideravel de ou,ro, 
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em que esse plano assentava, determinasse uma rapida ascenção do 
cambio, a ·qual seria prejudicial á producção em geral. Mais do que 
isto : ~urlal'Ía o proprio plano da valorizaçã~, p01·que, tendo este plano 
~m mira prQ<teger s.o-bretudo o lavrador, e visto qüe este reputava em 
:p,apel-moeda ·O seu producto, poderia succeder que, conseguindo por 
ell~maior preço em ouro, desde que o cambio attingisse taxa eleva·da, 
o la~p.dor t ivesse talvez de receber pelo mesmo producto menor quian-
tia do ''que poTVentura recebeúa si o producto obtivesse menor preço 
em ouro,'-estando o ·cambio baixo. 

Como quer que seja, accesa a luta quanto á Caixa de Conversão, 
as opiniões quasi "se uniformizaram no tocante á v·alor.ização do café 
por intervenção ~directa do Estado. E desde então, não os tres Estados 
signatal'ios do Convenio de Taubaté, mas unicamente um delles1 - o 
de S. Paulo, mais ·directamente attingido pela crise; entrou a exe.cutar 
o plano desse convenio . 

O seculo passado, já qua&i em oou occaso, presencioui um pheno-
meno singular, operado· no campo da industria; foi a concentração 
desta sob a influencia de methodos novos e novos meios de producção. o :primeiro resultado deste phenomeno foi a maior habilidade na direc-
ção, consequente á necessidade de pequeno nuo:nero ele directores•, além 
da economia que dahi .provém. O segundo foi a eliminação da concur .. 
rencia, tanto mais perigos.a quanto mais poderosos são os meios de 
producção de que actualmente a industria dispõe: clahi as. combinações 
conhecidas pelas denominações de ca.1~tells, trusts, etc. A eliminação da 
co'ncu.rrencia opera-se principalmente pela limitação da producção, que 
se accommoda ás necessidades do consumo. Limitada a producção Te- · 
gulariza-se a offerta, a qual equilibrada com a procura, determina 
um'a média de preços capaz de compensar o trábalho. Este é o terceiro 
resultado obtido pela industria .com a cencentração das &nas forças. 
· O Oonvenio de Taubaté não visou uma combinação entre os pro-
ductores1 de café, uma concentração de forças d·os pTocluctores. Mirou 
unicamente regularizar a offerta do producto, independente mesrp.o 
da vont·fl!cle dos productorns . E', na phrase dos economis.tas, um mono-
polio ele especulação e não· um monopolio de producção. Não tem em 
vista um interesse permanente, mas um interesse transito1·io; não 

' julg·a crear uma organização definitiva, poTém, unicamente obter um 
resultado de pccasião. Is.to é da índole das combinações ·dessa natu-
reza. O plano adapta.do não procurou concentrar as foTças da lavoura 
do café, distribuiu os lavradores em um ou mais syndicatos, pondo-os 
em condições de, por mJofo p?ioprio, e instigados pelo proprio interesse, 
limitar a producção e regularizar a 0fferta. Procurou puramente este 
ultimo resultado, no intuito de debellar a crise reina:nte. 

Tambem ahi reside 0 seu maior perigo. Quando se, opera uma 
combinação entre os productores, harmonizam-se todos os · interesses 
que podem influir sobre o mercado: limita-se a producção eliminando-



/ 

Ilie as demaúas pela propria acção 'dos productores e sem coacção da / 
vontade alheia; a regularização da offerta decorre destas medidas na-
turalmente, seJ11do os pr·oductos retidos na pr-opria fonte de sua prove- '! 
niencia. Nã-o assim no caso de monopolio de especulação. / 

Ahi rompe-se a harmonia dos interesises: o interesse do monopolib 
é reguilariz.ar a -offerta e dominar o mercado; procura, portanto/ di-
minuir a offerta, accommodando-a á procura. O interesse do · produ-
ctor é aproveitar os preços, melhorados pela acção do monopolfo; por. 
isso concoTre para avolumar a offerta, perturbandü-lhe o equilíbrio 
com a procura. Es.tabelece-se dess·a maneira uma opposição de in-
teresses, um verdadeiro antagonismo ·de forças: o monopolio esfo.rçan-
d-o-se para restringÍT a offerta, o productor para amplial-a . O resul-
tado natu.ral da acção dos productores no monopolio de especulação é 
a ruina do proprio monopoli.o. D'ahi o perigo de combinações desta na-
tureza, e o seu caracter necessariamente transitorio na licção dos eco·-
nomistasi. 
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Para :manter o plano de valorização .do café, é a segunda vez que 
o Estado de S. Paulo appella para o auixilio da União·. A primeira 
vez solicitou o empre.stimo ·de ;E 3. 000 . 000, e este lhe foi concedido, 
pelo decreto n. 1. 64.8, ·de 12 de agosto do· anno passaido. Agora requer 
o endosso ao emprestimo de ;E 15. 000. 000, que vae contrair. A propo-
sição da O amara confere-Ih' o mediante as condições que estabelece . 

O emprestim<Y actual destina-se a consolidar operações a prazo 
curto, que 'O Estado fizera para acquisição de café. O mercado do café, 
segundo opinião .dos especialistas, mantém-·se inde.ciso .ante a duvida 
de que o governo de S. Paulo possa deter po:r longo prazo as 6.994.920 
s.accas, que possue . . Adquirid.a a segurança de que 10 Esta;do nã:o se 
verá coagido a diS>pôr immediatamente do seu grande srto:ck, ·a descon-
fiança desappareceTá e os compTadores entrarão sem receio no· merca-
do. ·Precisa, pois, o Estado ·de consolidar as operações. a curto 
prazo, que fizera, transfoTmando-as em operações de prazo mais longo, 
de maneira ·a dar aos compradures a sensação nítida e certa de que 
não se encontra sob a ameaça dess.a coacção . 

No parecer ·d·a Oommissão de Fin~nças, o Senado deve approvar 
a proposição da Oamara, autorizando o endosso requerido. O interesse 
da União acha-se hoje preso ao exito do plano concebido pelos tres 
.Estados e executa;do pelo de .S. Paulo. 

Na valorização do café existe, . é cei-to, um , interesse immediata-
mente regional, e nem · valem ·artifícios de argumentação para velar 
esta verdade evidente. Mas não é meno& certo que o insuccesso do 
plano valorizador neste momento rnpercutirá profun·damente na eco-
nomia do paiz em geral, e conseguintemente nas finanças publicas. 

Este insuccesso nas ciTcumstan-cias actuaes acarretaria, se,m du-
vida, uma crise intensa na distribUJição das nossas1 riquezas, e só com 
ingentes sacrifícios o pa.iz se restabeleceTia dessa grave perturbação. 
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Acredita a Com.missão que, obtido o emprestimo pelo Estado de São 
Paulo e, oHerecendo elle a segurança de que se não verá na contin-
gencia de atirar no mercado o seu grande s:t'ock, D mallogro do plano, 
quando se verifique, diffundirá os seus effeitos por um periodo de 
tempo mais longo, attenuando-se deste modo a sua acção· damnifica-
dma. 

A propo•s1ição ·da Cama.ra, além disso, estabelece que o endosso é 
concedido ao empTestimo que o EstaéLo de S. Paulo contrahir para 
liquidar as Dperações effectuadas púa a valorização. Entende a Com-
missão que ainda esta razão milita em favor da proposição. E' de 
toda a conveniencia para o Estado de S . Paufo, em i~articular, e para 
o paiz em geral, que a valorização, com o aspecto que assumiu, se 
encaminhe com as cautelas< necessarias, sem duvida, mas decisivamente, 
para a sua liquidação. Esse aspecto, já se viuJ é de sua essencia uma 
solução provisoria; é mistér, pois, aproveitar o tempo para dar á 
questão a sua solução definitiva . 

.A propofilção da Camara, dando ao emprestimo a responsabili-
dade da União, conserva ao plano· da valorização a feição propria, que 
elle tem, no Estado que o executa. TransfOTma puramente essas me-
didas complementares <lo plano em Dutras tantas< garantias dos in-
teresses da União. Mesmo não approvando o caracter de algumas 
dessas medidas, pensa a Commiss·ão que a proposição deve ser appro-
vada com ellas. E llas são elementos componentes <lo plano da valori-
zação; teem de ser executadas pelo Estado de S. Paulo, quer o decl aTe 
a lei federal, q11er não . Si teem de Hir executadas, sirvam á União de 
garantia ao planô da vafor ização., 

Este é o parecer da Commissão de Finanças. 
Sala das Commissões, 3 de dezembro de 1908. -Feliâano Penrva, 

presidente interino .-Urban(J Santos, relator. '-FranciS'CO Glycerio.-
Orivéir,a Figueired!o .-Froncis:c<o Sá, venciéLo .- J. Jo'aquiJm rle Sowz'a. 
-Ailvaro M1achJado . 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N. 190, DE 1908, A QUE SE REFERE 
O PARECER SU PRA 

O Congresso Nacional decTeta : 
.Art. 1. º· Fica o Presidente da Republica autorizado a garantiT 

até o maximo nominal de ;!O :15 . 000 . 000 o empTestimo externo que o 
Estado de S. Paulo contra.hir para liqui·dar as operações effectuadas 
para a valorização do café, e converter em divi da consolidada as ope-
rações fluctuantes de credito que for am feitas com o mesmo fim . 

ÀTt . 2 . 0 Para D effei to do que dispõe o . art . 1°, o Estado de São 
Paulo se obrigará a acceitar e pôr em execução as1 ·seguintes disposi-
ções : 

a) as importancias da sobretaxa. d.e cinco francos por sacca de 
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café exportada serão depositadas semanalmente em estabelecimento 
que o Governo Federal designar e serão destina,das1 a.o serviço do j m·o 
e amortização d o mesn:o emprestimo, não podendo de modo algum, 
qualquer que seja o fundámento, ser desviadas desse fim; 

b) no caso de insufficiericia do . producto da sobretaxa de cinco 
franco.:;, o Est ado de S. Paulo fica obrigado a entrar com a impor-
tancia necessaria em tempo proprio para o pontual e exacto cumpri-
mento do serviço do referido emprestimo, devendo qualquer excesso 
que annualmente se verifique ser conservado em ·deposito para os pa-
gamentos ulterior.es; -

e) no contracto do emprestimo poderá ser dado como garantia aos 
credores -o 'f; fiock ·de 6. 994. 920 saccas de café que nos poxtos do Havre 
Nova Y o·rk, H ambu1rgo, Antuerpia, Londres, Rotterda:rp., Bremen, 
Trieste e Marsefüa tem o Estado de ·S. p ,a,ufro, m as nesse mesmo con-
tracto Ee dever á estipular que a venda desses cafés só ·poderá ser feita 
mediante accôrdo entre -o Governo Federal e o do E stado de S . Paulo 
e autorização do Governo Federal; 

d) as receitas obtidas das vendas dos. caf~s em stock a. que se re-
fere a lettra b serão· exclusivamente destinadas á amortização do em-
prestimo de que trata o art. 1°; · 

e) si por qualquer eventualidwde houver conveniencia em rnduzir 
o Estado de S. Paulo o imposto sobre a expOTtação ·do café, essa re-
ducção não poderá affectar a sobretaxa de cinco francos, que perma-
necerá inalterada. 

Art . 3. 0 O Esfado de S. Paulo obriga-se a manter em vigor a 
lei estadual de 25 de agosto de 1908 até effectiva liquidaçã0 do em-
prestimo, salvo accôrd-o com o Governo Federal na ado·pção de qual-
quer -outra providencia que substitua a limitação <la exportação do 
café, consignada na mesma lei. ~ 

Art. 4. ° Fica o Presidente da Republica auto·rizado a adoptar, 
além das garantias estabelecidas no art. 2°, todas as que entender 
necessarias e decorram da natureza da operaçãü a ·que se refere o 
aTt. 1° da p.resente lei. 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Oamara dos Deput&d·os, 28 de novembro de 1908. -Oarl'os PeixocC.o 

d!e }lfello Fli lho, Presidente.-Mielciame~ M',rJA;io de Sá lí'lf'eire , 1° Secre-
tal'Ío. - Lwiz Antonio Ferreira Ü'ualbe.r6o, 3° Secretario, servindo de 
2° . ..:_ A imprimir. 
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SE'SISÃO D1E 5 DE DEZE·MBRO 

O Sr. Urbano Santos (pe:la ordem) (*) - Sr. Presidente, tendo 
sido hoje publica.do IJJO jornal da Casa o parecer da Commissão de 
Finanças, a res•peito da pro·posição da Oamara dos Deputados, que 
autoriza o Presidente da Re,Publica a garantiT, com o endosso da 
União, o emprestimo de 15. 000. 00'0 esterlinos, que o Estado de São 
Paulo pretende contTahir para a valorização do café, requeiro a V. Ex. 
que ·consulte o Sena.d.o sobre si concede urgencia para que essa proposi-
ção entre immediatamente em discws•são, com preterição da ordem 
do dia. 

O Sr. Barata Ribeiro (p,ela 011à.e;rm) ---:- Não sei, Sx . Presidente, 
si o requerimento tem discussão. · 

O SR. PRESIDENTE - O Tequerimento ha pouco annunciado por 
V. Ex. não tem discussão. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Não tendo discussão o requerimento, 
fallarei para uma explicação pessoal. E o faço, Sr. Presidente, para 
declarar .que não me pronunciarei pelo requerimento, que me absterei 
de votal-o, uma vez que não consideTo a questão tão urgente a não 
permittir siquer, aos Senadores que a não conhecem, nem ao menos o 
prazo que vae de hoje até segunda-feira, afim de cada um proceder á 
leitura do parecer da nobre Commissão de Finanças, só hoje, publicado 
no Di.ario do Oong11esso. 

E' pos.sivel, que a muitos a urgencia da discussão do parecer se 
afigure tão premente, que nem por 24 horas possa ser adiada; no meu 
espírito, porém, · a questão não assume este vulto, acreditando que tanto 
importa 24 horas antes como 24 horas depois para que elle seja dis-
cutido. Por isto abstenho-me de votal-o. 

Posto a votos é approvado o requeTimento. 

O Sr. Presi·de,n'te - Cumprindo a deliberação que o Senado 
acaba de tomar, vou submetter á discussão a ma.teria julgada urgente. 

EMPRESTil\fO DE ;E 15.Ô00.000 

Entra em 2ª dis.cussão, com pareeer fav.oravel da maioria da Com-
missão de Finanças, o art. 1° dá proposição da O amara dos Deputados, 

n. 190, de 1908, autorizando o Presidente da Re-
2ª Disc. publica a 1rnrantir até o maX-Ímo nominal de 

;E 15.000.000, o emprestimo externo que o Estado 
de S. Paulo contrahir para liquidar as opernções effectuadas para 
a valorização do café 

( *) Este discurso não foi ·reviste pélo -0rador. 
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Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
Posto a votos é approvado ü artigo. 
Seguem-se em discussão e são sem debate approvados os artigos 

2°, 3°, 4° e 5°. . 
A proposição passa á 3ª ·discussão, com dispensa de intersticio, 

visto ter sido julgada materia urgente. 

O Sr. Pir.e1s Fer·reiria (*) - Sr. Presidente, requeri urgencia 
p_aTa a discussão do parecer sobrn a eleição da PaTahyba no expedi-
ente; portanto, o que a Mesa diz não tem razã0; trata-se de uma ma-
teria urgente, considerada urgente; a ques.tãü de S . Paulo está em 
primeiro logar na ordem do dia; requeri urgencia para o expediente, 
não pTejudico absülutamente a ordem ·do dia. 

Estes assumptos já teem sido discutidos. no expediente, já este 
anuo ü foram duas vezes. 

O SR: OoEL,H.O LISBOA - E quem garante a V. Ex. que o expe-
diente comporta a discussão? 

O SR. PIRES FERREIRA - Ficará a disfUS•são suspensa si houver 
oradores inscriptos. 

O SR. BEZERRIL FoNTENELLE - DiscUJssão de materia mgente não 
se suspende . 

O Sr. Presidente - Materia da oTdem do dia não póde passar 
para o expediente, com o devido respeito a V . . Ex. 

O SR. PIRES FERREIRA - E' bom que fique estabelecido o pTe-
cedente. 

Entra em 3ª discussão a proposição da Oamara ,dos Deputados, 
n. 190, ·de 1908, autorizando o Pi;esidente da Republica a garantir, 

até o maximo nominal de ;E 15. 000. 000, ü empres-
3ª D1sc. timo externo que o Estado de S. Paulo contrahiT 

para liquidar as operações effectuadas1 para a va-
lorização do café (com paTecer favoravel da maioria da Oommissão 
de Finanças) . 

O Sr. Francisco Sá - Para tornar quanto possível menos in-
expressiva a assignatuTa que dei ao parecer da Oommissão ·de Finan-
ças sobre o projecto em discUJssão e para dar uma satisfação áquelles 
de cuja .opinião o:µsei divergir, peço permissão a ·V. Ex. para ler os 
considemnd.a com que resumi o meu voto vencido : 

"Voto contra o projecto que autoriza o Presidente da Republica a 
garnnti'r o emprestimo de f: 15. 000. 000 contrahido pelo Estado de São 
Paulo para liquidar as operações de valorização do café, porque: 

1 º, tão illusorias são a es.perança e a promessa de se resolverem 
agora, definitivamente, pela operação autoriza·da, as difficuldades 

( •) Es'te discurno ·não foi r~visto pelo ora-do·r. 
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cre3Jdas por aquella aventura commercial, quanto o foram as em que se 
baseou o emprestimo de f: 3. 000. 000, de 1907,, cujas consequencias 
eram as,sim annunciadas pelo presidente de S. Paulo: " . . . estará 
effectivamente resolvida a questão, sem necessidade de novos compro-
missos, como ta±nbem sem prejuizos e sem perturbação dos mercados. 
Para , conseguil-o, ba;s.tará, além dos recursos de que já dispõe por si 
o Estado de S. Paulo, a somma approximada de 3.ü00.000 esterlinos"; 

2°, com effeito a i~etenção, pela fórma por que se pretende fazel-a, 
do istoclc de 6. 994. 920 saccas de café warrarli,tadJas nos mercados euro-
peus e americanos, não impedirá, antes · contribuirá para aggravar a 
influencia deprnrnora que hão de exercer sobre os preços da safra 
relativamente grande de 1909-1910 e as que lhe seguirem; 
. 3°, essa consequencia não será tampouco evitada pela diminuição 

coercitiva das exportações, que a União decreta no art. 3° do projecto, 
pois que essa prohibição não fará mais do que deslocar o Sitoclc formado 
pelos cafés1 produzidos e não exportados, sem impedir a influencia ne-
cessaria dessa repreza sobre as cotações; 

4°, tanto mais perniciosa será essa influencia, quanto as disponi-
bilidades do producto que a determinarão terão de ser sustentadas por 
condições de menor resistencia, quaes os recursos dos lavradores, sobre-
carregados ainda pelos grandes onus trazidos por es'se capital immobi-
liza·do e pela armazenagem da mercadoria; 

5°, a crise será, em consequencia, em vez de conjurada, ·aggravada 
pelo proprio adiamento artificial do seu desenlace, 

6°, o projecto, tornando obrigatoria, pelo art. 2°, lettra e, a con-
servação da sobretaxa de cineo francos sobre sacca ·de café, inves.te a 
União na autoridade de regular o direito ·que a ConstitJÜção confere 
privativamente aos Estados de tributar a s111a exportação; 

7°, a faculdade que cabe á legislatura do Estado de alterar, annua1-
mente, as taxas de seus1 impostos, faculdade que inhere á sua competen-
cia de orçar annualmente a receita publica, ficará de ora em deaute 
limit·ada por um pacto e por uma lei da União; 

8° essa enorme operação de f: 15 . 000. 000, sem precedentes na his-
toria financeira deste paiz, não póde ser considerada iso[:adamente dos 
avultados compromisws que já pesam sobre o Governo Federal, e 
concorrerá, com estes, para o inevitavel enfraquecimento da nossa si-
tuação, quando fôr vindo o momento de liquidar as difficuldadesi q1:le 
se estão agora, despreoccupadamente, accumulando. 

O Sr. Severino Vieira (*) - Sr. Presidente, quasi que me 
podia limitar, no que pretendo dizer, a pedil- venia ao honrado Senador 
pelo Estado do Ceará para subscrever o luminoso . parecer ·que acaba de 
ler ao Senado . 

( *) iEste discurso não f<YI revisto pelo 'Orad01·. 
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S. Ex. apreciou o problema que se ventila por uma face que ainda 
não tinha visto ventilada - pelo aspecto da sua inconstitucionali-
dade. 

Si não receasse contrariar os desejos já ardentemente manifes-
tados pelos illustres pa,tronos do projecto, si não receasse lançar no 
seu caminho triumphal um obsta.cu1o, eu me abalançaTia, embora 
não apoiando o seu art. 1 º, a mand'ar uma emenda eliminando o 
art. 2° do projecto, porque esse aTtigo ou consig·na eontra a opinião 
que, se póde dizer, é .affiprnúla 0omo maioria do Senad'o, da inter-
venção do Governo d·a União nos Estados, caso em que a Constitui-
ção absolutamente não peTmitte e então não devia estar escripto na 

.lei - ou simplesmente as palavws que este artigo contém são pala-
vra:s vãs, que não teem significação nenhuma, aão pa'iavras destinadas 
ao tempo e ao espaç.o, sem nenhuma realidade, e, neste caso, . o artigo 
dev~a ser eliminado do projecto. 

Fica, portanto, consignado que, além do protesto, contra o que 
peço licença aüs meus illusti•.es collegas que prestam seu apoi01 a:o pro-
jecto em debate para declarar uma verdadeira loucurru no ponto de 
vista economico e financeiro, tambem deixo expresso um protesto 
contra a inconstitucionalidade do projecto que vae seT' votado dentro 
de pouco tempo. . 

Sei que a crisie do café de S. Paulo não é uma qruestão que 8e 
circumscreve áquella importantíssima Tegião da Republica. 

'Sei que ü assumpto deve interessar a tqdo.s os brazileiros, mas 
encaraida a questã.o :ao ponto de vista ·da sO!lução que· se lhe quer J :ar, 
ella vem traze·r a ruina para todos .os brazileiros, e ainda mais para 
o Estado de S. Paulo. 

:E'ôra muito melhor que se d'eixa:sse a crise de S. Paulo resolver-se 
pelos pTocesso.s rraturaes. Ravei•ia · viencidos, victimas: 6,ahiriam na 
lucta, mas das proprias circumstancias do curso natural da:s leis eco-
nomica:s, sahiTia a solução da <irise, porque nesse ponto de vista não 
ha mal que seja inteiramente o mal. 

Se a crise de S. Paulo tivesse sido deixada exclusivamente a cargo 
dos productoT'es de café, ella afinal teria uma solução como vae tendo 
à crise do assucar para os Estados d:o norte : os que não produzissem 
café, já teriam procurado meios de prover a sua suhsístencia. 

A desvalorização do producto, po·deria concorrer podemsamente 
para a ampliação do- seu consumo, e depois, passada a cri,se, deveria 
advir uma situação muito melhor em subsitituição . dos males creados 
pela super'Producçãô do café. 

Oom o prücesso, pOTém, posto em pratica, aconteoo que, os pró-
ductores de café estão á espera dos benefícios da vaforização, !e esses 
benefícios elles os estão pagando .antes de · se aproveitarem delles, 
por um modo bem pen.o&o e afflictivo. 
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Não se'i: Sr. Présidente, como já não se levantou naquelle Estado 
uma revolta deante desse processo de vialorização de café á custa 
do proprio café. 

Mas, Sr: P.riesidente, eu não tenho tempo nem posso interessar 
absolutamente ao Sena·do, pa1'a entrar por este assumpto. 

Venho, portanto, Sr. Presidente, como disse ao começar, lavràr 
um protesto, para que elle fique wnsi:gnado nos A.nrua·es d!esta Oas·a, 
contra a loucura da valo.Tização do café de '8. Paulo e contra a incon-
stitucional~d'ade d:o projecto em debate. 

O SR. BARATA RrnF.mo - Muitó bem. 

O Sr. Bar!a1ta · Ri·beiro - Sr. P'resid,ente, os homens pubiicos 
teern, além dos d~weres com a 8poca e com a geração em que viviem, 
outros ma'is pesados, responsabilidades ma.iores, as que contrahem 
com as gerações que os hão de julgar. 

'Elles estão, por assim dizer, presos ao passado perante o futuro , 
deve:nd·o-lhe, como te•stemunho de S1Ua integrida!de m·oral, prova d10 
seu pensamento e da directriz da sua conducta, os actos que prati-
carem. 

São estas considerações que me trazem agora á tribuna;, quando 
eu sinto no srilencio da a.ssembléa que me rodeia a soffreguidão que 
a esmaga para dizer ao estrangeiro que suas ordens estão cumpridas, 
e que o Congresso Legislativo do , Brazil copiou o seu dictado par.a 
organi7.a:r a lei que deve reger um .d!os Estados desta Federação Bra-
zileira. 

Procurarei, Sr. Presidente, re·r tão breve quanto possivel, sem 
sacrificar no emtanto a verda.de que devo ao meu paiz e ás geraçõe1s 
que hão de vir, .as que, estudando os elementos desta 'situação, terão 
dre julgar os seus homens. 

Devo d.ecla:ra:r ao Senado que não tenho a minima pre.occupação 
de hostilidade, de opposição wo. pensamento de pl'over ás angurstiail do 
Estado ·de S. Paulo. 

Estivesse . em minhas mãos minoral-as; estivesse ao alcance da 
minha vontade diminuil~as, para que o grande E·stado triumphasse 
da _crise que o devora, e eu lhe pediria que me incluisse entre os mais 
dedâcados <llos seus filhQis nesta obra meritoria, pol'que, por mais 
que eu queira, não posso consider a!' o Estaido de S. Paulo clli'8Illem-
brado do territorio brazi1eiro. 

O SR. SEVERINO VrnmA - Apoiado. 
O Sit. BARATA RrnEmo - Quando me oppuz, com a energia de 

que sou capaz, obedecendo aos impulsos de ·minha conscien,cia, ao Oon-
venio de Taubaté, foi porque estava profundamente convencid<o que 
não havia pàsso mais a:rriscado para o futuro e esperanças <laquelle 
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grande Estado do que a temer'O'sa aventura ·de recorrer a expediente 
que em tod·os o.s paizes do mundo, e em todas as épocas, tem sido fatal 
aos interesses commerciaes e industriaes da s nações. 

o SR. SEVERINO VIEIRA Os factos cada dia hão de Í1r confir-
mando as razões de V. Ex. 

O 8n. B ARAT 8. RrnEmo Feita esta declaração, ao entrar na 
presente discussão, preciso restabelecer uns tantos ponto·s, que vejo 
mdulter::vdos: o primeiro delle·s .. mesmo para me libertar de mais um 
pecca.do, eu que já os carrego e tão gmndes ·que serão capazeis de 
me desfigurar perante a historia do paiz. . . ( ap'alrtes), refere-se a um 
ponto gravíssimo. Ouvi dizer e li que no caso actual trata-se de um 
projecto governamental. Ou eu não tenho idéa do que seja projecto 
govern.amental ou esse não é um delles. ' 

Tenho para mim, Sr. Prnsi.dente, que projectos governamentaes 
são a·quel.les com que os governos aiccentuam suas idéas e as :pleiteam 
perante os corpos legislativo:s, e de cujo conjuncto resulta a exposi-
ção de seu pensamento de governo. 

Nesse ponto de vista contesto que o projecto seja governamentaL 
Louvad:o seja Deus, que o Sr. Presidente da Republica não terá que 
responder perante o paiz e pe'l:ante a histOTia. por esse grave atten-
tado ás leis do bom senso econom:ico; bem haja o anjo tutelar de 
S. Ex., que o amparou nesse caminho escabroso, que envereda para 
precipício sem fundo, e o .conteve á beira delle, impedindo-o de tomar 
Tesporisabilidades nas situações que se relacionam com o trust do café, 
e ao contrario o prendeu de modo inilludivel aos deveTes que elle 
tinha contrahido com o partido que o elegeu como seu representante 
ou chefe. 

Eu, Sr. Presidente, chego a essas consequencias com as proprias 
palavras do Sr. Presidente d:a Republica, que conservo registradas 
em um livro em que guardo os documentos que me parecem mais 
importantes para a historia do meu paiz. T1odos nós -'- e quando digo 
todos -nós considero os Mathusalens mais ou menos da minh'a ida'de 
- todos nós estamos habituados a considerar Brazil - o café, e o 
café - o Brnzil. Neste J>Onto de vista o grande problema naciolllal 
do Brazil seria o café, ·dominando todas 'ªs condições da vida nacio-
nal, e resolvendo todas as difficulda.:des financeiras deste grandie paiz. 

O SR. SEVERINO VrnIRA - Em outro tempo já houve quem lhe 
désse a magestade de "E~-Rei". 

O SR. BARATA RIBEIRO - Assim não pensa o Si'. Presidente da 
Republica, como se vê da sua platafórma governamental. Eis como 
se exprimiu S. Ex. ( lerndo) : "São numeros'os os meios de provocar 
e fom€Dtar a producção agrícola e industrial em nosso paiz, introdu-
cção e localização de immigrantes, ensino profissional, tarifas rudua-
neiras de razoavel protecção com preferencia aos productos nacionaes 
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para o consumo dos estabelecimentos publicas, abaixamento de. fretes 
maritimos e terrestres, facilidades ·de embarque e desemba1'que de 
mercadorias, introducção de machinismos agricoias e industriaes, des-
envolvimento do commercio interno e exte1'no, - eis o v•asto· campo, 
variado, em que se póde exercer a acção combinada do Governo e da 
iniciativa particular. .. 

A esta caberá seguramente importantíssimo papel, cumprindo que 
seja animada e amparada pelos poderes publicas." 

Si sobre to.das as questões preoccupasse S. Ex. a cfo. café, a e1la 
se referiria de modo especial, dando-lhe o cunho de questão governa-
mental; assim não é, porém. Ouçamol-o ainda (lendo) : 

"Temos uma população já bastante elevada, um territorio exten-
síssimo, grande variedade de climas e de recursos naturae>S, um con .. 
juncto de cirnumstancias, emfim, que aoonselham medidas de bem 
ponderad·a protecção ao tr-abalho e á producção nacional. 

Combinem-se providencias adequa:das a não embaraçar o com-
mercio, a facilitar o transporte para os portos de mar e centros con-
sumidores, de modo que as zonas de pr·oducção variada se approxi-
mem umas daJs outras, e teremos resolvid-o o grande problema bra-
zileiro." 

Eis o problema brazileiro, na opinião do Sr. Presidente da Repu-
blica. Tod01s o-s actos de S. Ex . . que se prenderem: ás soluções das 
questões esboçadas1 por e•sta 1synthese, perfeitamente concebidos e reali-
zados serão projootos governamentaes. 

Fóra disso não ha nenhuma que o seja, e nessas palavras ninguem 
dirá que esteja comprehend~da a que5tão que se debate no Congresso1 
nos termos em que nelle foi lançada-. 

Continúa ain<!a S. Ex. : 
"Digo, problema bra~j.~eiTo, porque estou convencido de que ao 

povoamento do ·sólo pren~ .. se intimamente · essa solução." 
·Será, portanto, pára iS. Ex. o povoamento do sólo o maior dos 

problemas brazileir·os; será, portanto, o po<voamento do sólo para o 
illustre Presidente da Republica a mais grave das questões governa-
mentaes e aiquella na qual S. Ex. deve empenhar o melhor da sua boa 
vontade, da sua infh1encia e do seu patriotismo. 

E S. Ex. continúa (lendo) : 
"Como pretender que o estrangeiro la_borioso e honesto deixe sua 

patria para' internar-se em regiões de,sconhecidas e; apenas lig.adias 
por pessimos caminhos aos portos ·de mar e centros povoados? 

Produzir parn queJ si faltam consumidores ao· alcance da pro-
ducção ?" 

E por ahi continúa o Sr. Presidente da Republica, fazendo notar 
que nós importamos de generos de primeira necessidade 70. 000 :000$ 
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annualmente, •afóra -0s outros cataiogados em outros titulas das tarifas 
da Alfandega, igualmente oom,e:nra:veis aos primeir-0s, e cuja somm:a 
se elevá a um capital extraordinario. 

Tenho necessidade, Sr. Presidente, em ho.nra ao chefe do Poder 
Executivo, ;de, como uma garantia da verdade histoú.ca, eliminar -O.a 
téla da ctiscussão o apgelHdo com que se força a mã0 ·á passagem 
deste projecto, appelli.dand-0-0 de projecto governamental 

Não; não é um p1•ojecto governamental! E quem o diz, não sou 
eu, quem o affinna' é a autoridade incontestavel do prim,e:Uro magis-
trado da Nação, que, na sua platafórma de gov~rno, estabelece a 
trajectoria ,da sua acção, convidando naturaimente -0s membros do 
partido ·que o elegeu: a collaborarem comsigo para o tTiumpho d:aquel-
las 'idéas. · 

O Sre. SEVERINO VIEIRA - E' preciso V. 'Ex. notar que tempor.a 
mutan~ur ... 

O Sn. BARATA RIBEIRO - E' po·ssiro:el que o-s tempos mudem e 
que mudem com elles os homens. . . 

O SR. SEVERINO VIEIRA -- O Sr. Presidente da Republica mudou 
de opinião com o tempo. . 

O SR. BARATA RrnErno - S. Ex. antecedeu apenais a observação 
que eu ia fazer, roas colloco-m!3 na posição de chronista ou 11.istoTiador. 

Das mensagens do Sr. Prnsidente da Republica, taÍJ,to da ante-· 
rior, que. ,se refeTia ao emprestimo de 3. 000. 000, como da que neste 
momento CO'Il:duziu ao Legislativo a pretenção do E~tado de S. Paulo, 
dB um emprestimo de 15. 000. 000, verifica-se que S. Ex. l'l._ãq. assume 
a responsabilidade dia ac_ção deliberativa do Legislativo . . Em ambas 
a·s occasiões enunciou 'O seu voto, tr3Jduziu a ·sua opinião. . . por uma 
phrase vacillante. 

Oondemno esse processo que vejo em pratica, com grave adulte-
ração do nosso regímen, e condemno,-o exactamente porque pretendo 
collocar o Presidente da Republica, na e.sphera intangível das sua'.;; 
attribuições cOinstitucionaes, na espheT'a· em que nã-o llie póde ser de 
modo algum permittidlo seTvir de p0Ttado1· á mensagens de · Presidentes 
de Estados. · 

Já ·da p~meira ve·z que estive 'na· tTibuna., me referi -a este ponto, 
que preciso consignar e pôr' em relevo neste momento, porque, si mui-
tos mudam de -0pinião, eu consel'VO aquellas em que eduquei o meu 
espírito, para -0 exercicio da:s minhas funcçõeis, como representante <l:;i. 
federação. - · 

:Não te:rµos ainda Direito Publico escripto; consequentemente nã'o 
podemos resolver as questões duvidosas que se nos depararem na Repu-
blica:, 'sinão com suhsidios ·de povo d'.e igual regimen. 

Na Republica dos Estados Uuid'os da America ,do Norte, fui pro. 
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curar a soluçã-0 .para a minha duvid!a e a certeza da doutrina que 
sustento. . ~ -· 

Leiam-se os trp.taidi~~·a~ de Dfreito Publico· Americano, •e nã·o ha 
mínliU:m ' que attrjpua ao Presidente ·da ·Republiea, <liaK!f'uelle gran!de 
pai.z, a~tdri;qa:d<f i?fl·ljª tp}nsmi'ttir . :ao Poder Legislativo mensagens d0s. 
go~arnatlores ,d?s ;Est~do,s. i. , ,, 

' Quando o Presi,dente :da Rep:ubEca se assenhorêa tle umia id'éa 
p;at,rocina,da PC'.'. up:t go,ve:r:nad@r do, Estaido e fal-a sua; 11pel~ l"egimen 
con~ti.tue,io~.al , dos :Ff13tados . 1Unidos, <l!ir~ge,-se ao Podeir Legislativo1 

pe,d1ndo
1
,me10s lllfe ,a trani;;formem em lei. , ,. • d 

· N aquelle grande paiz o presidente tem dous mdld0s de communi-
car-se CO'f:!l ·o-_Poder Legislativo·:· -0ia. 'Por meio ' de suas ·commi1ssões,. ou 
po,r mi;iio <la,s-mensagens, qumndo1 lílão quei1·a se utilizar dos seüs· amigos 
poiliticos para: trarl'sformar em.:p.r.ojeJctos ide lei· as idéais que lhe •dónri-
narem o espírito, .e : lhe parrecerem ·esse'lil!ciaes • á sua r a:cç.ã·o ~overna
mental. 1 1 , · 

EE.tre nós, .inaugurou-se agora um estylo que me pareoo ' preju .. 
d.foi.a! e q:ue a; S. · E:x:. e:stá dando resultadOis inco·nvenientes :- taes ·Sã<> 
os de . se. ·lhe imputar a responsabilidade immediata nos actos d'o · :Oon-
gress·o, deliberando sobre o emprestimo de tres. mrilhões, h~mtem, 'como 
hoje, vae deliberar 1sobre o .emprestirrio de , quinze milhoos; em ambas 
as mensagens que a esse 11espe~to .o ·nobre !Presidente da Republica dil'i-
giu ao Corpo Legislativo, S. Ex. conservou-se em umaJ sitl'l!ação 'de 
d uvida .. que lhe .attenúa a responsabilida,de ' de instigador · ou sugges~ 
ti•onador ·das me<lirdias .que ·discutimos e v-0tamos 1 hontem, como d:a que 
estamos dismrtind0 e vamos votar dentr-0 de poucos momentos. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - E' 'O chapéo de sol. S. Ex. tem um grande 
chapéo" de sol: abre-o, e coHoca-oo po:r· b'aixo. 1' • • 

O Sn. BARATA R!BEIRo' _:;___: Feitas estas restridJões, Si•. Presidente, 
peço 'licénça ª'º Senado :pa~a restabelecer a histo'11fa deste emprestimo,. 
que, iras suas ·':rela~ões 'c·oin o Oonvenio de Taubaté, · me parece "andar 
tambem adulte.rada. · 

' Disseram, eu ouvi e li, que 'o endosso da União hoje ·é um fact0> 
consequente da lei anteriOl' do Congresso, que o obrigou a essa respon-
sabilidade. Não é exaéto. ·'' · · ·· ' 

1 ' 1 • 1 1. J . 'o s:jl .. SEyERIJYO VIEIRA - Is.to diz o parecer da Oommissão, mas 
nãq .te:rri fundamentp. " 1. ... ' ,. ' , , 

, O S1". URBANO .SANT.os ~ O parecer cfa Çomm.tssã9 não diz seme-
lhamte , c-0usa. 

. · O-.SR. SEVERINO V1EIRA - Diz que está na lei de 190
1

5 . , 
'O S.R. URBANO SANTOS - · Perdôe~me V. Ex. A Oommissã<i>, estu-

dlando o faet'O, disse a;penas que o Presiden:te .:da Republica, em tempoT 
já est'ava· autbrizad;o ·a :endo·ssar as operações de cre-dito que os Esta'dos 
interessa:dos na questão do café fizessem para; sua valO'l'i2laçã;o. 
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O SR. BAR.ATA RIBEIRO - A lei é a de n. 1.449, de 26 de dezem-
bro de 1905. 

Desde, Sr. Presidente, a apreE<entação dessa lei até o ultimo acto 
que deu remate ao movimento do Congresoo Legis1ativo oom relação 
á celebraç.ão do Con:~tenio de Tauhaté, se nota que nunca:, jámais, a 
União foi obrigada a endossar emprestimo de f: 15. 000. 000 ou qual-
quer outro contractad:o pelo Estado de S. Paulo. 

Ainda mais. Nota-se que o proprio Estado de S. Paulo, segundo 
() Convenio de Taubaté, dispensou a União, com-0 os Estado·s contra-
dantes, de todo e qualquer esfOTço, de toda e qualquer responsabili-
·dade neste .sentido. 

A lei a que me estou referindo não deu base ao Convenio de Tau-
haté, aquelle conveuio representa um acontecimento exdruxulo, que 
não tem ponto de apoio em nenhuma lei nacional. 

Elle nasceu em um momento de espontaneidade do Esta,do d'e São 
Paulo, e desde logo desmemb'rou-se, desconjuntou-se, desapparecendo 
por completo das oogitações dos Estados que a principio nelle colla-
boraram; isto é, o E;stad:o de S. Pau~o, pleitean·do' os seus direitos, 
·de accôrdo com suas idéas, consideraTudo-s·e apoiado, julgando que 
poderia colhel' os grandes resultad'os, as grandes vantagens do seu 
:poder, da sua importancia política, social, oommeTcial e iJ:!dustrial, 
avocou a .si todas a,s responsabilidades -em que a principio tinham sido 
'8ohd1arios outros Estad•os. 

A lei de 1905 não autorizou o Co11venio de Taubaté; não autorizou 
·mesmo nenhum Estado a entrar em accôrdo com outro.s, para res:o•lver 
a questão da crise do café sob o ponto de vista industrial e commer-
-cial. 

A lei de 1905 do que cogitou, Sr. Presidente, foi de ·auto~izar o 
~:Presidente da Republica a entrar em accôrdo com os Estados caféei-
ros para resolver s9bre as providencias que deviam ser ad:optad:as no 
sentido de promover o alargamento do consumo, melhoria de preços 
do café, etc., etc. 

A lei, portanto, confiava do criterio do Presidente da· Repu-
blica ... 

O SR. SEVERINO VrnmA - Muito bem. 
O SR. BARATA RrnEmo - .. . primeiro o momento dessas opera-

.ções ; segundo o meio ·de rnalizal-as ; teTCeiro o de circumscreve·r a 
acção e determinar a orbita fóra da qual elle não podia sahir. E então 
autorizou-o tambem a endossar as operações de credito que os Estados 
J>retendessem fazer, designadmi por sua escolha, preferidos por sua 
1.ndicação para o accôrd'o que tivessem porventuna feito no sentido 
de valorizar o seu producto, não só valorizar o seu producto, porque 
e ssa era a idéa de que não cogitava a lei de 1905, ma's alargar o seu 
eonsumo e tomal' outras providencias com relação ao commercio· do 
café. 
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Essa é a expressão da lei de 1905, que, oom justificativa, se tem 
indicado como a origem do Oonvenio de Taubaté. Tempos depo·is o 
Estado de S. Paulo fez o que estava no direito d'e fazer: convocou 
outros Estados, opprimidos pela crise, urgidos pela situação perigosa. 
dia baixa dos prnços, a concorremm com elle nos meios de conjura;l-a. 
O Estado de S. Paulo fez a convocação, porque, mais que todos amea-
çado pela crise por ser o maior .d'os prn·ductores, aquelle para quem 
o ·café representav·a, por aissim dizer, ·o ponto ·de apoio de toda sua 
riqueza commercial e industrial, o Estado de S. Paulo convidou os 
outros Estados ·a elaborarem um convenio. 

E' preciso, porém, notar que nesse mesmo convenio se disse desde 
logo não ser necessario o endosso da União, para os 15. 000. 000 em 
que se. tinha fix a,do como o inidi&pensavel á realização .do projecto do 
expedient!":l destinado a elevar o preço do café. Tenho aqui o convenio, 
por signal ·que um -aos primeiros dos artigos. desse accôrdo responde 
peremptoriamente aio Senado ou esclarece perante o Senado a duvida 
que com maior peso deve agitar o espírito do.s Sr&. Sena·diores pa:m 
assumirem a responsabilidade tremenda do emprestimo que que.rem 
fazer. . 

Diz o convenio no seu art. 8° (lendo) : 
. "Para a execução desse convenio fica' 9 Estado de S. Paulo auto-

rizado a promover dentro ou fó11a do paiz, com a garantia da sobre-
taxa de 3 francos, de que trata o art. 6° e com a responsabilidaide soli-
daria dos tres Estados, urna operação de credito •até 15 milhões ester-
linos, o qual será applicado como lastro para a caixa de emissão de 
ouro e conveT,são que fôr creada pelo Congresso Nraciona:l pal'a a fixa-
ção do valor da moeda." 

Adeante, no 1§ 3° do art. 8°, diz: 
"Caso se torne necessario o endosso ou a fiança da União para: 

essa opeiiação de cmdito, serão observadas as disposições do art. 20, 
•§ 10, da lei n. 1. 452, de 30 de dezembro de 1905." 

Eram as clausulas que obrigavam os E1stad·os a prover poT conta: 
propria o serviço de juros e re'sgate do capital. 

"Oaso se torne necessario ", a hypothese era condicional port.anto, 
em primeiro logar, o convenio não contava com a União para lhe em-
prestal' 15 milhões. E é esta a questão a resolver para que se não diga, 
como se tem dito até agora, que a União estava obrigada pol' actos 
anteriores seus, a dar o emprestimo que agora se discute. 

Não ; o emprestimo de 15 milhões foi convenciona-do pelos Esta-
dos, que seria por elles contrarctado com a respon·sabilidade collectiva 
delles que entraram em accôrd·o, para agir no sentido de Tegular o 
commercio e a valorização do café. 

Não se fallou absolutamente em obrigação contrahida pela Uniâo' 
e apenas esses tres Estados cogitaram d'a possibilidade de não pode-
rem levantal' emprestimo de tão alto valor sob sua exclusiva respon-
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estabelecendo a;s condições em que tal ' rem;ir'so seriá solicitado. 

,A.inda mais em abono de que a União não ~stava p~rigada ao 
·emprestimo netn ao endosso dos 15 milhões como se .tem dito e . ~pe
tido; o propúo Presidente do Estad!o de S. Paulo declaroµ á, União 
que este .recurso do empfostimo de 15 milhões era : ·aQ'solu~amet(te de~-
necessaTio. ' ·' , , 

A.hi estão <as palàvrais ; d'e S. Ex. V'ou lel-as. Trata~se ,'da · me:q.~a
gem tem que o illustre -Sr. Br. Tibyriçá annuncia ao P~i~nte da 
Repuhlica a -s~tuação do comni~~cio ~e dafé i~o sé~ Est~~o,, f jus.tifi-
cancl.o a necessidade do emprest1mo de tres mil~ões .esterlmos . .. 

Diz S .. Ex. (lendo): · 1 1 
• , • 

1 "Tudo ' p0r agora se" reduz á manutênção d,á defes11- inici.a.da1 sus-
te([!ltando o Estado · em todos os seuls pontos ·a posiÇ~o que .as.sumiu, 
tendo fo~tJo" sob ·sua exclU'siva resp'onsabili'da·de todas as operações, de 
cre<ilito necessa:rias, e estando em ~ài·a .com os comp1'omiêsos as'sumÍdos .. 
Errt:retanto, · é indispe11saivel qué ·o Estado . de S. Pauio ób'tenha ~ co~
curso efficaz e 'váJioso tla União 'para qu?' em c'aso 'algum tenha nece~
sidade de· di~por do café gue tem adquirido, a menos gue . o cop.sumo 
mundial o solicite e por ·preço. remunerador: Gi nintidÓ" r i.st.O,, ' ~staJ.'á 
effeeti1namente resolvitla a questão 'oom 'necessidade '\:J.e novos co;m_pro-
missos, COJ1?.p tàmoem se'in prej.uizb e . •sem' J?ertufoação #d~ ':tn~rcados i 
parà consegúil-o· ba!stará, !além dos 'recursos de.' qüe já d.is.põe p:or si 
o Estado de S. P.aulo, a ' sommà approximaida d.e ;E' 3. 000. 000, é post~ 
a qu?'stãornestes termos o gove1":no de S. '1Paülo delibe1·ou faze1J !:i, V. Ex: 
e-st·a· exposição ·q't'l.e bem oo resume ·nas conclu,sões qhe segÚém: J>rL 
meira: graças á alludi'da intervenç,ão de s. Paul'ó nos [I mercados', 
agindo sob sua propria responsabiliiliaid~, já D.ão' pare~ ' rl..eces·~airio 
o l?ranâ:e e:;nprestirri?~, ,de ;ti• 15 .. 000 ! º.?º" 1levàntadb p'~l,?s t;r~s , E~tados 
com ga'r:arrtia da Unrao, conforme o d1sposto na a:llud1da lei B:. 1.1452." 

E' necessario, seri.Jlores, que Ltomembs ~a aevida conta a plilaviia' 
official dos ho'mens qu~ governam ' ne'Ste 'paiz/ e que tée:in peránte e1le, 
é perante o seu f;uturo·; a res'ponsabitida~e ·dos · fretas ·que i:iraticam, ou 
então, . cdnfe&oonios que nas. 'situáções difficeis não 11témos pontió de 
apo'i:p .seguro ' par.a: as ·nossas deliberações. ' .r· ' ' ' 

'E' ·ó Estad;o dB S. Páúlõ ,quem declara ·á Un1ão' qi.le-; já não lJié 
pafrece necessarib à,quelle empréstimo. 1<le 15 milhões, que l'he attribüe' 
a lei p.. 1. 452; e ne;ssa 'lei, ' como' aca!bei de demonstrar, não Se con&J.gp.a 
semelhante facto .' '' ·' 1 '" 

.E, lobvib; Sr." Presidente, que ao govei'no de S; 'Paulo parecia 
indispe'nsavel o erl:iptestifuo ae 15 milhões, quando eqlé já estava sobre-
canegado por todos os onus, que lhe re'sultav·am .dos emprestimos·•que 
haVia feito, para ret.i<;r:ar 'Üb mercad,o. oito milhões e tantas mil saccfrs 
ele café. ·· · ' ' '" 1 · ·1' · 

O Estadd 'â:e S. ·Paulo coll'téntav-a-se pàra "solvei:, não as·td;tf:fücU!l-
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dad'es dos Estados contractantes, porque de'lles não ~ cogitava, por1ém, 
pal'a solver as proprias difficuldades com tres milhões esterlino.s, pre-

' sumindo que elles o habilitaTiam a conservar por prazo conveniente-
\ mente longo o stock de café· que adquiriu e retirou d'os mereiaidos. 

· Não podia - relevem-me os Srs. Sena<lores a digressão a; titulo 
de exol'dio - não podia deixar de tratar do assumpto para esclarewr 
a ··posição em que estou e, ainda mais, para justificar-me d'.e a:ssumil-.a, 
no momento em que parece ·que toda a palavra é de mais, e que estão 
t<Ydps affl ictos P'ara votar o assumpto. 

' Não ha, portanto, nessa: historia, um unico antecedente que obri-
gue1 a União, hoje, por nenhum laço de ordem moral ao ·Sacrificio ,d'o 
emprestimo de 15 milhões ao Estado de S. Paulo; não ha nenhum 
antecedente que ·a prenda ao celebre Oonvenio de Taubaté, 1aboriosb 
parto de uma época que não p6de ser a nos&a, porque a nossa é feita 
de experiencia e observação, e· a expe1'iencia· e a observação de. todos 
os póvos e d~ todos os paizes condemniam esses movimentos tão infen-
sos aos interesses particulares,_ como 'aos proprios interesses sociaes. 

Não ha nenhuma consideração que a possa deter ligada ao passa:do, 
e a União está integr.ada no seu direito de liberdade absoluta e .com-
pleta pafa agir de accôrdo com as condições que lhe parecerem favo-
raveis á Slia acção, d:a qual dimane O beneficio que ella se Q.eva propôr 
a fazer ao Estado de S. Paulo, e que aissente nos elementos de justiça, 
que devem presidir a todos os seus actos. 

A questão, portanto, a resolver é a seguinte: 
Deve-se emprestar 15 milhões esterlinos ao Estado de S. Paulo 

pam solver as difficuldade& de sua crise commercial? 
Vejamos ·a quanto orçam já os sacrifícios daquelle Estado. 
E' o actual Presidente d~ S. Paulo, e não eu, quem nol-o diz na 

sua mensa-gem; ouçamol-o (Lê): 
"Para fazer face a este serviço. o Governo, empregou' os seguintes 

recursos: saque.s feitos contra remessas de café 184.045 :271$206; em-
prestimo de 1906 - J. Henry Schroder & O., de Londres - e Nia#oiiµl 
City Bank, de New York, de libras 3.000.000-0-0, 46.449:000$; em-
prestimo de 1907, Goven10 Federal, de libras 3. 000. 000-0-0 á taxa 
de 15 d. 48. 000 :000$ e letras emíttic1as pelo Thesouro do Estado 
16. 060 :422$890. Estas quantias estão perfeitamente gara,ntid,as pelos 
cafés. armaze.naidos e pela taxa de tres francos." 

Em outfü ponto da mesma mensagem, diz o i1lustre Sr. Presi-
dente do Estado : 

"O Estado .de S. Paulo tinha inteiramente liquidad:as as contas 
. referentes a compra de 8 .146 . 123 saccas de café armazenada·& em di-

versos portos de paizes da Europa e dos Estados Unidos ·da America 
do Norte, representand10 um preç_o de compra da quantia de réis 
270. 578 :554$948." 

'Note-se que o Presidente cl'.o Estado declará que empregou nas 
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comp:r.as de café 294. 554 :694$096; no emtanto da su·a mensagem consta 
como acabais de ver que o preço da compra .orça por 270. 578 :554$948; 
ha, portanto, uma ·differença de 23. 976 :139$140. 

Pergunto : O que explica esta d.ifferença? 
Juros? OommiS'Sões de emprestimos? 
Despeza com o transporte do café? 
Não sei; creio que ninguem o sabe. 
Eu a surprehendi, quando espa:ntado pelo valor das sommas, desde 

logo imaginei a ·differença que entre elLas existia e fui verifical-a. . 
E só me sirvo do argumento, senhores, pai·a lembrar á Federação 

Brazileira, a-0 Senauo de cujo voio espera a Nação a sancçã·o deste 
negocio, que si nessa transacção j fL se perderam 23 mil e tantos contos 
de réis, de quantos ficarão desfalcados os 15 milhões, cujo endosso a 
União vae presta.r ao Estado .de S. Pau!Jo, quando se tiveT de 1-ealizar 
este emprestimo, tanto mais quanto, poTque não dizel-o, ~i vós tendes 
na mesma fonte que eu bebi.do •as instrucções deste negocio, tanto mais 
quanto já' toda1s as condições do contracto d'o emprestimo estão reali, 
zadas, pois, parece que se tratou de um negocio por conta. do seu dono, 
como si esse .dono lhe tive:sse dado antecipadamente ·assentimento, 
quando certo é que a União· não c01gita;va d'os lwrgos interesses nacío-
naes que teria de comprometter naquella transacção. 

E ssa transacção é um negocio que se trata, tend-0 como corretor 
um homem notavel do paiz, ·que entretanto estygmatizava ·o convenio 
com a maior de suas reprovações; que o condemnav.a como. a mais 
condemnavel ·de quantas especulações condemnaveis pód~ fazer uma 
nação, o Sr. Dr. Antonio Prado, transformado em corretoT <l'e em-
prestimos, quamdo os seus elevados interesses moraes deveriam acon-
oolhal-o .a não envolver seu nome illustre nessa negociata. 

Qua€s são os elementos com que conta ·a Federação Brazileira --
primeiro para salvar aquelle Estado, 1segundo pa<ra salvar ns alt-os in-
teresses nacionaes que sacrifica? Como poderá re.sponder ao Norte, este 
Norte, cujo esteTtor da agonia sob os mios inclementes do .sol, reper-
cute pela N.ação; o Norte. que vê partir .d-o seu seio caravanas immen-
sas, vol'untarios da mo'l'te esqualidada1s pela fome, abatidas pela sêde e 
que vão procurar elementos de vida em outros Estados; como poderá 
responder-lhe quando o Norte lhe perguntar: 

P-0r que é que de·ssas riquezas enormes que sacrificaes a,o café 
dlo Sul, não tiraes uma migalha para mitigar a agonia que nos dev·0Ta, 
sangrando ·os seios das nossas terras e arrancando delles a agua que 
florescerá os nossos c~mpos? _ 

Como ha de a F ederação Brazi'1eira responder ao Piauhy, ao Rio 
Grande do N urte, ao Ceará, emfim a todos os Estados que neste mo-
mento se debatem na miseria e se despovoam pela fome e pela sêde? 

Quando os credit-0s se destinam a reparar -0s estragos d1a secca, 
creditos de 100 e de 150 :000$_ sã.o til'ados com grande esforço pelos 
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representantes desses Estados á avareza economica. cuidadosa, dos re-
presentantes da Nação; no emtanto nessa hypothese trnta-.se de obviar 
inconvenientes e males, que não teem por causa a acção effectiv-a do 
descuido, dos desregramentos ou da imprevidencia, mas que se ori-
ginam de condições incombativeis da topographia desses EstacLos. 

O que se responderá ao Ceará, por exemplo, cuj.a ube1,daid.e é de-
cantada pela fama, e que representa, .em um producto nativo, a car-
naúba, a luz c1o pobre, o tecto da· palhoça d'o camponio, o esteio da 
casa de campo, a muralha impenetravel das propriedades agricolias, 
o alimento do gaido no tempo da. secca ou da abundancia? 

E eu me referi á carnaúba, Sr. Pres~dente, porque muita vez nie 
tisnou os dedo·s quando, ao clarão amar:elento de suas ve1as, queimava 
as pestanas parn os meus estudos de collegi.al. 

Que se ha de responder aos Estados cTiad-ores, periodicamente 
empobTecidos pela secca; ao proprio Estado de Minas, que póde impôr 
silencio a todos os paizes do mundo em productos lacticínios? 

Como ha de responder a todos e1les 'ª União Federal pelos seus 
represent:antes? 

Não sou paulista, e entretanto, abençôo a uberdad·e <l·aquellas 
terras, e peço a Deus que ·as conserve sempre prodigiosamente ferreis, 
para enriquecerem o Estado que as possue, estendendo os rnflexos de 
sua grandeza ·sobre a Nação ·de que faz parte. Isto, porém, dependerá 
do Estado comprehender a lição que lhe deu agora .o meu nobre amigo 
.e seu representante, que eu continúo a traitar por Sr. Francisco Gly-
cerio, permittindo-me S. Ex. que cite o ·Seu nome. 

Será necessario que o Estado Teceba a liÇã.o que S. Ex. lhe deu 
agora, subscrevendo o P'arecer da Commissão de Finanças do Sena;do. 
SeTá preciso que o E stado compTehend'a que a sua fortuna não póde 
mais repousar sobre o trabalho improbo do escravo, mas :que ha de 
:fazer a sua grandeza sobre ·o trabalho livre, representando caida gotta 
de suor <lo seu trabalhad1or o esfoTço do cidadão para o alargamento 
das su!l!s aspil·ações, e paT1a acquisição do seu futuro e de .sua prole. 

Como, porém, a reforma aconselhada pela nobre Commissão de 
Finanças será lenta, ·agora tratemos de saber qual será a .duraçã-o ào 
sa:crificio que se reclama da União·. 

O Convenio ·de Taubaté já previa que ·a difficuldade não se liqui-
daria em pouco tempo e quando os Eetados se reuniram, para decidir 
valorizaT o café, resolvemm: - "durante o prazo que fôr conve-
niente, os Estados contractantes, etc., etc." 

·Durante o prazo que fôr conveniente! Quem é o juiz dessa conve-
niencia? A Federação? Não póde ser. Por que? Porque o Estiado bat.e-
lhe á porta hoje pedindo-lhe 15. 000. 000 e·sterlinos emprestados, 
quando hontem lhe disse que lhe parecia não ser necessaria tão alta 
somma, bastando-lhe 3. 000. 000. 
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Protestei em tempo eonendo o risco de desgostar o meu nobre 
amigo representante poT S. Paulo e a quem me prende:gi. recordações 
as mais grabs, dessas que evocam momentos de 'angustias e afflicções -
que jámais se esquecem.-

O SR. SEVERINO VIEIRA - Apoiado. 
O Si~. BARATA RIBEIRO ~ Inconendo no desgosto desse m-eu nobre 

amigo e seus collegas -de representação, avisei á N1ação que os 3.000.000 
esterlinos não cheg11áam para cousa nenhuma e que o melhor seria 
não ·dar na·da, porque assim se evit>ariia botar. dinheiro bom sobre di-
nheiro máo, como diz o povo. . · 

O dinheiro ruim . era aquelle que estava sacrificado na acquisição 
louca do stock de milhares de saccais de 0afé ! 

b S1i. SEVERINO VIEIRA. - Apoiaidío. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Agora, Sr. Presidente, eu posso chamar 

tentativa louca, sem temer desgostar aquelle meu nobre amigo', nem 
a nenhum dos Srs. representantes da N,n:ção, que sej.a mais realista 
do que o mi, porque quem chamou a protecção de S. Paulo tentativa 
louca foi o Sr. Deputado Serze-dello Oorrêa, santo da cartilha d~ todo 

<> munào, e até c1a minha,, e em -cujo altar q~eimo o incenso· das minhas 
htJmenagens. 

Portanto, perguntó eu ainda: 
Quem julga dessa conveniencia; isto é, quem julga por quanto 

tempo ou por quantas vezes terá a União de acconer ás exigencias. de 
S. Paulo para valorizar o seu café? · 

Como é que se resolve essa questão da conveniencia? 
Em outros termos: os 15 milhões esterlinos que à Federação vae 

emprestar ao Estado de S. Paulo põe termo a sua angustiia, remedeia 
a sua afflicção? Modifica sua situação industrial? Altera sua situação 
commercial ? 

O Sn. SEVERINO VIEIRA -:- Absolutamente. 
O SR. BARATA RIBEIRO - NU.o, não e não.! 
Quem o diz não sou eu, é o proprio Estado de S. Paulo que está 

com os olhos voltados para a colheita futura; que está com os olhos 
fitos na uberdade do seu solo, porque sabe que ·aquelle solo não mente 
ti.O esforço do trabalhador; porque saba que aquelles ca-fézaes pro-
duzem com ·a·dmiravel fertilidade e .abundancia. 
- E' verdade qµe se aprégóa, que após uma grande colheita se-
guerri-1se uma e ás. vezes duais pequenas. 

Mas quem não sabe que esta_ regra não é infaliivel? 
E' . bom que o Sen·ado pondere, antes ·de prover -os meios neces-

sarios á debellação- -da crise de S. Paufo, que alli não existe uma crise 
de 'lavoura ou de lavrador, o que alli existe é uma crise do trabalho. 

-S. -P,auilo, Sr. PTesiden'te, não teve coragem para enfrentar a 
sua situação; não teve coragem par.a, estoic-amente, enfrentar o pro-
blema do trabalho e procurar Tesolvel-o. 
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E', portanto, um Esta;do victima da ·sua falta de comprehensão 
em re1açã:o 'ªº momento social que altravessava. 

Oahiu ferido pela sua imprevidencia, pela imprevidenc1a que lhe 
creou a• situação ·difficH em que •se debate, que ameaça- esmagai-o, e 
qu€ o faz soffrer as ·torturas das maiores •angustia:s. 

Supponha-·se, porém, Sr. Presidente, que -a safra; a ·seguir seja 
pequena . . 

De que é que S. P.aulo necessita? 
Disse o seu ex-presidente, o Sr. Dr. Tibiriçá, dil-o o seu actual 

presidente, di'i-o com .a ·sua competenci·a inconte:s1Javel, <> Sr. Presi-
dente da Republica: S. Paulo precisa manter o seu stock de milhões 
de saccas de café, de_ modo que o commercio exportador de café não 
wesinta que ellas . vão ·desabar em um momento dado · forçando 
dest'1J,rte a baixa dos preç.os no,s mercado.s consumidores, rolando por 
um _plano inclina·dü para uíÍl abyismo -em que os prejuízos serão supe-
riores a 50 º!º ! 
. "Po1;t.anto, Sr. Presidente, é necessario manter aquelle stock dfl 
8.000. 000 e tanto de saccas que estão w't<J,n~antados _em diversos paizes. 

Ma·s lhantel-o por -quanto tempo? 
'Quan<Ío é que se poderão vender aquelles milhões de saccas de 

café? . 
Qual será o preço a que o .café ha ·de attingir para reparar os 

prejuizos do preço de custo? 
, Aquelle caf~ tem, como prflÇO do custo, , o preço venal, mais o:s 

juro,s do capital ·que o Estado tomou emprestado pa1·a adquirii-o, 
mais a despeza de todos os títulos doil emprestimos, mais as gratifi-
càções, as comm~~'sÕe$ ,de :;tgencia do emprestir;i:o, etc. _ 

- 0
1 
SR. S,EVER~No VI)!JWA - E as de~pezas de arma~enagem. , 

_ Q SR. BARATA ~IBEIRO - Pes·am ainda sobre o preço as despezas 
de a;n;azena~:r,ri, ' as de transporte e 30 ;mil outm:s des:i;>ezas que ago:ra 
me e miposs1vel enumerar. 

: Qonsequentemente esse· café já hoje es'tá por uml preço tal que 
nã:o encontTará mercado com,prador; portanto, elle está litteralmente 
per;dido1 _ou ha de ser entregue ao commerci? por um, 'preço mu.ito 
inferior áquelle que custou e está cus'tando. . . 

Pergunto eu: qual será o preço a que ha de ascender o café em 
fJt'oélc, no mercado compra'dor para · repaT·ar todo o valor que repre-
senta r o seu ver.diadeiro ·custo? E' impos&ivel calcular. Por ' quanto 
teinpo ·durará esse - sacrifi:cio da Federação? fato é; quantas vezes 
será' necessario o sacrificio da Federação? Quanto.s 15 milhões? 
Quantas' vezes Iterá 'ª ' F~deràção que ~mprest~~· outros 15 milhões ao 
Estado de S. Paulo em ideiltidade de condições, para o afastar. da 
situação afflictiva em que elle se vê 'agora collocado? 

·N·ão respondo eu, c.uj a palavra uóde ser suspeita, mà.s uma das 
voze·s· mais autorizad,as .do Congresso Nacional; uma dàs intelligencias 
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de ·· mais largo descortino na geração actual do Parlamento; um. dos 
homens que traltou de.ssa questão com o mais completo conhecimento 
della, e ·que graçais ao seu grande espirita pôde descobrir todos os 
seus .segredos, toido:s os .seus meandros, illudin:do a-s difficu1dades por 
roais subtis que ellas paTecessem. Respond·a ao .Senado o Sr. Alcindo 
Guanabara. 

Quer ver V. Ex. como o Sr. Aicincfo Guanabara resolveu:· a 
questão? (lendo) : . 

"Em se tratando, porém, de uma producção agricofa, diz S. Ex., 
está claro que sempre podemos correr risco, o de uma producção ex-
cessiva, e é por isto que jámais se póde dizer, com absoluta segu-
rança, que está •acabada a série de transacções que temos feito e que 
seremos, talvez, forçados a fazer na questão do c~fé." 

E continúa S. Ex.: "Não tomo a Tesponsabilidade de declaraT 
que está ~ncerna·da esta série de transacções, como ninguem póde 
tomar semelhante responsabihdade." 

Responda o Senado á questão que lhe propoz o Sr. Dr. Serze-
dello Oorrêa : (lendo) : 

"De accôrdo com a opinião do Sr. Pres•idente ·da Republica 
parece tambem á Oommissão que é acertlaida a concessão ·da garantia 
solicitada, mas não encobre que, si de momento o perigo é afastado, 
de futuro os prejuizos só não virão si não permanecerem as con-
dições do meio actual, isto é, si não se reproduzire·m pelo desappa:re-
cimento da superproducção a:s condições geradoras da crise presente 
- offertas muito superiores lis necessida.des do -consumo, e pelo con-
trario safras reduzidas e augmento de consumo - permittirem a 
venda dos .cafés em s-6oclc por effeito das operações já feitais." . 

De modo que o Sr. Serzedello Oorrêa, relator ·da Oommissão de 
Finaugas da Oamara dos Deputados, e o Sr. Alcindo Guanabara, a 
figura mais proeminente em defesa do concurso· da União em favor 
do empres.t.imo a S. Paulo, declaram que não podem dizer qual será 
o tempo, qual será a ·série de sacri!icios que iaquelle Estado terá de 
exigii· da Uniã0, quando se mproduzirem as condições (que são 
fa.taes) que neste momento justificam semelhante intervenção por 
parte desta. 

Mas, senhores, nós estamos sob a pressão de uma suggestão que 
nos illude e nos leva de •absurdo a a;bsurdo, só po-rque não encaramos 
a questão pelos. seus verdadeiros elementos, preoccupados' apenas por 
uma de suas faces - o consumo dà mercad0ria. No augmento está a 
saJv.ação do E.stado de S. Paul.o e da Nação, porque se proclama por 
toda a parte que a Nação é o café, a Republica é o café, o café é a 
Nação, e o café é a Republica. 

Nós -almejamos um consumo que dê para esgotar toda a produ-
cção do Estado de S. Paulo sem pensarmos nos outros gr.andes E'stados 



·· ·ç--: ......... 291 -

da União que começmn a plantar café e que já teem obtido· colheitas 
nota veis. 

Nossa aspiração unica é que S. Paulo nã-o tenha uma grande pro-
ducção de café para não ter um grande stock. 

Já se viu, Sr. Presrdeste, como os pontos de partida, falsos n() 
r11;ciocinio, conduzem a conclusões absurdas e inadmissíveis? 

Diz-se: é preciso ·que não se reproduzam essas circumstancias. 
Mas si se reproduzirem? Teremos sempre de emprestar 15 milhões 

a S. Paulo ou tantos milhões quantos carecer esse Estado para vencer 
a:s diversas crises de p1,odu-cção, portanto, ci-irns industriaes e com-
m:ercia.es? Até que ponto chegará o sacrifício da União? 

Sr. Presidente, a mim a difficuldiade se me afigura invencível; 
o que vejo claro, através das duvid:as do Sr. Serzedello Oorrêa, atra-
vés d'as affirmações categoricas do Sr. Alcindo Guanabal"a, é que a 
situação de S. Paulo não se modificará;· é que o stock actualmente 
visivel do Estado de S. Paulo, no estrangeiro, irá constantemente 
crescendo com o 8tock que outras colheitas accumularem; o que vejo 
e o que é evidente, é que a crise de S. P:a:ulo para o anno, será a 
mesma que é actualmente, e que os 11 milhões de saccas que o Estado 
produzir agora, vão sonunar-se aos 8 milhões de saccas retidas nas 
diver.sas pr-aças d:a Euro12a e da America, constituindo um st'oclc que 
excederá de muito ao consumo desta merca;doria; o que vejo é que 
vae se fazer um sacrifício abs.oluta.mente inutil, senão prejudlicial ao 
proprio Est,ado de S. Paulo, J.>Orque esse sacrifício que. repousa em 
uma pura hypothese ina<lmissivel, será feito á custa da mais dura 
humilhação que é possível infringir a um Estado d-aquella grandeza, 
a um Estado daquella importancia, -a um Estado <laquella qualificação 
na Republica Brazileira. 

Com effeito o que se propõe para l'eduzir a colheita do Estado de 
S. Paul9 e sua exportação? Prop~~-se o que nenhum de nós acceüaria, 
colloc,ada a questão em terreno analogo. 

Para reduzir-se a cqlheita exige-se que nenhum fazendeiro au. 
gmente as ·suas plantações de café. Para reduziT-se o stock limita-se 
ao '"rtgricultor o -direito de explorar o producto do seu trabalho, isto é, 
limita-se o numero de sacoas da expo-rtação. 

Tenho pai-a mim como certo que se o Senado votar uma lei que 
obrigue o medico a só fazer, sob pena de multa ou de um grande im-
po.sto, que se traduzirá por um desfalque pi-ofundo das suas rendas, 
a só fazer, por exemplo, 10 visitas por -dia; si se · votar uma lei que 
imponha ao advogado só ti-atar .de um numero certo de caus·as e assim 
por deante, com rel,ação ao exercício de outras profissões, todos nós 
nos levantaremos em nome dos principi,01s libe1•aies que nos anima;m, 
a defender 'ª nossa propried,ade que é o exercício da noss.a profissão. 
Entretanto, S. Paulo faz repous·ar o augmento de suas rendais em um 
abuso da força que limita o direito de proprieda:de garantido pela 
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Constituição da Republica, o~rigan:do em ·primeiro logar o .1avrador 
a não plantar mais café, isto é, a não dispôr de sua propriedade como 
lhe paTecer convir aos seus interesses, e 'ém segundo logar a não ex-
po.rtar o café que co.lher_ e quizer exportrur. " 

Já não lhe basta a certeza de que entre as muitas causas que lhe 
desfalcam a renda estão os enon;nes , impostos que lhe ,a,uanca o fisco 
sob as mil fórmas com que .tributa o seu productor·; já não lhe basta 
que saiba que . entre as muitas causas ·que _ empobrecem a la;voura do 
seu Est·a.do, estão as .contribuições excessivas COilJ. que elle concoue 
para os cofres publicas: vae-se além, e exige-se ainda Ill.ªi's -que elle ·não 
tenha o .direito de cultivar as terras de sua propriedade, e nem tenha o 
direito de ex·portar os fructos com que a Providencia remuneTar· o seu 
trabalho, E isso pam que~. Para garap.tir-se o limite da exportação do 
E.stado, e assim os preços altos dos predilectos da fortuna, ÍHto é, e em 
resumó, empobrecem-se muitos · para garantir a riqueza de alguns; 
Teduz-se .á íniseria um grande numero para sobre o 'desespero destes 
fundar-se a opulencia e ó fausto de poucos! 

· Alvitre immoral e iníquo que faz resurgir como providencia 
quasi civilizad'0ra o regímen tyrannic0 d0 feudalismo medievaU 

Qual é o ponto de apoio para a red'Ucção da exp01'tação·~ O •cal.. 
culo approximaido do consume>. 

Tufas, Sr. Prei)idente, ·a historia d'o mundo ahi está viva. 1e pa!lpi-
tante para nos Tecordar que, no di:r.eito · que teem todos os povos de 
pleitear a melhori'a de sua vid'a e as vantagens de sua posição so.cial, 
pelo incremento dado ao seu trabalho, no dia em que a ·exportação 
do café bl'azileiro fÔT limitad•a, a outros püVOS pa;recerá razoave} O 

augmento do consumo pela baTateza d'o producto, e esses· p:uocural'ão 
supprir as ne'cessidades dos mercados com productos convenientemente 
preparados, bai:ir:ando os llreços á suas necessidades e deixamdo, por 
assim ·gizer, o Brazil com as cartas' nas mãos, no seu gr:ande jogo de 
pTevi6'ão do fotUTo, anti-scientifica, sob o ponto de vista económic0. 

O proprio Sr. Alcindo Gua.nabara, que foi um dos que melhor 
trataram deste a·ssumpto, que foi quem o estudou em su~s variadíssimas 
faces, que computou, por assim dizer, todos os elementos a que · era 
indispensavel recorrer para esclarecel-o; o proprio Sr. Alcindo Gua-
nabara, que tratou do assumpto com proficiencia inegual·avel, citou 
o caso de Guatemala, para onde os preç0s do café fizera. a:cudiT eq>lo-
:radore.s alleinães, concentrando-Be alli enormes capitaes, e pi·oduzin-
do-se um incremento Qrodigicoso de plantações, dando .em resultado 
uma maio!' p·roducção, producção que esb.arrou deante da baixa dos 
preços, baixa que trouxe um prejuízo consi.deravel a todo·s os que ti-
nham empregado wus ca:Q_itaes, quer na .lavoum, quer na exploração 
industrial. 

Pois, senhores, o qu~ oeco1·reu em, Guatema:la não po·derá occ01Ter 
no Brnzil? 
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Não é <iriwil que, quando S. Paulo . tiver limitado, á força, por 
um decreto legislativo, a exportação dos seus cafés, para q_ue os preços 
aiugmentem pelo <lesequilibrio entre a o.fferta e a procura; · não é · crí-
vel .que a America Central ou outros ~aizes productores ·de ·café apro-
veitem-se dessas circuJll:stancias creadas pelo Estado de S. Paulo, á 
custa d·a liberdade cOrr$tÍtucional desta Nação e do· mesmo Estado, 
li custa .do ·direito de propriedade dos seus filho& e dos seus habitan-
tes para augmentarem suas producções e disputarem mercad-0s para 
o seu producto? 

Quem nos garante, Sr, Pre:sidente, que os elementos do calculo de 
S. Paulo são seguros? 

Ninguem, nem elle proprio. E a proya é qp.e cada governo daqueile 
Estrudo tem uma opinião. 

Um governo •affirma p_eremptoriamente que os sa,crificios feitos 
pelo Estado ·sãn sufficientes para solver as difficuld<ades da situação, 
limitando a urgencia de suas necessidades a uma pequena quantia que 
pede empresfa!da a União, proclamando dispensavel a que an.tes é 
considerada indi·spensa,,vel; e, o outro governo que succede áquelle 
affirma que agora é necessario liquid·ar os negocios feitos á custa de 
muito .dinheiro, para im.J2.edir ·que desabe sobre o mercado, em um 
momento dado, como um gran1de blóco de miserias, um rureolito amal .. 
diçoado, essa pilha de saccas de café, que foram ·armazenad:vs como 
stock para elevar e garantir o preço em alta. 

P:or ·que, •Sl'. Presidente, esses resultados que parecem a conse-
quencia de uma imprevidencia infantil? Por que? Porque, como muito 
judiciosa e intelligentement.e annunciou o Sr. Alcindo Guanabara, 
o .café não é um pro.dueto industrial cujo stock possa ser limitado a 
vontade. do productor, mas um producto agrícola que nesse pal'ticular 
zomba e illude todos os calcufos, escapando a todas 1as previsões e con-
sequentemente não se podendo argumentar oom relação ·a elle, ou 
applicar-lhe os rnciocinios ou princípios que com relação aos primei-
ros smtiram efféitos. 

Vej-amos o out110 l füdo da questão. 
Como é que influiu sobre o preço do café •a providencia adoptada 

pelo E stado de S. Paulo? 
Peço ao Senado que me releve do trabalho de ler o que está escri-

pt o. Mas já provei com documentos irrecusaveis, com estatisticas com-
merciaes, (quando me occupej do emprestimo de tres milhões) que 
antés da realização do Oonvenio de Ta,ubaté os preços do café com-
.Perrsavam perfeitamente ·as despezas da producção ; que mal comeÇa-
ram a rnalizar as compras feitas pelo E stado ·de S. Paulo, em nome 
das idéas triumphantes nó convenio, os preços cahir·am, e que na pro-
porção em que o Estado de S. Paulo alal'gou suas compras de modo a: 
poder preencher o numero de ·saccas <lo café que tinha a preoccupação 
de Tetirar do ip.ercado, os preços desceram, desceram francamente 1até 



- 294 

um m1mmo que nã·o podia mais nem repTesentar siquer uma compen-
sação ligeira dos gastos da pro·ducção. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - E assim é aggravado com a sobreta~a 
de cinco francos. 

O 1SR. BAR.ATA RIBEIRO - Todos esses factos, para não me estender 
mais nas considerações que esse assumpto suggere, todos esses factos 
indicam que a providencia adoptada pelo Estado de S. Paul.o foi um 
absurdo, posso repetir a phrase sem have·r nella offensa, porque foi 
dita pelo Dr. Serzedello e o Dr. Serzedel'lo pontifica nessa materia e, 
porque não dizel-o ~ foi díta ainda., pelo illustre relator c1a Oo1}unisão 
de Finanças do Senado, que tambem é pontifice em questões de finai:t- · 
ças. O Dr. Serzedello disse tudo muito clara e terminantemente, sem 
rodeios, e isso serviu-me muito, Sr. Presidente, porque eu t'tmh.o com 
S. Paulo as mais intimas •ligações; vivi lá desde tão moço que tenho 
ainda hoje saudades daquelles <lias de minha vi·da; tributo e ·sinto 
grande arrior por aquelle Estado; empenho, na solução de suas gran-
des questões, quer sociaes quer politicas, toda a alma do meu coração 
e todo o coração de minha .consciencia, e V. Ex. não póde imaginar 
com que magua ouvi murmurar que eu era um inimigo ·de S. Paulo 
porque tentara resistir a suas pretenções despoticas sob o ponto de 
vista político, e anti-scientificas, sob o ponto de vista economico. 

Eu inimigo de S. Paulo! Eu . que tenho ligada a S. Paulo· toda 
a minha famüia e alguns de seus membros vinculados a. elle ! Nem 
com'prehend·o como se possa ser inimigo de uma terra! Póde-se ser 
desaffecto do governo de S. Paulo e o maior de meus peccwdos tém 
sido se1· adversario de quasi todos os govern()s (h~lariJdade1); quem 
sabe, talvez a maior de minhas viTtudes. Mas, Sr. Presidente, V. Ex. 
não póde imaginar a minha magua, a minha dôr, ouvindo dizer que 
eu er:i. inimigo de S. Paulo, por pretende'r salval-o bn1;dandü-lhe nas 
ex:rransões da mais sincera amizade e -admiração : Abandona essa aven-
tura por.que ella vae conduzir-te á ruína! , 

Nesse particular, de duração dos periodos de sacrifícios da União, 
ouçamos o Sr. Dr. Serzedello Oorrêa (lendo): 

"Fe'lizmente pensa sabiamente o governo do Esta.do de S. P.aulo 
que deve definitivamente ultimar a operação, sem duvi·da convencido 
que continuar a empenhar mai9r somma de capitaes na valorização, 
augmentando o stock existente seria :a maior, mais teme·raria e louca 
dM ·aventm·as, desde que :g.ão se pódé contar em prazo curto, com -sa-· 
fras futuras reduzidas, e menos ainda com um accrescimo de consumo 
conveniente, além de que esse enorme stoclc .real e effectivo é um 
incommerisuravel fantasma a amedrontar toda e qualquer tentativa de 
aha de preços e uma força vigorosa a 'alimentar e nutr.ir a tendencia 
da especulação para baixa.". 

Do que se ouviu lêr, comprehende-se bem ser absurdo conti-
nuar a empenhar maior somma de capitaes na valorização e em 
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·augmentar o stock existente; ser·ia a nva,ior, a mais teme~ana e lowca 
d(J;S :aventV.ras, deisde que não se J1Óde contar em prazo certo com s-af'ras 
J'utur.as reditzúlas, e menos ainda com um accrescimo de\ con'!Yum,o 
convenien'te, a.lém ·de que este ~norme stock reJ,dl e effeciivo é um fan. 
taJsma a amedrontar toda e qualquer tentativa de alfa de preço, é um·a 
força a vigonar, ·a alimenta.r, a nutrir a tienclencia 'da especu·lação 
pará à baixa. 

EstaB palavras são 'ª synthese do que .acabei de dizer. Não pode-
mos co.kular sobre o valor numerico da producção, isto é, sobre o 
numero ele saccas das futuras colheita:s, porque não se trata de um 
product0 industrial, mas de um pr.od·ucto .agricola que escapa · ás noss•as 
previsões e, conseguintemente, contra o stock estrangeiro form.ado 
pela intervenção d'o Governo no Estado agirão, como incentivo da 
especulação, não os sfJoclcs ·das expo'rtações, ainda que limitmfas, mas 
os stocks rep.resentaidos gelos cafés que não :puderem ser exportàdos 
por e~ce·derem a-0s. limites dos calculos da exportação governamental.: 

Portanto, Sr. Prnsidente, antes e depois da: intervenção do Go- · 
verno no mercado de caJé, a situa.ção continúa a mesma, constituída 
pelos mesmos elementos, porque quem diz - stoclc - diz lastro d'a 
especulação, diz - incentivo á especulação - diz - suggestão .de 
lucros pela especulação, fazendo a alta e a baixa fo:rçaidas, e fantas-
ticas de mercadorias. 

Emquanto houver es.peculação sobre- o café, esta mercadoria não 
poderá ter preço remunerad-0r fixo, porque o vendedor do café co-
nhece tanto quanto eu, tanto quanto V. Ex., tanto quanto o P1'esi- -
dente da Repulfüca e o CoTpo Legislativo, qual a éxtensão do con-
®mo compensiador, e sabe que, si ha um stoc7c, não é porque o cone 
sumo esteja ·diminuindo, mas porque o preço alto o limita. 

Conti'!lúlo a sustentaT .que, era e é absurdo o que se pretende. 
E por pareceT-me faritastica a aspiração de S. Paulo, com os gastos 
actuaes da producção, augmentar o consumo d'o café, elevando-lhe 
o preço, já uma vez·· éOm'bati, combato-a agora e · c'Ombatel-a-hei 
sempre. 

Não ha, Sr. Presidente, na historia commercial e industrial do 
mundo inteiro, a respeito de toda,s as mernadorias, objectos de com-
1Iiercio, não ha, nunca houve caso em que se conseguisE'Q augmentar 
o consumo, augmentando o preço. · 

O alargamento do consumo da mercadorria depende do abaixa-
mento do preço. 

A razão por que na Europa se inventam todos os dias meios de · 
fabricar o café artificial é obvia, é elementar, é po·rque o café é caro, 
e é· caro pol'que o lav:rad·or brazileiro não se quer rnsolvel' a pr!Oduzil-o . 
barato. 
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Quando o café se vendia a 3$500 a arroba, elle chegou para cobrir 
todos os gastos da producção e para fazer o lastro enorme dessa grande 
riqueza nacional que constitue a grandeza do Brazil. 

Quando o café se vendeu a 3$500 a arroba, -bastou para fazer a 
opulenc:ia dos parti,cula.res e a opulencia dos govern-0s e, no em'tantQ, o 
consumo era muito mais limitado do que actualmente, e eis o facto que 
a observaçãe registra: depois o conS'llmo augmentou, duplicou, ou 
triplicou, talvez, mas o preço .do café elevou-se, e a industria começou 
a produzir o café artificial para ~upprir a procura dos que queriam 
café, ma.s não podiam compral-o caro. 

. Quando o café se vendeu 'ª 3$500 bastou para poder ser invocado, 
como a renda principal deste paiz, ser·rvindo de ponto de partida a 
todas as grandes reformas, sendo, por assim dizer, o ponto de partida 
e o de convergencia de totlas as aspirações. nacionae.s. 

Foi o café, Sr. Presidente, que abriu no R.eio das terras· virgens 
dos E stados que o produzem as estrad'.as de ferro que vão ter ao 
littoral, pondo-os em communicação· com os povos civilizados do 
mundo. · 

Foi o café nesta época o autor de todas as reformas commerciaes 
e industriaes que temos no nosso paiz; foi o café até o introduator, 
de mão forte, do systema metrico entre nós, e assim por deante. 

Pois bem. O café, na época a que me reporto, ve!lldia-se a 3$500 
a arroba. Apresentei ao Seu.ado contas de venda desta época que não. 
foram contest·adas; peço que me exonere do (\ever de reproduzil~as 
agora. 

Hontem clamava-se contra a exiguidade da producção; a crise 
da lavoura era constituida pelos limites da prod:ucção que, em con-
cursb com outros elementos a empobrecia. Hoje, clama-se contra a 
ruperproducção; p-,ara sahir de ti'l .situação, para vencer a crise de 
preços, ·annuncia-se urbi d orbe !J.Ue é necesaario que. º' Estado de 
S. Paulo não produza café ou que não expo;rte o que produzir; escapa, 
porém, aos arautos dos effeitoB ,desta pro:videncia uma circumstancia 
que me acode ao espirito, a seguinte: 

Si as con<lições com que agora emprestarem os 15. 000 . 000 de 
li;bl·as ao Estado de S. Paulo não obrigam a todos os Estrud'os da 
Federação Brazileirii; si todos os laVl'adores da Fede.ração Brazileira 
vão ficar collocados em posição econo·:i;n.ica e finançeira muito1 supe-
rior ao fazendeiro de S. Paulo, po1·que não os alcança a taxa de 
5 % ·sobre arroba, porque não os alcançam os impo·stos da exportação 
estadual daquelle Estado, pergunto : quem impeÇle que o Estado d'o 
Espírito Santo, que já tem parte ·de ·sua renda representa-O.a por 
café; quem impede que o Estaido do Ceará, que tem o excellente café 
Maragogipe, que, em exposições mundiae:s, tem colhido os premios mais 
elevados para os seus agricultores; quem impede que o Estado da 
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Bahia, qne já conta café entre os generos mais importantes 'da sua 
exportação, o cultivem e se aproveitem das condições do Estado de 
S. Paulo, p_ara atirar ao mel'cado, pelo p1~ço que lhe conviel', o café, 
producto do seu só:lo, tornando mais afflictiva a: situação de S. Paulo 
e mais insoluvel o oou problema economic'O e financeiro, por que, fi-
nalmente, não os alcança o limite imposto• á exportação? 

Encara·da por est·a face, a pretenção daquelle Estado, será inde-
fensavel. 

S. Paulo, sacrifican,do .sua libe·rd1ade, a'lterando na sua essencia. 
constituciona'l o direito de pro'priedaide, não conseguirá realizar o 
seu intento. 

N as aras do interesse material deá.xará offerece·r-se em holocausto 
os elevados direitos que lhe dão a feição de um povo livre, e, depois 
de tão grande sacrificio, ficará peor do que antes - pobre e des-
honrndo. 

Ha uma outra phase da questão, quando não baste esta. 
Em que repousa o endosso da União? Na presumpção de que 

S. Paulo, honrando a sua palavra e seus comprom:i.ssos, reparará sua 
divid:a, fazendo todo o serviço de jmós e capitaes deste emprestimo. 

Pois bem, Sr. Presidente, para isto a União estabelece condições. 
Reco1,do-me ·de que, não ha muito tempo, pedi ao Senado Federal 

a interpretação dos textos e pl'incipios do nosso <limito publico que, 
como taes, obrigam a todos os membros da Federação. · 

Não 0sei si V. Ex., .Sr. 1Presidente, presidiu a sessã:o a que me 
refiro; mas, si não a pmsidiu, havi·a de ter quem lhe informa.gse que 
nesse dia como que se operou aqui um phenomeno subterraneo for-
midavel; .sentiu-se tremer •a terra debaixo dos pés, e a todos pareceu 
que ella se ia ·abrir em largas fenda:s em que eu me subvertesse com 
a minha fatal idéa. De toda a parte partiram exclamações interjecti-
vas, com 'ª admiração profunda por haver pretendido eu intervir no 
regímen dos Estaidos, exigindo que o Senado declarasse quaes eram os 
principias constitucionaes que a todos obrigavam. 

Agora, Sr. Pres~dente., com uma simplicidade que não sei com 
que comparar, parecendo até que se trata de assumpto ventilaido em 
uma assembléa camararia, tendo por fim discutir questões de somenos 
valor; agora nós vamos votar a lei que •autoriza a Federação a inter-
vir em um Estado, naqui'llo que elle possa ter de mais pertinente, de 
mais intimo á sua vida constitucional 

Pois que, ST. Presidente, haverá, em todo o mundo, questão m1ais 
importante do que aquella que se prenide á decretação ·de impostos~ 

Não foi outra a que determinou a desaggregação da:s colonias 
inglezas que constituem hoje esta extraordínaria potestaide que se 
denomina E·stwdos Unidos da America do Norte. 

Não foi oütra a q11e fez explodir o grito de revolução confunidido 
àom o som do chronome·tro que se movia ao raio do sol, na França. 
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Por toda a parte, Sr. Preside'Ilte, o imposto. é a mais grave das 
cogitações dos parlamentos. Não ha constituição liberal que não os 
considere como o mais grave dos interes.ses do povo, d1and'o-lhe o 
direito de intervir diTectamente na sua decretação. 

No emtanto, agora, a União Brazile,im, que proclama pela :sina 
Constituição que cada Estado se regerá pela Constituição e leis que 
aJdoptar; a União Brazileira, que deve presumir que a Constituição 
d-0 Estado de S. Paulo delibera sobre os modos de taxação dos im-
postos que deve cobrar d'o povo, regulada peleis seus representantes; 
a União Brazileira, que de~ saber de tudo isto, Sr. Presidente, com 
uma sem cerimonia que parece estaT legislando para um poiv·o ven~ 
cido a quem póde impôr, com direitos de vencedior, os excessos de 
sua vontade; a União Brazileira, com uma sem cerimonia que· parece 
e1:1ta1· legislando para um paiz de escravos, com o modo bl'usco ··com 
que os antigos senhores entravam nas senzalas para intima'l:-lhes· o 
cumprimento -de regras e conducta ·que deviam acfopta·r, de mo·do a 
significar-lhes a profunda humilhação que lhes infligiam; a Federação 
Brlazileira entra no Estado de S. P.aulo e., autorita:riamente, lhe · diz: · 
de hoje em deante não tefüles o direitó de tocar na taxa de cinco 
fr.anco.s com que gravastes a VOSS'a população agrícola, que empo-
brecestes, porque esta é a _garantia .do dinheiro que vos empresto para 
fingirdes de rico ! 

Vêde bem! De hoje em. deani;e não tendes o direito ·de diminuir 
esse imposto, nem o de. alter.al-o", .porque isto constitu<') a minha garan-
tia, representa o vosso supremo recurso 1para o pagamento elo que 
me deveis. 

Podeis, si quizerdes, para as vossas despezas e para as neces.si-
dades das vossas funcções políticas e -sociaes, alterar os voss·os impos-
to de exportação, augmental-os ·ou diminuil-os a vosso graJdo; mas 
nesse· imposto de 5 ~lo não, porqµe esse é meu, esse mé pertence, é a 
garantia de que não sereis ca.foteiros ! 

E sou eu quem insuha o Estado de S. Paulo, arrogand·o-lhe a 
União a mais feroz das injurias; invadind'o o limite de sua auto.ri-
dade constitucional, naquiHo «J.Ue a:quelle Estado deve ter de mais 
elevaido, ele mais puroJ de mais sagrado - o direito de se governar, 
o direito ·que a revo'lução de 1889 out01·gou a todos os Estados da 
Federação Brazileira. A União intervém na sua vida intima, traça-
lhe normas de conducta ri ara limit ar o seu · direito de taxação de im-
postos. E a Uni.ão Brazileira faz isto como quem de manhã se levanta, 
e saboreia uma taça de c-af é ao murmurio <ias vo·zes que pToclamam 
que o Estado de S. Paulo é um Estado livre na FedeTação B'razileirn 
e que produz muito café para fazer com elle tres quartas partes da 
riqueza da Nação! 
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Mas, pergunto eu: a outra qua1·ta parte dessa riqu~za tão fal: 
lada, quem a faz? Será o· acaso, a p1,odigiosa e espontanea fertilidade 
das terras do -Brazil, a Divina Providencia? 

Não;. ê o lav-rador de assucar, q~e abandonal'am ás suas proprias 
forças, no que se fez muito hem; é o expoTta-dor de cacáo, que con· 
<lemnarnos a lavrar a terra e rngal-a, com 6 su:or do seu rosto, para 
saber quanto lhe custa plantm· e colher; quem a faz são os planta-
dores de fumo que, por incuria do Governo ,deste paiz, pe'.l:deram o 
monopolio deste pro-dueto, e hoje vivem expostos á concurrencia in-
grata de um producto de menor preço, de outros paizes do mlmdo; 
quem a faz é o plantador de algodão e poT ultimo são esses explora-
dorns de novos mundos, _que estão sepultados nas terras invias da 
Amazonia, minas inexhauriveis de thesouros ainda innominados; lá, 
onde se vêem caravanas perdidas de homens que affrontam as iras do 
tempo e a insalubTidade daquellas regiões desconhecidas, para colher 
d-a natureza viTgem o pToducto espontaneo daquelfas terras, que- en-
tregam ao commercio do mundo, para enriquecer a N·ação que os 
abandona aos azarns i11clementes -da morte.! 

Para estes pioneiros da terra nov-a, desbrav&dores dos mundos 
desconhecidos, não ha siquer um apoio, um conforto, um grito de 
animação! . 

Não. A elles falla sómente a voz da miseria que lhes segred:a: 
Vós sois dizimados pela fome. Deante de vós 'abre-se uma unica es;pe,-
rança . --:- dar a vida em holocausto á Patria, enriquecendo-a com o 
suçir elos vossos rostos, cimentando sua grandeza com a carne de vos-
sos corpos. Si, quando voltairdes, a familia estiver reduzida, e famin-
tos os membrns restantes; si, quand-o voltardes, desconhecerdes o 
vosso lar, por: não encontrardes !nais a esposa, substituida pela mu-
lher prost ituída., recuando deante da n:i.iseria que lhe impoz a ren-
dição; si não encontrardes o encanto dos filhos; si o lar é a familia 
tiverem desappa1'ecido, consolae-vos: os cofres de -S. Paulo regorgitam 
á custa do vosso suor; -os stocks -do café se avo1umam e se ma.ntlêm 
de pê empilhados, graças aos milhões para os quaes concor1-eis com o 
vosso trabalho! Ficae satisfeitos porque é a Nação que tem O. mono-
polio do café; o paiz vive delle'! 

Esse monopolio é uma fantasia, é o tronco em que a Nação 
padece as torturas do seu descuid'o; mas, e-mfim, esse monoipolio é 
uma gloTia e ' -eleve vos consolar a certeza de que todos vó;i outroi;i 
morreis para que esse monopolio se conserve como fogo acceso 
nas aras da corclíalidade nacional! 

Senhores, não penso assim. Acredito que o maior serviço que 
se póde fazer a S. Pau'1o é liqui;dar, mas liquidar liquidando os sews 
compromissos; é obrigal-o a liqui,dar as loucas trans-acções em que 
empenhou os seus creditos e os seus haveres. Penso que o maior 
serviço que se póde fazer a S. P.aulo é obrigal-o a retroceder do 
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caminho em que vae; é obrigal-o a comprehender que o·s tempos 
mudam e nós devemos mudai· com elles; é obrigal-o a comprehender 
que. o seu grande mal, as suas , grandes dif ficuldade,s resultam de nã'o 
querer pensar rua necessidade de regular o preço da venldia !pelo 
preço da producção, e que, emquanto esta reforma profunda não se 
dpernr na vida da agricultura paulista, ella não ter á resolvido nem 
-0 problema d!a producção, nem o do· commercio. 

Sen_hores, citam-se to.dos os dias, e ainda agora, a pl'Oposito 
desta discussão citaram-·se resoluções tomadas po·r negociantes e pro-
ductores a respeito de certos productos industriaes, no pensamento de 
agir sobre a offerta paTa estimular a procur:a. 

E' verdade; tem-·se feito isso em toda a parte do mundo e em 
todas ·as épocas: são os movi·mento.s conhecidos pelos nomes de tridts, 
syndicatos, etc., mas isto em toda a parte se faz á custa dos produ-

. ctores. 
Cita-se· o que se fez com relação a.o algodão. Mas com relação ao 

a1godão, foram os productores que se uniram para retirar do mer-
cado um certo .numero de s·acca::; de alg~dão., e combinaram entre si 
retel-as, até obrigarem o consumidor a augmentar o preço. da compra 
de modo a compensar o preç.o da prod~cção. 

R aTo é ver-se o Governo como agen.te de trusts, syndicatos, etc. 
E·' certo que os governos teem emprestado A bancos que se con-

stituem intermediarios dessas transacções, mas não é menos certo que 
esses bancos representam, não os syndicatos, · não os corners, não os 
tr1ASts, mas os seus proprios interesses bancarios e é nessa qualidade 
que contractam com os productores ou industriaes, sob a animação 
.dos governos. 

No Brazil esta questão da ·crise do café está perfeitamente estu-
dada, e S. Paulo nã9 lhe traz uma unica palavra de esclarecimento. 

E' para notar o seguinte facto: em 1869, Schnofer, na Allema-
nha, e Morning, na AmeTica do Norte, estudando as· questões do 
café do Brazil, affirmavam que o consumo dependia exclusivamente 
do agricultor brazileiro, de que este promovesse o augmento de sua 
producção, de , modo· a co1Tesponder ás necessidades do con.sumo e 
mais tarde Schouffler, quando se pronunciou sobre a critte dos preços, 
aconselhav-a n<? Brazil que, por nenhum modo, tentasse levantar o 
preço do café á custa de capitaes., .porque o capital do mundo inteiTo 
seria pouco para satisfazer ·as loucuras d'e tal pretenção e p·ara pre-
encher a voragem de tal abysmo. 

Que, com effeito, ª' P.roducção do Brazil não· chega para o con-
sumo mm1dial, provam-ThO•S as estatísticas: o Brazil l~vou 40 annos, 
até que a sua producção, que el·a de quatro ou cinco m:llhões de saccas, 
chegasse a 14.000.000 ou 15 . 000.000. 



\ 
1 
\ - 301-

Em um momento dado, essa prod'ucção augmentou e tomou um 

\ 
incremento excessivo. 

, Não penso que valha a pena repetir esses ·dados. Para mim, a 
\ questão em litígio não se l'esolve po,r es,tatisticas de producção nem 
\ de consumo. Pouco importa saber si ha ou não: superproducção, si 

\

a cl'Íse é industrial, agrícola ou commercial; o que se sabe basta 
para a s.oluÇãO do problema, e o que se sabe é que a producção 
~o café brazileiro é inferior ao consumo mundial, e que, 
ho emtmito; o lavrador brazileiro não póde vender o seu producto 
porque o preço venal é inferior ·aos gastos de producção, é o que se 
di~ . Os elementos de decisão nesta questão são, pol'tanto, claros, per-
feitamente decisÍiVOS e incisivos. 

: No Brnzi'l já se tentou l').Ugmentar o consumo do café por meio 
de lryndicatos, po1· meio da especulação, processo agora tentado pelo 
Estado de S. Paulo. Todos elles fracassaram, to.dos produziram os 
mais desastrados resultados. 

\ Que vem ao caso que o Brazil produza muito? Que vem ao caso 
que o Estado de S. Paulo produza a maioT parte? 

Que impo;rta que o Estado de S. Paulo contribua com as tres 
quartas partes, com meia parte ou com ·a totalidade dos nossos 01-ça-
m@tos? Isto não justificará o sacrificio da Nação em seu beneficio. 

A questão é a seguinte : 
Em boa sciencia _se ]_)Óde admittir que o Governo force a elevia-

ção do preço de uma mercacl'oria que não é de primeira necessidade? 
Na pratica, semelhante conselho ·poderia ser adoptado? 
Ha poucos dias li, e vou repetir, dando a responsabilidade a 

quem escreveu a noticia, que o eminente professor Enrico Ferri disse 
que o café era destinado a substituir o alcool. 

Isto é erro gravíssimo e não creio que o emerito professor tenha 
emittido semelhante conceito. Si o emittiu, isto correrá por conta 
do illust.Te scientista, ao lado <le outros erros co·mmettidos po•r elle 
na sua propaganda revolucionaria-socialista. 

O café não pód'e ser o succedaneo. do alcool, pela meEma razão 
que o alcool jámais substituirá o café. 

O abuso do alcool é uma molestia, é a dipsomania, produz gra-
víssimos effeitos, começando por deprimiT o caracter. O café tem ou-
tras virtudes, si bem que o seu abuso traga tambem profundas des-
ordens no organismo. Esperar que o café substitua o alcool dos vicia-
dos e que desse modo se augmentB o consumo, é uma utopia. 

O café, Sr. Presidente, ha de entrar nos habitos dos povos como utna bebida suggestiva !!_elo paladar e por umas ta.ntas quaJidades 
gernes, psychologicas que o coilocam entre os alimentos estimaveis e 
necessarios á organ~zação higida. Mas, para isto, o que é necess,al'Ío , 
é que o café seja barato. Não é preciso ·sahir-se do Brazil para saber 
que até nesta Capita'! não se bebe café l 
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Estou falland'o, Sr. Presidente, a homens representantes de Esta-
dos e que poderão ·dizer si e13tou ou não dizendo a verdade, 

· No E'stado de S. Paµlo, por exemplo, a não ser no centr.o de sua / 
capital; não se bebe «}afé; bebe-se qualquer cousa, uma beberagem I 

·repugna-nte, mas não café. E '' justamente o que succede nesta Capital. 1 
Da rua do Ouvidor, áquem e •além, . pa1'a o sul e pa:r.a o norte, / 

para · léste e para. oéste, não se bebe ~a:ié; bebe-se cevada com, café, á~ 
vezes :~wad·~ puran;iente, qu_ai:~o na.o ~uccede beber-se cafe de, Pf 
de cafe, ·cafe extrah1do do po Jª destitmdo de todas- as suas quahdf-
dies pelas depurações por que passt!_ nos grar~des botequins. j 

O Srt. BEZERRIL FoNTENELLJ<J - Café de café. ( · 
O Sn. BARATA RIBEIRO - Café de café, diz muito bem V. Ex. 
Pois bem, Sr. Prnsidente, si isto ·ac0ntece na terra do café, ima-

gine-se o que não acontecerá nas cid'ades onde erle tem de entra~ á 
força, .sem abai1mment0 ·de preços! · \ 

Não é ver.dade, Sr. Presidente, porque não ha vel'd:ade contra 
verdade, que a baixa ·de preços não opere o augmento do cousumo. 1 · 

Em toda a parte a baixa do preço apl"oveita ao explarador do 
oafé. Basta ver o que a.conteceu na França. ' 

Por tres veres o Governo Brazileiro ·obteve do da França redu-
cção no imposto sobre o consumo do· café, e po1· tres vezes' a 
Frariça consignou em seus orçamento$ essa reducção. Po1' tres veze~ 
tambem a FranÇa alt.erou aquella resolução porque chegou á conclu-
são de que, tendo prejudicado consideravelmente seus orçanHmtos, não 
havia conseguido vantagem pa-rt\ a Nação amiga - o · Brazil. 

Por que~ 
A l'azão é obvia. 
Porque, Sr. Pr<esi<!l.ente, o .café tem s'toclc, e o sfocl;; é a base das 

especulações para alta ou para baixa. Os grandes compradores. de café 
vendem aos retalhistas em grosso, si assim se póde dize·r, por um 
certo e determinado preço; o Tetalhist·a ou subdivide a rua merca-
dor~a sem fazer entra1· em conta as vantagens d0 preç.o por que real-
mente -a comiprou, porque. o es.peculador, 10 dono do stock, é que o 
graldua na propo1·ção de seus interesses; o vendedor faz mínima diffe-
rença ao retalhista que, por ·sua vez, não faz figurar na ven.d·a a 
baixa, primeiro pa1•a não diminuiu.· o lucro ; segµndo ~ paTa não 
e'Star a to-do . momento a ·dar satisfações a:os. seus freguezes sobre a 
baixa ·ou alta dos pTeços. 

Não é preciso o.ffe1;ecer outro exemplo; basta o seguinte: qu·awdo 
o café esteve a 2$ o kilo, to.dos nós pagavamos a cane·quinha de café, 
como se diz nos botequins, a 100 réis. Hoje, que o café baixou a 1$ 
o kilo, nós continuamos -a pagar a canequinha a 100 réis, e ninguem 
se lembrou de perguntar por que não baixavam o pTeço da; merca~ 

j 
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do ria a retalho, pondo-o em relação · com o preço da mercadoria E)In 
grosso. 

Quando, porém, não houver stock de café; .quando o Estado de 
S. Paulo deixar em plena liberdade ·0 seu agri·cultor, e, tendo reduzido 
o custo da producção, puder atirar grande·s massas de café nos mer-
cados por ba,ixo preço, ha de influir sobre os preços de compra po·r-
que duplicará, triplicará ou decuplicará o consumo e. lucrará nesta 
pMporção. Hoje as reducções de preço que os grandes comprado·res 
obtêm · nos mercados prod).l,ctores ·desa.pparecem nas riquezas colossaes 
que a,dquirem os inte1·1midiarios, graças á especulação; quand'o o café 
baixar de preço sem arruinar o agricultor, -antes garantindo-lhe lar-
gas compensações do trabalho, deixará -de excitar o .appetite ·<1a espe-
culação, se imporá pelo preço aos que hoje pelo preço .o recusam, 
to11.iar-~- ha uma Bebida universal. Desse dia em dea:nte o café ha 
die por tal modo vencer os mercados que ha de fazer desfallecer o 
especulador, e esse voltará os olhos para outros horizontes onde divise 
maior mésse de vantagens. E é isso que S. Paulo dieve fazer. 

Occor-re~me de momento um exemplo que é realmente suggestivo. 
Nos Estados Unidos houve um momento de crise agrícola, que sug-
geriu aos lavradores a idéa · de p1antfü• milho. Plantaram-n'o em tal 
quantidade e tal quantidade elle produziu que encheu os mercados 
do mundo inteiro. Tal ei"a o preço da p'roducçã.o que :deu ensejo a se 
vender milho aqui no porto de Santos a 2$ o alqueire. Pois bem, essa 
enorme . prodUCÇ,ãO pToduzÍu fortunas ·colossaes, maiores em Um annO 
ao que as que re·alizaram na Província de S. Paulo agricultores que 
passamm a vida inteira, ·de geração em geração, lavrando a tena 
com o esforço dos immensos braços baratos, que as cultivavam; essas 
fortunas, que se multiplicaram, foram o incentivo a capitaes e lavra-
dlores e, por tal modo se alargou o plantio do milho que produziu a 
crise de fortunas colossaes, crise tão grande como poderia ser a crise 
do petroleo. 

Pois bem, aquelle povo, fadado para ser negociante, lembrou-se 
de crear nma derivação para a sua enorme producção de milho e fez 
a cria.ção cl'o porco. O . lavrado-r americano começou a criar o porco; 
os mercados de productos desse animal rehabilitaram as fortunas 
sacrificadas no plantio do milho, e ameaçadas. 

E nós não temos capacidade para solver uma crise, que não se 
par(>ce em naida com aquella, que era uma crise n~cionaJ, po·rque o 
milho se plantava ·do extremo Norte ao extremo Sul daquella grande 
Nação. 

Não temos meios de sahir desta difficuldade senão com dinheiro 
emprestado e com a humilhação enorme de nos ser dictada a lei do 
emprestimo por um povo absolutamente extranho aos nossos inter-

' ' e-sses. 1'' ~ ! . t : . ~· ! 
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Affirmo que a lei que se vae votar nos foi dictada pelos capita-
lista:s europeus; garanto· que um dos artigos desta lei é cópia fiel da 
imposição de um prestamista estrangeiro; e garanto, porque ella 
figura em um dos telegrammas pass·ados para cá. 

Sr. Presidente, a difficuldade de S. Paulo não é passag-eira. São 
Paulo não resolverá a crise com e"Ste emprestimo. Dos 15 milhõe·s, 
12 milhões já elle- os tem empregados, sobram-lhe, ·quando muito, 
3. milhões, sem contar com desipczas, que não dão nem para comprar · 
metade do stoclc que e'lle hoje conside·ra indispensavel retirar dos 
mercados de venda, para manter o preço em alta, aspiração que nunca 
conooguiu realizar. 

Demonstrarei, com os :d·ad.os estatisticos que ha pouco recordei, 
que durante o periodo da compra de café por paTte do Estado de 
S. Paulo os p.reço·s desceTam a um nivel a que não havi·am attingid~ 
antes. Portanto, o sacrificio, <;UJ-e se exige da União, é in;util, preju-
dicial ao :Qroprio Esta.do de S. Paulo, que desejo ·salvar, e o <lesiejo 
de todo o comção. 

Si o illustre relator .da Oommissão quer emendar o art. 1° da 
lei, que i·elatou, conte com o meu voto; isto é, se quizer emendal-o 
no sentido de resgatar · a União os compromiss0is de S. P1aulo para 
pôr termo completamente a esta loucura da valoTização do café. 

Mande o Go·verno, por intermedio dos seus Tepresentantes na 
Europa, atirar o café, que está depositado em diversas praças, de 
granàes nações que o não conhecem corrio a ~ussia, o Japão, a Ingla-
terra e a China, a preço vil, para que todo o mundo, beba e S'aii.iba 
que ha um paiz que é capaz de produzir café ·a baix-0 preço para 
satisfazer as exquisitices do paladar .mais exigente, e corresponder 
ás necessidades' do oTganism-0, as mais respeit·aveis para a vida dyna-
mica e estática. 

· Quanto ao Estado de S. Paulo, faço votos para que a.ceeite a 
lição subscripta pelo seu digno . representante, cujo nome peço licença 
respeitosamente para dec'linar, o Sr. Francisco Glyce'l'Ío. 

Eu, sem talento e irnstrucção, porém com grande desejo de deixar 
por occasião da minha morte alguma cous·a boa feita a este paiz e 
que lhe aprov13ite; eu, que em toda a minha vida sempre poosei que 
o problema ·da salvação de S. Paulo, pela qual clamava desd.e 1878, 
estou convencido que o problema da riqueza agrícola do café depende 
da divisão da prbpried.ade, isto é, da reorg·anização do trabalho. 

E' necessal'io que S. Paulo se lembre que a terra inculta é o 
cancro que o devora; é necessar.io que S. Paulo ·se lembre qu.e entre o 
negro que trabalhava de graça, e o europeu que lhe vae lavrar a 
terra, para tirar de'lla o lucro com ·que acene á familia, leguas dis-
tantes, com um futuro melhor, está a ambição que ·os iguala, e que 
·é indispensave!, para ter no trabalhador um companheiro de todos 
os momentos, uma actividade correspondente ás instantes nece·s'sida·-
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des de ~adac d-ia, garantir-lhe lucros que lhe excitem a ambição, para 
que reSignado supporte os golpes com que a desgraça o ferir. 

Imagine-se, com esse ideal arra igado no meu espírito, com essa 
convicção entranhada na minha consciencia, a grande alegria que 
tive ao ler o parecer da nobre Commissão de Finanças do Serrado, 
suhscripto pelo meu illustT,e amigo e antigo companheiro <le cogi.ta-
ções politic.as, dig:no representante de S. Paulo. -

No parecer sobre o Orçamento Geral da Receita, ·a CornnÍissão 
de -Finança,s do Senado enfrentou a questão da vacillação das nossas 
renda.s discutindo a influencia da baixa dos preços do café e da bor-
racha e diz (Zendo ) : 

".Affirma-se mais ou menos geralmente que a baixa dos preços 
da borracha e do café é um problema pura.ruente commercial. Ao 
menos _é essa a opinião dominante entre os interessadas, ligados mais 
directamente á producção; que a especulação se. apodera dos mer-
ca-d'os e não permitte á offe-rta e á procura o exercício livre da sua 
a.c.ção. Quanto á borracha, é opinião manifesta.d:a recentemente pelo 
governo do Pará, em sua importante mensagem deste a:nno (pags:. 7 
a 23). Em relação ao café, é sabido que nesse presupposto é que antes 
de tudo assentou o plano :da valorização. 

"Entretanto, tambem ha quem attribua essa baixa á superpro-
ducção, ·aliás no que diz respeito ao café, demonstrada pelos conside-
raveís stoclcs ·dessa mercadoria que ·a acreditada eistatistica de Laneu-
ville avalia ainda, em 1 de outubro ultimo, em 15 .154. 000 swccas (Le 
Café, 2 octobre 1908). Tambem neste as:pecto da ·questão o pl·ano da 
valorização do café encontra apoio, entendendo-se que -com elle se 
regulariza a offerta sem oppressão do mercado. 

"Sem entrar na questão da cri.se da borracha, é licito acreditar, 
quanfo á do café, que não se trata tão sómente de um pToblema 
co·mmer cial, sinão de uma _pertmhação mais grave, interessando á 
propria organização c1a propriedade agricoh." 

Quem diz isso não sou eu. Peço pelo amor de Deus aos Srs. Sena-
dores que reparem que eu aqui não sou escriptor, sou ledor. 

Quem di z não sou eu : são as figuras mais proeminentes do Sanado. 
São os Srs. Presidente, Francisco Glycerio, Alvaro Machado, Fran-
cisco Sá, Lauro Müller, Joaquim de Souza e Urban-0 Santo-s-. E note-se 
que quem relata este parecer é, nada mais, nada menos, que o S-r. Se-
nador TTrbano Santos, este no1:ne querido d·o Estado do Maranhão_. 
e respeitado por todo o Senado Brazileiro. E' esse homem que no 
Senado da Republica, na qualidade de membro da Oommissão de 
Finanças, relata este parecer e,, ao mesmo tempo, o pa.recer relativo 
á proposição da Camara sobre os 15 milhões este1•linos. 

E nã.o foi poT outra r azão, Sr. Presidente, senão por esta, que 
&. Ex. teve o maximo cuidado de, ao elaborar seu parecer, estabelecer 
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premissas geraes, como se escrevesse o prefacio '.de Ull). livro .de versos. 
(Riso.) 

S. Ex. discute sobre o thema geral das crises conuneTCiaes· e 
indnstriaes e termina aconselhamlo que a União empTeste a S. P.aulo 
15 milhões esterlinos. . 

Oontinúa o parecer (lendo): ªSem entrar nà questão da crise 
d'a borracha, é licito acreditar, quanto á do càfé, que não se trata 
tão ·sómente de um problema commercial, senão de uma perturbação 
mais grave, interessando a propria organização da propri-e~ade agric 
co'la ... " 

E depois disto aconselha ao Senado que empreste 15 milhões, 
que se destinarão a agenciar stocks . . . · 

O SR. URBANO SANTOS - .A. Commis.são disse: para dar tempo ao 
Estado de S. Paulo a resolver definiti:vamente a crise. 

O SR. BARATA RrnEmo - Já citei as palavr.as do Sr . .A.1cinido 
Guanabant, que declarou não assumir a ni.sponsabilidade, e que nin-
guem a poderá assumir, de dizer por quanto tempo te1·-se-ha . . de repe-
tir esta transacção para manter a resistencia com que o Estado de 
S. Paulo pretende resolver as diffim:lldades de sua situação. commer-
cial e financeira. · 

O Sn. URBANO SANTOS - Este foi o ponto ·de vista do Sr . .A.lcindo 
Guanabara, mas não o da Comrnissão de Finanças do Senado. 

O SR. BARATA RrnEm0 - :Foi o ponto de vista do Sr . .A.lcindo 
GuanabaTa, fundado nas experiencias, nas observações e nos factos 
que elle proprio estudou. 

E quaes são estes factos, Sr. Presidente? 
São os seguintes: 
Quando o convenio nos bateu á porta, trazia adeànte de si a pala-

vra autorizada do Sr. Dr. David Campista, homem cuja competencia 
não se póde pôr em duvid·a, e cujo talento e illusitração constituem 
títulos que o recommendam ao paiz inteiro, e S. Ex. affirma,va que 
os Estado·s convencionalistas só pediam ao Governo da União que 
lhes gara.ntiHse a opevação, o que não lhe traria o sacrifici10: de um 
vintem. Eis suas proprias palavras: 

"Antes de tudo devo ponderar como já tive · occasião <le fazeT, 
que a medida Holicitada pelos Estados contracta;ntes é simplesmente 
uma fonnalidade legal da approvação do convenio, nadla exigindo da 
União, como sacrificio, nem como acção directa ou ·auxilio de qual-
quer 01·dem." 

O Sr. Dr. Augusto Ramos, o propbeta.. . . propheta, digo mal, o 
evangelizador da · yalorização cfo café, declarou: eis suas propr'Í.ais 
palavras (lendo) : 

"Graças á extraordinaria capacidade productora que possuímos, 
teríamos a necessi·dade de esperar 8 a 10 longos annos para o restabe-
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lecimento do equilibrio entre a offerta e ·a procura, mesmo na vigen-
cfa das duas leis paulistas da limitação cultaral e da retenção ou · 
eliminação dos cafés baixos. 

P.o~co depois, Sr. Presidente, o Esta:do de S. Paulo veiu pedir 
á Unfao a bag-atella de tres milhões esterlinos. 

Tanto os e1ementos de decisão não são seguros, que o Preside.nte 
do Estado declarou ao Sr. Presidente da Republica.: 

"Com e-sse sacTificio que o Estado acaba de fazer, eu penso que 
não será mais necessario recorrer a:o emprestimo de 15 milhões de 
libras esterl'.inas de que se tinha fallado: basta o empresti·mo de tres 
milhões.'·' · 

Portanto, quaes foram os dados em que a Commissão de Finanças 
do · Senado repousou o seu juízo? Na observação do que se passa no 
paiz? Não; essa é absolutamente falha . Na obseTVação do que se 
passa no estrangeiro, com relação a outros productos• commerCÍ'ae.s 
e i:adustriaes? Não; porque esta protesta contra semelhante resul-
t&do. 

De modo que a Commissão ha de me pernúftiT dizer que as suas 
conclusões foram inteiramente gratuitas; ella inspirou-se em motivos 
analogos aos que já a tinliam inspirado com. r élação ao eniprestimo 
de tres milhões ao mesmo Estado de S. Paulo. · 

O honrndo Senador arrastou-me a essas di'vagações, tendentes a 
demoil!strar que n_ão ha base em que se assente juizo segUTo sobre . a 
extensão dos sacrifícios que Sle imporá á Nação pelo caminho que 
ella envered'ou. Continuemos a leitura interrompi d.a. (lendo) : 

".Seip. e~trar na questão da crise d'.a; borrach·a, é licito acreditar, 
quanto á ·do café, que não se trata tão sómente de um problema .com-
mercia1, senão ·à.e uma perturbação mais grave, interessando á pro-
pria organização da propriedade agrícola e que vem minando a força 
da 1'avouva caféefra, desde a emancipação dos escravos. Afigura-se 
uma situação igual á que ·se deparou no sul dos Estados Unidos á 
lavoura do alg.odão; depois da guerra da secessão. Eis. como a respeito 
se exprime um escriptor tecente: 

"Depois, como ante's da gu.ei'ra, a imm.igração européa não .se 
ext\)ndeu pelos estados do sul. Ella permaneceu no noirte, attra-
hida pelo desenvolvimento agrícola do oeste, ou retida pela actividade 
industrial dos Estados do nordeste. Incapazes de vender suas terras, 
os plantadores ensaiaram primeiramente alugar os seUJs antigos es-
cravos, mas, não possuindo dinh.efro disponível para pagar os salarios, 
os trabalhadores recebiam. rações em genero, que os corretores adean-
tavam aos plantàdores, até depois da colheita, épóca em que estes 

' pagavam, os sadarios pactúados em especie e liquidavam as suas contas. 
Este system.a foi depressa abaudonwdo: o negro não trabalhava sánão 
irregularmente; ·auséntavam-se muitas vezes no momento em que sua 
prese.nça se tornava mais necessaria; a pel'da resrulta·nte disso recahia 
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inteira sobre o plantador. O antigo sysfoma JJas grandes plantações 
não er'.a mrús possivel. " 

E' o que mata S. Paulo, é o latifundio. 
"A baixa do valor das terras1, que ·de 1860 a 18'70 foi de mais de 

40 %, deu ensejo a-0 apparecimento de uma classe nova de pequenos 
adqTuirentes. Os "pobres brancos" poor whrit'es, que .durante o .regimen 
da escravidão não haviam tido accesso á propriedade rural, aproveita-
ram estes baixos preços para se tornarem p1'oprietaTios. 

"Em alguns annos fez-se de maneira muito natural uma transfor-
mação radical no sul: os antigos tatifundiois des'appMe:c'eriam para ceder 
o ~agar á p~qwena proprrieillade. O numero das hei,dades de extensão in-
ferior a 100 acres pasisou nos Estados algodoeiros de 333. 058, em 1860, 
a 51'7 .1'78, em 18'70, e a extensão média das mesmas, que em 1850 era 
de 404 acres, em 1860 ·de 401, ficou em 18'70 reduzida a 229 acres. 
Alguns negrC:Js tambem se tornaram proprietarios, mas elles tiveram 
apenas pe·quena participação neste movimento agrario. Depois do mal,.. 
logro do salariado, experiment-ou-se o systema de arrendamento: este 

· nã·o foi mais feliz. A solução foi encontrada na adopção do systema 
de parceria. O parceiro negro, que fornecia seus uteJisili·os, seus re-
cursos, seus animaes, recebia ·dous terços e algumas vezes tres quartos 
da colheita. Si elle s:ó forne·cia ·O custeio, a parte, que lhe competia, 
não excedia, em geral, á metade. (A. Viallate, L' I nàJwstrie arnvericaineJ, 
pag. 100--1) . 

"A resolução ·d-0 problema nos Esta·dos Unidos foi, portanto, en-
contrada na divisjio da propriedade_ e na parceria. Aqui tenha-se· em 
vista a tendencia do immigrante, -aliás muito natural e be,nefica, para 
ser proprietario, em vez de simples assalariado, e depoisi a escassez de 
capitaes pela falta ·de reserv·as entre os _proprios aigricultores, e oo •che-
gará á conclusão de que problema igual ao que lá foi resolvido dessia 
fórma está a desafiar a nossa cápacidade." 

E' isto mesmo, Sr. Presidente; a sitwação industrial e financeira 
de S. Paulo depende da organização de Sll;a propriedade agriMla. 

E' preciso ponderar, senhores1,_ que já se vendeu café a 3$500 a 
arroba e esse café assim vendido fez a fortuna publica e particular 
do Brazi:l. 

Lembro-me perfeitamente de um facto passado na minha moci-
dade que põe em :relevo a situação a que quero alludir. Tinha eu 14 
ou 15 annos ·de idade e fui em visita á uma fazenda em Vassouras. 
Depois do jantar, foram todos1 os visitantes convida-dos pelo fazendeiro 
a repousar em uma vasta varanda de colUJmnas de pedra marmore com 
dourados, onde .agua1,damos o café, se:rvido em bandejas de prata, e 
emquanto o saboreavamos, ao som de uma musica encanta1dora, por 
deante de nós, começaram a desfilar viveiros de animaesi raros em 
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que havia os mais bellos specimens de todas as aves do Brazil e alguns 
animaes estrangeiros. Era quas1i uma scena phantastfoa ! 

Ora, este ·Café de 3$500 do valle. da Parahyba foi que fez a for-
tuna publica e a particular, que creou essa ostentação principesca, de 
modo a transforma1· o fazendeiro de café, em sua propriedade, em 
uma verdadeim magestade. 

As camas que os fazendeiros offereciam aos sell!s hospedes eram 
cobertas com lençóes de cambraia de linho e com ededrons de seda a 
mais fina, ·em noite de inverno. Posso afiançar ·que nunca dormi em 
cama mais incommoda, eu que estava acostuma·do a viver a vida de 
esitudante pobre, atirado a uma esteira ou sobre um catre de lona. 

Pois bem, -0 café de 3$500 foi que creou esse fausto e sobre elle . 
assentava a exuberancia luxuosa desses dispendios extravagantes. 

Ô café, que se vendia a 23$, depois1 ·a 14$; o café que se vendia 
antes a 8$ e a 9$ a an·oba, não deu si·quer parn esboçar de longe a 
phantasia qll!asi inverosímil dessa riqueza. Por que~ 

Porque é preciso investigar profundamente o assumpto e surpre-
hender a verdade tal qual se impõe á observação, hoje que os merca-
dos são o que eram hontem, e que o consumo alargou-·se lentamente, 
embom, porém, na proporção da · producção. 

E' cousa facil de demonstrar pelas estatísticas, principalmente si 
Se tomar os estudos1 de Schonofer em 1869 na Allemanha e os de Mor-
ning nos Estados Unidos, tambem naquelle mesmo anuo. 

Mas, como dizia, o consumo se alargou lentamente, na proporção 
quasi da pfoducção. Supponha,-1Se, porém,, que a producção s~ alargou 
muito mais do que o c.onsrumo. Em todo caso, o café jamais baixou 
de preço de modo a fazer a ruina do lavrador. 

Nos ultimos 30 annos, o café nunca desceu da norma média pela 
qual n a:quella época se vendia; entretanto, o <ia.fé de hoje con:stitue, 
pelo seu preço, a agonia do lavrador, ·ao passo que o de hontem, pela 
sua larga remuneração, consitituia seu ·beneficio e orgulho, quando era 
o mesmo o producto, porém, os meios de trabalho menos aperfeiçoados. 

Dantes, com prejuízo do seu valor commei·cial, o café era prepa-
ra:do por machinismos absolutamente rudimentares; em um grande 
circulo aberto no chão, com um eixo a que estava atrellado um burro 
guia.do por um negro, trabalhava-se o café. BUJrro e negro ficavam 
confundidos pelo chicote, que a ambos estygmatisava. 

·O trabalho hoje é feito por machinas que privam o café de todas 
as impurezas, preparando-o para entregal-o ao mercado, em vaúos 
typos da mesma ·qualidade, porém, com fórmas differentes, aperfeiçoa-
das pelos processos industriaes que o transformam, dando-lhe quasi o 
·aspecto <le productos de origens diversas. 
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Tudo ·na cultura do café se modificou para recommendal-o nos 
mércados, mas um e-lemento· houve nessa industria agrícola que se 
desorganizou profondàmente. Qual é esse elemento? 

PoiEJ, si todos os factores do 'preço venal do café são os mesmos?. 
Si as alte~ações que os modificaram foram para melhor, qual o ele-
mento que se desorganizou e que prejudica profundamente o café no 
seu preço, de modo a não remunerar o trabalhador agrícola? E' o ele-
mento - trabalho. E' isso q_ue S. Paulo não quer ver ainda hoje, e 
por isso se volta contra os que clamam, para que elle se converta á 
verdade . 

O que mata a pToducção de S . Paulo, ouvi Srs . Senadores, que 
vos fal1o com a sincerid81de de um convencido, que em patriotismo não 
tem receio de pediT messàs de' valentia aios que mais o s'entirem, é a 
desorganização· do trabalho, é ,õ latifundio, é a grande propriedade 
improductiva, é o salario ·do operaria, que o vence, chova ou faça sol, 
ruja a tempestade ou reine calmaria, sejam grandes •OU pequenas as 
colheitas<, esteja o preço da mercadoria alto ou tenha baixado até á 
ruína do lavrador . 

O que m.ata S. Paulo, Si'. Presidente, são es.ses factores, é o sa-
lario do trabalhador que naturalmente corresponde ás ambições· ql:le 
elle trouxe da patria ao dizer o ultimo adeus á tena em que deixow 
preso o coração por essas ancoras de ouro· que ;$ • chamam o lar, 'a es-
posa, os filhos . 

O que . está entorpecendo as força$ vivas do Estado de S. Paulo 
são as vastidões1 de terras improductivas, que, lentamente embora, ar-
ruinam as finança.s do Estado e fazem a miseria do. lavrad-or ·proprie-
tario. 

E para remediar uma situa.ção que se origina da desorganização . 
do trabalho, préga-se,. Sr. Presidente, em uma Republica que se diz 
lfvre, a tyrannia que repugna á con&'ciencia de ho:mensi livres, ·<l'a con-
demnação do· trabalho. 

P.ois não é uma tyrannia inconcebível; U!llla prepotencia Ímmoral 
dizer o Estado a alguem: não 'trabalhae l 

Mas, Sr. Pres.iden:te, o. Oza1· da Russia não faz outra cous,a mais -
do que isto: manda seus agentes imporem · ao pr-0ductor do tTigo o 
dever de só reservarem para si das suas colheitas o que fôr stricta-
mente necessario para a manutenção da alimentação, de>!endo entre-
gar o resto ao merc81do de venda, e esta ordem Se impõe S'Ob ameaça de 
pesadas penas. 

Isto que espanta na Russia, vae se fázer agora no Brazil l . 
Sr. Presidente, tenho pTofundo sentimento ·ao ver que pelo Se-

nado da Republica, já appl'lovairuo· pe'1a oµtra Oa:sa do rOongre.sso, 
transita um projecto de lei no qual estão consignadas, além do artigo 
dictado pelos capitalistas estrangeires, as condições que ludibriam o 
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Esita-dõ de S. Pauilo, até o ponto de dictar ao
1

s seus poderes constitui-
d,os que lhes falta liberd,ade para regularizar o seu sfück de café é 
taxar os s~us impostos e daT-lhes applicação. 

Lwarii;i. muito longe esta discussão si quize~·se. alongar-me por 
todos -0s pontos que tinha em mente trataT. Isto importaria em um 
grande sacrifício para o Senado -(não apr:iiados) e em um grande es-
gotamento das forças que me restam, e que não são muitas. 

'Domando a pa1av·ra eu tive principalmente por fim ligar-me ao 
meu passado ; e assim manter a mesma directTiz dos meus esforços, 
como representante da Federação Brasileira. Não -0eculto a profunda 
impress•ão que me opprime o espírito nesta discussão, vendo que o in-
teresse n-0s cega a .tod•os ao ponto de transigirmos com os pTincipios 

1 ~ de dignidade, que devem ser o ponto. de paitida e o alvo de todos os 
nossos movimentos1. 

Com suprema angustia -diviso nos horizontes do B:razil um E stado 
espoliado dos seus ·direitos pela propria N ação que lh'os outorgou, e 
nesse extremo peço-lhe o maximo· dos sacrifícios, o mais extraordinario 
dos siwrificios, o sacrifício dos sac,rificios_; que se rompam os laços que 
unem á União o Estado de S . P aulo. 

Sim, sim e sim, purque não póde ser nosso irmão um Estado de 
escravos ! 

Não póde ser um frmão na Fede11ação Brasileh-a ó Estado que 
se deixa esbulhar em publico das libel'dades que lhe concedeTa a Tevo-
lnção -de 1889; nã-o pôde ser membro da Federação Brazileira o 
E:1ta-d-0 de S. Paulo· .que ·se deixa despojar ·das libei,dades e dos di-
reitos de regulamentar a vida intima de Éeus cidadãos; <la liberdade e 
do direito de ta....'l:a1· o imposto que para o alargamento de sua vida 
social e política imporá ao povo que o habita, e o mais que me peza 
nesse momento, é ver que vai passar pelo Congresso Nacional uma 
lei em que, friamente, calmamente, sem a instigação de nenhum .acon-
tecimento politi00 de grande va101·; sem a urgencia -de nenhuma situa-
ção, que não possa ser remediad•a sem sacrifício de tal ordem, vamos 
obrigar um Estado - B1·erlí/11u;s inlfameis que abusamos da fraqueza de 
um vencido; Cains malditos que não nos compadecemos da desgraça 
de um irmão a despojar-se na· praça publica ·de suàs liber-da.des, e _de 
seus direitos, paTa entregal-o de braços amarrados ao estrangeiro que 
lhe taxará as condições de seu futuro. 

Si isso tem de ser assim, só me rest:a, neste moment_o de angustia 
índescriptivel para mim, cidadão deslte paiz, a:o ver periclitar a liber-
dade e a autonomia de um Estado da Federação bradar: Dem salve o 
Estado de S. Paulo 1 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Muito ·bem. (1) 

<1) Fala <l·epois o 1S-r. Urbano Santos, cujo discur.so não cons ta dos Annaes . 
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O Sr.· Severiiílo Vi.eira (1) - Sr. Prnsidente, vou dar uma 
breve resposta ao meru illustre amigo, o honrado Senador pelo Mara-
nhão, quando procurou rnsponder · á critica que foi feita sobre a in-
constitucionalidade do p:rojecio. · · · 

Óhamo a attenção do nobre Senador e ·do Senado para a letra E 
do art. 2° do projecto, em que se diz ·que si, por qualquer eventuali-
da.de, houver conveniencia para o Estado de S. Paulo em i~eduzir o 
imposto sobre a exportação do café, esEa reducção não poderá affectar 
a so'brntaxa de 5 francos que . permanecerá inalteravel. 

Ora, o art . 6? da Constituição diz que CJada Estado reger-se-ha 
pela constituição e pelas leis que adaptar, respeitados os principias 
comiitucionaes da União. · · 

E' •attribuição ·de cada Estado, . e attribuição autonoma do seu 
Poder Legislativo, decretar os impostos estadoaes. 

Essa attribuição é tão ímmanente ao Estado., como são a liber-
~a~e .e o diTeito imprnscriptivel, inalienavel da liberdade de qualquer 
md1nduo. . ·:. 141.i , ':·l1d 

Si amanhã o Poder Legislativo de S. Paulo entender que deve 
subs1tituir essa disposição por outra, ninguem poderá deixar de reco-
nhecer que elle tem esse direito, sem .attentar até contra a Constituição 
da Republica. · 

Não procedem absolutamente os exemplos invocados pelo nobre 
Senador pelo Maranhão. · -

No ·caoo vertente 1). condição affecta a autonomia do Estado de 
S. Paulo; porque é uma prerogativa do seu Poder Legislativo revogar 
um imposto que lhe pareça inconveniente. 

Parece-me que os dignos representantes de S. Paulo se submettem 
a essa humilhação, porque sabem que issb não terá effeito nenhum 
e porque não veem consignados no projecto os meios pelos quaes o Go-
verno possa coagir .o Estado a obedecer a: es:sa condição. 

Julgo com estas rapidas considerações ter demonstrado a proce-
. dencia ·do acerto que emitti quando me levantei pela primeira vez, 
para manifestar o meu voto contTario ao pTojecto. · 

Considero. tão evidentemente opposta á Constituição essa· dis·posi-
ção que, votando contra o aTt. 1° do p.rojecto, não re-cusa1-ia o meu 
voto si fosse apresentada uma emenda ao art. 2°. 

Ninguem mais pedindo a .palavra, encerra-se a discussão . 
Annunciada a votação. e verificando-se não haveT mais numero 

legal, o. Sr . Presidente manda proceder á chamada dos Srs. Senadores 
que concorrem á sessão . 

Procede-:se á chamada, a que deixam de responder os Srs. Pires 
Ferreira, Bezerril Fontenelle, Antonio de Souza, Manoel Murtinho, 

• ("l) iEJ1>t·e dáscurso 1não f-oi .1ievi.sto 1pelo orador. 
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Garcez, Ruy B'arbosa, Virgílio Damasio, João Luiz Alves, Siqueira 
Lima, Urbano de Gouvêa, Felippe[Schmidt e Pinheii'o Macha·do (12). 

O Sr. Presidente - Não ha numero, fica a,diada a votação • 

. SrE.SS·ÃO DIE 8 •OE OIEZiEMBRO 

Votação, em 3ª dismtssão, da proposição da. Ca;rµ:aTa dos. Depu-
tadõs, n. 190, de 1908, autorizando o Presidente da Republica a ga-
rantir até o maximo nominal de · z 15. 000. 000, o emprestimo externo 
que o Estado -de S·. Paulo contrahir para liquidar as operações effe-
ctuadas para a valorização do c·afé. 

Posta a votos, a pToposição é approvada. 
A respectiva resoluição vae ser submettida á sm1eção. 
Vem á Mes1a a seguinte declaração de voto: 
Declaro que, se me achasse presente, teria vot.ado pela proposição 

da OamaTa dos Deputados concernente ao emprestimo -do Es.tado ele 
S . Paulo. 

Sala. das sessões, 8 de dezembro de 1908 .-Ruy B:a1·bosa. 

SESSÃO DIE 9 DE D1EZ1EMBRO 

O Sr. Al1fredo Elli,s (1) - Venho, Sr. Presidente, me desempe-
nha.r do compromisso qu"e assumi de responder ás arguiçqes acres e 
irritantes do honrado Tepresentante do Districto Federal. 

Não me smprehendeu, pelo contrario, eu já devia esperar a 
aggressão, porquanto mais1 um:a vez se confirma o proloquio popular: 
o'dtio velho não canisla . ..• 

O SR . .SEviERINO VIEIRA - !Nãd. ·creia 'V. tEx. na existencia desse 
oâio. . 
. O -SR. ALFREDO ELLIS - ... e, comquanto desconheça as origens 
desse odio invetera.do contra S. Paulo, acredito que ellas virão algum 
dia á luz, porque até as origens do Nil-0 já são hoje conhecidas1. 

Occupo .a tribuna com acanhamento e acanhamento facil de ser 
aprecia·do pelos meus honra:dos e nobilíssimos oollegas do Senado, por-
quanto venho tratar de uma questão do meu Estad.o. Comprehendem 
todos que é justo esse ·acanhamento e que eu, representante daquelle Es-
tado não tenha a liberdade de ·dizer nem de esclarecer ó papel e ·a impor-

(1)' Discur.so :pro1feri-do na íhora ·do 1ex1pediente. 
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ci pal contribuinte da i·iqueza publica . 

o ·honra·do representante do Districto Federal podia ter. discutido 
a questão - ninguem desconhece o seu talento e todos affirmam e 
attestam os seu:s extriwrdinarios dotes oratorios - sem melindrar, sem 
susceptibilizar os sentimentos dos representantes -do Estado, que tive-
ram de soffrer a aggres&ão directa feita por S. Ex. ·ao Esta.do que' 
tem a honra e a gloria .de representar nes.ta Casa. 

S. Ex., po1·ém~ não discutiu a questão, veiu apenas ree_ditar velhos 
arg-umentos, e re·spo~sabilizar-se pelas palavras acrimonios1as profe-
ridas na outr·a Casa do Congress•o, concentrando como uma lente o íóco 
de taios no sentido de ·queimar e ti1snar aquillo que o Estado de 
S . Paulo tem de mais intimo: a hombridade, .a coragem e a dignidade. 

S . Ex.· trouxe .º ·Estado de S. Paulo par:a este recinto, 0omo si 
foi se um mendigo que, de rastros e de mãos postas, sol~citasse uma 
esmola. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Não foi o nobre Senador pelo Districto 
Federal quem considerou assim o Estado de S. Paulo. 

O SR. ÁLF1,rnno EL;r..Is - Ha de me permittir o nobre Senador 
que eUJ siga o fio das minhas cànsidernções. 

O SR . SEVERINO VIEIRA - V . Ex. me desculpará si o interrompo, 
mas não posso deixar de defender a um coUega •ausente neste momento. 

O SR. ÁLFREDo ELLIS - Si porventura, na antiga Troya, um 
ai·auto houvesse denunciado que os gregos lhé haviam enviado un:i 
presente., o 0elebre cavallo, contendo em seu bojo .as centenas de guer-
reiros com a sinistra e traiçoeira incumbencia de abrir as portas da 
cidade ao exercito invasor, S. Ex. não teria procedido de outra fórma, 
e era O· caso de dizer: t'ÍtrrUeo àwn.;ao.s e·t clJon:a, ferenJte.s. 

Este projecto, na opinião de S . Ex., representava um outro ca-
vallo de Tr-oya, trazendo para este recinto os inimigos da P atria; e, 
si pÕrventura hcmvesse, Sr: Presidente, aquÍ alguma columna cahida, 
qualquer vestígio material de ruína, eu diria que S. Ex. havia as-
sumido o· papel dê Jeremias, lacrimejant<:1, chor,and.o sob:i;e .as ruínas 

·da P atria. · 
Claro está que, si o honrndo Senador, ~orno o nobre representante 

do Ceará, tivesse discutido a questão em these, accentuando o seu 
modo de ver, sem a reproducção de velhos <loestos que por S. Ex. 
for am applicados, como as prescripções da ,pharn:iacia moderna, co-
bertos com uma '•camada de as.sucar ; si S . Ex. ti vessê feito o que 
fizeram os nobres Senadores pelo 'Ceará e pela Bahia, eu não me jul-
garia na obrigação de, depois de decidida .a questão pelo Senado, vir 
tratar do assumpto para responder a S.- Ex. 
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Deve ficar bem claro, bem accenturudo, o facto de estar eu neste 
momento, a contra gosto e acanhado, occupando a tribuna, no cum-
primento de -um dever. 

Era uma divida de honra, e até hoje, Sr . ·Presidente, não deixei 
absolutamente ·de cumpril-a . O que mais desejo é evitar a sombra dos 
meirinhos á minha porta; cuinpro com os meus deveres. 

Sr. Presidente, o honrado Senador pelo Districto Federal não 
discutiu a questão . 

Apezar do seu talento, que é grande, apezar da ·ma eloquencia, que 
é brilhante, S. Ex. occupou a tribun_a durante tres horas em divaga-
ções . Referiu factos incop.gruentes, sem que absolutamente tnmxessem 
luz alguma ao ·debate, sob o ponto de· vista do café . 

Entre parenthesis . Farei le.aes considerações sobre o seu discurso. 
S. Ex. accuisando S. Paulo, precis:o era que fizesse um e>ontTaste 

com qualquer .outro Estado, e então disse : que o Estado de Minas podia 
dar leis a todas as nações do-mundo s-obre lacticínios . 

Ora, Sr . Presidente, isto, si fosse publicado na Europa, sena 
tomado como galhofa. 

O Estado de Minas dando leis a todas as nações elo mundo wbre 
lacticínios! 

Mas, Sr. P residente, 1os tres paizes minusculos da Europa - a 
Hollanda, a Suism e a Dinamarca - produzem, em lacticinios, dez 
vezes mais do que -o Estado ·de Minas . 

O SR. SEVERINO VIEIRA - E V . Ex. acha que foi um erro do 
nobre Sena-dor pelo Districto Federal? PoT que não viu antes nas ex-
pressões de S. Ex. alguIDa •outra cousa? 

O SR. ÂLFREDO ELLIS - Por outro lado, Sr . Pres_idente, o nobre 
Senador Tevelo1,l desconhecei' completamente a geographia patTia, e o 
nobre SenadoT pela Bahia, que se achava ao lado de S . Ex., conwn-
_ tiu, sem um protesto, que fosse desannexado do· Estado da Bahia l\m 
tTecho de seu terri to rio e collocado no Ceará. 

Disse que o café Maragogipe é um productü do OeaTá, e que este 
já havia conquistado os melhorns premias pela sua maravilhosa quali-
dade. 

Quem affirma uma cousa destas póde tambem collocar Botwcatú, 
que produz -o celebre café amal'ello, no Pará, uma vez que desconhece 
que Maragogipe está na Bahia. · 

A proposito, Sr. P1·()sidente, fechando o parenthesis e entrando 
em assumptü, direi que S. Ex. julgou que o Estado de S. Paulo era 
um infeliz xyphotico, que entrava com ·a espinha curva ao peso de 
7. 000. 00.0 de saccas de café e era urg·ente que S. Ex. endireitasse a 
espinha mal conformada . Architectou então Ulfila -'oração de tres horas 
para pTovar que .a questão é insoluvel, mais difficil de solução que a 
quadratura do circulo ou a descobel'ta do motu-continuo . · 
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·Terminou· S. Ex. aconselhando duas cousas: que () Estado de 
· S. Paulo lançasse esse stock de café no interior da R11Ssia e do Japão 
e dividisse a propriedade, acabando com os latifundios1. 

O que mata S. Parulo, affirmou S. Ex., é isto, é aquillo, 111as em 
summa, é o latifundio. E aconselhou, como medida salvadora, a dis-
tribuição do stock pela Russia e Japão, sem cogitar, porém, da somma 
necess1aria para adopçã() de semelhante projecto. 

S. Ex. não sabe qual a taxa que o Japão cobra para entrada do 
café; S. Ex. tambem ignora os preços de ~;ransporte, dos depositos1 onde 
este stock está armazenado, para os portos d:o Japão e para o illterior 
da Russia. O que é verdade é que, talvez, metade do emprestimo não 
fosse sufficiente para realizaT o plano aconselhado pelo honrado Se-
nador pel-0 Districto Federal. Seria preciso uma varinha magica para 
o milagre, e S. Ex. não a deu. 

""Por outro lado, Sr. Presidente, S. Paulo foi accusado de l.mpre-
vidente, porque consentiu que se alargassem as plantações1 de café, e 
S. Paulo foi atacivdo e censurado tambem por ter jugulado a produc-
ção, cerceando a libenbde do lavrador, de maneira que chegamos a 
este resultado: S. Paulo é preso por ter cão e S . . Paulo é preso por 
não ter cão. · 

E, Sr. PTesidente, rememuTando a época de sua meninice, S. Ex., 
com o intuito -de estabelecer uma rivalid&de entre o norte e o sul, 
courn que absolutamente nenhum brazileiro de responsabilida;de deve 
faze1· nem co1itribuir para isso, S. Ex., depois de crueis accusações, 
perguntando o que se havia de responder, por exemplo, ao Ceará, cujos 
filhos vão para as invias florestas do Amazonas1 em busca de recursos, 
encontrand·o, ao Tegressarem a deshonra do lar e a miseria, S: Ex. se 
esqueceu que não tinha o direito absolutamente de censurar o acto de 
S. P·aulo, porque todos nós sabemo·s e S. Ex. tambem devia saber, 
que ao lavrador de canna, do norte, está: assegurado o mercado interno 
do paiz e resguardados os seus interesses. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Devido unicamente aosi esforços dessa 
lavoUl'a e não á intervenção do Governo. 

O SR. ALFREDO ELLIS - S. Ex. · devia saber que o lavrador de 
algodão tem tambem o seu product·o garantido pelas medidas protec-
cionistas e pelas taxas alfandegarias em vigor. 

Pergunto agora, Sr. Presidente: que . tem feito o Governo em rela-
ção ao café~ . ' 1 ' ) r 

Quem ler as accusações feitas 'Pºr S. Ex., desconhecendo a ques.tão, 
que foi propositalmente desvirtuada, que , dil'á? Que S. Paulo veiu 
buscar 15 milhões esterlinos e que a União é que 05 terá de dar. Mas 
isto não é real, não se tratava ·de um fav.or excepcfonal; trata-se sim 
de uma Eimples questão commércial. · ' 
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Ha em fundo uma questão pólitica, em. fundo tambem ha a ques~ 
tão financeira. Mas a União tem tanto interesse na solução do pr·o-
blema, como nós, e é o que em breve discutirei. 

Porventura, S. Paulo veiUJ pedir á União o seu end·osso, sem 
apl"esentar garantias que a pünham a ooberto de qualquer ris-co ou de 
qualquer prejuízo? 

O SR. SEvERINo V mm.A. - "E' uma questão de futuro ·e o futuro 
a' Deus pertence. 

Ó SR. ÁLFREDO ELLIS - Devo referir o seguinte facto . A admi-
nistl·aÇão de S . Paulo foi accusada Çle ter declando em documento 
pUJblico ·official, quando veiu pedir os tres milhões esterlinos, que mais 
não seria preciw para a valorização do café. 

E por que? Simplesmente por isso: o Estado de S. Paulo acredi-
tou nas informações positivas e categoricas, que tinha, de que a taxa 
de cinco francos, com o stock de café, seria sufficiente, sem o endosso 
da União, para o .levantamento do· emprestimo dos 15. 000. 000 ne~ 
cessarios. · I' 

E' crível, póde entrar no espírito de qualquer dos Srs. Senadores, 
.que S. Paulo, com os infimos1 e insignificantes recursos de que dis-
punha, pudesse comprar 7 .. 000. 000 a. 8. 000. 000 de saccas de café? 

Não era claro, não era evidente que os 3. 000. 000 esterlinos não 
bastavam, a não ser para pagar a porcentagem dos u.1arrants e os juros 
das quantias adeantadas a prazo curto? Portanto, havia necessida:de de 
uma grande operação0, e essa operação já estava na lei de dezembro de 
1905, que consignava a aUJtorização ao Governo Federal para emprestaT 
ou endossar o emprestimo que o·s -Estados caféeiros tent_as-.:;ein fazer no 
estrangeiro, para o fim de valorizar o café. E essa lei orçamentaria foi 
i·eproduzida no orçamento seguinte, e si o tivesse sido no nrçamento 
passado0, teria sido dispensavel a autorização do Poder Legislativ·o, 
porque o Sr. Presidente ·da Republica poderia perfeitamente autorizaT 
o endoss·o ·do referido empTestimo. · 

Mas, como ia dizendo, S. Ex., procurando accentua1· ·uma certa 
rivalidade entre o norte e o sul, referiu um facto de sua meninice. 
Referindo-se á vela da carnaúba, disse S. ·Ex., creio que em um ar-
TOUJbo de imaginação - que a essa luz havia queimado as pestanas e 

.tisna.do os dedos - por esse facto não se podia es·quecer da carnaúba. 
Ora, Sr. Presidente, eu devo crer que essa narrativa de S. Ex. 

não passa de uma pilheria j'Ocosa para adoçar talvez o fél ·e vinagre 
da sua critica. ·. ; ,''11;''.f: >:', :'!~~~f:Wf~r.~! 

N aquelle temp9 já o espeyitadoT era conhecido . e_, salvo desejo 
de se queimar todos· os dias, não havia motivo que impedisse ter junto 
a si ao. menos urria simples tesoura para fazer com ella o que . costUJ-
mava a· fazer com os dedos; que queimasse as pestanas vá, .isso S. Ex. 
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fez com certeza, no sentido symbolico, porque tem provado aqm ao 
Sena:do uma grande erudiçãü e sou o primeiro a r.econhecel-o. 

Mas ao passo que S. Ex . amenizava a sua oração com essas par-
ticularidades, po1: outro lado tomava S. Ex. attitudes apocalypticas, 
a ttingindo ao tetrico. · 

Recordei-me tambem de um facto d-a oonha :mocidade: havia 
outr'ora, em S. Paulo, um actor chamado Henriques; quando tinha de 
entra.r em scena, principalmente no ·dramalhã9, intitulado O Naufragio 
ila fra{flata Medíus"a, ·os jornaes annunciavam com antecedencia, porque 
os medicos recommendavam ás senhoras em estado interessante que 
não comparecessem, tal a impressão que sentiam. 

S. Ex., nessa linguagem apocalyptica, verberou o Estado de São 
Paulo, como si elle viesse defraudar a communhão nacional de 15 mi-
lhões esterlinos. · 

Disse tambem que S. Paulo, para conseguir seus intentos, não hesi-
tava em despojar-se na praça publica das •attribuições que a Oon.stitui-
ção prohibe que os Estados da Federação o façam. 

O honrado Senad~r bem sa.be que, tratando--se de uma questão 
commercial e tendo o Estado offe1·ecido aos banqueiros estrangeiros a 
garantia da sobretaxa de cinco francos, além dos sete milhões do sfück, 
o fazia com toda a liberdade . Si os prestamistas exigissem além desta 
garantia, a da União, porquanto o Esta-do .de S. Paulo não póde nem 
tem representação intenrnci'onal, o que lhe cumpria, o que lhe restava, 
era tràzer á União os pormenores da transacção, declarando qUJal a 
exigencia ·dos banqueiros europeus. ' 

Ora, si as garantias offerecidas por S. Paulo emin boas, por que 
razão deixariam ellas de o ser para a União ? 

Não digo que a União tenha jubilo em ver onerado um Estado da 
federação, como S. Paulo. Nãu; mas deve ter orgulho de ver na 
Federação Brazileira um Estado que póde apresentar garantia para 
levantar um emprestimo de 15 milhões esterlinos ! 

O SR. SEVERINO VIEIRA - E' melhor não ter orgulho por i-stu . 
.Aguardemos os acontecimentos. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - V. Ex. conhece perfeitamente a 
intenção do OTador e está desvirtuando o seu pensamento. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - O orgulho é uma paixão condemnavel. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Por isso é que V. Ex. está se tor-

nando antipathico. 
O SR . SEVERINO VIEIRA - PQr que? 
o SR. FRANCISCO GLYCERW - Pela sua indisposição contra o Es-

tado de S. Paulo, para ·o qual só tem phrases de ironia. 
O SR . .ALFREDO ELLIS - V. Ex . bem sabe que não me referi ao 

Estado d& S Paul'o e sim á União. Bor que essa prevenção contra 
· S. Paulo?! 
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O ·SR. SEVERINO VIEIRA - Si eu tivesse ,de adaptar outTo Estado 
da federaçfo, <lepoi~r do m~m, adaptaria o de S. Paulo, a que me pren-
dem gratas recordações. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Essa declaração é a primeira prova de 
estima que V. Ex. <lá ao meu Estado e nenhurm. brazileiro, . repito, 
deve ter jubilo vendo qualquer Estado da federação manie·tado e cur-
vado ao peso de extramdinarios compromissos. A Republica Brazi-
. leira deve, porém, ter orgulho ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Melhor é não tel-o. 
O SR. ALFREDO ELLIS - . . . porque na Federação ha um Estado 

que está nas condições e ·apresenta garantias parn levanta r 15 milhões 
esterlinos.. , · 

o SR. SEVERINO VIEIRA - Seja por que fôr, o orgulho é uma 
paixão . . 

O SR. ALFREDO ELLIS - Para demonstrar que o honrado Senador 
pelo Districto Federal não conhece a questão, basta allegar que S. Ex. 
disse que dos 15 milhões, 12 milhões e tanto já foram empregados, 
restando apenas dous milhões e pouco l 

S. Ex. presu1J11e que ·o emprestimo foi feito ao par. 
Nem esses dous núlhões e tanto restam . 
O emprestimo foi feito porque era uma questão de honra, de cre-

dito para S. Paulo; e, ainda que nos custasse o ultimo sacrifício, nós 
o fari.amos sem hesitar, porque estava em jogo o nosso credito e o 
nome do nosso Estado. 

Foi para paga.r compromissos que co11trahimos este emprestimo, 
porque esse s'tocl,; de café nã:o era nosso; atrás delle, como si fosse um 
cortejo funerario, levando os despojos, não de S. Paulo só, mas talvez 
<la propria &publica, uma matilha de lobos o seguia. 

Convencidos os baixistas de que podiam se apoderar, mais cedo ou 
mais tarde, desse sf:.o"clc, todos os meiosr empregaram para reducção do 
cons.urmo e para evitar que as praças do interior da Europa e do·s Es-
tados Unidos se abasteces.sem nos principaes mercados de café desfal-
cando os depositas nellas accumulados. 

E nesta via crucis S . Paulo tem-~e visto .absolutamente só. iso-
, fado. . 

O problema é. tl'iplice. E eu me proponho agora a desenvolvel-o 
tal qual foi posto e não como tem sido discutido . 

Ao lavra·dor é importante o preço do café; ao Estado, porém, ao 
Estado de S. Paulo e á União principalmente, interessam a ma~a 
global da safra e o preço dessa massa, porque o café, ooja elle uma 
praga, seja uma maldição, constitue, não, ha duvida, a nossa principal 
riqueza, o nos&o principal factor pira o intercambio oommel'cial com 
as praças da Europa e da America d.o Norte. 
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O café pódc ser, Úa <>·pinião de S. Ex., uma praga, uma verda-
deira maldição; mas, o que é facto, e S. Ex. des,conhece, é que não 
existe no mUIIldo inteiro riqueza feita com o trabalho humano que se 
compare com a lay:oura de café <lo E sfado de S. Paulo. 

A situação miserrima a que chegamos resulta do abandono -0om-
pleto· a que os poderes publicoE1 federae·s condemnaram o productor, 
sem promover o alargamento do consumo. 

A' União nunca interess.ou a questão. Estivesse, porém, esse mo-
nopoiio em mãos dos Estados1 Unidos, da Inglaterra ou da Allemanha, 
e eu garanto a V. Ex., Sr. Presidente, que S. Paulo não atravessaria 
esta via dolorosa, isolado, com os pou:cos recurso~ de que dispõe, for-
ç~do ~ empregal--0s para impedir que a Nação perca essa extraordina-
na riqueza. 

Devo dizer, Sr. Pre.sidente, que maior stoicismo, maior abnega-
ção precisa ter hoje o lavrador paulista do que os antigos bandei-
rantes. 

Parece, Sr. Presidente, que providencialmente áquella raça forte 
foi entregue a salvação e solução daquelle problema. 

Não fosse forte e não teria resistido ás agruras da crise, que ha 
mais de 10 annos a attribula, reduzindo-a quasi á penuria. 

Duas cousias, porém, não deixou de fazer até hoje: - instruir seus 
filhos e conservar os cafézae.s em plena producção. 

A valorização do .café foi iniciada pelo governo do bei:J.emerito 
Dr. Bernardino de Campos que, previdentemente, em 1896, havia pro-
v~denciado no sentido de se reunirem os governos interessados, para 
alargar o consu_mo, e isso o fez em virtwde do relatorio; do bellissimo 
relatorio do 81·. Dr, Assis Brazil, accentuando a situação do café 
nos Esta·dos Unidos e mostrai:J..do os meios de evitar justamente o que 
se deu .mais1 tarde: a inundação do mercado pela super-producção e a 

· especulação resultante . . 
O plano do Oonvenio de Taubaté n:ão se realizou justamente por 

falta de dinheiro. Si naquella occasião o Esta-do de S. Paulo, os de 
Minas e Rio de Janeiro tivessem realizado o empres.timo de libras 
15. 000. 000, que teriam entra1do para o paiz em especie, para servil' de 
lastr·o á Caixa de Conver são, não teríamos chegado a esta situação. 

O plano do illustre Dr. Tibyriçá foi este : retirar o. excedente · de 
uma safra extraordinariamente' grande, a mais abundante que São 
Paulo tem tido .e que terá por mui~os annos ainda, retirar esse excesso, 
certo, convencido de que após umq safra recorr])., duas ·ou tres pequenas 
succe·deriam, normalizando, portanto, a offerta. 

Éra intuitivo, era evidente, era um caso muito simples, era evitar 
a · avalanche, a offerta menor no intuito de evitar tambem a desmora-
lização dos p1·eços~ · 

Mas o Sr. 'llibyriçá quando retirou os 8. 000. 000 de s.accas; pre-
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tendia o auxilio do Governo Federal no sentido ele, pol' meio ele acção 
diplomatica, promover inqueritos parlamentares na França, na Italia 
e na Austria Hungria, afi;m de elucidar a questão, porquanto o the-
s:ouro dessas nações é extraordinariamente desfalcad-0 na tTibutação, 
pelo artificio empregadq na falsificação do ·café. 

Vou explicaT ao Senado a questão. 
· O consumo do café em França é extraordinari-0. Regula, por exem-

plo, 2 1[2 kilos pier ~apita, mas -0 ·que é certo é que o francez não toma 
menos de 8 a 10 kilos per capita. 

Esse excedente não é café, mas, entretanto, é vendido como tal, 
e de facto a apparencia é a mesma. 

Si é vendido como café e deixa de pagar o imposto de entrada, 
que é coTrespondente a 136 francos por 100 kilos, quer dizer que o café 
d:o Brazil, o café natural, não pôde competir em preço com elle e o 
fisco francez é defraudado da importancia d-0 impos.to que deix:i. 
de ·receber. 

' ... 

O Sr. A;lfr.edo Ellis - Sr. Presidente, expunha eu, hontem, ao 
Senado a parte que devia caber á União na questão da valorização do 
café, quando fui interrompido pela hora. Cumpre-me, portanto, 
reatando o fio da exposição, vir dizer ao Senado que, si a União ti-
vesse conco1·rido simplesmente, por meio de a·cção diplomatica, no 
sentido de mostTar aos paizes, como a França, Italia e AustTia-Hun-
gria, o enorme desfalque que as mesmas nações soffrem em suas rendas 
com o abuso commettido pelos falsificadores do café, naturalmente o 
consumo se alargaria extraordina1·iamente e nenhuma necessidade ha-
veria, portanto, das medidas restrictivas, pos.tas em execução no Esta!.. 
do de S. Paulo para regular a super-producção, que nos tem avas•sal-
lado, diminuindo os preços e desanimando a lavoura. 

De facto, Sr. Presidente, a França perde annUJalmente mais de 
200 milhões de francos, deixand-0 de perceber as1 taxas desse café falsi-
ficado, que, entretanto, é oonsumido como café brazileiro. 

Bastaria, portanto, que eÍla, exercendo fiscalização e vigilancia 
sobre o producto falsificado, cob1·as;se essas taxas para que o café ver-
da:deiro entrasse em maior abundancia e a exportação tomasEe um 
incremento enorme, diminuindo o stock 'accumulado em poder do Es-
tado. de S. Paulo. 

· Pergunto eu: que fez a União até hoje? 
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Nada, absolutamente .na-da para <alargar esse consumo. Cruzou 
09 braços. 

Ao Estado de S. Paulo tem cabido todos os onus para evital' a 
ruína desta lavoura, que é a maior riqueza do· paiz. 

E, entretanto, Sr. Presi·dente, o Estado de S. Paulo, que tem 
arrostado todos os soffrimentos, lançando mão de todos os recuTsos 
para evitar -0 naufragio, apparece neste recinto, n.ão ·como o irmão 
bemfnzejo que se sa-crificou pela causa publica, mas como o zangão da 
colmeia brazileira, comei o filho prodigo que lançou mão d-o erario 
publico para esbanjar o patrimonio da familia. 

E', Sr. Presidente, a inversão do que se tem passado. S. Paulo 
tem feito todos os sacrifícios só e isolado, como o S·partano, deixando 
que as entranhas lhe fossem ·dilacern·das, ·sem uma contracção de dôr, 
o.exn uma recriminação e sem gemido. 

S. Paulo, deante ·das agruras desta luta, tem resistido, sem se 
queixa;r, sem recriminar de leve siquer os Estados que o abandonaram · 
e sem accusar a União pela in:differença que tem mantido nesta cam- · 
panha . 

Pesando a importancia dos factos, Sr . Presidente, com ' justiça, 
com serenidade, se ha de ve1·ificar que a União devia agradecer ao 
Estaclo de S. Paulo os sacrifícios feitos. 

De facto , o Estado de S. Paulo veiu ped.ir o endosso da União 
para o empresti:mo de 15 . 000. 000. Si o fez foi exclusivamente obe-
decendo a uma exigencia dos banqueiros europeus. Apresentou, porém, 
como garantia deste empres tirno, a sobretaxa de 5 francos, que, co-
bra:da sobre a média da exportação actual, deve produzir 50 milhões 
de francos ou dous milhões este rlinos . 

Esta somma, facH é de ver, basta para fazer face não só aos 
juros ·do ernprestirno de 15 milhões, como tambem é sufficiente para 
uma amortização equivalente a um milhão de libras esterlinas por 
anno . 

Infere-se dahi, Sr . Presidente, que, .s{ porventura, o stoclc . des-
apparecesse, mesmo ·assim S. Paulo, com a sobretaxa, pagaria os 
juros .e capital do emprestimo dentTO de poucos annos. Pois bem, além . 
desta garantia, o Estado ainda entregava como penhor -0 stkJclc de sete 
milhões de saccas de café. 

Este stocl~, que foi adquirido, não com o espírito . de lucro, mas 
para. evitar a nrina imminente, devido ao facto de pe.sar sobre o mer-
cado, na<quella época, uma safra extraordinaria de café, esse stock, 
vendido mesmo por preço ínfimo, daria para cobri1· a importancia do 
emprestimo. Isso quer dizer que neste paiz nunca houve transacção 
algt1ma, com. tanta garantia e f/egurança. Apezar disso esse endosso 
exigido, não por S. · Paulo, mas pelós banqueiros estrangefros, paTa 
os effeitos justamente de :serem os devidos títulos .. c,otaid{}s nas praças . 



3~3 -

estrangeiras, foi guerreado e tantas amarguras trouxe á representação 
daquelle Estado, obrigada como foi a assistir com calma e placidez 
ás investidas e aos .doestas atirados contra aquelle. nobilissi.mo irmão 
dà Federação · Brazileirll.. 
. Dizia eu que ·a União tinha o maximo interesse nesse emprestiPJ.O. 
Vou proval-o: 

O nosso ·café valeu sempré de 80 a 100 francos, por 50 kilos, che-
gando muitas vezes a alcançar 110 a 120 francos, sem diminuição do 
consumo. 

Tomando-se, como média, parn todas as qualidades, o typo · 7, 
que é o typo basico para exportação americana, verifica-se que sempre 
nos pagaram 60 francos por sacca de 50 kilos, em média. 

Ora, sendo a média da norna exportação, no ultimo quinquennio, 
12 milhões de saccas de 60 kilos, equivalentes a 14 milhões de 50 kilos, 
e :mais 20 milhõe8 de kilos ·de sobra, recebemos apenas - pelas actuaes 
cotações - 352 . 800. 000 francos, que, ao cambio actu al, reprnsentam 
;E 21. 311. 500. 

Entretanto, Sr. Presidente - e é o ponto importante - si essa 
massa de café, que exportamos ·actualmente, em média, fosse vencliJa 
a 60 francos, por 50 kilos, isto é, pela metade dos preç_os de outr'ora, 
produzil'ia a somma de 864 milhões de francos ou ;E 34. 560. 000. 

A differenÇa contra nós é de ;E 13. 248. 500~ ou em nossa m<.ied:.l 
actuà'1 211 . 976 :000$000. 

A producção do Brazil em 1895 regulava uma média de 6.340. 000 
a seis milhões e meio de saccas de .café. Essas safras de 6 . 340. 000 a 
sei8 milhões e meio de saccas de café produzirnm naquelle anuo a 
média de ;E 26. 600. 000. 

Pois bem, a producção do ultimo quinquennio foi superior a 
12- 112 milhões de saccas, o duplo, portanto, e o resultado foi de 
;E 21. 311. 500. 

De fôrma que, Sr. Presidente, es.te ponto é importantissimo 
nenhum brazileiro deve desconhecer, muito menos os representantes 
da administração· publica - exportando o duplo, recebemos menos 
84.616:000$ annualmente. 

Pergunto eu: qual é o paiz do mundo que durante um de.cennio 
poderá supportar sangria igual? 

Sommwda esta importancia, durante os 10 annos de crise, chega -
se a este resultado: o Brazil, em sua economia, em sua riqueza interna, 
tem soffrido uma sangria de 850. 000 :000$000. · 

Dev"eria, pórventu;ra, o Estado de S. P aulo, cuja renda é cobrada 
na proporção de 99 112 % do café, cruzar os braços deunte de uma 
situação destas? 

Absolutamente·, não. 
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Devia a União cruzar -0s braços e deixar que a crise transformasse 
es.te paiz em um povo de mendigos? 

Não. 
E' evidente, Sr. Presidente, que a economia nacional, si nos pa-

gassem, já nã-0 digo -0s mesm-0s preços, já não digo o duplo daquillo 
que nos pagavam outr'ora, ·quando exportavamos apenas 6 112 milhões 
de saccas, lucraria muito; e não estariamas a esta h-0ra a braços cem 
a críse pavorosa .que se vae aggravarudo de dia a dia. · 

Nã-0 era justo que, pelo menos, nós exigissemos, pelo duplO do que 
exportavamos, qUJantia igual áquella que nos pagavam quando remet-
tiamos apenas a metade, is.to é, 6 112 milhões? 

A União, portanto, é tão interessada nest·a questão como S· Paulo 
e o· seu concurso deveria se accentuar, prom-0vend-0, por todos os meios 
e mod·os, o alargamento d'O consumo - solução do problema. 

O Presidente do Estado de S. Paulo não podia, Sr. Presidente, 
capitular, entregando ao inimigo aquella praça forte, quando tinha 
sob sua g.im·da a principal riqueza do paiz, como Bazaine entregou 
Metz. Tem-n'a defendido, e h-0je, para nós paulist·as, é uma questão 
de honra: emquanto houver recm·sos nó~ continU1aremos a lutar, para 
salvar do naufragio, não o futuro daquelle Estado, mas o futuro da 
propria Republica. · 

Para mim, Sr. Presidente, a questão es.tá resolvida. E' possível 
que ainda por dous ou tres annos os preços baixos se mantenham. 

Ad'optadas, porém, as medidas que foram vota·das e estão sendo 
pos;tas em execução pela administração publica de S. Paulo, eu não 
hesito em affirmar que a questã-0 do café está resolvida. 

Uma crise ·de 10 ou 15 ann-0s é uma crise transitória, passageira. 
O que é verda·de é que havenws de salvar esse monopolio e, mais tarde, 
quando se alargar o consumo, o .que é inf.allivel, poderemos perfeita-
mente suspender essas medidas prohibitivas, que teem sido postas em 
pTatica muito sabia e efficazmente ·para restabelecer o equilibrio entre 
a producção e o c-onsumo. 

Era esse o proble;msi: o Brazil produzia mais. do que o mundo 
consumia e a causa principal desse desequilibrio foi S. Paulo; eabia, 
poTtanto, áque1le Estado o emprego de medidas te:q.dentes a remediar 
o mal, prohibindo novas plantações de café, po.r meio de elevados 
impostos .. Assim o Estado de S. Paulo jugulou a proiducção e por 
outro lado, como o· consumo augmenta de 450 a 500. 000 sa,ccas ·por 
a,nno, o equili brio é certo. 

Augmentando o consumo e estando cerceada a producção, o equi-
lib1·io ha de se restabelecer inilludivelmente . E que o consumo exige 
a mais 500. 000 saccas annuaes o Esta,do pôde verificar, tendo feito·, 
por ci.ntermedio da Associação Co;rnrnerci.al de Santos, ás differe:ntes 
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praças e:strangeiras, um questionario sobTe 11 questão, sendo a~ respos-
tas accordes, não só em relação á Europa como aos Estaidos Unidos. 

Os informantes e consules brazileiros declararam que o cons;umo 
do café, quer na F11ança, quer na Allema;nha, quer na Italia e em 
oµti:os paizes da Europa,._ assim como nos; Estados Unidos, cresce de 
3 % annualmente. , 

Ora, Sr. Presidente, copi o augmento de 500. 000 saccas ·annuaes 
e sendo o consumo de hoje · de 17 1/2 a 18. 000. 000 segue-se que daqui 
·ª dous, tres . ou quatro annos o mundo exigirá uma producção de 
20. 000. 000. Nessa occasião não haverá café sufficiente para o con-
sumo e então o·s preços hão de irifallivelmente subir. 

Accresce a circumstanci•a que nem to:do1:1 conhecem: é que, si por-
ventui".a nessa época o governo de S. Paulo suspender a execução da 
lei, prohibindo novas i)lantações de café e recomeçar o plantio, serão 
precisos pelo menos 6 a 7 !Lnnos para a·" producção desses novos ca-
féeiros apparecer no merca:do. E nesse tempo já o consumo terá 
augmentado 3 a 4. 000. 000 ide saccas pelo menos. 

De fórma que, ·quando 1os novos cafézaies entrarem em linha, o 
mundo exigirá, não 20 milhões de saccas, mas 23 ou 24 milhões. 

Pergunto : e nessa época qual será a nossa prosperidade, si por-
ventura pudermos alcançar um preço correspondente ao que antiga-
mente nos pagavam? 

Todos os nossos problemas financeiros estarão resolvidos e o 
Brazil voltará a ser .o grande paiz d·o futuro; o colono não fugirá 
porque virá encont:r-ar no paiz trabalho e elementos para constituir 
um peculio, um . patrimonio, cousa que não poderá fazer em sua 
patria. Será a solução P.ara o povoamento do sólo. · 

E eu poss;o affirmar que as safras actuaes não excederru de 17 i / 2 
a 18 milhões, porque tenho· aqui as notas esta.tisticas que confirmam 
o meu asserto e as quaes peço a V.. Ex. que mande publicar com o 
meu discurso. 

Tem-ee dito tambem, Sr. Presidente, que S. P1aulo só p1'-0duz 
café. Não é exacto. Tenho aqui uma nota demonsitrando que a expoT-
tação paulista, de outrns productos, sem ser o café, orçou, o anno 
passado, em 43. 015 :352$378. · 

E ta11t() o governo de S. Paulo cogita da polycu1tura e prot.ecção 
a outras industrias •agricolas, que todas essàs mercadoTias. não foram 
taxadas. Para serem embarcadas o Estado apenas exigiu a t•axa do 
expediente, que não póde deixar de ser cobra;da, para -0s effeitos da 
estatística. · f 

De modo que o Estado de S. Paulo, além de 300. 000 :000$ rela-
tivos ao café, ·concorreu ainda com mais de 43. 000 :000$ >de outros 
próductos para a riqueza nacional. 



Em relação ao consumo do café não me aventurei a fazer affir-
mações ·~em ter uma base segura pa1·a expôr ao Senado que não era 
inferior, em 1908, a 17. 980. 000. Portanto, em 1909 o conoomo deve 
se elevar a lS 1/2 milhões e em 1910 a 19 milhões. 

-Nessa época já uma parte do stock de S. P aulo podeTá estar 
vendi.da para pneencher justamente a lácuna aberta pe'la falta de 
proclucção . 

• Tá ia me esquecendo, Sr; Presidente, de mostrar e expôr os da:dod 
que foram publicados ha pouco pela Repartição ·de E statfatica Com-
mercial desta Capital' referentes aos 10 mezes decorridos de janeiro 
a outubw inclusive, sobre valore·~; de importação e expàrtação e que 
confii'mam a nec.assi.dade de intenenção d:a União para solução do 
problema. 

O jornal O Patiz publicou, sob a epigraphe "Ave Cesar !", qs 
seguintes dados: 

"Importação (10. mezes) ... . .................. . 
Exportação (10 mezes·) ..... . ; . . ............ : .. . 
Excedente da exporta.çiío sob1'8 a impdrtação, 

ou saldo ... .. .. . ................. ; ....... . 

:C 29.806.379 
f: 34.268.423 

f: 4.457.044; 

O quociente mensal do sa1·clo é de .E 445 . 704, que, levadas ao ca1'-
culo dos dous mezes restantes, de novembro e dezembro, ou f: Sl:ll. 408, 
perfazem o excedente total annuo, prova:vel, ;de ;t' 5. 348. 452. 

Alinhando os slij ldos de exportação no& ultimos oito annos, tern-
mos: 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

• • • • • • • • • • • • ! • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ~ . . . . . . 

Saldo~ 

:B 19.244.723 
j:l 13.158.038 
±'. 12.675.346 
:E 13 . 514.713 
:B 14.. 813. 06,3, 
;E 13. 861. 248 
:B 13.634.809 
f 5. 348 .452 

O saldo de 1908 representará assim apenas 42 % do menor s~ldo 
(1903) do pel"iodo de oito annos. 

E sse s·aldo <leve ·fornecer-nos oui·o, pi:n•a as . noss.as remessas a;n-



nuaes, calculadas no relatorio do Sr. Ministro da F uzenda, de ~907, 
nas sommas que transcrevemos (pags. LIX-LXTI) : · 

Socie-dades anonymas estrangeiras (não todas) . ... 
Serviço.::i 'dos emprestimos esta-duaes e municipaes .. 
Companhias e-str-angeiras de seguros· ............ . 
Passageiros para o exterior e outras 'remes·sas ... . 
Despezas, ouro, do Governo Federal ...... .. .... . 

:E 2.858.802 
:E 1.231.940 
:E 200.000 
:E 600.000 
:E 5.600.000 

:E 10 .490. 832 

No mesmo mlatorio o Sr. Ministro inscreve, sob a mesma rubrica 
Remessa'S pr.wf,ícidrvnes (p'l"OC\Url'a 'inv~sivel), a somma de :E 5 .468. 060, 
a qual 11ão lhe parece exagera,da. Julgamol-a, entretanto;. excessiva; 
e notamos que ella figura com aquelle quantitativo, no dito relatorio, 
porque o Sr. Ministro quiz distribuir o saldo omio do balanço de 1906, 
e não achou emprego para a referida somma. Em taes· condições in-
screveu-a, no tod:o, sob a rubricn. acima. 

Tomaremos, porém, a nielade. ·apenas da somma, ou X: 2. 731 . 030, 
que addieionaremos ao total já alinha.do das remessas: 

:E 10 .490. 832 
:E 2.734.030 

:E 13.224.862 

Applicando o saldo provavel de 1908 á liquidação dos compro-
missos certos (pagamentos do Governo Federal e serviço dos empres-
timos esta.duaes e munic~aes) haverá um deficit de ouro na impor-
,tancia de :E 1. 438. 488. Este deficit subirá a :E 2. 000. 000, com a con-
. tribuição correspondente ao emprestimo ultimo, de :E 1. 000. 000, 
:nnortizavel em 10 annos. 

Como, porém, a vida economica e financeira do paiz não póde 
parar, as sociedades anonymas est1~angeiras, as companhias de segu-
ros, os passageiros para o exterior e os particulares hão de ter ne-
cessid-::1de de remetter cambiaes, e, como o s;aldo total de :E 5. 348. 452 
não chegará para a solução dos compromissos off-ic"iaes, - conclue-se 
que - a subsistirem as condições de 1906, apreciadas pelo Sr. Mi-
nistro da Fazenda em seu relato.l'io - a collectividade terá de liqui-
dar. o exercicio de 1908 com um deficit de ouro na impo:rtancia de 
;ll 7. 876. 410 ! 

(Jl 13.224.862 - :E 5.348.452 == ~ 1.876.410) 

'Ora, Sr. Pres~dente, _para pagarmos e·stes 13.224.862, s6 temos 
a importa.ncia desse s·aldo entre a importação e a exportação. 



~ é com profmrdo _pezar, f!r. Presidente., que, feitas as contas, 
verificamos que o nosso deficit é de ;S 7. 876 .410. Per gunto eu; como, 
por que fórma vamos saklar esse cle1ficit ? 

Sim, p'orque esse deficit ha de ser Si?-ldiado com' ouro. 
E ' como o saldaremos ! 
Onde ir buscal-o? 
Com rheto.rica? Ooni palavrns? 
Ah! Sr. Presidente! si porventura phrases ôcas ou· a eloquencia 

trib1micia tivessem cotação nos merca;dos do mundo, se1'iamos' talvez 
o povo màis rico do: universo. Entretanto, e·sse. deficit não exi.Sftiria 
si porventura pagassem os mesmos preços que outr'ora o faziam para 
a meta·àe das safras que 4oje expcirtamos. 

A s..ituação financeira, actual, foi de algum modo ma~c·arada pela 
alta .da bOJ.·racha. Hoje está se definindo perfeitamente, porque esse 
artigo tambem se desvalorizou. 

O Sr~ . INDIO no BRBZIL - P ela esipeculação desenfreada. 
O SR. ALFREDO . Er.trn - O· syst>ema é o mesmo . , . 
o SJ~. INDIO Dó BRAZIL _: Mas não ha superabundaucia. 
O SR }.J,FREDO ELL1s - .. . que foi adaptado p aTa o café. E' o 

lavrador quem, sem recursos e predsando justamente mand-11.T a sua 
safra, sujeita-se ao export ador, unico fornecedor de dinheiro, e que 
compra ·pelo preço que impõe-, i)Qrque quem compra ao pobre marca 
o preço. 

O SR. INDIO :Do B1~AZIL - Mas com o café dizem que ha super-
abmrdancia e com a borracha não ha tal. 

O Sn. ALFREDO E1,us - Dirão · a mesma cousa. 
O SH. INDIO no BRAZIL - As estatisticas demonstram que n.ã.o 

ha superabundancia na pToducção da borracha . . 
O SR. ALFREDO ELLIS - O principal aTgumento contra o proje-

cto ,de @:dosso foi que se formaria no interior de S. P aulo um novo 
stoclc. 

Es,se argumento é' importante, p·ortanto, devemos examinal-o, ve-
rifican:do si ha fundamento para se recear a fo,rmação desse segundo 
stoclc, podendo influir no·s Q_reços do mercado. . 

Supporido·-se meSino que as safras excedam á proporção estipu-
lada por lei, deste anno, no Oo11gres110 Estadual, chegaremos á con-
vicção de que esta reserva, ficando no interior, proporcionará meios 
e modos do Estaid:o de S. P.aulo vender .o seu stock do exterior, mais 
tard.e, com o a11gmento do consumo, o istoclc que se formar no i.nteTior 
do E stado, poderá ser e póde ser vendido conjunctamente com safras 
menores do que as exigidas para o consumo .d.a época. 

Pócle-se perfei.tamente liquidar essa questão por duas fórr.p.as : 
confiando no alargamento do consumo, .que a mais exigirá meio 
milhão .ele saccas annu almente, ou, por outra fórma mai-s ra-0.ical, 
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porém, que não hesitaremos talvez em adoptal-a, si as contingencias 
do momento as$im o exigirem. 

E' ou não possível estabelecer-se um accôrdo com a U niã0t, para 
se applicar- a terça parte do pr-oducto desse stoclc externo, á medida 
que fôr sendo vendido, na acquisição das reservas gual"da1das no inte-
rior do Esta,do, com o fito de destruil-as, visto como serão constitui-
c}:iui .de cafés inferio.res i · 

Póde ou não o Estado de S. Paulo, com a terça parte do valor do 
sbock, retirar o numero de Sfü:~cas equivalente ao externo1? 

O Estado .de S. Paulo, sem duvida póde, com a maxima facilidade, 
a·dquirir 6 a 7. 000. 000 de saccas d~ café baixos, empregando a terça 
parte da somma que fôr apuran,:do com a venda dos cafés finos do 
stock. A entrega desses cafés baixos póde se realiza1· nas ·cabeças de 
comarca, para -evitar despezas de transporte. 

Deste modo esfaria res-olvida a questão, porque o que nos pre-
occupa é justamente a sobra da safra de 1906, sobn'l que produziu o 
desequilíbrio, fazendo baixa1' · o_s preço•s, concorrendo para a conser-
vação das cotações a-ctuaes, quando já deviam estar entre 50 e 60 
francos. 

Sr. Presidente, para resolver uma questão desta or.dem é preciso 
coragem. 

A fertilidade da terra rôxa de S. Paulo pToduziu uma safra 
extra-ordinaria, que se póde exemplificar com uma criança que tivesse 
nascido com seis dedos. 

Pergunto, -Sr. Presidente, que faria qualquer pessoa em um caso 
semelhante ~ 

Cortava o sexto dedo por inutil? 
Pois ,si nó& podemos conseguir preços altos para uma safra nor-

mal, que necess~dade ha de enviar ao mercado uma avalanche de cafés, 
que como resultado trará a baixa de preços? 

Si entro, Sr. Presidente, nestas indagações é para mostrar que 
o problema é perfeitamente soluvel, e póde 'Ser, em ultima. analyse, 
resolvido por esta fórma, radical e violentamente .. 

Ha remedio, portanto. 
Devo .dizer peremptoriamente que a sobretaxa de cinco francos 

dá, não só pa1·a a amortização do emprestimo e serviço.s de juros, como 
ainda deixa um sa1do que p0-derá S·BT applicado na compra <los cafés 
baixos do interior de S. Paulo. 

Supponha-.se, porém, Sr. Prnside1ite, que se houvesse formado no 
:Eatado de S. Paulo um stock que em ca-so algum póde ser gr.ande. 

Porventura, a StandCJ:rt Qil Company, dos Estados Unidos, não 
tem grandes reservas de petrol'}o em seus reservatorios ~ 

Acaso es.ses depositos fazem baixar o preço do kerozene? 
PorvHntura, Sr. Prendente, a prat,a -que está ac-01llll.u11rda n-o 



.The.sou+o dos E.>tados U:qidos, P-m um·a importancia colossal; conéorre 
para baixa do · preço da prata ? 
.. Os brilhantes. das r:r~i nl:!.S de Kimherley, alli · accumulaclos·, por-
.ventura, fazem bai:icar O pTeÇO , dessas pedras pre.ciosas nos mercados 
da Europa? 

Tudo depend'\l do capital. E ·estou certo, Sr. Presidente, de · que 
si porventura o Esta.do de S. Paulo tivesse, ao iniciai· a . valorização 
~o .qafé, conseguido; com. os outros dous Estados .consignata1·icis do Oon-
venio de Taubaté, um empre,stimo de 15 milhões, outra, muito outi:a 
seria ·agora .a situaçã_o.-. · 

A propasito .dos brilhantes de Kimberley devo dizer -que · a Com-
panhia de·· Beers estava para fallir, devido exactamente aos preços 
baixos dos brilhantes, quando chegou a · Kimberley ·o celebre Oecil 
Rhüdes.. que formulw o p.lano .de exportar sómente a quantidade de 
pe,dras preciosas q-qe .o mercado pudesse a'Q·sorver, estipulando o preço. 
Foi quanto bastou ·para que a companhia p1·osperasse e Oecil Rhodes 
fizêsse nma fortu:tÍ.:1 ·colossal. 

E o l;>riihante l).ão é mercadoria. de p~·imeira necessida·de. 
A insi3téncia de S. Paulo nessa questão ha de .continuar; é a 

mesma ~nsi st~:mcia . que teve B~mardo de Pali.ssy, a,ccusardo <ile ·louco 
porque, para manter o fogo na fornalha de · onde esperava ver surgir 
o rnsulta.do de s11a ·descoberta, sacTificou os soalhos de sua .casa, as 
.portas, . as janellas ~. até .a _ prop:ria .c~ma. Passou por allucinado, por 
louco; entretanto . a essa loucura deve a Franç·a uma. das suas prin-
pae.s fontes :de .riqueza e a pTimazia indisputave1, que teve par seculos, 
·uo fab'rico de louçi!-s e 'faianças. S. Pauià foi acoimado ,de. louoo -
daqui a alguns annos não haverá brazileiro . que não bemdiga ess1a 
loucura. e . • 

. N 6s nãq recuaremos_. Çonvictos que .. defendemos . a boa causa, fa-
remos o mesmo que Galileu, quando intim~ado pelo Tribunal Inquí-
sitoria'l .a affiTmar .que a terra estava parada, batendo com o pé, dizia: 
"E p-ur se rnuove". · · · 

S .. Paulo ficou só, isolado, ma'S pergµnto eu: si nós baqueassemos, 
si por uma funesta calamidade desapparecesse essa Tiqueza, que esta-
m?s defendendo com t~to . heroismo, que restaria ao Brazil? Qual 
seria a ·sua . sorte e '° futuro deste. paiz? Qual o sucoodaneo 'para o 
café? · · ' · 

Affirmou-se que a felicidad:e do J?razil não estava enhstada em 
urna baga de . café. 

De facto, não sei e,m. que · pod~1·á estar enkistad'a a felici1dade 
deste paiz. 

Nã.o é em, um fa:1,do de alfafa o.U. de lã ' que está enkistada a feli-
cidade da Re·publica Argentina, não é em um crystal de nitrato de 
sadio que está a felicidrude do · Chile, não está. en;i. um· kilo de guano 
a fe1icid:ade do Pei~ú, i:íem é no ubre da vacca que éistá enkistada a 
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felicidade da. Hollanda, nem · l:ln'l um blóco de carváo 9ardiff que 
está a da Iµglaterra. 

· :Falhassem, porém, a essas naç·ões taes elementos · de riqueza · e 
ellas certamnnte não se po·deriam manter no ·mesmo pé de grandeza 
e de prosperidade. . 

E quanto ·á · intenenção que ·nós viemos pedir, solicitan<'lo ela 
União apenas um endosso a este~E.mprestimo, e isso porque tal exigen-
c~a no}! era feita pelos bànqueiros e$traugeii·os, era de facto a ' mais 
insignificante que ·se poderia fazer. Para aquelles que con sideram que 
a União . não. é nem- deve ser o E stado-Providencia, ha ü exemplo 
recente dos Estados Uni.dos, iHtervindo directamente para impedir · 
ql.le a cri~ produzida pela fallencia ·do Banco Nickerbocker sie gene-
ralizasse. 

E que as nações não deixam de intervir quando tratam de res-
guardar Oi> iu-teresses que lhes são · aff.ectos e aos de sua população, 
deprehende-se fil .remontarmos ao passa•clo, vendo a Inglaterra, a 
nobilíssima Inglaterra, a liberal Inglaterra de Willberforce collocar-se 
ao lado da escravidão nos Estados Unidos, para evitar que a miseri.a 
lhe entrasse na~ fabricas de Manches.ter, com a deficien cia do .. algodão .. 

. SaCJ·if.icou os .seus principios liberaes, s·acrificou tudo para salvar 
da . penuria o seu proletariiado e conservar a sua · industTÍa de tece-
lagem. 

Mail) ainda, Sr. Presidente, forneceu ·dinheiro á Confodera~ão 
Americana,. e permittiu que em·· seus portos se armas.sem corsar'los 
que depreqaTam e anniquilaram a· marinha rnercaiite american a, em-
bora mais tarde se ·subrnettesse ao aTbitramento, que lhe ·custou 22 mi-
lhõe.s esterlinos. 

Ainda· ha pouco, vimos a Convenção de Bruxellas, t ratar de pro-
mover os meio·s de evitar a ruina dos· cultivadores ·de beterraba. 

To.das as nações do mundo armam-se para defen<leT a sua Tiqueza 
e, entretanto nós, censuramós aquelle nobilissi:ino E·sfado que, iso-
lado, só; traz no dorso 7. 000. 000 de sacca:s de café, para impedir 
que ellas rolem no meTcado de uma só vez . e sejam adqui1;idas a p re-
ços · baixos pefos baixistas, que, naturalmente, querem fazei· o seu 
negocio, ·anniquilando a força viva deste paiz. , 

A prbpO"sito das aggressões feitas ao E stado de S. P aulo,· não 
só nesta como na outra Casa •e.lo Congresso, lembro-me de um epis-odio 
lido ha muito tempo, sobre a invasão àllemã na guerra. de 1870. · 

·O chefe do departamento de informações dirigiu-se ao .P rincipe 
de Bismarck · reélamando augmerito de pesso.aI na sua repartição, di-
zendo que era preciso ter e·&piões e agentes em toda a . parte para co-
municarem üs movimentos das .tro1Jas, ·fornecimento e mobilização .do 
exercito fran:cez, e tüdo mais que se TeferÍSiJe ás :medida,§ de ,cfofe sa 
que a Fl'ança oppunha contra a invasão. 
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Bismarck, com aquelle ·espírito phifosopho, e aquell!l! perspicacia 
que ·conservou até · á mortR., tranqui1lisou~10: "Não ha necessídade; o3 
pl'oprios franceze.s se enqarregarão ,di•sso". 

De facto, Sr. Presidente, aqui no nosso proprio paiz, os baixis-
tas, contrarios aos nossos interesses, tambem teem allia<los ! 

O. Sn.- PRESIDENTE - Peço licença para ponderar a V. Ex. que 
está finda a hora do expediente. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Neste caso peço a V. Ex. consultar o 
Senado si me concede prorogação da hora· do expediente, por mais 
meia hora, para termfoaT as consideraçõe.s que preciso fazer. 

Consultado, o Senado couce<le a prorogação. 
0 Sr. Alfred'o Ellis _( contimtando) - Sr. Presidente, mais uma. 

vez se confirma tambem ·a sabedoria daquelle proloquio popular que 
diz: M1uis conh-ece o folo no seu do que o avisaJo 110 alh'eio. 

Por esta razão, por este motivo, o honrado Senador pelo Distri- • 
cto "Federai disse o que disse na sua oração, a proposito da questão 
do café. 

S. Ex. a descolllhece completamente e não digo que propo~i.tal
mente evitasse ou fugisse á escola de Epaminondas, mas o que é ver-
dade é que, levado pelos arroubo·s <l'.3 sua imaginação, pelas fulgura-
ções de seu talento peregrino, S. Ex. nem sempre narra os factos com 
o rigor da verdade. 

S. Ex., por exemplo, referiu-se .ao despotismo da Russia a pro-
posito da questão de plantações e trouxe justamente este s_iinvle para· 
demonstrar que o lavrador paulista vive, <lOmo o moujiclc russo, avas-
salaido ao peso do despotismo por não poder mais plantar ·Café. 

Tratando do despotismo russo, disse S. Ex. que o · moujiclc, em 
obediencia ás ordens do .Czar, não póde recolher sinão· uma certa: quan-
tida·qe de cereaes necessaria ao seu sustento, peTtencendo o resto ao 
governo. . 

Ora, Sr. Prnsidente, não creio que isto fosse obra .da imaginação 
de S . Ex. S . Ex. leu isto em ·algum i·omance ·de Maximo Gorki ou 
de Scienkewikz. 

O despotismo ru:::.so páde ser muito cruel,· mas não inepto, .nem 
imbecil. 

Pois é crivel que um agente do p()der publico na Russia vá ao 
moujick e ordene que o excedente do neoossario paTa sua alimentaça<;> 
não lhe pertence, . mas sim ao governo.? Claro está que o mo'ujiclc não 
produziria sinão o nece~.sa:rio :para seu sustento. Seria uma inepcia 
d'a parte do governo que a,doptasse tal processo. Nada ,lucraria. 

O que ha na Russia é o sys·tema de parcoria, systema que é _ad-
aptado em varios paizes ·dá Êuroipa e naturalmente é· o mel'hor por-
que éstimula o trabalhador, que quanto mais colhe maior quinhão 
recebe e maior quinhão distribue a.o proprietario da terra. 
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Outra allegaçã.o de S. Ex., tratando da questão do ·café, foi a 
da crise americana do milho. 

\ \Não vejo termo de comparação. 
\E, para demonstrar que nós paulistas ·deviam-0s agi.r qa mesma 

fó1·m~por qne procederam os americanos,. S. E x. declarou ·que, devido 
á crise do milho, os amel'icanos augmenta1•am a criação ·de suínos e 
tra.usfor:maram esse excesso de milho em banha e carne.s ·sa lgadas para 
exportação mundial. 
· S. Ex. está oomple.tame.nte equivocado .. I sso é um romance. Nunca 
houve crise de milho nos E stados Unidos. O milho . constitue. um dos 
priucipaes . alimentos desse paiz; é um prodúcto que póde ser desdo-
brado em -0utros 13, por consequencia, não póde pro:duzir crise. 

Todo o mundo sabe que os .americanos teem o mo'!lopolio, por 
· exemplo, dei fabri:co da maizei:ia, de maneira que podiam transformar 

o milh-0 em Illaizena, em alcool e em feculas. 
Si o honrado Senador tivesse as estatísticas, verificaria, como 

eu, que, si os americanos fossem promo.ver a cTiação de ·suínos, para 
comer esse milho que produziu crise. quando esses sui'nos estivessem 
ao ·ponto de comel-o, já o. milho estaria carunchR;do. 

Portanto, seri.a preciso promover IOutl·a crise, pB.ra que estes 
suínos engordassem ! ! · 

Segundo as estatisti.ca:s, verifica-se que, talvez em prorporçõe:.'3 
maiores á da criação dos suinoc; nos. Esta:dos Unidos, coi1nci.diu a dos 
bovinos, equidios e. dos muares. 

Ainda um outro :ponto em que S. Ex. naturalmente argumentou 
por absurd:o. · ' · ' 1 

Refiro-me ao preço do café, de 3$500, enriquecendo fazendeiros 
dos antigos tempos. 

Vou esclarecer o assumpto e, fal-o -hei com conhecimento de 
causa., porque sou antigo lavrador. 

Uma de duas: ou S. E'.x. quiz levantar um hymno á escraVidão, 
para demon&trar que o trabalho escrav-o é mais barato que o trabalho 
livre, ou então S. Ex. ouvio cantar o gallo, mas não soube onde .. 

O c'nlculo é facil e vou fazel-o sem siquer uma nota. Uma fazenda 
para p'rúduzir em média 10. 000 ai·1,obas de café, mesmo. naquelle 
tempo, trabalhada por escravos, valia 300 :000$, 100 :000$ Tepresen-
tando o custo dos escravos ; 60, 65· e 70, porque tantos eram precisos 
para tratar cafézaes e para faz·er uma colheita de 10. 000 arrobas de 
café, em média 200 :000$ valor da propriedade, que não devia te'r 
nmnos . de 200. 000 pés de café. . 

Portanto; temos: uma propriedade produzin;do em média 10. 000 
arrobas de café,. vendidas estas a 3$500 d ariam 35.:000$000. Dessa 
importancia deduzam-se as despezas, porquanto o fazendeirOI não 
tinha naturalmente . a varittrha magica, queº o honrado Senado,r pelo · 
Districto Federal possue e que não dá a ninguem" para 1"emetter essas 

\~ 
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10. 000 arrobas para o mercado, sem pagaT transporte, commissã1, 
ensaque e seguro, que evidentemente, absorveriam pelo menos 1$500 
em arroba - isso na melhor hypothese. 7 

O fazendeiro de café que o verrdesse por 3$500 a anoha, s·Ó .podia 
receber 2$ líquidos, de modo que uma fazenda na importancfa de 
300 :000$, produzindo uma méâ.ia de 10. 000 arrobas de café; daria 
liquido 20 contos. 

Ü8 juros, Sr. Presidente, que hoje se cobram ao lavrador são 
iguaes, talvez inferiores até aos que antigamei1te os prest-amista;s -co-
bravam. Mas, t0mando-Se o juro de 12 %, chega·-se ·a este resultado, 
que os 300 contos dessa propriedade deviam exigír 36 contos de juros. 

Mesmo que o lavra:dor nada gastasse,· absolutamente nada, no 
custeio da fazenda e na colheita de 10. OQO arrobas de café, que não 
con1prasse lençóes de cambraia de linho, ou edredons qe ·seda, mesmo 
assim, por esta conta, verifica-<Je que o lavrador dessa época teria um 
deficit iinnual de 16 contos! 

· _No espírito de S. Ex. paira, O'll existe este facto : ·que o lavrador 
mai's enriquece quanto menos recebe pelo preço do seu pfoducto. 

Tocarei ainda em outro ponto. 
. Tem-se dito que· a crise devia se reso.lver po.r. uma fórina muito 

simples: liquidar, liquidando, porque os fortes venceriam. 
Mas, Sr. Presidente, os fortes smn-0s 11Ó's. Nenhum paiz do mundo 

póde produzir café pelo preço que .nós prOlduzimos. 
Um exemplo, o Mexico. O lavra·do1· mexi1cano gasta de 9$ a 12$ 

paTa produzir uma arroba de café, ao passo que nós poderem·os pro-
duzil-a por 4$000. 

Portanto, o.s fortes somos nós. 
As nossas tenas são fertilíssimas e a nossa cultura já está feita,_ 

com o seu systema. ferro~viario, completo, portos de mar, etc. 
Os fortes, portanto, somos nós. 
Depois, Sr; Presidente, liquidar, como na outra Casa do Parla-

mento se disse, seria e.quivalente. por exemplo, a um cidadão que tendo 
subildo com difficuldade a uma -torre alta, achasse mais facil ·ao envez 
de descei· naturalmente, precipitar-se della ao sólo. 

Um outro representante da Nação declarou que, realmente a 
situação era contristadora para os lavradores, rnas que o E stado e 
a Nação nada tinham que ver com ella. Desappareceria o lavrador, 
mas o Estado é a ·Nação continuariam a receber o valor das safras! 

Creio, Sr. Presidente, que esse nobre collega, quando a·&sim se 
exprimia, mentalmente .passava em Tevista a historia do cavallo do 
inglez, e suppunha que,. mesmo sem comer, o lavrador, em plena mi-
seria, se deixaria despojar. cont'inuando na f ainà de tratar os café.zaes 
até o momento de entregal-os ao credor. · 

O nobre Senador pelo Districto '.Federal terminou o seu discurso, 
dizendo que S. Paulo, despojando-se na praça publica das attribuições 



----,. 335 -

que . lhe .foram conferidas pelo nosso pacto fundamental, se tra.nsfor-
mava em D:m Estado de escravos, e que os outros Es.tados da União 
deveriam repellil-o do séu gremio. 

Sr. Presidente, o Estado de S. Paulo foi , é e será um Estado de 
escravo3. . . do cumprimento do dever e do brio! 

S. ·Paulo; berço da nossa independencia, não será, jámais, a 
iSepulturn da h0'nl"a brazileira. 

Si, porventura, se realizasse essa suprema iniquida1de, si os E <:; ta .. 
dos da Federação ingratamente repelli ssem o E studo de S .. Paulo de 
sua aggremiação, como outr'ora .José vendido por seus irmãos aos 
mercadores do Egypto, não levantaríamos um protesto; conservaria-
m os vivaz o mesino affecto. fraterna] pelos irmãos desapiedados e 
repetiriamos as palavras que Christo pronunciou do alto da cruz, 
quando recebeu o lançaço do judeu: "Perdôae-lhes, Senhor, elles não 
sabem o que fazem". 

Affinnou-se que S. Paulo estava obsecmdo, louco e cégo. Feliz 
obsessão, que não impediu que um E,gta,,do torturado e martyrisado 
por uma longa crise de 10 annos tivesse ainda coragem e forças para 
apurar de •seu trabalho 85. 000 :000$ para offerecel-os á colmeia na-
cional. 

Oégo? Sim. Deslumbra-lhe a retina a luz viva e fulgurante dq 
sonho, que ainda anima e fascina todos ós paulistas, de uma mages-
t-Osa e resplandecente apotheo·rn do Brazil prospero, grande e feliz. 
Olíuito bein; miiito bem.) 

NOTAS ESTATISTICAS A QUE SE REFERIU O · SR. SENADOR .1H,FREDO ELLIS 

. A exportação pàulísta - :\.. proposito da crise do café tem-&e 
dito que -0 Estado de S. Paulo não exporta nenhum outi'o· producto. 
Essa proposição não é verdadeira, embora haja grande desproporção 
entre a quantirda<le de café exportado e a de outro.s generos. 
· Pela tabella abaixo vê-se que a export.ação de generos, merca-

dorias sahidas livres de direitos em 1907 attingiu o valo.r official 
de 43. 015 :352$ apresentando as~im um uotav:el crescimento compa-
1·ado com o valor official da exportação em 1906, em que foi de 
33. 831 :028$420. 

·O resumo desta cbsse de 6.xpoiiação é o se15uinte: 

Generos 

An:iagem e 1sacca1ria'. . . . . . . . . . . .. . 
Animaes. . ...................... . 
Arroz ........ . .........•......... 

Total ·em 

1-::ilogrammas 

1. 985. 241 
23-1.158 

7 .081.614 

Valo1'· offl~ia'l 

2.789 :597$520 
209 :396$105 

2.813:413$820 
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Aguardente e alcool. ............ . .. . 
Bananas. . .. .... ·, ... -· ... .. ........ . 
Bolacha&, bis.e.ou tos e simi.laTes ..... . 
Borracha ....... . .. . .. .. .... . ... . 
Oalça·dos . . ..................... . 
Ohapeus .. . ....... . ...... . ..... . 
Cerveja ... .. .. . ................. . 
Oi:ystal. .... · ... . ................ . 
Ferragens e machinismos . ......... . 
Farinhas: ........ . ...... . ... · .... . 
F ··-_e1Jao . , . . ..... . ............ .... . 
Fructas divers·as. . . ... . ... ... .... . 
Fumos e seus preparados .......... . 
Garrafas, vidros e louça . . . . ...... . . 
Impressos, papel e livros . ......... . 
Milho. ·. · . . ..... . . . .. . ... . ....... . 
Phosphoros. . . . ..... . .. -. . . .. .... . 

, Plantas vivas. " · ................. . 
Solas e couro~ crús e preparados ... . 
Tecidos de lã ou algodão .. ... · ..... . 
Toucinho e carnes prepa-radas .. . .. . 
Vinho e outras bebidas . ........ ·- . 
· Product.os iind'uSltriaes ·di vei,sos .. ... . 
Oereaes diversos. . . . ............. . 
Diversos não classificados .... . .... . . 

588. 918 , 
3.255 . 661 

133.602 
109.935 
321 .231 
126.221 

2.364.070 
33-. 463 

983 .113 
138 . 507 

1.767.134 
237.059 
483 .087 

1.832 .487 
377.879 

íL044.929 
i53 .291 
.17.812 

1.185.423 
3.489.073 

531.524 
267.920' 

2.290.067 
7.539.247 
7. 221.108 

209 :617$300 
470:930$000 
130:096$000 
392:567$000 

5.508:270$800 
2. 414: :593$000 
1.270:984$600 

47 :150$200 . 
909:176$350 

31 :005$900 . 
535 :688$040 
190:926$7'80 . 
287 :755$25B 
754:930$500 

1.048:332$640 
244":194$340 
423:971$000 

7:681$000 
1 . 7.73 :737$600 

15 .849:160$450 ' 
1573 :219$900 
170·;098$000 

1.190 :700$91Q 
697:516$900 

2 .070:640$420 

46.794.075 43 . 015~52$378 

. Houw· consideravel augmento na exportação de aniagem e sac-
caria, arroz, aguardente, feijão e milho. 

Além disso o E stado só cobra direitos de exportação sobre o 
café; os o:itr~s generos pagam apenas a taxa de expediente, que 
apenas at.tmgm, no anno· .passado, 60 :761$124 em uma exportaçá'o 
cujo valor official se ·elevou a 43. 015 :352$378. 

Si alguma pTotecção o governo exerce é justamente sobre outros "" 
productos qué não o café. 
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.Oonsitmo 

-

Consúmo Conswmo Augmento 
ANNOS apvarente do Poroentagem 

(D e bouch é s) real consumo 

-
1 

1s·99, .. . , . .. .... 14. 2•52 . 00·0' 13. '1i60 , 0()0 - -
19:00· ... . .. ... ... 13. 9f>5. 0!00· 14.170 . 0 00 412 . 800 8 o/o -
1901.. . . '. · . ... . . u;.310.000· 14.600 . ººº' 430 . 000 3 % 
1'90·2 .. .... .... . . 16 . 097. 010()1 rn . 04101. o;oo 440 . 000 8 o/o 

1903 .. . . •. •. . .. . 15 . ·5.88 . OilO 15. 4 911. ººº 451 .•00{) 8 o/o 

190·4 . .... . . . .. . . . 1•5 )5•07 . 0·00 15. 9.5,5 . ººº 464.700 8 o/o 

.190.5 . . . . . . . ... . . 16 ,130·6 . 00101 1•6 . 433 . 000 4!78 . 6·0101 . f 3 o/o . 

1906 .. ... . ... . . . 17 . 108 . 000 16. 926. ºº'º 493 .0-00 3· o/o 

1907 .. ' .. , ' .. ... 1 7 . 1'6 O·. O•O•O UAi214.-000 . ·508 . 000 8 o/'o 

19<08 .. ... . . .. . .. - 17. 9150. 0·0101 626 . 000 3 o/o 

Vê-s.e, pois, que o consumo re-al no corrente anno, deve orçar 
por 18 milbões de saccas e que não deve •ser inferfor a 520. 000 saccas 
o augmcnto desse consumo comparado com o do anno anterior. 

A demonstração que ahi fica é elementar; nem por issó é menos 
rigorosa e irrecusavel. 

A i-imples inspecção da tabella, na columna das entregas ou sa-
hidas ( de.bouché) , (Lanenville) convence <le que o consumo não pode-
ria acompanh ar essas disparatadas oscillações que alli se notam, ora 
µara ma.is, ora para menos, €.em uma causa, sem a mais leve justi-
ficação, 1si aquella columna reflectisse a realidade do consumo•, poder-
se-ia affirma:r que o mundo ·conrnmidor era um mundo de insensatos, 
de loucos va1Tidos. · 

N ão. O cons'lüno tem a su n. marcha secular que se não detém, 
nem oo <\ percebe dos lane.es eh especuh1ção dmi grandes mercados, no 
encarniçado elnbate de interesses. · 

AlÍás o propr~o trabalho de Laneriviôle indica para <> mesmo 
periode (1901-1907) a mais anima:dora p-0rcentagem de augmento 
de -úonsurno, n as demais grandes nações do continente eu·ropeu, sem 
excepção, não fallando na .Allemariha. 
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Eis o que alli se nota: 

•-' -EM ~<!ILHElROS· DE S-ACCAS 

1 1 1 1 
1 1 1 

1905· / PalzM 1 l.·901 1Q0 2 1 191Gl3 1904 -1 1·906 

l 1 
1 1 ----

1.6~F Fra,nça . . .. .. . . .. ... ..... 1 1.3501 1.375 1.78·5 :1 . 22i0 1. 45·51 1 . 550·1 
·' ·. .. i 1 

Russia . . . . ... . . . . . . . ·2•50\ 
1 

260\ :2•40 265 2751 218151 3651 3 1/2 
1 

71-5\ 100\ Aust riia . .. . .. _. .. .. . .... \ 
1 

255 1 . •2.601 

740 780 . 7,55!· 83.5 I 

s25 j 
8·40 1 2 * 

1 
I talia . . . . . . .... - · I 270 27•5 3001 

1 1 
Hes'panha . . . .... 1 1;2:51 1:20 11215 !140 1 80\ 2151 i . 1 1 1 

3451 4 1h 

190 1 7 
1 

• SAFRAS DE CAFlll 

\ 1908-'19091190·7~190 8 il :906-190·7 190•5-1906 11904-1905 

1 1 1 1-. - · 
1 

1 1 1 1 
S aJc-ca s _I 1Saccas 1 Sc0aas 1. Sacca8 1 1 Srwoas 

1 1 1 1 

Rio, est a sem a'tla . . , . ... ·I ~,4 '_ -001~1 · 10·6.000I 119 . ôoo\ 107 . 000
1
1 70.0·00 

Santos, idem. .. . . . . . . . . 41-1.000 236.000. 4-411 .. 000\ 292.000 29•2 . 000 
1
1 19.s_ o011~ 3 4·2. o·~I 1560.000

1
1 . 399 . 0001~- : ooo 

11 1 \ 1 ---
Rio, 1/7° a . ... ... ... ... ] 1.147.IOIO•o111 .. H1 . 0·00·11.49o8-. 000J 1.340 . 000J l.1•53.000 

16/ 10° . . ' ; . .... . .. .. 1 4 . 333 .000J 3 . 3189. ·0·00 5. 312 9 . 000/ 13.15·69 . 000 4'. 1316 . 000 
1 1 . '-'----'- /~---1 

Sántos, idem... . . J •5. 480. 000 / 4 _,5a l}. 00016. 82'7 . 000\ 4.909.000_ 5.289 . 00IO 
1 1 . . 1 . 

R io, to·t al ·da est ação. . ..\ ·- ? \ · 3 .101. o·oim 4. 2·41. O·OO \ 3 . 244. 000 / 2·_.5.47. ooo 
Santos, idem. - - . . ·· ·· · · I ?' / 7 ._ 2 (),3 . 0Q0.11 5 .. 3•92-. 0 00 I •6 - 983 . 000 \ 7 .4-26 . 000 _ 

Tota l da est aG-ão. . . . . _ !, (* ) i 10 . 30·4 . OICIO•IJ 19 . 6:33 . OOOIJiO . 227 . !}00\~-;õõ 
1 . 1 1 • . 

( *) Ca:culad-a em 1:1 'h m ilhões (!e .sacoas. 
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Produação 
ANNOS lwazUeira não 

paulista 

il0904-190,5. . . . . .. . . .... 3.097.QOO 
1 90·5-19016.' ' .• . . . .•. ' . ' • •.. 3 .8 61.000 
19 06--'1 907 . . .. . . ' '' . ' ....... 4.798.000 
1907-"1908 .. .. ' .. ' .• .. .. .. . . .3 . 7 9.8 . 01010 

1\IIêdi a ... . . . .. . ... .. . .• . .. .. · ,3 .1888 . 000 
' 

ANNOS 

190.S'-1'906, .. ..... . ·· ·· · .... ...... .. .... 
1906'-1907 . ' . .. . . ' .. • .. . . . .. . . . .. ... . .. . . , 
1907~190·8 ... ' . : ... ..... . ...... . ..... . ... . 

Pro<l1wção 
es 't+ "fl'ang e-ir,.~ 

3 . 9~S. 0·0101 
3. 948 '00.0· 
3.596.000 
3 .. 861. 000 

3.832.000 

Colheitas pmi-
l istas 

6. 983 . 01CIO· 
15. 392. o.ao 

7. 20•3 . 00·0 

1 

Esfahsiicas sobre as 11J;éc7Jias de prod•ucção 

[ ,, 1 ; : . . 

TOTAL 

7 .·Oi.2 0 . OtO•O 
7 .ll(}9. 00-0 
S.394.000 
7 .6·59.000 

7 .712 0. 000 

Mldia 

9 .8 60.000 

O imposto lançado _pelos varios paizes sobre o café brazileiro 
é o seguinte, em fran cos, por 100 kilogrammas: 

França ..... . .. . . . . .. . . . . .... . .. .. ......... . 
Italia ... . ..... . ...... . .... . . .. . .. . . ... . .. . 
I-Iespanha. . . . . . ... . .. .. . . . .. .... .. . ... . . .. . ·· 
Aust.ria. . . . . . . ..... . . . ... . ... .. ..... . . . .. : 
PoTtugal. . . . . .... . ...... . . .. . . ...... .. . ... . 
Russia. . . . .. .... . . .. .... . . . . . ... . ..... . . . 
Allemanha . . . . .. . .... . .. . . . .............. . 
Nornega. . . ..... ... ... .. . .. . . . .. . . .. . . · .. · 
Inglaterra. . .. .. .... .. . . ..... ~ · ... . .. .. .. . 
Dinamarca. . . .. .... . ...... . . .. ... . . ... . . . . 
Suecia .......... . . ... .. . ........ . ...... . . . 
Suissa ....... . ...... .. . .. . ............. . . . . 

135 
130 
105 
100 
JOO 
95 
59 
41 
34 
33,59 
16,70 

3,50 
;.· ., M,~ '. '~': :•~,:~, .~ >.·f:)?i~?-"" l 7 

Os Estados Unidos, a Hollanda e a Belgica não tributam café. 

' · 





CIANJ:A~A OOS fJEPUTADOS 

SE·SSAO D·E 21 DE SETEMBRO (1912) 

O Sr. M:artim Frnnicisco (-movimento dei atten(;ão) (*) - De 
enviamento do governo 1de S. Paulo recebo e agradeço, Sr. Presi-
dente, a Synppse aa Recetita e De>Speza., Acl'ivo e Passiv·o ilo Estado i!Je 
S. Paulo em 30 de junho de 1912; leio-a e, acto continuo, remetto-a· 
a V. Ex. ·para que submetta á app1·ovação da Casa o seguinte reque-
rimento: 

"Requeiro do Ministjlrio da Fazend·a informações de a quant-0 
attinge a respons·abilidade ·do Estado ·de S. Paulo para com a União, 

. em consequencia deis emprestimos ·de tres milhões e quinze milhões 
de libras para. a valo.ríza_ção do caté." . 

E facilmente me explico por que assim procedo. 
Na alludiida Synppse, fls. 4 e 5, leio as ooguinte.s parcellas, respe-

ctivamente na_ receita e na des.peza: letras do Thesouro emittidas nn 
~emestre: 55. 652 :195$476; letras dio- Thesouro, resgata;das -no .semes-
tre: 57. 653 :091$903. 

Ora, á primeira vista, e é explicavel qualquer engano da parte 
de quem, como eu, tem a mesma ignorancia facil dos seres adver-
~arios ( 1~iso), parece que· a segunda e maior dessas . q-q.antias nada. 
mais é sinão pagament·o da primeira, explicada a differença pelos 
-juros e pelo sello. Será isso? Esta per·gunta, Sr. President.e, justifica 
o embaraço em que me deixou o que vem assim constatado a f.ls. 19 
da referida Synopse'; letras do Thesouro, saldo em circulação: 
101.420:738$077. 

O caso parn mim ficouJ Sr. Presidente, credor de enorme es-
pa-nto ! Uma administração, dirigida pelo distincto brazileiro Fran-
cisoo de Paula Rodrigues .Alves, communica-me que, tendo com 55 
resgatado 57, ficou devendo 101 ! Palavra: nã.o entendo. 

Que letras 'São essas, na aV11ltad1ssÍ:,1Ra somma de cento e um 
mil contos? de onde vieram? por que essas letras? quantas r qu~m as 
descontou? qual o juro que as precedeu na respectiva acooitaÇão? 

( •) D!scur.so ~rofeddo na hora do ex.pedifl!lt.e. 
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onde estão ellas·? quaes seus prazos? Estas interrogativas, Sr. Presi-
dente, acodem~me á curiosidade justamen.te quanc;lçi á memoria me · 
vem este trecho da interessante mensagem com que o actual governa-
dor da minha wrra se dirigiu ao Congresso regional em exerci:-cio : 

"Não posso · dizei'-VOS quando se fará a liquidação finv.l ·da valo-
rização do café, po-rque não são bastantes os elementos que possuo, 
neste momento, e os trabalhos dessa liquidação dependem de circum-
stancias que podem variar." 

Esse topico expressivo) a que até parece escripto por mim (riso), 
mais me enche ·de cop.jecturas a attenção 1·elativamente a esses cem 
mi! contos em letras do The.s'Ouro de S. Paulo. Terão sid.o ellas, -Ou 
ainda serão, bilhetes por antecipação da receita, constituimdo um 
arremedo da invenção norte-amedoana em 1861 para obtenção de 
recursos contra o seu seccionado, essas "não pequenas despezas", 
feitas po1· adeantamento ·de lucros, é ás quaes se refere a citada men-
sagem, em portuguez inilludivel, poucas linhas abaixo d.o trecho que 
ha .. pouco li? ~( Aparte'S.) Não. Absolutamente não é possi:vel que, com 
uma Teceita orçada em pouco menos de setenta mil contos, ·O governo 
emittisse quàsi o duplo por antecipação. 

Tratar-se-lia de gastQs com a valorizàção? E' possível, embora 
pouco .provavel, que assim succedesse. Taes gastos teem na Synopse 
rubrica especial, e não é _possível que os ·realizasse o governo paulista 
sem audiencia, sem licença explicita do governo da União, seu fiscal 
como endossante de quinze milhõBs esterlihOs, seu cre.dor pela en-
tregá Tesponsavel de t.res milhões. · 

Deixemos, porém, as duvida& que ladeiam o momentoso assum-
pto. Approve a Gamara o seu Tequerimento; e a verdade apparecerá 
º'?'' quauc1o menos, será encontrado um caminho que a elle nós appro-
xrme. 

Aproveito a opp'ortunidrrde para tocar em .ea-so politico qu,e 
tem tal qual relação com a minha presença neste recinto. R€fho-me 
a incidente, ante-hontem havido, quand,o idiscutia Q orçamen'to <la 
Agricultura. Não disfarç,a a bane.ada a que .pertenço a difficuldade 
em que s~ acha para defender os . dous dignos funccionarios que tão 
bem se hão desempenhado dos ·serviços dessa nova Tepartiqão admi-
nistrativa; e para assim acontecer nada ha mais contribuído <lo que 
a publicação dos discu1,sos opposioi,onis:tas em simp'les resumos, e 
oom, aliás explicavel no caso, stippressão dos apartes. E calcule 
V. Ex., Sr: Presidente, quando avultam semelhantes embaTaços; 
quando po:r essa omissão de publicidade é responsavel um dos mais 
beTI.os talentois desta O amar.a, o illustre Deputado ·mineiro Oalo-
gerfrS·. . . · · ' 

· · O Sn: ÜALOGERAS ~ Recebi hoje as provas tachygraphicas d-0 
meu discur&o. Ainda não as abri. O Diario Official publicou um 

... 
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:resumo que não foi feito por 1~um, emboTa calcado em algumas notas.._ 
po·r mim forneci<las. Esse resumo, aliás, traduz bem os conceitos que 
aqui p1·ofel'i. Agora creio haver comprehetrclido que o nobre Depu- . 
tado 1ne attribue haver intervindo na questão ela politica paulista. 
Digo a S. Ex. que não creia em tal cousa. 

·Ü SR. MARTIM FRANCISCO - O aparte com que me distingue o. 
nobre Dcputa.d-0 rnstringe muito o que eu pretendia dizer. E' o ca•so 
de parabens á paciencia da Oamal'a. (Nã;p apoiado.) Disse o nobre 
Deputado : o interesse partidario, pOTém, feriu logo o apparefüo nas-
cente e, afastado o primeiro Ministro, suceedeu-lhe o Sr. Rodo1pho 
Miranda, cuja passagem pela Praia Vermelha o orador se abstem 
de qualificar . 

A T·Qta do Sr. Oand:údo Rodrigues fôra estabelecel' normas flexí-
veis, elasticws, dando a cada serviço . meios de viver e progredir, se-
gi.~ndo suais características proprias. 

· O novo ll~inistro, alhei o ao assumpto, transformou~se em méro 
inst-rmnento de •sub(rndinados irresponsaveis, e, dias depois de no-
me-ado,' organizou definitivamente a secretaria, dan·do-lhe bases Tigi-
das, inflexíveis, constrictora.s de toda iniciativa, quiçá da propl'Ía 
vida profícua dos serviços technicos, 

O rivbre Deputado absteve-se de qualificar o nome do Sr. Rodol-
pho Miranda na pasta de Agricultura. Su·pprimirei a deficiencia 
proposital de S. Ex. 

O Sn. ÜALOGERAS - Devo recordar que declarei que me abstive 
de qualificar pelo muito respeito que me me.recem to·das as opiniões. · 

O Sn. MARTIM FRANCISCO - Neste ca:so eS'perQ que respeite a 
minha. Protestei immediatamente contra as palavras do nobre Depu-
tado . .. 

o SR.. ÜALOGERAS - E' exacto . 
O SR. MARTIM FRANCISCO -- . . . com a franqueza com que cos-

tumo dizer e praticar; protestei, reclamei, asseverando que o Sr. R9-
dolpl10 Miranda, respeitavel chefe de uma corrente <le opinião em 
s~ P.aulo, agricultor e industrial, 1eal e intelligente., dispunha de 
ueoe>Ssaria competencia para occupar a pasta ministerial que tantos 
serviços lhe deve. Incompetente, -0 Sr. Rodolpho Miranda para ser 
Ministro da Aggcultura por_.:.ser agricultor e industriaH (Riso.) 

Ah.! quem se livra <las injustiças na vida política~ Ainda hon-
tem, creiam, tive de refutar em conversação o erro com que o Sr. Ro-
do1pho ]\!Iiranda asseverava fazer ao nobre Deputado a mesma opi-
nião que <lelle o nobre Deputado fazia. Injustos, injustíssimos ambos. 
Ambos patriotas, e de ambos contando o paiz serviços e· dedicação 
( app·iados), e nenhum deilles merecendo •aquella censura c.om qrue 
Fa,guet no estudo do cult-0 de incom,peten0ia, discorda da·& atrapa-
lhações com que o Legislativo busca hodiernamente atrnpalhar a 
acção do Administrativo. 
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Agradecendo ao nobre Deputado, mais .uma vez, o honroso aptrrt'e 
com que me Ç.ispensou <le quasi todo o .discurso que eu tinha a agra- · 
davel obrigação de proferir hoje, peço-lhe dar por terminado o ·li-
geiro incidente que, nem _por minutos, alterou a sympathia que tenho 
pela superioridade dos seus talentos; limitando-me a <lecla:rar que/ 
tenclo o Sr. Rodrolpho Miranda, com auxilio <le competentes, organi-
zado por partes a Secretaria da Agric~ltura, com sequencia admi-
nistrativa e inspirado nos elogiaveis modelos da Argentina e dos 
Estados Unidos, coube ao seu successor a remodelação de vario~ 
regulaméntois para ulterior uniformidaide, trabalho esse que em nada 
feriu planos primitivos. 

Antes de terminar, Sr. Presidente, me vem á lembrança inci-
dente que desejo annotar . . Refiro-me a aparte que, interrompendo· 
outro que eu dera ao nobre Deputado, alludia a officio.s Teserva1dos 
do Sr. Rodolpho Miranda. 

Os reserv·ado.s . . . Ora, liqúidemos isso de vez. E' . o Sr. Rodolpho 
Miranda accus:xdo de, qua:ndo Minis·tro, haver distrahido dinheii·os 

' publicos em assumptos reservados. E·ssa a.ccusação appareceu e re-
pete-se pela mais foia das fórmas; pela injuria indeterminada. Posi~ 
t ivas·se-a a calumnia; e a resposta seria immediata; que a melhor 
maneira de descionceituar a calumnia,, dizia neste recinto José' de 
Alencar, é divulgal-a. (Az?arte do Sr. Ca.logems.) 

O SR. MARTIM FRANorsco (interrompendo o apMle) - V. Ex-. 
offonde-.rne suppondo-me capaz <le querer offendel-o. Estou me i;efe-
rindo a um aparte meu, inc~dente em que V. Ex., de facto, não tomou 
parte. 

Oontinúo. E:ra a quarta vez que, neste recinto, apparecia allusão 
aos ditos reservad-0s. .Repliquei em term0is. .Repito agora desenvol-
vidamente, o quanto possivel, essa replica. ' 

Não ha reservados do Sr. llodolpho :M;iranda; ha os do .Minis-
terio da Agricultura. Bom é ql!e isso fique beni consignado e enten-: 
<lido. ·, -
_ :fifai-s: aoceito, acceitarei a discussã-o dos reserV'adns (e ·OS do . 

tempo do Ministerio Rod.olpho Miran,da nfo chegam á quantia de 
quinhentos contos de réis) com o homem publico_, ·de responsabili-
da•de effectiva, que declarar :xssumir a respon:sabilidade de semelhante 
discussão n-0 Parlamento. 

· Uma das obrigações inilludiveis da vida publica é a confiança 
na energia da pl'Opria honra. E a honra é um ·sentimento tão sub-
jectivo que o seu juiz é, _ afinal de contas, a propria victima. Quen~ 
se dedica competenternente ás vicissitudes da vida publica, tem 
muitas vezes de. padecer a injuria e tolerar a calumnia em homen.1:i_-
gem a interesses sociaes de natureza :reservada. (Apoiados.) Mas o 
campo da injuria tem um limite qne se chama paciencia e esta quando 
eliminada costuma algumas vezes .deixar passar no_ dBsastre O.$ pro ... 
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i:rrio.s accusadores: esses que não tive1·am a prudencia -com que estou, 
desta tribuna, a dosar objectiV'ações e escolher. termos, que não .com-
p1;omettam ·a dignidade do meu paiz. 

· Sr. Presidente, Rodolpho Miranda foí Ministro em. uma phase 
de •organização da secretaria. Tufais: em uma phase em que •a menta-
lidade brazileira, visitada por notahilidades, applaudindo Ferrri., Fer-
dinando Martini, Olemenceau, Durante, Pantano, comprehendia fa -
cilmente quanto á publicidade- de seus applausos poderiam ·corres-
pondei~ reservas a cargo de .dirigentes responsaveis . 

. Perdôe-me a Ca:mara a supposição·, que póde transparecer do 
meu d1scu1'so, ·de ignorar ella essas cousas. Perdôe-me ella a injuria, 
mesmo •com a fórma delicada que lhe dei. A <injuria é, em regra, · zan~ 
gada, violenta, apressada i fe1'e e foge, mas por mais que· corra, lá 
de longe os perdões côxos, vesgos, não ·a perdem de vista e quando 
passam perto da victima e esta os acolhe immediataniente a ferid·a 
cicatriza. (Mittito bem.) · 

Tal é, na mythologia, a lenda· dos perdões·. Repito-a de Homero; 
aquelle poeta · que, apezar -de cégo, via longe, muito longe. (R1'.so. 
JTfuito beirn; nvwito bem. O 011ado·1· é rnniito curnprimentmw.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 
requerimento: 

Requeiro do Ministerio da Fazenda informação de a quanto 
attinge a responsabilida·de do Estado de S. Paulo para c<0m a União 

em consequencia dos emprestimos de .. .. .. . . . . 
R:equednt.erito 3.000.000-0-0 e 15.000.000-0-0 de librais para a.-

valorização do café. 
Sala das sessõesJ 21 de setembro de 1912. - MM'tim Francisco. 
E' encerrada a discusão e adiada a votação . C:') 

_..,.._ __ . - --
SE·S·SÃO DE 28 D•E ~NOVIEMBRO (1910) 

Au.tori.rn o Presidente da 'Republ1:ca a promover uma conferencia in-
i'ernaciondl americana, que rle'l'erá iadopí'ar medida,s efficazef~ ·em 
beneficio dos prodiictores de café e qwe tenh'am por fim cdmba-
tew u, cris•e que aff ecta _aqueUe ramo de riqueza dos paizes ame-
ricanos, interessados naqiteZla inr»ustria, de accôrdo <iam a 1·eso-
l1lção approva.dia pela terceira conf ei1encia, realizada no Ria de 
J ane·iro em 1906, e1 dá mitras providendias; com parecer e em!f3nda 
subslitutiva da Oommis-são de F'inanç.as 

A' Co-:inmissão de Diploma-eia e Tratados foram presente.s i men-
sagem presidencial e a rnsoluçã0 da Terceira Conferencia Pan-Ame-
I'Ícan a, referentes á celehração de uma Conferencia Internacional dos 
paizes americanos, pToductores de café, a realizar-se em S. Paulo. 

( •) O requerimento é a,p.provaclo. N-ão consta clp D'ia,riD elo •C'o1i.gresso a !PU-
blicação elas informações, 
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Sobre o assumpto, a Commissão offereceu o seguinte parecer: 
Já não é novidade para ninguem o affirmar-se que o p1·oblema 

Pareoer da ·que mais preoccupa a attenção de . todos· ·0,c; po..: 
OOim. de Difp/raJ11acJa vos; actualmente, é o prohlema economico. 

Nã°' ha, motivo, portanto, :pa·ra extranhar que povos. virtual-
mente vinculados pela communhão de interesses, pela identidade de 
frabalho, se liguem e, de facto, se associem e façam accôrdos, visan-do · 
a defesa conjuncta· daquelles in1:€resses, ligados aos problemas eco-
nomicos 

E, des1:€s, um ·dos que se nos afiguram de mai01· relevancia, é 
ineontestavélmente o da producção e o do seu consequente - a col-
locaçãe> dos productos. 

"Produzir é crear u tili·dades", 110 conceito preciso de J. B. Say, 
mas crear estas utilidades sem po.der collocal~as conv~nientemen!te 
equivale a não ter produzido. 

. Saber produzir não quer dizel' simplesmente preparar o pro-
ducto de modo a poder ser o mesmo ad·aptado ao fim a que se destina. 

Produzir significa tambem e-0lloca'l.' esse producto em condições 
remuneradoras para o productor. · 

Eis, por que, com nzão, ·disse o Dr . .A,ugu·sto Ramas: 
"Prodüzir, ·sem poder vender convenientemen~e o pr9duc.to, eqm-

va1e a não saber pmduzir." 
A part.€ commeTcial do problem.a, ·portanto, é a. que se no•s apre-

senta com maiores difficuldades. 
Póde .. se affirmar, sem exaggeTo, que é nos merca.dos que o pro-

blema economico se rnsolve. 
A superpro1ducçã0' que alguns ee-0nomi.stas attribuem á imprc-

vi•dencia dós productores e que outl'os levam á conta de retrahimento 
do consumo, é um :phenom_eno que se vae, pouc.o a pouco, generalizando, 
attingindo ora este, ora ·aquelle yamo de a>Ctividade, levando a este 
e áquelle a· pertm·bação, o desequílibrio e, ás vezes, a ruina. 

Dahi, o aviltamento do J»reço dos productos. 
_Desta situação ano.rmal, não 'poucas vezes tira1;n resultados pha.n-

tasticos os especul adoa.-es, a·quelles ·que vivem em çonta:cto mais <lire-
cto com os consumidores -ou os que mantêm relações estreitas: com 
os mercados eonsumidores, ·de únde, geralmente, estão afastados os 
productores. , 

A <lura expel'iencia por que es1:€s reem passado, despertou nelles 
o sentimento instinctivo da defesa Teciproca dos seus interesses. · 

A idéa de um a,ccô1,éto_, a necessidiade de combinação ·de esforços, 
a união dos que, trabalham ou se dedicam ao mesmo ramo ·de a~ti
vida·de, 1surgiram e, dentro em pouco, dominaTam todas as organi-
za:Ções que constituem, modernamente, o:rgãos de defesa , dos que tra-
balhamJ dos que produzem. 
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Taes organizações tomaram va;riaSJ fórmas e sob fins diverso.s -
enf:entes, sy111dicatos, coope1~tivOJS e out ros. 

A entente é a exterioriz·ação de uma concent ração industrial, que 
a principio tomoi1 fórma. puramente commercial, mas que, presente-
mente, presta efficaz auocilio no vasto campo· da producção. 

T1alvez não haja actualmente nenhuma industria importante, nos 
grandes centros, que não es.teja ·amparada poP taes. organizações, obe-
decendo a uma formal e bem entendida disciplina . 

Nos Estados Unidos vivem ·rnb este regímen a mineração,. como 
a metallurgia, a navegação', os tecidos, o assucar, o algodão, as indus-
trias mecanicas, muitíssimas outra·s•. . 

O mesmo se observa na ·Inglaterra, na Allemanha, França, Italia 
e •OlÜl'as nações adeantada-s ·da Europa, assim como na Argentina e 
Chile, com o assucar, -o salitre e •outros pro.duetos . 

Não faz excepção o B1,azil, oo)ll a cerveja, os tecid-os, os phos-
phoTOs, os chapéos, sem fallar em innumeras outras indus•trias que 
ensaiam concentrar-se para evitar o seu desmoronamento.. 

Não podia conservar-se isolada a industria caf-éeira, deante de tão 
numerosos e brilhantes exemplos, tanto mais quanto ella estava sob os 
effeitos da mais prolOngada . e intensa doas1 crises regis.tradas em sua 
historia secular. 

Sentindo ·que quasi só em proveito a.lheio se escoavam - a pro-
du;eção de sua immensa superficie cultm·al, o fructo· de um in,sano 
labo·r, a fertili:d·acle 'pí·ivilegiada do solo e a renda ele um enorme ca-
pital - buscou essa grande. industria a.gricola estudar as causas ·de tão 
deploravel situação; e promover urnii.. solução .que ·a salvasse no pre-
sente e que lhe· gal'antisse tranquillid:ade· fu.tura. 

. .Foi desse pensamento que surgiu o movimento de concentraçfo 
com.mercial, que agitou o nosso paiz desde 1901, fazendo·-se sentir 
nesse anno, na imprensa des.ta Capital e principalmente na ·de São 
P\1.ulo e concretisandD-'Se no proje,cto paulista do Dr.. Vicente Car-
valho, para a rnducçãü da producção, e· no projecto Barros Franco, 
apresentado no grande Congresso ·de Agricultura em 1901 em que t ão 
saliente parte tomou o peregrin.a espirita do ·saudoso Manoel Victorino. 

Por motivos que não vem· ao caso discutir, não foi por deante 
nenhuma dessas tentativas' . Estava, porém, dado o primeiro passo e 
coube a S. Paulo proseguir na campanha. . · 

Verificando ·ser a superproducção a causa capital da funesta de-
pressão de preços e ser impossivel consegufr, de prompto, um augmento 
conveniente no consumo, capaz de desafoga1· os mercados, votou-se 
uma lei .a:aquelle Estad•o, prohibindo novas plantaçõeS" caféeiras, ·a 
pa:rth ·de 1904. · 

Enviou~se, na mesma occasião, um delegado especial - o Dr. 
Augusto Ramos - ·O incansavel e intelligente ·defensor da producção 
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nacional, aos paizef.i ela Anierica hespanhola, com o fim de verificar 
a situação da industria caféeira, naquellas 1-egiões1 - unicas que, fów 
do Brazil, denotaram certa vitalidade, em contraste com a pro•ducção 
do Oriente, em manifest·o declínio. 

Oonheci·da a situação dos pa:izes visitados por aquelle dis.tincfo 
profissional e constatada a impossibilidade ele nelles se incrementar, 
de modo apreciavel, a producção, concluiu muito logicamente o Estad.o 
de S. P.aulo ·que era pos.sivel a. concentração commercial da industria 
e · tratou ·de realizal-a. 

Foi em fins de 1905. Já se denunciavam aos olhos ·dos conhedores 
da lavoura paulis.ta as colossaes proporções da colheita de 1906, não 
restàndo ·a meno'l' <l1wida de que os1 preços, que apenas começavam e 
levantar-se, após varias annos de funda depressão, viriam fatalmente 
a µm nível jámais observado naquella industria e provocar os, mais 
desastrados effeitos na economia ·dos nossos Estados caféeiros e, por-
tanto, de todo o Brazil, de que são elles1 os principaes sustentacul.os. 

Abarrotando os meTcados com uma safra enorme, é claro que 
não sómente nesse anno se11tiriam os productores os effeitos da super-
pM<lucção, mas, nos annos seguintes, continuariam a vigorar, sem 
rnmedio possivel, as mesmas: vis cotações, .á semelhança do que já an-
teriormente acontecera, 'porém sob condíções agora muito mais aggra-
vadas. Era a ruína de uma grande industria, qi1e se desenhava com o 
seu immenso cortej·o de males:. 

A ,;ida nacional estava ameaçada em um dos seus, principaes 
· elementos . 

Cumpria agir sem demora e· foi o que fez o Estado de S. ·Paulo, 
empenhando-se na grande campanha ·da "Valorização", cujo exito já 
uinguem hoje poderá contestar, mesmo aquelles1 que maii:; se empenha-
Í'al!l em combatel-a, no paiz ou no estrangeiro. 

Hasta lemhrar que com a re.preza de seis a sete miihões de saccas, 
virtualmente arredadas ·do mercado e que pouco a pouco, em épocas 
oppo·rtunas,, irão sendo vendida$, temos hoje preços' ·de· 60 francos no 
Havre, apezar da consideravel existenoia mundial ·de 14. 000. 000 <le 
saccas, quando, ainda ba poucos annos., com uma existencia ·de 
12. 000. 000 c:le saccas, v-igoravam as cotações de 30 a 35 francos. 

Antes1 de' se empénhar na- grande campanha de 1906, pensou o 
governó paulista em operar uma, concentração .de esforço&, não só.mente 
entre os productores nacionaes, sinão tambem fazendo della comparti~ 
c~par os demais paizes' caféeiros, principalmente os hispano-ame-
ricanos. 

Não o permittiu, porém, ·a mgencia, já acima explicada, do mo·-
mento, pelo que só entraram no accôrdo d·a defesa economica nacional 
os t1;es Esta:dos que fizeram parte do Convenio de Taubaté. 
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Estes; mesmos, sóm{mte pOT pouco tempo se consel'varam unidos
4 

e,omo é sabido. 
:Mas., se está hoje quasi vencedora a campanha, não se acha curri-

prida, ·de modo definitivo, a missão dos paizes productores: longe 
disso . 

E' possivel que nova crise appa'reça, pelo que -cumpre que os in-
t.eressa{los se preparem para que tal não aconteça ou, pelo menos, para 
que, :ao se renovarem taes desequilihrios', possam ser os mesmos atte·-
:ima{los. na sua intensidade e duração. 

A co11cent.ração commercial, apoiada em forte rnserva capitalista, 
é oom dµvida o meio mais aconselhado para resolverem-se ª~' crises de 
superabun:dância. . · 

neleva, porém, adveTtir que esse meio só póde ser efficaz e des.~ 
t itl1i do ·de l'iscos, quando servido por uma industria disciplinada cm 
.sua producção, quer sob o ponto de vista ·da quantidade e da .qualída.de, 
que1· emfim de sua organísação estatística e mercantil. 

Sem a limitação da cultm'a preliminarmente estabelecida em seu 
tm·:rí torío e sem a segurnnça que lhe aodveíu d·a visita aos demais 
pmzes caféeíros, {1e que a estes falleciam elementos para augmentarem 
a p1·()ducção, é claro que, empenhando-se na valorização, teria o go-
vern o· paulista jogado uma carta.da por demais arrojada e incerta. 

· No em tanto, foi absoluta segurança. de exito que elle operou, 
graças ao es.tudo prévio do problema, sob todos os seus aspectos e ás 
medidas preparatorías de que cautelosamente rodeou. 

Forçoso é confessar, n0 emtanto, que muito mais prompta e facíl 
lhe teTia sido a sua missão, si com elle houvesse collaborado os nossos 
out1·os E sta:dos caféeiros e, com maioria de razão, se a elle se houves-
sem juntado, tambem, os1 demais paizes prüductores do mlindo . 

. E' indispensavel complet·ar-se a obra iniciada e que, dominad_os 
:por µm mesmo pensamento, se congreguem as; nações interessadas 1ra 
pro<lucção do café e cuidem seriamente ·de estudar as varias questões 
qu;i giram em torno dessa grande industria. 

PTesentemente, 'ª que mais urge estabelecer são as que se referem 
á estatística ·da producção e ao alargamento do consumo·. 

Sexá de alta conveníencia que se possa, com antecipação, conhecer 
a producção approximativa de cada paíz, para que de alguma sorte se 
avalie ·da futdra situação dos. mercados ·dentro de certos limites. 

, Uma commissão intemacional, que ·de taes elementos dispuzer, 
poderá tirar um grande partido em favor dos1 productores e influir na 
acção ·dos mercados, tomando. em devido tempo as. providencias recla-
madas para cada caso. 

A deficiencia e falhas das estatistícas sobre o café são •hoje no-
toriasi. , 

Dahi a necessidade inadiavel ele ·completal-a e corrigíl-a. 
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Quanto ás grandes vantagens que de, uma co1rnentração de vistas 
possam l'esultar: para o augmento ·do consumo, ning·uem deixará de 
reconhecel-as á primeira vista. 

N-0s paizes consumid-0res encontram-oo a to·do momento cafés da 
mesma procedencia, mascarados e-0111. rotulos diversos, a disprutarem 
por meio de Teclames dispendiosíssimos, . as preforencias do consu-
midor. . 

O relator ·deste parecer teve occasião de verificar pessoalmente, 
em 1905, alguns casos de fraude e de falsificação nos mercados de 
Paris, Barcelona e Milãü, €!enunciando esses abusos em memorial que 
foi publicado no Co1'1•eio PairJ;is~ano e no Correio 'de Campinas. 

As amostrns dos cafés falsificados -0u adulterados -0u dos cafés brn-
. zileiros que figuravam como send-0 de -outr·as procedencias foram tra-
zidas para o Brazil e expostas em Campinas . 

Além dessas manobras fraudulentas e detm·padas do · connneréio 
illicito, nota-se a.inda como elemento i'nefficaz púa a acção geral o 
esforço commercial de nlguma·s• casas. em favor do producto qúe traz a 
sua marca: 

Longe de neg1a;r esse direito du de preten<ler ·impedir semelhant& 
processo, parece que ·seria de mais vantagem uma acção superior ' q11e 
.se sobreponha a esse esforço individual isolado, chamando--0, a collabo-
rar em ·Conjuncto, .em favor do interesse commum . 

Alcançado esoo objectiv-0, 'ª primeira preoccupação dos paizes .col-
ligad-0s deverá consistir em dirigir uma bem orientad·a prop_a:ganda elo 
café, em sua mais alta S<ignificação, apresentando-o pelas qualidades 
intrinsecas que elle possue e pela superioridade que elle tem sobre os 
seus succedaneos . 

Desse modo ir-s:e~ha avolumando o numer·o de consumidorns, ge -
rando e generaliz,ando o US-0 dessa bebida, ·de sorte que o habito venha 
a consagral-a mais tarde como indispénsavel á economia humana . 

. Não nos prop-0111os, neste parecer, entr·ar em minucias sobre o 
modu$ ope1·aneli applicavel á dilatação do consumo. Isto compete aos: 
paizes que tomarem parte na futura conferencia . 

Consignamos unicamente, em traços geraes, as gr·andes vantagens 
que se ·devem esperar c1a. concentração de vistas e de direcção nos tra-
balhos que visem aquellesi resultad'Os. · 

.Além dos beneficios que o mencionado accôrdo internacional p t"O~ 
porcionará á industria caféeira, ·sob , -0 ponto de vista ·da est·atistica 
e d·o alargamento do consumo, 'convém lembràr que a approximffção 
d.os interessados influirá tambem para o aperfeiçoamento indust1'ial, 
prqpriamente dito, do café. 

Entre a America hespanhola e o Brazil ha. cert,EJ, div:ergencia no 
tratamento <la a1;vore e no beneficiamento do producto, conforme de.-
monstra o Dr . Augirnto Ramos em seu interessante trabalho - " A I w.. 



- 3'51 - , 

dt4Yf}r1J.a Oaféeira na Am:ei·ica; H e;spanlvola - relator·io apr~s'entad'o cw 
GovernJo de S. Fr.aullo. 

Muito terão, pO'rtanto, a lucrar os paizes empenhados nessa cul-
tura com a pem.mta de idéas e informaçõesr attinentes a-0 assumpto·. 

· Tambem no mundo consumidor sã-0 bem delimita·d•as as preferen-
cias entre o café· brazileiro e o hispano-america.no, ou melhor, entre os 
cafés duros e os brandos üU doces. 

Sob este ponto de vista ainda u1J11a direcção bem apparelhada ele 
conhecimentos: e informações poderá influir beneficamente na solução 
do problema. 

Pelo que vimos de expôr, verifica-se que •OS paizes1 caféeiros, sobre-
tudo os do Novo Mundo, es.tão fadados a se entender para a defesa e 
pl'Osperi<lade da industria do café, que ·constitue um os rnus principaes 
elementos de riqueza. 

Nada lhes faltará para segurança de successo, desde que uma 
acção c-oncentrada e commuhl seja formada entre elles. 

São em pequeno numero·e com excepção do Brazil - em S. Paulo 
- nenhuan possu:e elemento para augmentar a producção em taes pro-
porções, de modo a influir so·bre os preços. -

Esses paizes productores conservarão os seus ·actuaes contingentes1, 
até' que, passados 10· annos ou pouco mais entrarão, talvez, no lento 
declinio ·da p11oducçã0 . · . 

·Sob o ponto de vista ·da superproducção, jámais poderão influir 
para abarrotamento dos meroodos . ' 

O inte1-esse de todos .os productores hispano-americanos reside 
pois em fazer u;m. accô·rdo com o l3razil, .que é o maior productor, .no 
rentido de a este se facilitar a tarefa de regulador dos mercados a Üm 
preço ra.zO.avel,. não produzindo senão o necessaTio para o consumo. 

O inteTesse brazileiro é entender-se com os seus collegas <l.e pro-
ducção·, no sentido de COnseguiT delles a mais proveitosa collaboração, 
no tl"abalhü de alargamento dos merna·dos. · -

Desse modo ficaTão conciliados todos os interesses . 
O Brazil verá avolu1J11ar-se em maior porcentagem o consumo 

mundial, cer to de que, integralmente, lhe aproveitaTá o augmento 
con$eguido. 

Os hispano-americanos verão assegurados, nos mercados consumi-
dores, preços convenientes que lhes ·aproveitarão como aproveitarão ao 
Brazil, a todos beneficiando em igualdade de condições. 

Entrarão dessa maneira nos modernos moldes de defesa e conser-
'Vação da producção na larga estrada que tem conduzido á opulencia 
e . á gmndeza muitas nações, .entre as quaes citaremos os E stados Uni-
dos e a Allemanha . 

E~ intuitivo que mais pl'Oinptos e seguros serão ·OS .resultados, se 
aos paires procluctores da·s1 tres Americas se juntarem os do· Oriente . 
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Pa1'€Ce-nos que, nes-se sentid-0, muito boa ' vontade se encontrar'ia 
da parte da Hol1a.nda .' 

Não nos esqueçamos que, logo após haver explodido a crise de 
preços· de 1882, a Hollanda, feTida em Java, enviou a-0 Brazil um 
homem de grande merecimento', o Si·. Van Delden Laerne, que, ·a res-
peito da n-0ssa industrià caféeira, pu:blicou um <los melhores livros 
que se tem escripto sobre o assumpto. 

Bem conhece, pois a Hollanda o detcrmina.d-0T ·das boas e más eo-
ta.ções e terá, provavelmente, -0 maior interesse em com elle se ligar 
paTa o bem geral. , , 

Isto, porém, é uma aspir·ação que não se trata de realizar agora, 
visto que o voto expres-so é para uma conferencia elos paizes ameTica-
nos• s.6me:hte. 

Devemos recordaT que o vot-0 da TeTceira Conferencia, renovado 
na Quarta Conferencia de Buen-0s Aires, não é mais do que a realiza-
ção da deliber•ação tomada pelo Congresso dos Delegados· d-0s pai~s 
productores de café do Hemispherio Occidental, verificado em -OUJtubro 
de 1902, em Nova-York, e presidido pelo eminente brazileiro Dr. 
Assis' Hrazil. . · .· 

O referido Congresso deliberou : "Confiar ao Governo Brazilei;o 
a _incumbencia de, com a maxima brevid·alde, convocar 01üro Congresso 
Internacional do Café Occidental e funccfona:r onde deli·bere . o .Go-
vel'no do Brazil, e, outro·sim, fic-011 autorizado a inibar perante os 
outros governos e delles conseguir a 'effectuação dqs ·act-0s que a elle 
parecer beneficio á lavoura do Café Occidental" . , 

Todos estes precedentes traiduzem, de um modo '•Teiterado e iu-
equivoco, os pr-0positos em que estão os paize·s que pr-0duzem café de. 
se colligarem com -0 Bl'azil. por meio . de uma acçã-0 harmQnica, na de-
fesa da sua producção . E a razão dessa appr-0ximação· neces.saria está 
no papel preponder.ante que o Brazil gosa por ·ser o maior pi-oducto:i; 
do café. 

Pa1,a que se possa avaliar des·ta preponderancia, basta que .se 
conheça a seguinte· estatis,tica, que representa a producção annual. com-
parativa dos P'ªÍ~s caféeirG-s: 

Brazi1· ................ ... -.. ...... ............ . 
America hespanh-01a, inclusive as · Antilhas ... . .. . 
Possessões hollandezas. . . . .. . .. . .... ~ . . .... . 

Total. . . ................ . ...... ··· · · .,. · · · · 

S~a"Ccas de 60 kilos 

14 milhões 
3 " 
1/2 milhão 

17 1/2 milhõoo 

O resto de toda a producção mundial não comprehendida nas re-
giões acima cita.das é .calculado em 300 a 400 mil saccas. 
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O EooriJo'rn)ist, em seu numero do mez de julho ·do corrente anno, 
publicou uma estatistica comparativa da produeção e consumo muon~ 
<liaes do café e., muito embora os algarisnrns referentes á producção 
oojiim menores do que aquelles que acimà ficam transcri1:itos, ainda 

,assim, a differença não é muito .sensivel que obrigue o relator a cor-
l'lgÜ' os dados acima enunciados. · 

Quei· por uns, quer por outros elos. dados conhecidos, o Brazil tem 
Bno1·me precminencia sobre os demais paizes que cultivam e exportam 
-0 ·café . 

Foi, certamente, inspirados por esse criterio, repetimos, que os 
}laizes pi•oclUJctores, reunidos na Terceim Conferencia Pau Americana, 
no Rio de Janeiro, em 1906, deram o seu voto, delegando. ao Brazil a 
iniciativa ele promover a. confe.rencia de que· trata o projecto abaixo 
ÍOl'mulado. 

Os mes1n-0s sentimentos ele confiança em uma acção conjuncta, e 
!ás pl'Ímeiras1 provas produzidas pelo processo da T1.alo1·izaç'ão, levada 
à effeito por S. Paulo, fizeram com que ·a Quarta Confe.rencia Pan-
Amerieana, reunida este anno em Buenos Aires, Tenovasse ·O· voto ex-
p1»esso na Terceira Conferencia, no sentido de se promover a reunião 
das nações interess·a<las no problema do café, na capital paulista. 

Esta nova resolução foi 'tomada depois das informações prestadas 
:pelo digno Senador paulista. Dr. Herculano ·de freit·as_, membro da 

-<1elegação brazileira na Conferencia de Buenos Aires. 
As~.im, pois, no cumprimento daquelles votos expressos pelas duas 

aasembléas; o Brazil ·aeve desempenhar-se do honroso encargo que lhe 
foi confiado, iJelo que 'ª Oommissão, abaixo assignada, vem submetter 
á consideração da Camara dos Senho.res Deputados a · seguinte 1'e-
solução. · 

·O Congresso Nacional resolve : 
A1't. 1. 0 .Autorizar o Governo ·a promover uma conferencia in-

temncional amei•icana, que deverá adoptar medidas efficazes, em be-
neficio dos producwres de café e tenham por fim 

Ptojecto . combater a crise que affecta -aquelle ramo de ri-
·quez·a dos paizes americanos, interessados naquelJ.a 

in<lustri a, ele accôrclo eom a res-olução approvada pela Terceira Confe-
rencia, realizada no R~o de J ·aneiro em 1906. 

Art. 2. 0 A referida con:ferencia será celebrada na cidade de São 
Paufo, conforme o voto expresso na resolução acima referida. 

Art . 3 . 0 O Governo fica autorizado .a despender a quantia neoossa-
ria para o alludido fim. · 

Art. 4. 0 Revogam-se as ·disposições em contrario. 
Sala das sessões, 7 de ou1tubro de 1910 .-Alberto Sarm~ntlo, presi-

<lente interino e relator. - Dwnishee dei Abr(inches·.-'- Leão Velloso. -
D'eocledio 'de Clam,pos.- João Simplicio, vencido. - J'osino Arau.jo . -
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J esuino O.ardioso, co;m rnstl'icçéj.es, quain to a algullls dos fundamentos, 
mas pelas conclusões. 

A Oommiss.ão ·<fo Finanças, a que foi presente a mensagem. presi-
dencial transmittindo á Oanrnra a Quinta Resolução da Terceira Con-

ferencia Pan-AUÍeric·ana,' referente á celebração de 
Patrecer .da uma conferencia internacional dos paizes ameri-

Co1m~ icf:e Fimurça1s canos pro<luctores de café, a realizar-se em São 
· ·Paulo, tendo de prommciar-se s.opre ·as despe:r:as 

necessarias para o allndido fim, é de parecer que seja approvado, oom. 
a seguinte emenda substitutiva, o projecto offerecido pela Oomniissã-0 
de Piplomacia e Tratados: 

O art. 3° substitua-se pelo segui,nte: 
O Governo fica ·autorizado a des.pender com a dita conferencia 

até a quantia de 100 :000$000. 
Sala ·das Commissões, novembro de 1910.-Bu:ieno de' Pa.iva, pre~ 

sidente e relator. - SergiJo ale 6~aboia.---:- CJa~·iJJ,oso de A~rroeidJa.~ iyr·a 
Oastio.-Eri()o Ooelh'o.-Pavfta R.arn,'Os.-JiuiJo de Mcllo.-Galeão .Car-
valhai . (*) 

Ret;olução da 3ª Oor1;fe1·enei1a I r/jterna1o'(;ooo.l ilmerié:ana a que se r<efei•e o 
parece1· si~p11i 

A crise do café, os meios de dar-lhe combate, em beneficio d-esse 
ramo ·da riqueza de muitas Repúblicas Americanas, e o e.strudo das 
medidas 'ª applicar, em beneficio ·dos p,roductores, aconselharam. á. 
Conferencia do Rio de Janeiro o voto da resoluçãó lemhrand@ a· oon-
veniencia de Tealiza;r sobre o a~istÍmpto uma conferencia americana; na 
Capital do Estado de S. Paulo. 

No , momento em que essa resolução era tomada, e nos tempos 
mais proxim-0s delle, a opportunidade se não afigurava de todo van-
tajosa para a 1·ea1ização daquelle voto . Parncendo ser outra actu:al-
mente a situação, o GoveTno dev:e a.guardar a decisão do Congre:o100 
Nacional, par.a ' promover, ·se o · credito· for concedi.do, a Coufe1·encia 
Internacional Americana sobre o café, na cidade de S. Paulo, e cuja 
utilidade, reunindo especialistas e competentes dos paizes productores, 
póde. tornar-'se pratica. · 

Srs. membros do Congresso Nacional. - De conformidade ·com 
o preceito constitücional, submetto ao vosso exame e approvaçii!>, 

nas inchrnas cópias authenticas acompanhada1s de 
Mensfl.ge1m1 uma exposiçãçi do Minis,tro das, Relaçõ~s Exte-

riores, os seguintes a·~tos · concluido,s e assignados 
na Tierceira Conferencia Internacional Americana, rnunida no Rio de 
Janeiro em 1906: 

(") Não >Consta da Synov se o andamen·to elo projecto. 



~ 355 -

Convenção de 23 de agosto, relativa a patentes de invenção, dese-
nhos e modelos' industriaes, marcas de fabrica e commercio e proprie -
dade liternria e artistica; 

Resolução de 'l de Agosto, TeoTganizando a Secretaria Internacio-
nal das Republicas. Americanas; 

Resolução de 23 de agosto referente á Estrada de Ferro Pan-
Amei·ic-ana; 

Resolução ·de 13 de agosto, recommendando a creação de secções 
·especiaes dependentes ·das secretarias das relações exterio'l-es e es-
pecificando as suas funcções ; 

Resolução de 23 de .agosto, recommendando a celebração de uma 
Conferencia Internacional Americana que adapte medidas efficazes 
fim beneficico ·dos productores de café. 

R io de Janeiro, 16 de novembro de 1909 .-Nilo P eç';J,nha . 

&ESS•ÃO DE 8 D1E AG OiS•TO (19 14) 

O Sr. Vktor Si:l•veirn - Sr . Presidente, exigencias do proprio 
decoro profissiona1 já me deviam ter trnzido á tribuna, ·deante do 
debate que se tem levantado, nesta e na outTa Cas·a ·do Congresso, em 
torno das attitudes ·de jornalist.as em face da situação excepcional em 
·que se encontra o paiz . 

Ainda a nte-hontem, o eminente brazileiro Sr. Senador Ruy Bar~ 
bosa, da tribuna do Senado, acoimava cruelmente de indignidade a 
1lU>sencia a:bsoluta 1de .solidariedade da parte de algums jornalistas em 
torno daquelles que ·diz peTseguidos pelo- Governo da Republica . 

Não quero e não devo, neste momento, aproveitar o ensejo que se 
me proporciona ·de estar na tribuna para ventilar este caso. 

Relego-o para outra occasião. 
O momento de angustia que ·atravess.a a nação solicita antes o 

concurso de todos nós paTa ·a solução immediata ·desta situação af-
fli.cta . 

Tenho sobre a mesa da Casa um projecto, a que já foi dado pu-
blicidaide, autorizando o Governo a fazer uma emissão destinada á 
coD;J.pra ·do café e da burracha, os1 dous. priucipaes productos de nossa 
-exportação. 

Deante da crise que atravessa -0 nosso p aiz, quando a premencia 
<las circumsta:ncias convoca todos os patriotas para uma converge·ncia 
no sentido de ser ella Tesolvida, não me animaria a tomar nenhuma 
iniciativa ·a esse respeito si por parte do Governo t ivessem sido sub-
mettidas ao Congresso medidas que elle reputasse convenientes e sal-
vadoras ; entretanto, ante a agudeza da situiação, o honrado Sr . Presi-
<lente da Republica, ·dando, aliás, um grande exemplo de comprehensão 
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democratica, convoc<Ju as duas• Oommissões de Finanças da Camara e 
do Sena<lo, para, reunidas, suggerirem e <lelibera1·em sobre os meioa 
.que devem ser postos em pratica, ·afim de conjurar e&sa situação pe-
rigosa. · 

Seria de esperar que o Sr . Ministro da Fazenda perante es'Sas. 
commissões tivesse proposto um conjuncto de medidas que ·O Góverú.o "'"· 
julgasse necessarias para a solução da crise; mas, como isto não se 
<l~u e foi commettido ao Congresso, representa:do pelos membros de 
suas Comroissões1, a iniciativa e. o concerto dessas medidas, entendi 
que, na qualida·de de membro da Camara, me seria licito, sem quebra 
de disciplina partidaria e sem entorpecer -a marcha dos alvifres go-
vernamentaes .• concorrer com uma idéa qualquer para o desenfoce das 
a:fflicções naciona:es, icléa que eu corrs.ide'rasse capaz de minorar os 
effeitos da crise e conjurar enormíssimas e graves difficuldades- para 
o futuro. · 

Sr . President~, impressionaram-me ·dous projectos que foram 
apresentados no seio das CommiEsões Reunidas : um, do illustre rnp re-
sentante· de Minas, o Sr . Ant·onio Carlos, propondo a emissão de bmi.u.s 
do '.Dhesomo 0até a importancia de 150 mil contos e jrnr<Js• de 6 %, pará 
com essa especie serem attendidos e solvidos os compromissos do The-
souro; outro, do honrado Sr. Manoel Borba, Deputa<l'O po1' Pernam~ 
buco, que chamou niinha attenção pela segurança e orientação pratica 
ao mesmo projecto dadas por S . Ex . 

Eu achava mesmo, Sr. Presidente, em primeiro logar, que po~ 
derià ter sido arre.dada a emissão ·do lJapel moeda, sem lastro, desde 
que fosse adopta<lo o p rojecto do Sr. Antonio Carlos, e~ · concomitante-
mente, o meu projecto que manda emittir sobre a base do café e <la 
borracha. 

Pequenas• modificações apenas, não digo só no projecto do illustre 
Deputado mineir<J, mas tambem no projecto que o humilde orador 
apresentou a esta Casa ·do Congresso, pequenas me>dificações· nestes 
projectos e a sua conjuncção representariam, na minha desautorizada 
opinião (não aJ!pmlatlos), os meios efficientes de ser conjurada e reme-
<liada a crise . 

No projecto do honra:do e illustre Deputado mineiro, cuja dedica-
ção, ·devotamento e applicação a estas causas teem desperta:do o rns-
peito e a confiança desta O amara ( rrlllkiltos wpoia.áos) . . . 

O SR . ÂNTONIO CARLOS - Agr adeço 'ª V . Ex . a justiça que me 
faz . 

O SR. VrcTOR SrLVEIRA - . .. nesse projecto, seriam ·atten:ticla11 
perfeitamente as. necessidades mais prementes do Tlhesouro, desde qne, 
na minha opinião, essa emissão de bon\us ·cfo Thesouro partisse do pa-
drão, nã<Y de 100$, mas de 20$, e desde que fossem recebidos em pa-
gamento nas repartiçõe& fi scaes, não na proporção de 5 %, porém, na 
de 20 · %, com o que o proprio illustre Depurt111do já concordou, con-
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forme li em uma entrevista dada por S. Ex. a um dos jornaes desta 
Capital. 

De modo que a emissão de 150 mil contos em bowus, do projecto 
Antonio Carlos, para acudir ás aperturas ·do TJ:iesouro e solver os com-
uromissos com seus credores1 ... 
Ã O SR . N ICANOR no NASCIMENTO - V . Ex. dá licença para um 
aparte? E·sses bo111US, não tendo poder liber atorio, que :allivio trariam · 
á situação fiduciaria da praça? 

O SR. -VrcTOR SILVEIRA -A substituição dessa vantagem do poder 
liberatorio resalta da faculdade do r·ecebimento, po1· parte das repaY-
tições publicas, até á proporção de 20 %, nos j1.n·os. . . (Trocam-se 
varias a.pa1·tes . ) 

UM SR. DEPUTADO - Vamos óUJvir a exposição do orador. 
O SR. VICTOR SILVEIRA - A minha otpinião é que a emissã'O de 

borius de 150 mil contos, para attender ás premencias1 d'o Thesouro, 
devia ser effectuada concomitantemeilte com a emissão de 200 ·mil 

- contos de papel, sôbre a base do café e da borracha. 
Por si só, o projecto do eminente Deputado mineiro não resolve-

ria sinão a actual sitüação do Thesouro, e, poT elle s.ó, o meu p·rojecto 
não resolveria sinão .a situação ·cfa lavoura, de café e da industria 
extractiva ·da borracha, nos Estad·os productores, e teria conjurado as 
<lifficuldad,es do 'Tihesouro, no futuro. Por consequencia, o que eu 
es.tou. affirm:ando desta tribuna é que o p1·ojecto do fü· . Antonio Carlos, 
concomitantemente executad1o com o meu projecto, teria resolvido a 
crise ·da Republica sem a emissão sem lastro . Eu teria proposto, si 
esse projecto do eminente Deputado mineiTo houvesse vindo á dis~ 
cussão antes de terem sido delibera·das pela maio·ri-a das Commissões 
de Finança.s munidas" desta e da outra Casa do Congresso ... 

- O SR. DroNYSIO CERQUEIRA - Como é constitucional ; 
O SR. VICTOR SILVEIRA - ... outras propostas e outras medidas 

do Governo, eu teria nessa occasiã·o mesmo, de accôrdo anteTior com 
o no-bre Deputa,d'o, cujas luzes em reputo uma das mais acataveis e 
proficientes em mateTia de finanças, eu teria com S. Ex . concerta-do 
as modificações a fazer ao meu projecto, assim como a elle rnbmettei'ia · 
as emendas que ao seu projecto levaria. á Mesa. 

Eu julgo, poTtanto, que seria nesse ca.so conjmad-0 o mal da emis-
são do pape l moeda ( a-pouuJJos), sem absolutamente termos descurado, 
nem d1os interesses dos credores do ThesoTuro, nem dos interesses' ·de 
mais alta magnitude das fontes1 productoras do p.aiz . Porém; Sr. Pre-
sidente, perante as Commissões reunidas foi ouvida a palavra do Go-
verno, propondo a emissão do papel-moeda, proposta sanccionaid'a ·pela 
maioria dessas Cominis.sões . 
" ' Ainda, Sr. Presidente, ~, por is,so mesmo, julgo que, depois de 

decretada a emissão do papel-móed·a, ainda mais necessaTia Se faz a 
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adopção do meu pr-0jecto. Si só com a emissão de bon'l4S, proposta pelo 
Sr. Antonio Carlos e que não representava absolutamente a emissão 
do papel-moeda, o meu projec:t-0 seria ele ·alto alcanoo economico, quant-0 
mais depois que está resolvida a inflação do meio circulante por uma 
emissão <le papel-moeda. 

O meu project-0 nã-0 visavà absolutamente, como mppuzer~m al-
guns collegas ·desta Casa e do Senado, que tiveram occasião e me deram 
a honra {le conversar commigo a este Tespeito, o meu p:r-0jecto l}ão , 
visava .pr-0teger os Estados productores ·de café e de burra.cha. Eu nã<;> 
pretendia com elle levar auxilio aos1 interesses exclusiV0s de :Minas, 
S. Paulo, Rio, Amazonas ou P.ará; eu pretendia habilitar o Governo 
da Republica a enfrentar seus pagamentos, quando fosse tempo, como 
deverá ser, não se sabe em que prazo, mas logo que reatado o serviço 
dos nossos compl'lomissos externos. 

Nós estamos commercialmente isolados do velho mundo; não 
sabemos quanto teilllpj) permanecerá a afflicção dessa catastrophe que 
lá se desenroia; não sabemos quando os nostSO<S pToductos v-0ltal'ão a ser . 
cotados e recebidos por esses mercados, quando estes tornarão a Se 
normalizar, mas o certo é que os <lous p1~ncipaes pr0duc.t0s <lia nos:sa 
exportação se encontmm neste mom~mto sem cotaçã.o e, absolutamente, 
sem poss.ibilid&des de exportação. N !J,turalmente pela propfia natureza 
do meu proje0to elle aprov.eita aos Estadosr pr-0duétores. Isso não seria 
uma razão paTa o repellir . Ainda que elle aproveitasse á µiais· humilde 
cid·a:de, a uma aldeia da Republica, e.lle seria util ao paiz e nós deve--
riamos acompanhal-o . (Apomos). Os in.teresses dos productores, 
porém, são os interesses d a Nação, principalmente <JS interesses . dos 
productores dessas mercadorias que são a moeda com que nós temos 
até hoje estabelecido o nosso equilíbrio. intercamíbial. Os E stados pro-
ductores do café e. da borracha conc-01'.rem naturalmente paTa o nOMlO 
equilíbrio orçamentario em uma proporção considerabilissima; a tten-
der ás suias condições economicas neste momento excepci·onal que àtra-
vessamos eu reputo um gesto patriotico. Mas, repito, não visei abs olu~ 
tamente a producção nell1 ·a lavoura de -café, nem a indu&tria extra-
ctora da borracha, visei acautelar os interesses .d!o '.I,'lhesouro, de fütm'o, 
e em breve e accele:rado futmo, contw a e&peculação que se ha de 
fazer sobre a moe·c1a, sobre o o_uro, além das circumstancias naturaes, 
fataes, indeclinaveis, que hão· de valo.rizar o proprio ouro pela sitwa -
ção europfa. O Governo <la Republica, emittii1do a.'té' 200. 000 :00-0$ · 
para C-Om elles ·adquirir o café e a b-0rracha, terá tomado uma pr1oficua 
providencia em favor do erario publico, por quanto, quando tivermos 
de :recorrer ao mercado cambial para obtermos os meios, as letras 
necessarias 4 satisfação de nossos compromissos, ou iremos1 nos escorar 
em um emprestimo que hoje, no momento, se pód(l coJ1siderar uma 
fabulá, ou ;;obre o que houverem produzi~o em o.uro essas mercadorias, 
que ahi estão estagnadas, depois ·de passarem pelas mãos <lo especula-
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dor, depois de terem sido açambarcadas, não em proveito do productor, 
não em proveito da Nação, mais em proveito dos intermediarias . ga-
nanciosos. O Thesouro Nacional, pelo projecto estará appa:relhado não 
com o ouro em moeda, mas com uma producção que valerá ouro e isto 
bastará para determinar a ausencia do Governo, durante algum tempo, 
do mercado do cambio, do .que fatalmente resultará ficar o ouro en-
tregue simplesmente á disputa das nece·s1sidadés oommerciaes, pura · e 
simplesmente -commerciaes . 

O SR . EDUARDO SAJfüYA ____: Quer dizer: o Governo substitue a 
moeda pela mercadoria, mas si o consumidor não lhe faltar ... 

O SR. VICTOR SILVEIRA - Perfeitamente . O aparte. do nobre 
Deputado faz com que me acudam considerações de outra •ordem. 

O dilemma é este : ou a falta de conmmidor, a que se ·refere o 
nobre Deputarf].o, é determin,ada pela oontinuaçã!o da eonflagração 
dessa parte -do mundo, que oonstitue a freguezia do nosso producto, ou 
é determinada pela plethora da mercadoria. . 

A falta de consumidor só póde ser determinada por uma ·dessas 
duas circumstancias. 

O Sfü N ICANOR DO NASCIMENTO - Es·tá muito bem posta a 
questão. 

O SR. VroTOR SILVEIRA - Si essa falta de consumidor fôr deter-
minada pelo ]'.frolongamento deplorabiliss•imo dessa situação a;normal 
-e afflictissima, nós teremos, com o meu projecto, soccorrido o pwdlii-
ctor nacionaf e teremos armazenado aquillo que ouro é, porque não 
com1idero a emissão de papel sobre o café e a borracha emissão de 
papel-moeda: considero-a emissão de moeda-papel. 

O SR . RAPHAEL PINHEIRO - Dá licença . O p'rojecto. de V . Ex. 
é tanto mais nece·ssario no momento, porquanto, uma vez terminada a 
guerra, nós teTemos a distribuição mundial da nossa principal merca-
doria de exportação, o café, prejudica-da. V. Ex . sabe ·que Hamburgo 
é o unico oentro que contamos para distribuiçã·o mundial do café . 

O SR . VICTOR :SILVEIRA - V. Ex. me permittii·á que conclu.: a 
respos,ta que enunciava ao nobre Deputado pelo Ceará. Eu assim col-
locava o dilemma: a ausencia do consumidor ou será determinada pela 
permanecia da conflagração ou pela plethora do producto. 

O nobre Deputado, meu illustre e prezado oollega de bancada, o 
Sr. Dionysio Cerquei1'a, · accrescentou aqui á puridade que tinhamoc 
os Esta>dos Unidos . . 

Os Esta,dos Unidos1 constituem© maior freguez de nossa producçãc 
de café . Essa é a verdade . Si essa circumstancia eu considero e con-
siderei em toda a minha vida um grande perigo, como não se póde 
deixar de considerm· urm perigo o ter-se monopolizado o consumo de 
um producto, agora, nesta . situação, considero ainda maior esse pe-
r igo e essa anomalia commercial. Da,da a duração do conflicto euro-
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peu, dado que a nossa producção de café não possa S(;)r escoada, si, 
projectando para lá,, elle natutalmente será açamharcad·o pefos Esta-
dos Unidos. para depois revendel-·o como está fazendo e tem feito. 

O SR . _9AETANO DE ALBUQUERQUE - Apoia-do. 
O SR. VICTO\R SILVEIRA - Por conseguinte, o meu projecto vem 

deslocar para o Tlhesouro da Nação as vantagens ·que seriam usurpadas 
pelos especuladores do producto, ou aqui ou alhures . 

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Muito bem. 
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Vê V. E:ir. depois ·dessas palavras 

que tinha razão o meu &parte. 
O SR. VICTOR SILVEIRA - Pois não: toda a razão . 
Sr. Presidente, a outra ponta do dilemm·a que estabeleci, como 

-corollario fatal do a)!larte do talentoso Deputado pelo Ceará, diz res .. 
peito á plethora do producto. Si existisse plethora ·do producto, si ella 
fosse concebhml ou apreciavel, nós teríamos a cotação do café nos mer-
cados estrangeiros1, tal como a tivemos até á hoTa da conflagração, 
quando, nos meios de transporte, não havia nenhuma solução de conti-
nuidade e esses níerca:dos estavam qUJÓtidiana e normalmente ·abast~-
cidos? . 

Pois, si me·rcados1 normaes, frequente e abundantemente ·abasteci-
d'Os mante.em •liS í>UlllS cotações •sobre o producto, como é ·que se pôde 
invooar a pletho1·a? 

Si ha, em virtude de uma ope·raç~o feita por S . :Paulo, uma certa 
quantida:de desse producto .sonegada aos mercados consumidores1, afim 
de ser estabelecida a gra-d·açã9 nas vendas, no sentido de não determi-
nar a baixa, tal isto:ck terá, não digo ·desapparecido pelas circumstan-
cias1 anorma~s do· mercado, ina.s terá inteiramente pe·rdido a sua signi-
ficação, da:da a ausencia absoluta, a interrupção prolongada do abaste-
cimento dos mercad'os normaes. (A podados ntlfl'Ylierosos. ) 

ST. •Presidente, para que me não sUJpponham um improvizado 
financeiro, declaro á Camara que ha muitos annos cogito destes as1-
sumptos, sem absolutamente ter jámais alimenta-do ·a presumpção de 
po•der me arvorar em Mecenas de uma ·corporação illustre, qual aquella 
a ·que tenho· ·a. honra de pertencer. 

O SR. EDUARDO SABOYA - O nobre Deputado está aventando uma 
questão muito interessiante e com grande proficiencia. (A poiadlos. ) 

O SR. VICTOR SILVELRA - E' muito grande a geneTOsidade de 
V. Ex. No dia 30 ·de novembro de 1894 (já lá vã·o 20 annos ! ) apre-
.sentei a esta Casa ;do Congresso este requerimento (mostrando), que 
hoje fui busoaT á Secretal'Ía da Camara, requerimento que, enviado á 
Commissão de Finanças, que nesise tempo se chamàva - de Fazenda, 
lá se encontra até hoje. · 

Nesse requerimento pedia ao Congresso um.a subvenção para esta-
belecer a propaganda do café na Russia, Dinamarca, Suecia e N oTuega. 
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Reputava nesse requerimento que a propaganda do nosso prin-
cipa~ producto era medida ·que se impunha a·os nossos interesses eco-
norn1cos. 

O requerimento jazeu até hoje na pasta da Com.missão. Doze 
annos depois ü G.overno ·da Republica e o Governo de S. Paulo puze-
ram inteiramente em pratica esS'as idéas e nos conJsiJ.~enanrlJa, dos decre-
tos que expediram usaram .a ;mesma argumentação ao requerimento 
que eu apresentara perante esta Casa do Congreg.so Nacional! 

Eu EÓ desejo que o proj.ecto que a.presento, nesta hora, não siga 
o mesmo placido destino. Acho que a situação, como ainda hontern 
tive occasião de ouvir do preclarü chefe da politic·a nacional, não 
adrnitte procrastinação nas ·deliberações dos poderes da Republica. 

A emissão de papel-moeda já foi resolvida pelo Governo e solici-
tada ás CornmisEões reunidas e virá essa propo~ta para .esta Casa do 
Congresso. · 

Eu reputo, portanto, agora, hoje mais dó que hontern, agora mais 
do que antes de se ter rns.olvidn a emissão, eu reputo necessaria a ap-
provação do meu projecto, porquanto · a emissão do papel-moeda, re-
s1olvida, virá ainda mais contcribuir para a valorização ·do ouro, oUJro 
de ·que 0arece o Tlhesouro Nacional, para os serviços dos seus compro-
missos do Exterior. 

O momento não cümporta, na minha üpinião, da parte daquelles 
que receberam da Nação esse honroso mandato par·a cuTar "dos ·Eeus 
interesses, outras preoccupações que não sejam essas de ordem pura-
mente economica. 

No rneu projecto, Sr. Presidente, se propõe que o café adqUiirido 
seja recolhido em deposito n-0s ·armazens d-0 Cáes do Porto e da Alfan-
dega desta Capital. ' 

Ha urna projecto, apresentado no decorrer ·do mez pasisado, pefo 
illustre representante ·de S. Paulo, -0 Sr. Oandido M-0tta, relativo á 
situação do Governo, em face do contracto com a Companhia do Cáes 
do Porto. 

Eu julgo a approvação ·deste projectn como um -serviço prestado 
ao nosso paiz. O illustre Deputado Sr. Garção Stockler, quando -0 Sr. 
Oandido Motta acabava de justificar -0 seu projecto, declarou que era 
esse urn dos grandes se.rviços prestados á Republica, porque, Sr. Pre-
sidente, é preciso que o Governo, d·ada a approvação do meUJ projecto, 
se entenda ·com ·a direcção da Companhia do Cáes ·do P-0rto, afim de 
.que essa em.preza, estribada no seu contracto, o mais lesivo que se tem 
feito na Republica, ern detrimento dos interesEes do erario publico, 
para que, dizia eu, a direcção dessa companhia não pretenda cobrar d9 
Thesouro Nacional a armazenagem dos productos que o proprio The1

-

souro Nacional irá alli depositar. 
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Si essa ainda estiver na direcção 

delle, nesse tempo. 
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O SR. V IOT.OR SILVEIRA - ·Terminando·, portanto, Sr. Presidente, 
declaro que, E>i antes de ter o Governo deliberado a emissã,0 de papel-
moeda tivesse sido dado á Cama·ra dos Srs . Deput·ados se manifestar 
sobre os projectos de que temos conheciment.o pela imprensa, eu teria 
votado pelo projecto Antonio Carlos e pelo que tive a honra de ap're. 
sentar a es•ta Casa do Congresso . Entretanto, no momento angustioso 
que atravessamos, ·deliberada pelo Governo a emissão de papel-moeda, 
um grande mal, mas tamb~m um grande remedio, pois a nossa situa.: 
Ção não comportaria delongas, porque mais do que aos credores da 
Nação, por fornecimentos1 e por obras, cumpre que ·o Thesouro Na. 
cional pague aos seus servidores, aos seus humildes servidores ... 

· O SR. AuGUSTo Do AMARAL - M.as si podiamos fazer iss:o sem 
augmentar a divida da Tuipublica? ! ... 

O SR . VICTOR SILVEIRA - E' muito facil o postulado do meu 
nobre amigo, illustre Deputado por Pe·rnambuco: sem augmentar as 
dividas do T1hesouro, qUJando .a,g rendas não decrescem, mas des;appa .. 
recem? !. .. 

O SR . AuGusTo Do AMARAL - Perfeitamente. V. Ex. es·tá com-
migo nesse ponto. Póde se dizer que nfo ha renda, e si não ha rende., 
como augmentar as dividas da Tuipublica? 

O SR. VICTOR SiLVEIRA - Os serviços mais indispensaveis da 
administração publica como poderiam ser ·cusiteados? E a este respeito , 
devemos começar por citar a Guarda Civil, desta cidade, que não 
recebe os seus vencimentos ha tres mezes, ! Oomo· se poderá, Sr. Presi-
dente, nestas condições, exigir desrses homens o c1imprimento dos seus 
deveres? 

O SR. AuGUSTO DE LIMA - A questão seria resolvida muito facil-
mente: metade por emissão e metade por bo'l?Ju.s. 

O SR. VICTOR SILVEIRA - Só a guarnição desta Capital tem re-
cebido os seus vencimentos "deste mez. 

O SR. AuGusTo Do AMARAL - Os solda·dos, diga V. Ex. ; faça 
justiça á officialidade d·o Exercito . . , 

O SR. Vml'OR SILVEIRA - O nobre Deputa:do por Peniambi,1co 
não póde admittir que essa seja uma situação que se possa galvanizar; 
é preciso resolvel-a. 

O SE. AUGUSTO DO AMARAL - Apoiado. E' para isto .que existe 
Governo. 

O SR . VICTOR SILVEIRA - Nós, que éstamos fadados .a ser o ce-
leiro do mundo, nos vemos ameaçados de uma revolução pela fome! . . . 

O SR. AuausTo DE LIMA - Pela nossa imprevidencia, accrescente 
V. Ex·. 

O SR. VICTOR SILVEIRA - Tem razão V. Ex . :· pela nossa impre-
' videncia-. Dentro da nossa Constituiçáo, dentro dos reqursos da nossa 

Patria, precisamos incrementar a nossa vida. Esse fetichismo do our·o 
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não o levo tão longe quanto -0 teem levado ·os illustres e iTreduotivais 
oppositores da emissão. 

Si não temos a electricidade, voltemos aos l_:>rocessos primitivos, 
mesmo aos mais rudimentarns·. 

Seria admissivel que um moleiro, o proprietario de um moinho, v 
deixass.e de moer, porque lhe faltasse o carvão, quando elle ainda dis-
punha da tracção animal? Elle não poderia moer na mesma proporção, 
mas a sua producção· não cessaria. 

O SR. AuGus'ro. DO AMARAL - E' logico; esse argurmento é irres-
pondivel. 

O SR . VICTOR SILVEIRA - Como não tenhamos o ouro, vamos 
então ahstrahir de todos os instrumentos de vida, va;mos parar, vamos 
morrer, vamos apodrecer? 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - E', dentre esses instrumentos, es-
colher o melhor, o mais adaptavel, no momento; não é agir a esmo. 

O SR. V1cTO.R SILVEIRA - E' o que o humilde orador procura 
collimar, submettendo o seu projecto á sabedo1'Ía dos seus pares. 

O SR. PRESIDENTE - Peço permissão para lembrar ao orador que 
está a findar a hora desünada ao expediente . 

O SR. VICTOR SILVEIRA - Sr. Presidente, vou terminar, decla-
rando a V. Ex. que o que me trouxe 'ª esta tribuna foi simplesmente 
o desejo de concorrer para 'ª :wlução dos graves problemas que ator-
mentam a Repu'blica, foi .simplesmente o desejo de concorreT para a 
solução ·da crise que tão dolor·osamente preoccupa e amargura a Nação 
brazileil'a. · 
. Na minha vida sempre procurei fallar com sinceridade ao meu 
paiz, sem charl.atanismo, porque não procuro lhe impôr os meus ser-
. viços em troca ·de nenhum;a outra l'\ecompensa, sinão ·a do preço e 
justiça dos meus concidadãos. 

O meu projecto é o seguinte: 
"O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. ° Fica o Governo autorizado· a emittir até á quantia de 

200. 000 :000$ (duzentos mil contos de réis) em notas do Thesouro. 
Art. 2. 0 Esta emissão será exclusivamente 

Projiecto applicada na compm do café existente nas praças 
de Santos e Rio de J aneil'o e da borracha exis-

tente nos portos de Belém e Manáos, pelo preço resultante da média· 
das cotações da: primeira quinzena do mez de julho preteri to. 

Art. 3. 0 Todo café .a,dquirido pelo Governo será ·depositado nos 
armazens da Alfandega e Cáes do Porto desta Capital, e a borracha 
ficará depositaida nas ·cidades de Belém e Maná-0s, sob a guarda das 
agencias ·do Banco do Brazil nas referidas cidades. 

Art. 4. 0 O Governo p1·oce·derá, nas praças1 estrangeiras ou nacio-
naes, á venda ·dessas mercadürias, quando julgar conveniente. 
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Art. 5. 0 O producto dessa venda será exclusiv'amente .applicado 
no serviço dos nossos compromis.sos externos. 

Art. 6.0 Vendidos todos os productos adquiridos pelo Governo, 
proceder-.se-ha, dentro dos dous primeiros exerciéi.os· fo1anceirns1 que se 
seguirem, ao resgate total da emissão autorizada pela presente lei. 

Art. 7. 0 O Gnverno, para se incumbir da execução de•sta lei, no-
meará uma commissão oomposta ·de dous funcciona.rios do Thesouro 
Nacional, dous do Banco do Brazil e cinco represen.tantes, designado 
cada um delles pelos Estados de S. Pauilo, Minas Geraes, Rio de Ja-
neiro, Pará e Amazonas, sendo-lhes1 marcada a gratificação, émquanto 
durar esta ·commissão, que fôr fixada pelo Presidente da Republica. 

Essa commissão ficará subordina.da directamente ao Ministerio 
da Fazenda. 

Art. 8. 0 Revogam_,se as disposições em éontrario. " ( *) 

O Sr'. As•toH;pho Outra .(**) - Sr. Presidente, V. Ex. b:a de 
pêrmittir que ·eu falle d.aqui mesmo, porque as curtas p·hrnses que 
vou proferir não exigem a sole;mnidade da tribuna. Ê' apenas um 
pi:'Otesto ligeiro, mas convencido, .que venho fazer contra a: doutrina 
que acaba de prégar meu distinctissimo ·amigo e illustrado .collega p9r 
Minas, no que diz respeito ás classes productoras .do paiz, em face do 
p-rojecto que se debate. · 

Entende S. Ex. que, tendo o Congresso determinado um período 
de müratoria, habilitado o Thesouro a solver seu.si compromissos e a 
acudir os' bancos, por meio de uma emissão de papel-moeda, na elevada 
cifra de 250. 000 contos, a praça deve estar satisfeita, visto que se 
dizia que a cami.a .de suas1 difficulda.des era a impontualidade do The-
sour0, de onde conclue, o illustrado collega, ser a concessão de novà 
moratoria um favor injustificavel á impontualidade dos ·devedores. 

Não se lembrou, porém, meUJ illustrade a;migo, de que a emissão, 
pela qual, aliás, V'otei, sem ter, atê hoje, de que me penitenciar, serviu, 
apenas, para habilitar o '1'.heso11ro a solver seus compi'omi·ssos, pondo 
em situação folgada üS bancos e quantos tinham suas transacções de-
pendentes ·d·a pontualidade do '.Dhesouro. E' certo, porém, que a crise, 
por suia complexidade, não ficou · debellada radicalmente. 

O SR. GARçÃo STOCKLER - Não é isto· que se dizia. 

( • ) !Não c-0n.sta na Sy.nop~e o a nda,mento do iprnjecto. 
( ••) Discuruo prof e.rido na ·discussão do p•vojecto de mora to ria. 
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O SR. AsTOLPíIO DuTRA- ... com a emissão de papel-moeda, que 
votei, embora reconheç·a nesta solução ·O recurso· extremo ·de paizes de . 
finanças arruinadas. 

A emissão veiu resolver'ª crise por uma de suas faces, habili.tando 
o Thesour-o e os bancos á soluçá-o immediata de seus compromirnos. 
Em que, poréln, a medida veiu aproveitar ás classes product>oras do 
paiz? 

·o SR. GARçÃo STOCKLER - E qual aproveitará agora~ 
O SR. AsTOLPHO DuTRA - Qual c1as medid·as até hoje adoptadas 

pelo Congresso Nacional -reflectiu media ta ou immediatamente em 
favüT do desgraçado productor de café, verda·deira alavanca do credito 
nacional, a fonte verdadeira da riquieza publica, neste paiz? A ver-
dade é que nenhuma dessa·s medidas aproveit·ou á lav-oura caféeira, 
cuj·a ·crise permanece integra. 

Os lavradores que se utilisaram do credito para aproveitamen.to 
da sàfra estão ·com ·ós seus1 títulos vencidos e sem mercado para seu 
producto; fechados, como se acham, com a conflagração européa, os 
principaes centros importaidores do pToducto. Póde-se dizer que o 
café está sem preço no mercado. Si a lavoura fôr amanhã obrigada 
a lançar seu pro.dueto no mercado, haverá uma verdadeir·a inundação 
de .c.afé a ser vendido por preços1 vis. Os Estados Unidos, cujos centrOll..,-
commerciaes mantêm relativa firmeza, entrarão em nosso mercado ·e 
nos levarão a safra por baüws preços, p1'oduzindo um desequilíbrio 
-geral na vida financeira do paiz. Como se coagir -o lavrador de café 
a. entregar immediatamente ·a: riqueza que accumuJ.ou e que é menos 
delle do que um patrimonio nacional, sem preço, desordenadamente, á 
exploração dos poucos1 portos ·que se acham abe·rt0s? · . 

E' adiniravel, Sr. PTesidente, que •Se tenha cogitad·ó de tranquilli-
sar o T1hesouro e ·OS poderosos ·da praça que com elle fizeram contractos 
vantajosos, deixando-se ao desampa1,o o productor da riqueza nacional. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Graças a Deus1 a verdade começa 
'ª é:Xplóâh ! 

O SR. AsT.OLPHO DuTR:A. - Não cdndemno a ínedida; 1que habilitou 
o Thesouro á solver seus compl'omissos e a ampara-r 0s bancos, porque 
compr·omissos dé. honra, como -os que ·o 'Dhesouro contrahiu, deviam 
mesmo ser solvidos. 

O SR : MAURICrn DE LxcERDA - Mão apoiado. Muitos desses cha-
mados compromissos de honr·a foram impugnados pelo Tribunal de 
Contas. 

O SR, As'l'OLPHO DuTR.A ~ Ao · la·do dos cre<ilitos contestados fi-
gu.ram em grande maioria creditos não contestad-os, verdadeiros com-
promissos, de honra, para cuja solução se me afigurou irremediavel a 
emissão de papel-moeda, como em ·occasião opportuna acceBtuei. 

Attenderam-se justos reclamos. da praça ... 
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O SR . . GARç . .fo SToCKLER - V. Ex. está bem agora; a crise é 
dos lavradores do café, e quem pediu a moratoria não foram elles. 

O SR . AsTO<LPHO DuTR.A. ---.,. Que se fez, po~ém, em beneficio da 
lavoum? 

O SR. GARçÃo STOCKLER - E que se faz? 
O SR. :As'!'OLPHO DUTRA - Eu perguntaria a mesma cousa a 

V . Ex. V. Ex. lembrou este expediente negativo de qualquer solução: 
"Sralv·e-:pe quem pit.der" ! 

O SR. G.ARçÃo STOOKLER - E ha de ser assim mesmo, ~final. 
O fia. AsTOLPHO DuTR.A. - A lavoura ide café, confessou V . Ex., 

está -com seus titulos vencidos1 e para pagal-os ha de vender immediata-
:me;nte .seu producto e entregar já eeu patrimonio, que não é sómente 
delles, mas tambem nacional, aos azares do martello judicial ! 

O SR. G.A.RQÃ'.o STOCKLER - Não foi a lavoura do café que pediu 
a mora to ria . · . 

O SR: As'I'OLPHO DuTR.A. - A }avouira do café é a essencia, é a 
I!ropria vida do Brazil. Si ella nada pede ao P-Oder Legislativo, é lo-
gico que a abandonemos -ao·s azares da sorte? 

A moratoria é essenéial -ao lavrador até que o Congresso di.scuta 
e resolva sobre .a crise do café, certo de qTue, defendendio a P'!'oducção 
nacional, cumpre ü dever de defender o pr-oprio credito, a p1;opriii 
honra, a propria grandeza do Brazil, que sem o café nada valeria · e 
nada v-alerá tão cedo . ·. -

Tendo pa_rtido de um illustre representante de Minas o primeiro 
protesto contra a pror-ogação da moratoria, entendi que d,e Minas tam-
bem devia partir o contra-protesto, embora c1elle .. fosse 6rgão 'º mais 
humilde dos representantes daquelle Estado. · 

O SR. M.A.URICIO DE LACERDA - Não apoiado; V . Ex. é até .o 
· Zead!er de sua bancada . 

O SR . AwDOLPHO DuTR.A. - Folgo muito ter -Opportunidade de de-
clarar que; tendo chegado hontem a esta Capital nosso eminente col: 
lega Sr. Sabino Barroso, assumiu S. Ex . as funcções de di•rectür da 

·bancada, pelo que não estou f;i,Uando com a respon~abilid-ade de 'leadér, ' 
nem me prendem ·a este assumpto laços politiQos de qualqut\r n,atureza. 
Não · sei como pens·a o Governo a respeito; não perguntei e nem .me 
disseram. · 

Penso que se trata de um problema nacional, que constitue ques-
. tão essencialmente aberta, sohre a qual cada um de nós .tem de ouvir 

a voz da propria consciencia . . 
O SR . G.A.RÇÃo SrrocKLER - Nem eu tratei de política. 
O SR. AsToLPHO DuTR.A. -Como representante de Minas, notada-

mente' como · representante immediato da zona caféeira do meu Estado, 
com assentü nesta c·asa pelo voto do·s lavradores, vendo agora sua 
causa. em perigo, sua l"iqµeza a~eaçada, sua p1,oducção sem .defesa, 
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não podia· faltar ao dever de protestar contra as phrases e doutrinas 
do meu illustre collega, que me parecem erroneas, porque levarão á 
ruina es.ses grandes servidores do paiz, que sã-o os lavradores de café. 

·São elles qrn:i àlimentam os cofres publicos e abastecem 'º mercado 
nacional, verdadeiros patriotas que vivem a contribuir e que morrem 
sem vantagens, pois para elles não é possivel nem uma pensão, nem a 
licença remunerada, nem a apos.entadOTia, favores ·que o Esta:do propor-
ciona áquelles .que vivem dos cofres1 publicos. 

O SR. FLORIANO DE BRITTO. dá um aparte. 
O SR . AsTOLPHQ DuTRA - O lavra,dor luta isolado, com as :pro. 

· prias força:s, para produzir a Tiqueza, na, qual o Estado se associa e 
por isso muito bem diz o collegà que elle com.titue .a grandeza do 
Brazil. 

Appello para a Oamara ·afim de que,. neste momento afflictivo em 
que proci,1ramçis attender a todos os seTVidores do paiz, não deixe de 
lançar suas vistas· pa'ra os abandonados lavrado.res da minha terra e 
para os1 de S. Paulo, neste momento sob a pressão ·de uma crise in-
esperada, que está reclamando solução r adical. 

Eu não quero que a Oamara dos Deputados dê para ·a patriotica, 
a benemerita lavoma do paiz, a solução lembrada por meu illustrado 
amigo quando disse com tanta infelicidade que a solução para quem 
deve é entregar a camisa ao credor ! 

ü SR. GARÇ.ÃlO STocKLER - Eu não disse isto ; disse em relação 
a mim, que faria isto : A mora:toria por 90 dias é excessiva. 

O SR. AsTOLPHO DuTRA - V. Ex. não é lavrador. 
O SR·. GARÇ.fo STOCKLER - Tanto como V. Ex. ou mais. 
O SR. , AsTOLPHO. DUTRA - Não sou l avrador, nã-o pertenço infeliz-

-mente a essa cfasse de benemeritos contribuintes1 que servem ao paiz 
sem nenhuma recompensa, mas sou advogado nato e mui legitimo dos 
que sómente são lembrados pelo Estado como devedonis de impostos. 

O SR. GARÇÃo STOCKLER - Si deram proéuração a V. Ex., a 
Ill:Ím tambem me deram; somos ambos pr-ocuradores, cada um num 
sentido. 

O SR. MAuRrcrn DE LACERDA - VV. E Ex. não têm a arvore 
aurífera ·do Sr. Fonseca Hermes. 

O SR. AsTOLPH-O DuTRA - Não conheço essa arvore. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - E' a arv.ore das patacas.; é o café. 
O SR. AsTOLPHO DuTRA - Sendo assim, ·diz V. Ex. muito bem, 

arvore aurífera, mas se diz em tom de diminuir o assumpto, certo não 
fica bem esse proposito ao grande talento e invejavel cultura de meu 
distincto collega . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Eu não quiz diminuir a l avoura, 
porque toda a minha familia. é de la.vradoTes de café; quiz referir-me 
á orntoria do Sr. Fonseca. _H ermes. 
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O SR. FtoRIANo í>E BRIT'DO ~ Poi:E' é uma oratoria muit6 cGlrrecta. 
O SR. AsT-OLPHO DuTRA - Bem, si ·o ·caso é ·de lição de rheto.rica, 

petmittam~'me que ew passe àde1ante, pol' não julgar o momento op-
portuno para isso. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA ~ Não est0u dando lição de rheto-
rica; V. Ex. é que está se mostTando rhetorico. ·dos mais consumma-
dos; fiz uma satyra peTmittida em qualquer genero- ·de lite~·atur·a. 

O SR. AsTOLPHO DuTRA - Nunca fiz rhetorica; nunca premeditei 
um discurso pa.ra pronuncia;r nesta Casa. Sempre .que sou obrigado a 
emittiT meu juizo, ü faço coagido por circumstancias inesperadas do 
momento, e com a precisa rapidez pa.ra não roubar, inUJtilmente, o 
tempo preci-0so a·os meus collega:s. ( N ÕJ.o apoliadoS.) . 

E agora mesrn:o estou pr-0vando isto. Vim á tribuna ·cumprir o 
dever de defender a moratol'ia que se me afigura. essencial ·aos lavra-
dores de minha terra, proporcionand-0-lhes uma folga, até que ·O Con-
gresso ultime -0 estudo já iniciado sobre a crise do café, dando-lhe uma 
solução Ta·dical. Assim ficaTão harmonisados todos os interesses legí-
timos em jogo na quadra tormentosa que· atraves.sramos. 

Nestes termos, Sr. Presidente, eu não podia deixar passar sem 
protesto a opposiçã:o feita ao projecto pelo meu illustrado amigo e 
collega, um <l-0s melhores es·piritos da bancada mineira. 

Appe1lo do juizo de S. Ex. pa1"a o da Camara contra SúJa impie-
dade que nesta quadra só encontra unia soluçã:o pará os lavradores, 
quando lhes diz: "Sailv•e-se quem puder! V ervcido o t'iltulo, entregue-se 
a camisa .ao creclo1· !" 

Em épocas normaes a doutrina é esta, mas1 em tempos como os 
que cc:irrem, o Congresso tem obrigação :de es.tud·ar e debellar a crise. 

Votando este .projecto; -0 Congresso não fará favor algum .á la-
voura, apenas lhe fará inteira, incontestavel e estricta justiça. (Muibo 
bem; rrnu.ito bem.) 

SESSÃO DE 21 DE SET'EMBRO 

O Sr . .Palmeira Ripper C') - Sr. Presidente, úm aparte· que 
tive occasião de dar ao illustre representante de Minas· Geraes·, meu 
particular amigo, cuj-0 nome declino c0m .a devida venia. Sr. Garção 
Stockler, quán<lo ·s. Ex. justificava a '8ll.a atfrtnde em relação ao 
assumpto impoi'tante, ho je preoccupação de todos ·os espíritos __,_ a 
quéstão do café -'-, exj:>Iica .a minha presença neste momento na 
tribuna. 

DÍzia S. Ex., reÍétindo-se á futura safra de café, que ella "ficaria 
acamada ·sobre a actua.l". Formulei nessa occasião uma :se'rie de per-

<•) (Discurso proferido na dlscuse!Ío do Pr<IJecto n. .41, de rn 14. 
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gunias que constam do Diario do Úongre'Sso e que são as seguintes: 
"E quem colhe essa safra futura? V. Ex. póde me informar?" e 
assim por dea:nte. 

E' preciso que eu .explique agora a significação des·sas per-
guntas. 

E' o que vou fazer, óccupando por alguns momentos a attenção 
dai Clamara e moatr:mdo-lhe, com côres vivas e re·aes, qual a verda-
deita situação da lavoura de café em S. Paulo·, sitm:ição essa que 
justifica a necessid·a:de, cada hora mais urgente, de uma providencia 
de qualqver n1atureza no sentido de protegel-a e de impedir a sua 
completa ruína, qi.le acarretará a ruína de todo o paiz. (Apoi'ados .) 

Oecupando ainda ha pouco a tribuna, o digno Deputado p.ela 
Bahia, Sr. Octavio Mangabeira, expl'imiu urna verdade que todos 
sentimos. "N'ão nos Cómpetia uni·camente i•r em soccorro da produ-
cção de S. Paulo; já está no espírito de todos que as demais são 
dignas do mesmo ampaTli, da mésma ptoteéção, do mesmo ·auxilio" . 

. Representante, potém, de úma zona eminentemente caféeira, não' 
quero, como o sapateiro de Appelles, passar ·das botas: trato daquillo 
d:e q1te entendo, deixando a outros o encaTg'o de descrever as neces~ 
sidades que outras fontés ptoductoras do paiz soffrem presentemente. 

Vou tentar explicar o mecanismo da lavoura do café em São 
Paulo, pedindo perdão á Oamara de não pro·duzir um di1Scurso bri-
Ui:ante, mas unica e simplesmente um quadro real da sua situação, 
<ile que tii'arei as illaçõe:s logicas, quanto á necessidade desse ampàro 
que vimos pleitear. 

Como sabemos, o trabalho cl.u terra entre nós, á vista da carencia 
d€ braços, se faz n'a sua qmvsi1 totalidade, ou pelo menos em uma 
grande prOI.JOrção, pelo elemento estrangeiro. Este elemento aqui 
chega em procura ·de nóvas terra·s e de melhores meios· de subsisten-
cia, completamente desprovido de t·odo.s os recursos materiaes. São 
indivíduos que vêm prestar-nos o contíngente do seu trahalho e do 
seu braço, concorrendo para O· augrnento .aa nossá· riqueza, büscando 
proventos materiaes para si, indivíduos aos quaes 'o lavrador de São 
Paulo presta desde logo o concurso do.s objectos de primeira neces-
sidadé, até dos' utensílios de- <ij_U.e elles se vão aproveitar para as pri-
meiras rilanifostaçõe·s da sua act.ividade. 

Todos ess-es object0s de primeira necessidade são fornecidos á 
custa d:o lavrador. 

A esses individuas é ainda fornecÍ'da uma mensalidade para sua 
manutenção pessoal, para os ·seus fornecimentos de comida. Tudo isto 
é feito a credito·, exclusivamente, na confiança mutua estabelecida 
entre patrão e trabalhador, na esper~,nça de .que na colheita do-s 
fmctos pendentes ú colono pague com o producto do s~m trabalho, 
qüe én1:fio é mais remunerador, a divida contrahida. 



- 370 

Não se pense, Sr. Presidente, que es·sa divida é paga immediata, 
mente; pelo contr.ai-io, vezes ha, e estas constituem ·a maioria <los 
c:isos, em .que o colono fica dous, tres ou quatro iannos em deibit-0 para 
com o patrão. 

Além do pagamento que este fa,z, do numero de carpas, comt 
cLamamos em S . ·Paulo ·capina·s, -Ou cousa que melhor nome tenha 
osbabelecido em um<a annuidade certa, de accôrdo com a idade de 
café e com aa condições especiaes do terreno, o lavrador permitte a-0 
colono o plantio de cereaes, não só para 1súa. manutenção pessoal 
como para negocio. . 

Dá-lhe o terreno necessario para frazer a pequena criação e, 
além dessa ·annuidade, recebe tambem uma certa quantia, variando 
conforme as zonas, por -0c0asião da colheita, tendo como unidade de 
pagamento -0 ·que nós chamamos -0 aiqueire, que constitue a reunião 
de cincoenta litrns de café. 

Além ·disso, por vezes o colono é chamado· pa.ra fazer wrviçm 
'Além do pagamento ·que este faz, do numero de carpas, como 

.. de ordem extraordinaria, serviços ·de terreiro ou de -0utra natureza. 
Esses serviços. nunca ·são gratuitos. Recebe o colono, sempre, p01. 
essa tan1fa exüaordinaria uma diaria, ou o pagamento por horas de 
ºtrabalho. 

E' esta a relação que existe entre o patrão e o colono. 
E' preciso ainda, Sr. Presidente, que tomemos em consideraçãl\ 

o que Tepresenta para o fazendeiro a manutenção integral da lavoura 
de café. 

A lavoura do café não é, como muitas outras, uma lavouTa 
aJJnua, em que o lavrador, si passa uns annos de miseria, de pouca 
remuneração pelo producto de seu cultivo, abandona-as, como .ge fai 
em rnlação á de cereaes, em que as plantações ·s.ão an-nuas, e, desdé 
que ellas nã.<:> sejam compensadoras, são postas de lado, á espera de 
melhores tempos. 

Não, o lavrador de café, quando ataca; a matta bruta, derruba-·a, 
queima-a, covêa e planta, esc,raviza-s'e ao grão do café que elle ,entTe-
gou ã terra. 

Os cuidacilos que e·ste grã-0 de café exige até á ·sua producção são 
de todo o momento, de toda a hora, de todo o instante. São preoc-
cupações contra as modificações da temperatura, ligadas ás inter-
venções alheias; é a cobertura contra o insecto, contra a geada, · é o 
cuicfado de evitar o fogo e muitas outras. 

C'mrmina;da a planta, depois della começar a produzir, exige para 
o seu cultivo um certo numero de capinas, e esta~ são, justamente, 
pagas por essa ann.uida·de a que me refe_ri. O colono contrahe para 
com o patrão a obrigação de dar quatro ou cinco carpas,, que são o 
preparo uecessario para a boa fructific-ação. Si, porém, o l avrador 
pensar em diminuir o numero dessas carpas, .entendendo com isso eco-
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nom1zar, está enganado, está perdido, porque a reducção da sua co-
lheita se faz em progressão geometrica, quanto ao numero ·de carpas 
que deixam 'de ser dadas no eafésal. E' assim que, sendo o numero 
normal ele carpas de cinco por anuo, si o fazendeiro, por acaso, dimi. 
nuir esoo numero para quatr-0, a gua colheita terá immediatamente 
uma diminuição de 15 ~lo do que devera ser; si, porém, elle deixar 
d'e fazer duas, essa proporção não será de 30 %, como pôde parecer, 
mas de 50 %. O cafésal que deixa de ser tratado durante um anno, 
para se- refazú, precisa de muito mais trabalho, 'de muito mais cuidad~, 
do que o cafésal que é formado de novo. Todos nós sabemos disso. · 

Pois bem, Sr. Presidente, a situação ·actual é a ~guinte : a con-
flagração européa, impedi'ndo completamente que o fazendeiro vá 
procurar os recursos de que dispunha e que se baseavam, de um lado, 
no \'leu c'redito pessoal, e de outro na garantia real do seu producto, 
porquanto todos nós sabemos que não ha mais. transacções commer-
ciaes sobre o café, fez com que os fazendeiros em· sua totalid:ade ou, 
pelo menos, em sua grande maioria não po·ssam . fornecer ao colono 
a ánnuidade a que são obriga-dos, e que é para elle questão primor-
dial, questão de su bsistencia. 

O negoQiante local, que fiava ao colono, tem por Sl\la vez seu 
credito diminuido pelas condições geraes do paiz. O colon·o ainda 
vive, no interior, do re·sto de_ credito do patrão, merecedor esse de 
uma confiança baseada em um grande numero de relações commer-
ciaes anteriores e no· estricto cumprimento dos respectivos deveres. 

Mas esse resto de confiança vae desappaTecer amanhã, porque, 
impedido o fazendeiJJo de fornecer dinheiro aos colonos, esteSJ não 
encontram no pequeno negociante os forneciment-0s de. que precis·am, 
não porque haja da parte deste qualq_uer má vontade, mas porque 
elle por eua vez vive do credito do grande negociante. 

Assim, a situação não é sómente de embaraços ·commerciaes do 
momento, mas de verdadeira penul'ia. Amanhã; . si as necessi.dades 
da lavoura do café não forem attendida·s, esses colonos serão urgidos 
pelo estomago, pela fome, a acceder, como é natural, a·o convite para 
a emigração, a elles facil, para paizes que teem uma immigração 
annual elevada, paDa os quaes se dirigem levas de colonos europeus 
no momento da 1>afra, v.oltanclo para a Europa depois della, le.vas que 
não podem mai,s vi'r no presente momento devido á conflagração ; e 
esses colonos serão natural e forçosamente substituidos pelos nossos. 

Podemo's nós ficar indifferentes e deixar que, por agua abaixo 
vá isso que significa para a Nação um capital colossal, o frueto do 
trabalho já de muitos annos, somma enorme de sacrifícios feitos por 
nós, de S. Paulo, e pela pTopria União? 

Esses •colonos já estão de t·al modo asSJimilados ao nosso meio, 
já fazem parte comJ;Jonente, tão intima, do nosso organismo social, 
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que são dignos de toda a protecção como nós outro& brazileiros, por-
que brazi leiros elles o sjo pelo coração. 

Podemos nós, por outro lado, abandonando esse capital formida-
vel que é a colonização ;de S. Paulo, abandonar tàmbem esse. •Capital 
colossal empregado na lavoura de S. Pau~o, e que não é capital de 
S. Paulo só, mas capita l nacional? Não, não; porque, fazendo-o, não 
é a essa região ela Federação que nós prejudicamos: é ao Brazil, 
como nacionalidade. 

Senhores, que nos accusem do que bem entende·rem; nós não 
somos, porém, culpados de trabalhar muito; nós não somos, porém, 
culpados ·da firmeza âe convicções com que enfrentamos a matta 
virgem, na descripção que fiz ha pouco, para transformal-a no qIJe 
é uma lavoara de café. 

Na occasião em que o paufü~.ta faz isto, congrega tudo quanto 
a energia humana é c~paz de empregar na consecução <l.e um ideal 
que eHe de antemão sabe que só poderá attingir á custa dos maiores 
esforços, á custa, muitas vezes, do e.straçalhamento 'do que tem de 

.mais affectuoso, mais pÚ'ro e mais são. 
E, dizendo isto, preciso justificar por que, o digo, polS', morando 

no interior de meu Estado, vi a capacida.de de resistencia do Iavmdor 
paulista. Vindo de uma época de grande prosperid·ade, que foi a 
época do café a vinte mil réis por arroba, elle cahiu ao gráo ·de maior 
miseria; foi abrindo mão das despeza•s sumptuarias; foi se abstendo 
de todos os gozos que á vida traz a opulencia; limitou-se ao estricta-
mente necessario; foi até á miseria absoluta, até á retirada do.s filhos 
da escola, at~ ao ponto de mudar o :rp.odo de calçar, a maneir:a de 
vestir. 

Mas, ao passo que elle, com um· stoicismo digno ·dos maiores 
louvores, procedia desse mod0, privando-se do necessario, do ind'Ísl-
pensavel, daquillo de que não podi·a prescindir, o •café não deixava 
de ter uma carpa; esse continuava, ás vezes, tratàdo pelo seu proprio 
braço, quando o c0lon:o não podia trabalhar. 

Faz-me lembrar, senhoreis, o facto, que nós c0nhecemoS', de Ber-
nardo de Palissy, queimando os seus ultimos moveis para a realiza-
ção de s11a descoberta. 

Podiamos, pergunto eu, abandonar uma classe diesse valor? Não. 
Lam-ento que o meu 001lega, Sr. GarÇão Stockler, nfo este·ja pre~ 

sente, pois S. Ex., meu collega duas vezes, sabe que o papel de me-
dico, na maioria dos casos, é aproveitar e dirigir a vis natur.ae m'edi-
catr<ix. Casos ha, poTém, e os de. ordem social são iguaes aos de ordem 
biologica, em que .um minuto de. ·demora é a morte ;.do doente; casos 
ha em que a inteTV1enÇião .se pede, ·se. exige e se espera immediata, 
prompta e energica, para que seja efficaz. 

Não deixemos que a situação seja a que me 1·eferi; não deixe-
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mos que a sahida em massa, fatal, pela fome, pelo convite natural 
que os nossos colonos terão de irem encontrar alhures o pão que 
lhes falta, que as lavouras da minha terra, abando1rndas, se transc. 
formem em taperas; não deixemos que isso .sirva de prova da nossa 
incompétencia, porque é dever de uma Nação conservar e proteger 
aquillo que ella tem; não deixemos que amanhã se justifique a 
aiccusação de que só a intervenção extranha possa dirigir os nosl'3os 
negocios. T·odas as naçõ'es procuram conservar, procuram melhorar 
o que teem, e nós vemo-s mesmo que o confli.cto, que hoje se trava, 
é uma consequencia .de.sse facto, é uma conquista de merca.dos, é a 

. exigencia da predominancia, da preferencia de um productor sobre 
outro o que o canhão decide. Não percamos a supremacia que a 
riqueza do nosso sólo, mormente no caiso especial do café, nos dá 
sobre o resto do mundo. Quem conhece o •Caso do café .sabe que as 
producçõBs de outras regiões, quando não diminui.das, pelo menos 
estacionaram, e nós ficamos com tres quartos da producção mundial. 

O SR. J osÉ BEZERRA - ]14:esmo considerando o Oriente? 
O SR. PALMEIRA RrPPER - V. Ex. deve saber que em Oeylão 

as plantações. feitas pelos ingle.zes extinguiram-se complietamente. 
E isso po1• um facto muito natural , que vou explicar. A aTVore do 
café 6 uma arvore de raízes profundas, que nós chamamos de pião; 
ella• se alimenta pelas raizes super.ficiaes e tambem por eS'S'as raízes 
pro'fundas. Em Oeylão, .a camada humifera, pouco espel'3sa, é limi-
tada a uns 50 ou 60 centímetros por uma. camada argilosa, que nós 
chamamos de piça-rra. Poiis bem, plantado o ·café, emquanto as rai21es 
se desenvolvem, ellas encontram nessa primeira cama·d<a elementos 
mais que sufficientes para a sua producçã·o, de modo que a arvore 
n:asce frondos.a e cresce até tres e quatro annos tão bem como nas 
melhores terras do oéste die S. Paulo. 1Mas dahi: em deante, 1Sem que 
se pudesse teT uma explicação, a arvore começava a amarellar e 
murchar. 

E' esta a explicação biologica ·do facto : esgotada a capacidade 
alimentícia da camaida humifera a que me referi, a arvore procur.a 
aprofundar-se, buscando em ·outras camadas do .sólo elementos para 
a sua nutrição e, não os encontrando, morre. 

E' um facto c·onhecido e comesinho, as estatísticas todas que 
ha sobre 0afé, estatísticas de 30, 40 e 50 annos, ·demonstram que 
todas as tentativas feitas no sentido de augmentar a producção es-
trangeira teem falhado -completamente, de modo que e·ssa producção 

~ está reduzida, hoje, ao maximo ·de quatro milhões de ·s.accas. 
O SH. MARTIM FRANcrsco ·- Mesmo a do café "robusta" da 

America Central? 
O SR. PALMEIRA RrPPER - V. Ex. sabe que nós mandámos um 

emissario estudar a questão do café "robusta". Seu -relatorio é peT-
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feitamente explicito sobre isso. Depois, a casa Prado Chaves, de Santos,· 
publicou diversos relatorios de pessoas positivamente competentes sobre 
o assurnpto, e está provadü, pelo menos até agora . .. 

O SR. MARTIM FRANcrsco - Darei a exp licação do meu aparte: 
Fiz essa pergunta porque, perdurando o vergonhoso estado de sitio, 
não tenho os jornae·s de S. Paul-o para ler. 

O S.x. PALMEIRA RIPPER - Ponho a questão nos seus . devidos 
termos. O perigo, que se nos antolhou no começo, foi quando appare-
ceu a noticia do café "robusta". . . -

O SR. MARTIM FRANCISCO - Dizia-se que em prazo curto alcan-
çaria desenvolvimento igual á producção do Estado de S. Baulo. 
Ignoro ... 

O Sn. PALMEIRA RIPPER - Isso não passava de uma ballefa. 
A questão está muito bem estudada, e, felizmente, ·não é este o espe-
ctro que nos apavora. 

O Sn. MARTIM FRANCISCO -- I gnoro esses relatorios. Temos o 
vergonhoso espectaculo de colmuuas inteiras em branco, nos j·ornaes. 

• Nem na Africa se aturaria isso ... 
O SR. PALMEIRA RIPPER ~ Sr. Presicdente, nqssa situação é ,de 

tal modo premente, que factos de ordem material, que parecem não 
ter grande significação, teem uma impoTtancia colossal, na re1Solução 
deste problema. As estradas de ferro de S. Paulo sabem que a classe 
commissaria de Santos, até então a fornecedora qos capitae~ de que 
a lavo-ura precisava para seus negocios, por difficuldades financeiras, 
deixara c1e fazer esses fornecimentos, chegando me·smo ao ponto de 
communicar ao.s fazendeiros que está firmemente resolvida a não' 
retirar o café porventura enviado das estações; e isso por falta de 
dinheiro para pagamento de fretes. 

Ora, o pagamento de fretes, que parece uma quantia ridícula, é 
bem mais importante do que se afigura, porque pagamos por uma 
arroba de café, mais ou menos, 1$ de frete, e ao pobre, desgraçado 
do fazendeiro, que não póde daT ao colono meios de comer pão, muito 
menos sobrai·ão recursos _paTa p_agar por arroba o frete de 1$, para 
envial-a a Santos, na incerteza, ou antes, na certeza de que elle lá 
ficará estagnado, sem sahida. • 

- Não são todos os fazendeiros que estão prepaTados com recursos 
de ordem mateTial para guardar es-se café na fazenda, porque nunca 
se cogitou da possibilidade da estagnação completa de uma safra no 
interior, de modo que todos nós, que te·rµos i:ecursos para guardai· 
um terço, metade de uma safra grande, vamos fazendo o enchimento 
da tulha de um lado até o beneficio. Iniciado ess~ beneficio, a tulha 
se esvasia e o espaço é pTeenchido por outro café. 

Quando muito, ao fazendeiro com gra11des re.cursos para espe-
rar tempos melhores, sobra espaço necessario na sua fazenda, em 
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ll!ccommodações para isto apropriadas, porque não é em qualquer 
parte que se póde guaTdar bem o café beneficiado, ou por beneficiar, 
o logar necessario para guaTdar mais 30, 40, ou 50 % da totalidade 
de sua 1Safra. 

Ora, assim sendo, que é que, occorrerá? Uma ·consequencia pre-
judicial aos lavradores; a diminuição do valor de seu producto, a 
influencia que este máo acondieionamento trará á qualidade de um 
genero, •Como o café, que, como tive occasião de ·dizer, sob o ponto 
de vista geral, exige todos. os cuidados, e estes são de tal ordem, que 
o excesso ou. falta de tempo no logar onde secca tem uma importancia 
capital, uma .significação pratica trnmenda, em relação á qualidade 
do producto. 

Sr. Presidente, como disse, no inicio destas considemções, não 
vim proferir um ·discurs'O; não me vim bater por dete·rminada me .. 
<lida, ·seja esta compra, seja o estabelecimento do instituto do war-
r.ant, seja, emfim, qualquer outro recurso que outros mais compe·· 
tentes do que eu entendam caber na especie, em xelação ·ao nosso 
producto. O que pleteio é que se faça alguma cousa, mas que se faça 
immediatamente, .sem demora, antes que o doente entre no período 
preagonico. 

O Sn. AsTOLPHO DuTRA - Que não se passe" dos noventa dias 
da moraloria. As cousas muito apressadas nunca sahem direito. 

O SR. PALMEIRA RtPPER - Descrevi a situação com côr.es reaes. 
Aqui não •se trata mais da moratoria. Não se trata da xelação de 
devedor para com o credor. Frizei ·o ponto mais: importante: é o 
que diz respeita' á 1colonização. E' preciso que o lavrador desde já, 
em período de tempo não muito remoto, conte com taes vantagens. 

O Su. AsTOLP!f O DuTRA - A pressa é inimiga da perfeição. 
O Sn. PALMEIRA RrPPER - Não ha duvida nenhuma. Mas V. Ex., 

que é representante de um di1stricto caféeiro, hem devia ter compre-
hendi.do a verdade do quadro que esbocei. Não se trata de uma valo-
rização do producto. Não •se trata de dar a um producto depreciado 
valor que elle não tem. Esse valor .será amanhã extraordinario, muito 
maior do que o actual, muito acima da espectativa de· qualque·r de 
nós, tal seja o facto da guerra européa aicarretando como consequen-
cia um consumo que cada dia augmenta mais . .. 

O SR. DroNYSIO CERQUEIRA - Acabada a guerra, começará a 
exportaçüo e o café tenderá a subir. 

O Srt. PALMEIRA RrPPER - Basta que a Nação veja que nós_n·os 
compenetramo's da necessidade que tem ·O fazendeiro de conseguu a 
permanoncia do colono .;p_a sua propriedade. 

O SR. Josrno DE ARAUJO - Essa é uma face importante do pro-
blema. 

O Sn. PALMEIRA RrPPER - E' a mais importante. Não se trata 
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da: valorização ,do producto. Ha medicas que são p:roped.eutas e dia-
gnosticam. Ha outros que se occupam da paTte therapeutica. Não 
sou therapeuta. Estou pedindo o remedio, na certeza de que será 
elle efficaz, e . que pór isso mesmo cumpre ser dado immediatamente. 

O SR. As.TOLPrro DuTRA - /remos, no Congresso, não poucos 
estadistas notaveis, que devem ser chamados para rnsolvel' ws grandes 
questões. 

O SR. J osrno DE ARAuJo - Parece-nie- qué V .. Ex. está inter-
pretando mal a futura valorização do -café, após a guerra. 
· O Sn. PALMEIRA RIPPER - Não fallo disso; ao contrario, no 

momento presente, . não é preoccupação do Estado ·que tenho a ·homa 
de représentar, a valorização de cousa .'alguma. O que queremos é 
sahir desta pha,se .de verdadeira estàgnação, de marasmo, em que esta-
mos e que terminará, forçosamente, pela ruina completa de um capital 
respeitabilissimo ... 

O Srç, J osrno DE ARAUJO - Perfeitamente. 
O SR. PALMEIRA RrPPER - ... que não é nosso, mas nacional. 

N~o entro na analyse, na citação de dad-os, que todos vós conheceis; 
não entro na indagação .da importancia que tem a venda desse pro-
ducto, no nosso intercambio mundral _; não entro na analyse, nem na 
citação da somma colos,sial de impostos auferidos desse producto, e 
que concorre do modo por que o faz, para a vida naJcional. 

O Sn. JosrNo DE AnAu.:ro - O paiz v.:ive do café, pôde dizer, 
qu.asi exclusivamente. 

O SR. P AI.:MEIRA RrPPER - Não entrarei, absolutamente, neste 
ponto. Aquillo -que procurei frizar bem, pedindo aos collegas que me 
ouviram, com gentileza que ·agradeçoJ desculpas pelo desalinhavado 
de minhas phTase,s, é que vejam em minha presença na tribuna, uni-
camente, a intenção de mostiiar, com sinceridade, sem torneios que 
não são do meu temperamento, a realidade d-a situação. E? preciso 
iusistirmos neste ponto - salvar essa riqueza,_ que não é de São 
Paulo, mas nacional, evitar 'ª sua destruição, o seu abandono, que 
trariam 'como consequenCÍ'a (renovo a minha imagem) a transforma-
ção da pujança d1as nossas terras, hoje revestidas da . manifestação a 
mais exnberante, a mais completa, a mais emocionante - permitti 
que o ~iga - ,de um trabalho humano colossal,. a t:r;ansformação disso 
na tapéra, no campo abandon:ado, naquillo que são os campos de 
outro lado, talia.dos pelo canhão, pelo embate das armas. Não deixe-
mos que venha essa ruina, que será amanhã o interior, si não formos 
ao so.ccorro da lavóuTa do café, como de todos os outros generos: de 
prpducção nacional, que são dignos {!a mesma protecção, do mesmo 
respeito, porque todos são elementos do no·s·so pTógresso, constituem 
o con.iuncto que é o Brazil. Não deixemos que isso aconteça! 

,Precisamos cuida:rr <l:a te.rra, cultivar tudo aquillo que ella, com 
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mãos larga·s, nos retribue, remunera.ndo o noSil(') trabalho. Não quei-
ramos qne esse abandono vá dizer, vá provar ao mundo que o Brazil 
é um amontoado ·de incom_petencias. (Muitio bem; muito bem. O ora-
dor é cump1•imenfru1Jo.) 

SESSÃO DE 23 DE SET'EMB·R.O 

O Sr. AstoJ.pho Dufoa1 (*) - V. Ex., Sr. Presidente, cuja nota 
mais sympatliica, ao lado de outras grandes qualidade·s de espirito, 
é a bencv-olencia com que costuma tratar-nos, ha de permittir que 
eu falle daqui mesmo, porque receio que · o .solemnidade da tribuna 
parlamentar perturbe a singela exposição de idéas que venho fazer, 
sem nenhuma. preoccupação .de fórma e sem prévio preparo, com o 
exclusivo· intuito de prestar humilde .e despretenciosa collaboTação 
ao estudo do magno problema do café, que actualmente preoccupa 
o Congresso Nacional. 

Quando, ha dias, se discutia nesta Casa a prorogação da mora-
toria, tive opportunidade de vir á tribuna expôr a situação afflictiva 
da lavoura do café com seus compromissos vencidos e sem possibili-
dade de immediata collocação de seu producto. 

Fiz ver então que é grande perigo, não simplesmente pessoal 
para o productor, mas principalmente para o credito nacional, per-
mittir-se que a lavoura caféeira, urgida por seus compromissos, 
inunde o mercado com seu producto, anormalisando a offerta neste 
momento em que a guerra européa determina o fechamento de muitos. 
portos de consumo. 

Era, pois, a moratoria urna medida de pru<lencia que tranquilli-
saria a lavoura, apparelhando-a para retenção da safra até que o 
Congresso Nacional, com a precisa reflexão, habilitasse o Governo 
a intervir no mercado, imprimindo-lhe condições de resistencia, que 
evitas1se'm o escoamento do producto por preços vis. 

Na imprensa o caso tem sido discutido; no Senado já, ·se abriu 
discussão a respeito, e em S. Paulo muitos homens profundamente 
conhecedores do assumpto teem abordado proficientemente a materia. 

Dentre estes, folgo de destacar nosso eminente collega, Sr. Cardoso 
de Almeida que, com sua reconhecida competencia, lembrou solução 
para '° pr.oblema. 

O SR. CA1moso DE ALMEIDA - Obrigado a V. Ex. 
O SR. AsTOLPHO DuTRA - Que a crise existe e que a situação 

é angustiosa ninguem contesta;. que o nosso principal genero. de ex-

( •) Di,scur.s-o 1p.roferldo na hora do exp.ediente. 
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portação está arriscado a sahir ·do mercado nacional . por preços vis, 
todos estão vendo; que sem a intenenção do Thesouro não é possivel 
organizar-se resistencia, está bem dar.o. 

Quando, porém, ·Se exige _essa intervenção por meio de uma 
emissão de papel-moeda, surgem dissertações· elegantes, malsinando 
o papel <;i demonstrando sua influencia na depressão da taxa cam-
bial 

Esquecem-se, p01·ém, aquelles que assim restringem os termos do 
problema de que a crise não é pessoal, do agricultor, mas principal-
mente nacional, affoctando intimamente o Thesom~o, porque um paiz 
que consente de braços cruzados na entreg·!l .. de sua exportação á ex-
ploração dos mercados estrangeiTos, deve ter •attingido ao ultimo gráo 
do descredito. 

O 'SR. BuENO DE ÂNDRADA -- Não é esta a opinião do·s no·ssos 
adverqarios; para elles d'um lado está o paiz, e do outro lado está 
o café . 

.. O Su . .AsTOLPHo DuTRA - Entretanto, senhorns, quando se falla 
em soccorrer a lavoura do café su:ppõem que visamos os interesses 
pe9soaes do agricultor; que a•dv'ogamos o absurdo de amparar inter-
esses ' pessoaes, em prnjuizo dos mais. elevados interesses nacionaes . .. 

O SR. ÜARLos MAXIMILIANO - Não apoiado. 
O SR . .AsTOLPHO DuTRA - ... quando não ·se póde negar, não. se 

póde contes.tar que o credito nacional ficaTá completamente anniqui-
lado no dia em que ·a exportação de .café ficar reduzida a zero. 

O Si~ . ÜARLos MAXIMILIANO - Isto tambem não é exacto; está 
sahindo café diariamente, como 8ie vê no Jornal do Oomm.e1rcio. 

Não é verdade que a exportação de café fique Teduzida a zero. 
O Sit. .AsTOLPHO DurRA - :EJu não disse que a exportação está 

reduzida a zeTo; quiz diz.er que tanto o café é elemento essencial ao 
credito do Brazil, que esse ·credito desappareceria no dia em que a 
nossa exportação cessasse ou o preço do producto se tornasse ínfimo. 

Quiz dizer que não ha conflicto, mas perfeita harmonia enüe 
os interesses do agricultor e os do Thesoul'o, de modo que o Estado, 
defendendo o prndll'cto agricola, exerce a propria defesa. 

De11ampaTado o co1p.m~mcio de café, no dia em que a lavouTa, 
sob a pressão ·de seus compromissos, fiz.er affluir a safra ao mercado, 
desordena,damente, precipitadamente, a ·ser vendida por qualquer 
preço, certamente nossa praça, que é fraca, irá entTegando ao estra:m.-
geiro nosso pro.dueto por qualquer preço, obedeooI.Ldo á pressão de 
praças fortes, largament~ provi·das de capital, que virão munir-se do 
genero para aTmazenal .o e auferir com sua reexportação lucros fabu-
losos-. 

UM: SR. DEPUTADO - Quer isto dizer, fazer fortuna á nos·sa. 
custa. 
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O SR. AsTOLPHO DuTRA - Quer dizer que o café, que por feli-
cidade do Brazil, ·constitue monopolio seu; irá constituir, por nossa 
inepcia, por nossa incompetencia (aporiada.,s), pelo descuido, pela 
incuria que nos caracteriza á face dos mais palpitantes problemas 
economicos, monopolio dos que nos compram a producção paTa ex-
ploral-a. 

Senhorns, quando se falla na situação financeira do paiz, aferida 
pela taxa cambial, os orado:re·s, üS jorn alistas, ros parlamenta res t ra-
zem logo á baila a questão do papel-moeda, apontando-o como causa 
determinante dos nossos Tevezes financeiros . 

Quando orava, sob ·a influencia dessa doutrina, o nobre Depu-
tado pelo Rio Grande do Sul, a cujo talento e preparo rendo o 
melhor ·de minhas homenagens, t ive occasião de apaTtear perguntando 
a S. Ex., que não poude honrar-me com resposta immediata, si par a 
o credito do paiz, aferido pela taxa cambial, exercia melhoT influen-
cia a massa de papel-moed:a em circulação ou o valoT real da expor-

. tação. 
Certamente, ainda que ·Se reduza a circulação-papel, süpponha-

mos a 500 mil contos, si nossa producção nos fôl' arrebatada por 
pouco mais de nada, vindo o· estrangeÍl'o negocial' comnosco como 
quem entra com ·dinheiro em casa ·de necessitado, dando-nos quasi 

· nada pelo muito que nos leva ... 
O SR. PAI,MEIRA RrPPER - Quem compra ao pobre marca o 

prnço, é o velho ditado. 
O SR. AsTOLPHO DuTRA - ... pe1'gunto eu: a que ficará reduzida 

a taxa cambial ? 
A que ficará reduzido o credito do paiz? 
Si possuímos um producto que tem grande valor, que tem vastos 

centros de consunic:J, que não é excessivo por.que o consumo ·Se achai 
perfeitamente equilibrado com a producção, .confessal' nossa incapa .. 
cidade para tirar desse producto legitima:s vantagens commerciaes, 
exigindo do· estrangeiro que nos dê por elle quanto razoavelmente 
nos deveria dar, é o mesmo que confessar n_ossa inepcia, nossa incom-
petencia e falta de idoneidade para curar dos grandes e fundamentaes 
interesses economicos do paiz. (llfuíeo bem.) 

O SR. MoNTEIRO DE Souz.A. - Isto nunca póde acontecer poTque 
o paiz tem sempre neces·sida:de de comprar e, portanto, de, por seu 
lado, vender o que produz. 

O SR. PALMEIRA RIPPER - A questão não é esta; falla_,se na 
vewda imposta por baixo preço. 

O SR. MONTEIRO DE SouzA - A exportação dândo pouco, a im-
portação diminue e por consequencia ha equilíbrio, parece-me logico. 
(Trocam-se apa1·tes.) 

o SR. ÂSTOLPJIO DUTRA - Não é esta a questão que formúlo, 
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embora não ache innocente a diminuição do intercambio, mesmo que 
se mantenha o equilibrio. 

Minha questão é esta: si apuramos pouco em nossa producção, 
em v1ez ·do muito que poderiamto,s 1apurar, está ou não patente a no·ssa 
incompetencia? 1 

O SR. PALMEIRA HIPPER - Perfeitamente, foi o que eu dis:se 
ante-hontem. 

O SR. AsTOLPRü DuTRA - Si somos nós mesmos os primeiros a 
pr.oclamar no .. ssa incapacidade para ·defesa da producção nacional, 
base verdadeira e real do nos.so ,credito e, portanto, da taxa cambial; 
si não fazemos essa confissão em reserva, mas á vista do es,trangeiro, 
que acompanha em seus menores detalhes nossa vida economica e 
financeira, para no,s ju}gar -com perfeito conhecimento de causa e 
profundo criterio, indago: a 'que ficará reduzido esse credito, a que 
ficará xeduzido este paiz 1 

O SR. JosÉ BEZERRA - A questão é do remedio. Qual deve ser? 
"O Sn. PALMEIRA RrPPER -- Enterrar ... já foi dito . .. 

O SR. J osÉ BEZERRA · - Nunca disse isto. O que entendo é que 
ha outros remedios, dentro_ das leis econornicas, adoptados pelas na-
ções cultas, que nã.o podem ser chamadas ineptas. 

O Sn. ÜARLOs MAXIMILIANO - Não sabia que ernittindo papel-
moeda se sustentava a t,axa cambial. · . 

O SR. AsTOLPRO DuTRA - O hor1xir ao papel-moeda está em 
todos os tratados e eu tambem. compartilho delle ... 

O SR. ÜARLOS MAXIMILIANO - Pois, parece que isto não tem 
fundamento: todos os paizes devem emittir á vontade ... · 

O Sn. AsTOLPHO DuTRA - Não é isto. Ninguem jámais disse 
ou escreveu que o papel-moeda fosse symptoma de prospeTidade fi-
nanceira de algum paiz; o que se diz, e nisto convenho, é que o papel 
é um mau recurso de credito. 

Avançar-se, porém, que em falta de outro meio menos prejudi-
cial e para evitar mal maior, não seja licito lançar-se mão delle, é 
avançar-se de mais, e acredito, nenl;mm autor de nota chegou ain,da 
a tão radical conclusão. 

Em que condições se lan1raria mão do papel-moeda para valori-
zação, digo melhor, para :defesa da producção nacional? 

O principal defeito do papel-moeda é ser titulo de credito de 
circulação forçada ,sem prazo fixo para o resgate e sem lastro que 
garanta esse resgate. , . 

Senhores, nós hontem emittimos 250 mil contos papel-moeda 
pa1·a attender a extraordinarias neces,sidades do The.souro Nacional. 

Essa emissão, como todas que teem sido feitas de tempos imme-
moriaes, foi feita sem garantia alguma, a não ser a que resulta das 
forças ec.onomicas ·do paiz, garantia, portanto, meramente abstracta. 
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Como se apavorar, pois, deante da emissão projectada, unica de 
quantas se tem f>eito, a que se dá uma garantia concreta e effectiva 
de um pwducto que é Õ mais vigoroso geneTO de commercio que o 
mundo conhece~ 

O SR BuENo DE ANDRADA - Que está em alta actualmente. 
O SR. EDUARDO SABOIA - Si o subtrahirmos á exportação; não 

valerá ouro. 
O Sn. AsTOLPHO DuTRA - Ninguem prntende impedir a expor-

tação. 
O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - Trata-se de normalizar a offerta. 
O •SR. AsTOLPHO DuTRA - Trata-·se de normalizar, graduar, or- . 

denar a offerta e absolutamente não se cogita de estancar a expor-
ta~ão. 

Si o lavrador, sob a premencia de dividas, tiver de entregar o 
seu café dum momento para o outro aos borbotõe·s ao mercado, o 
estrangeiro o comprará em grosso por baixos preços, para revendel-o 
em parcellas na proporção das exigencias· do consumo, fazendo a 
graduação da offerta, retirando lucros fabulosos, que nos competirão 
desde que o Estado intervenha no me:rcado em beneficio ·do producto 
(apartes.) 

Não se trata, portanto, <le modificar as leis de offerta e da pr~~ 
cura, mas tão sómente de guardar a offerta. 

O Sri. EDUARDO SABOIA - De ·decretar o consumo. 
O Sn. AsTOLPHO DuTRA - O geneTO já tem consumo conquistado 

e em perfeita proporção com a producção. 
Fallou-se ha dias, nesta Casa, em .decretar-se o consumo. 
Pelo que vejo, a phrase cahiu no gotto. Em assumptos1 desta 

ol'dem, porém, a solução por phrases é sempre perigosa, porque pre-
judica o estudo da questão. 

As leis economicas decretaram os meTcados consumidores. Esses 
mer.cados se alargam todos os dias, tanto assim que o café que temos 
produzido até hoje tem sido consumido zombando da irreflexão de 
alguns economistas nacionaes que, em épocas de crise, suppondo por 
uma falsa apreciação, uma producção superabundante, teem aconse-
lhaido a incineração ou o lançamento do ·café no fundo do mar. A 
prova de que não nos faltam mercados para o café é que não só tem 
sido consumida toda a pToducção legitima, como ainda a totalidade 
do genero falsificado. 

E' sabido que a falsificação de café, na Europa, tem assumido 
proporções tão grandes, que não será exaggero suppôr-se que o café 
falsificado concorra ao mercrudo na mesma proporção do producto 
legitimo. Por uma e_statistica, que não é recente, a Allemanha pos-
suia 500 fabricas de falsificações e a Italia outras tantas, e a falsi-
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ficação é tão perfeita que o genero falsifica.do se confunde exterior-
mente com o legitimo. 

O SR. ÜARnoso DE ALMEIDA - A falsificação se faz tambeni na 
.Alnerica do Norte. 

O SR. AsT-OLPHO DuTRA - Vê, pois, V. Ex., Sr. Presi·dente, que 
essa decrntação de consm;µo não passa de uma phrase infeliz, porque 
o café já tem terreno definitivamente conquistado para largo con-
sumo. 

O SR. J osÉ BEzE1iRA - V. Ex. poderia me dizer por que, com 
tão largo consumo, está baixando? Não sei que -0 esteja; ao con-
trario. 

O SR. AsTOLPHO DuTR.A. - Meu illustre collega (desculpará que 
lh'o diga) está discutindo o assumpto sem o ter estudado bem. 

O Sii. J osÉ BEZERRA - Obrigado. 
O SR. _AsTOLPHO DuTRA - V. Ex. acha que o café ... 
O SR, JosÉ BEZERRA - Eu desejava que V. Ex. me dissesse si 

é oü não um facto na praça do Rio de Janeiro a venda do café a 
6$300 a arroba, typo 7? Existe crise para um producto que vale 
actualmente 50 % mais do que .valia dous annos depois do Oonvenio 
de Taubaté? 

O SR. ÜARLos MAXIMÍLIANO - Este aparte é de um valor 
enorme. 

O SR. J osÉ BEZERRA - Ha crise para um producto ... 
O SR. AsT.OLPHO DuTRA - V. Ex. não deixa responder! . .. 
O SR. J osÉ BEZERRA - Peço licença para dar mais um aparte; 

farei todas as perguntas para V. Ex. dar uma unica resposta. Ha 
crise para um genero cujo preço é cerca de 50 % mais do que é seu 
custo de producção? 

(7'rowm-se prolongadJos apar~es ent.re os S1•s. José Bezerra e 
Palmeira Ripper.) 

O SR. AsTOLPHO DuTRA - Agóra as perguntas já são tantas e 
· tão differentes que não sei bem por onde deva começar a resposta. 

(Riso .) Tentarei, em todo o caso, responder ao illustre Deputado. 
Entre muitas outras cousas S. Ex. affirmou que um producto como 
o café, que deixa ao productor 50 % , livre do custo de producção, 
não é um producto que esteja . em crise. Antes de demonstrar que 
esta proposição não ~ verdadeira, devo ponderar que a intervenção 
do Governo no mercado é reclamada, não tanto para elevar os preços 
actuaes, como para evitar a aggravação da crise. 

Essa aggravação, eu já o demonstrei, é natural e está imminente, 
porque, cessada a moratoria, o café affluirá ao merca.do em larga 
escala e aos borbotões. Neste caso, o Governo interviria adquirindo 
ou fornecendo recursos á praça para adquirir o genero e graduar a 
exportação. 
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Visamos, portanto, J;lão pTopriamente a crise do mercado, mas 
principalmente a aggravação dessa crise. 

Estudemos, porém, as condições actuaes do genero no mercado, 
que o nobre collega se esforçou por demonstrar prosperas. 

S. Ex. acha que a lavoura de café está dando ao productoT me-
t&de do preço ·do producto, livre de despezas e que, portanto, está 
em franca prosperidade. Para isi:;o, encara o preço bruto do café no 
mercado exportador. Eu não conheço, Sr. Presidente, os systemas de 
cultura em S. Paulo, onde o ci:tféeir9 produz com muito mais van-
tagem que em Minas. 

Em meu Estado, Sr. Presidente, o systema de cultura geralmente 
adoptado é o da parceria agrícola. 

O lavradoT entrnga a lavoura form&da ao colono, que a cultiva, 
colhe os fructos e entrega ao proprietario metade do pro·ducto. Lem-
bro, reportando-me ao que , disse bontem nosso illustre collega, Sr. Pal-
meira Ripper, que formal' uma lavoura de café até que ao cabo de 
cinco annos ella possa ser entregue, em condições de produzir, ao 
colono meeiro, exige, além de grande esforço pessoal e muita tena-
cidade, ·o emprego de grande capital, que permanece sem remunera-
ção durante muitos annos. 

Vê por ahi meu illustre collega e amigo, que só as des:pezas de 
custeio absorvem metade dos fructos do caféeiro. 

Apurada assim metade do producto da lavoura, julga o illustre 
Deputado que o preço bruto ·da mercadoTia, no mercado exportador, 
fica pertencendo ao lavrador, que assim apura o preço de metade de 
sua safra, de accôrdo com a cotação do mercado. Puro engano .... 

Recordarei que metade da safra que o · lavrador conseguiu apurar 
ainda está sujeita a muitos onus. Está sujeita aos onus do beneficia-
mento, •do carreto da tulha do lavrado1· paTa a Estrada de Feno, do 
frete que esb cobra,. do imp~sto de exportação que o Estado de 
Minas retira, á razão de 8 e 1/2 % ad v·al'o1·emi, do carreto para casa 
do cornmissario, da braçagem e do aluguel de ·saccos. 

Especifiquemos essas ,. despezas. 
O beneficiamento imJ?orta1 no mínimo, em 300 _ i·éis por arroba, 

e em 100 l'éis o carreto para a Estrada de Ferro, quando a fazenda 
é muito proxima da estação. 

Q SR. JosÉ BEZERRA - Por anoba ~ 
O SR. AsTOLPHO DuTRA - Sim, senhor, e isto em Jogares muito 

pr-0ximos da estação, porque nos municípios retiTados da Estrada de 
Eerro, como os do valle do Rio Doce (Manhuassú, Ab1·e Campo, Cara-
tinga e outr-0s), o carreto por arroba é muito maior, subindo a 600, 700 
e ás vezes a 1,$000, como póde testemunhar nosso illustre collega 
Sr. Landulpho Magalhães, representante daquella zona. 

O SR. LANDULPHO MAGALn.iF;s - E' exacto. 
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O SR. AsTOLPHO DuTRA - Dei, poTtanto, o mm1mo carreto que 
se costuma pagar, isto é, 100 réis por anoba. 

Quanto ao frete . .. . 
O SR. ÓARDoso DE ALMEIDA - No mínimo 1$000. 
O Sn. AsTOLPJIO DuTRA - A Estrada de Ferro Leopoldina, que 

recebe a maior paTOO do café mineiro, fixou em 1$500 O frete ma-
ximo, e alcança a maior parte da producção de sua zona com esse · 
maximo. Supponhamos, porém, o frete médio de 1$450. 

O SR. JosÉ BEZERRA - 'Não ha quem pague 500 ou 600 réis? 
O SR. AsTOLPHO DuTRA - Não sei qual ·o frete mínimo, mas 

posso garantir que não ha quem pague tão pouco. Tomando a média 
de 1$450, faço um calculo . razoavel. 

Agora ... 
O Sn . .CARDOSO DE ALMEIDA -- Agora o car.reto para o m·mazem 

do commissario. 
O SR. AsTOLPIIO DuTRA :-- Digamos 250 T·éis, com a braçagem 

e·· o aluguel dos saccos. 
O SR. J osÉ BEZERfül. dá um aparte. 
O SR. AsTOLPIIO .DuTRA - Temos .até aqui 2$100 de despezas. 

V. Ecx. desprezou uma' fracção. Não sei por que 'razão o meu illus-
trado amigo, com aquelle coração tão bondoso, que o faz tão estimado 
nesta Casa, vem declarar-se inimigo tão rancoroso do café, que até 
se esteja esforçando po.r occultar os onus que e.ffectivamente pesa).11 
sobre esse producto. 

Bem; agora temos o imposto de exportação, que em Minas é d& 
8 e 1/2 % akl V,alorerm., oscillando, portanto, com o valor da mer-ca-
doria tributada. 

Póde ser calculado esse imposto, calcado sob um pTeço médio 
de 7$000 por arroba, em 600 réie. 

O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - E a sob.retaxa, que em S. Paulo 
é de 5 francos poT sacca? 

O SR. AsTOLPIIO DuTRA -- Em Minas é de 3 francos por sacca, 
-0 que I'epresenta, com o franco a 600 J'éis, mais ou menos 500 réis 
por arroba. 

O SR. P ALMJ!:I:Rll. RIPPER - E a cornmissão ? 
O .SR. AsTOLPHO DuTRA -:- E' .. verd.ade - os commissarios cobram 

3 % scbre o preço bruto e, portanto, orça a commissão por 210 réis . . 
Agora, ·somme V. Ex. e ha 'de ver que, vendido o café a 6$400, o 
saldo que o fazendeiro em realidade apura não dá para suas despezas 
pessoaes e para os juros e amortizaç·ão do capital · empregado. 

Pelo que expuz, o lavmdor despe:nde metade de sua safra no 
custeio da lavoura, e da metade que apura consegue salvar menos 
de 50 %. Portanto, bem collocada a questão, o lavrador não consegue 
siquer embolsaT o valor da quarta parte ·do que produz. Não exigi-
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mos, como se tem feito acreditar, que o Governo intervenha para 
comprar ou garantir a compra d.o café por preços extraordinarios; 
exigimos apenas que elle venha em garnntia dum pTeço razoavel, de 
7fl)OOO por arroba, do_ typo 7, preço que, embora não seja compensa-
dor, comtudo dará alento á lavoura para esperar melhores preços. 

A possibilidade do café desce:T muito abaixo de 7$000, não está, 
na circumstancia de sua desvalorização, que, em realidade, não existe, 
mas na circumst.ancia de sua affluencia desordenada ao mercado, sem 
condições de resistencia. 

O SR. J osÉ BEZERRA ,.,._, V. Ex. não deu resposta aos meus argu-
mentos. 

O SR. AsTOLPHo DuTRA - Tudo quanto estou dizendo é em 
resposta a V. Ex. Diz o nobre Deputaid·o que o café agora está quasi 
a 7$ e · que, portanto, para garantir esse preço, não é necessaTia a 
emissão pTojectada. Lemhr-0 que, ha poucos dias, a des·peito da mo-
deração com que, .graças á moratoria, o genero vae sendo exportado, 
o café baixou a 5$,600 e que, ' portanto, é o caso de nos precavermos 
contra uma situação ainda peior, quando, cessada a moratoria, o 
gie'llero abarrotar o me1'caido. Mas, si o prognostico do illustre collega 
fôr verdadeiro; si o café mantiver o preço de 7$000, o Governo não 
fará a emissão, destinada exclusivamente a impedir a .sahida do 
genero po1· preço menor. 

Graças á prorogação da moratoria, os lavradores, sabendo que 
ha grande reducção de preço·s _e 1incons~stencia dío, mie1icado, teem 
podido graduar a exportação, fonnando aqui um stock pequeno, de 
cerca de 190. 000 saccas, que não se tem aggravado porque as entradas 
são diminutas. 

Ora, si temo,s pequeno 8.foclc e entradaB moderadas, salta aos olhos 
que os preços não chegaram ao ínfimo, po1»que tem havid-0 graduação 
na offorta. E' de prever-se, pois, um verdadeiro fracass-0 no dia em 
que, vencidos -0s títulos, -0s lavradores .se virem coagidos a remetter 
sua safra em grandes massas. 

Nessa ;occas-ião é que -0 governo deveria intervir para evitar o 
fracasso, comprando o producto, não por um valor phantastico, mas 
por preço modico, que apurará facilmente ·desde que armazene o ge-
nero para revendel-o gmdua'lmente. 

Para isto seria opportuna e efficiente uma emissã-0 de papel-
moeda. 

O SR . PRUDENTE DE MoRAES FrLHü - Bastava garantir a praça. 
O SR. AsroLPH-O DuTRA - Sim; basta que o governo intervenha 

para fortalecer a praça, de modo que esta possia resistir ao despotismo 
dos comprado11es estrangeiros. 

(Troca1Jf-se prolongoklos apartes e!/'l,tre os Srs. Palmieira Ripper, 
José Bezerria e outros. ) 
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O SR. AsTOLPRO DuTRA -Perdão . O meu nobre collega por Per-
nambuco me interrompe 0om -apartes tão prolonga;do.s e com variasr 
perguntas forw.uladas tão sem methodo, ·que me vejo forçado a não 
responder. 

UM SENHOR DEPUTADO - O facto é que o consumo diminuiu. 
O SR. AsTO.LPHO DuTRA - O ·consumo do café não d'iminuiu; · 

esse genero continúa a ser consu;mido até agora na Europa. 
Lá existiam, como sempre existiram, poderosos sfocks de café. 

A exportação é que se perturbou com fechament-Os dos portos europeus, 
em consequencia da guerra. A gue·rra, porém, não é um phenomeno 
permanente, mas meramente transitorio por sua propria· natureza. E' 
mesmo ·de pre!Ver-·oo ·que, rattentos os releva·d!os interesses em jogo, e o 
grande poder de destruição revela:do pelos ~elligerantes, essa calami-
dade terá um termo dentro de breves dias, voltando os mercado·s a suas 
funcções noTmaes. Então, muito bTeve, os stockS! que estão sendo con-
sumidos hão de refazer-se, e a safra toda terá excellente collocação. 
Ã praça dos Est·ados Unidos sabe perfeitamente de tUJdo ÍE·to; sabe que 
os fazendeirosr necessita;dos têm de entTegar já o café; sabe que nossa 
praça não póde resistir, esperando 0om o genero armazenado a Tea,ber-
tura dos portos euro·peus. Nestas condições, o oommercio norte-a_me-
ricano fará em larga escala o que 0ostuma fazer em pequena escala, 
nas condições normaesr; nos compTará a safra por baixo preço, para 
revendel-a opportunamente á EUJropa, por prnços fabu1osos, tirando 
Tum proveito· que nossa incompetencia lhe proporcionará. Não argu-
mento com o preço actual. Lem•bro que ha poucos dias o café baixou 
a 5$600. Onde iTá parar no dia em que, 0om a cessação da moratoria, 
houver affluencia do genero no· mercado? 

E' para essa eventualidade que invoco a intervenção ·do governo. 
O SR. JosE' BEZERRA - Por força da guerra o 0onsumo ha de 

diminuir. · 
O SR. AsTOLPRO DuTRA - V. Ex. é muito i>essimist·a. 
UM SENHOR DEPUTADO - Durante a guena se vende mais café do 

que antes se vendia. 
O SR, J .osE' BEZERRA - Para que então ess.a retenção do café? 
O SR. AsTOLPHO· DuTRA - Isto já está explicado. A Europa está 

consumindo ü stock actu:al. Oom a cessação -da guerra, o commercio 
virá fazer o que normalmente faz: re0onstituir o stock para attender 
ao consumo. Oomprehendamos bem. A guerra não fará submergir a 
Europa; ella renas-cerá ·00m seu commercio, com suas industrias, com 
sua exportação, e com sua importação, termine essa gue1Ta com a 
paz ou com a victoria de qualquer das forças belligerantes. · 

No dia em que reswrgir 'ª Europa, com suas fabricasr, com suas 
industrias, com seus interessesr commerciaes, ella terá forçosamente <le 
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continuar a comp-rar os generos que costumava normalmente adquirir, 
entre os quaes1 o café. (Apo~os). 

O estudo do problema evidencia esta veTdade ·alentadora: a des·-
peito da -conflagração eu:ropéa, e até por causa della, o café continúa 
a ser consumido· em larga esc·ala; continú.a vivo e triumphante. 

O SR. J osE' BEZERRA - Então, para que medidas salvadoras~ 
O SR. AsTOLPHO DuTRA -V. Ex., que é um esphito tão bondoso, 

pareoo que está,. com selll·S ap'aTt1es, ·querendo prejudicar a 10-rdem e a 
clareza -de minha exposição ! 

O SR. JosE' BEZERRA - Não apartearei mais a V. Ex. 
O SR. AsTOLPHO DuTRA - O café vive exclUJsivamente de ma 

força commercial, que ninguem lhe p6c1e retirar; suas crises não são 
crises -do producto; ellas não prooodem nem d·a superabundancia da 
producção, -como se quiz insinuar, nem do estreitamento do consumo. 
Todas essas crises são rnsultantes ·da fraqueza ·de nossa praça, incapaz 
de menor resistencia para graduar a exportação . A prov.a disso é que 
os< Estados, Unidos nos compram normalmente o café para Te-exportar 
com lucro, e tal o resulta-do que essa pratica commercial dá ao mercado 
daquelle paiz, que alli i'le . pel'mitte a importação do café, livre de 
impostos. 

O SR. EDUARDO· SABOYA - Essa é a funcçã·o de quem tem dinheiro 
e coragem para especulaT. 

O SR. AsTOLPHo DuTRA - Não é, portanto, obra patri-otica tratar 
este assumpto superficialmente, ·com ·descaso, com pes1simismo, con-
sentind'jl que um genero de producção nacional, que é a pl'Opria es-
sencia e a propria vida do paiz: que constitue um monopolio do Brazil, 
doa·do pela natureza, escape de nossas mãos<, para constituir monopolio 
·artificial -de outro pai21 ! Neste caso, somos um povo sem idoneidade 
para -se governar e um bello campo de colonização. 

A tutela está se impondo ... 
O SR. EDUARDO SABOYA - Somos um paiz pobre. 
O SR. AsTOLPH-O DuTRA - Eu diria. antes: .s:omos um paiz l'ico, 

mas incompetentes para apurar sua riqueza., conCLemnad:os, pOTtanto, no 
conceito de quantos vêem a franqueza com que. confessamos nossa in-
oapacidade para ·s.olução dos problemas que mais vi·sceTalmente affe-
ctam á noss.a vida financeira e economica. 

Num caso como este não podemos cruzar os bral{OS e -dizer com 
o nobre deputado pelo Rio Grande do Sul, seguido pelo illustre repre-
sentante de Pernambuco - "o rrual é. Ú"11emediav'el", como si a morte 
do café não· fosse apropria morte do Brasil. (MvJ:ito berm!) 

(Tro oam.<pe apartes.) 
Os1 nobres deputado.s, com seus apartes, me dão opportunidade de 

fazer uma referencia aos outros generos de producção· nacional. Tudo 
qUJanto a lav·oura brazileira p1'oduz está amparado pela protecção adua-



-1 388 -

neira - -0 assucar, o algodã-0, -Os cereaes, etc. O xarque e a industria 
pastoril vivem e prosperam oom essa ,protecção que se rernlve num 
largo tributo · ~ança:do sobre -0 pov-0 brazileiro. O café, entretanto, não 
sae do paiz sinão mediante -O pagamento de formidaveÍ:s impostoe de 
exportação. 

O SR. J osE' BEZERRA - V. Ex . toque nessa · tecla e vai muito 
bem. · 

O SR. AsTOLPHO DuTRA - V. Ex. é meu amigo e prezo muit-0 
sua amizade. Entretanto, não comente que eu c-0nclua a exposiçã·o de 
uma só de minhas idéas l 
. O SR .. J-0sE' BEZERRA - Sou grande wdmirador de seu talento. 

Os meus apartes demonstram o alto apreço e ,elevada -consideração que 
V. Ex . me mereoo. 

O SR. AsTOLPHO DuTRA - Muito obrigado. Manda, porém, a 
lealdade que eu diga com franqueza que meu illustrado amigo ainda 
não conseguiu formar siobre o assumpto uma disciplina intellectual 
e uma ca·deia de logica que o conduza a conclusões acooitaveis, isto por 
deficiencia de observação dos factofl que envolvem o problema dn oafé. 
S. Ex. se apresenta no debate como verdadeiTo inimigo do café. 

o s~. JosE' BEZERRA - Eu peço ao nobre deputad·o a genti~eza 
de permittir mais um -aparte. Não enxergue na minha intervenção, 
sinão o .alto apreço e muita com~deraçã-0 que V. Ex. me merecé . 

O SR . . AsTOLPH·o DuTRA - Aprecio muito os apartes de V. Ex. 
Lastimo, apenas, que V. Ex., cuja grande capacidade sempre der-
rama tanta luz nos debates parlamentares, tenha idéas tã-0 confUtsas a 
respeito do caso que nos1 occupa:. 

O SR. JosE' BEZERRA - Resrponda-me V. Ex. Si uni dos prin-
cipaes onus ·do café é o imposto de exportação e a sobretaxa de 5 
francos por Meca, debella-se -ou nã·o a crise facilmente, supprimindo os 
Es.twdos de S. Paulo e Minas esses impostos? 

O SR . AsTOLPHOi DuTRA - Eu bem disse que o nobre deputado 
está completamente ·desorientado nesta questão. Ignora S. Ex. que 
esses impostos, constituindo reooita or:dinaria d:os Estado& de S . Paulo 
e Minas, aliás a principal f:onxe da receita orçamentaria desses Es-
tados1, não podem ser supprimidos sem que se perturbe profundamente 
SUta vida fin:;inceira? 

Ainda hontem O P<,aiz pvblicou uma entrevista qNe lhe concedeu 
o honrad:o :Presidente de Minas, que declarou com perfeito conheci~ 
menta de causa que era preciso cortar largo nas despesàs para conse-
guir o equilíbrio oTçamentario, visto que mais de d-ois terçosi da receifa 
01,dinaria de Minas provêm do café e que, estando em crise esse pro-
ducto, estava, por isso gravemente compromettid·a e profundamente 
abalada a receita o·rçamentaria. 

O SR. JosE' BEZERRA - Eu me refiro á sobretaxa. 



-- 389 -

o SR. AsTOLP.HO. DuTRA - E' a mesma cousa, porque a ·sobretaxa 
foi incorporada á renda. ordinaria do Est&do, e por causa della crescem, 
tambem, a despesa ordinaria. Supponhamos, porém, que fosse reti-
rada a sobretaxa. Não vejo como isto poderia impedir a exportação 
do café por preço vil, que é o que procuramos evitar. 

Senhores, o que vis,amos nesta campanha não é a massa dos in-
teresses individuaes envolvidos na crise; visamos, principalmente, os 
ma!is elevados intere·sses do paiz - 'º seu cred·ito gravemente ameaça-
do. Dizem os adversarias d:a solução lembDad,a, ·que a emissão de papel-
moeda levará o cambio a taxas ínfimas, affirmando alguns dout·ores 
que eHe baixará a 8, outros que a 7, outro:s1 que a 5 ou 6 e até 111m 
delles, por meio de formulas mathematicas, chegou a engendTar o cam-
bio ·de 1. Mas, eu ,quizera que me rnspondessem aonde irá parar essa 
taxa cambial, si nossa exportação, que é o vehiculo legitimo d'o ouro 
para o noss·o merc&do nos render muito pouco. Si a nossa exportação 
se converter, devidamente ampar:ada, em excellente s.omma de ouro, 
porque preveT ·a quéda da taxa cambial, com .dJesprezo de seu unico 
factor legitimb? Tra:balhando nós pela defes·a da producção nacional, 
trabalhamos pela elevação da ta:x:a cambial, cujo amparo ·sempre foi e 
ainda será por muito tempo as letras de café. Póde-se formar bom 
cambio por meio ·de emprestimos externos, mas cambio apoi·ado em 
dinheiro do estrangeiro será de uma prosperidade fictícia e ephemera. 
Outros meios ficticios para forçar .a alta cambial têm Bido engen-
drados e pmticados, com grandes sacrificio·s do The.souro, mas< não 
ha como negar que o meio natural e legitimo da pTosperid:wde cambial 
consiste na impoTtação do ouro em larga escala, por via de exportação 
v0alorizada. 

O SR. · J o.sE' BEZERRA - V. Ex. entende, então, que a pros.peri-
dade economica e financeira do paiz póde e deve fundamentar-se em 
dinheiro feito á machina litographica? 

O SR. AsrOLPHO DuTRA - Essa historia ·de fabrico de dinheiro 
á machina litog1~aphica, é uma outra phrase de successo, como a outra 
historia de decretar o consumo. O caso, bem ponderado, é que o papel-
moeda é um recurso de credito, de que podemos lançar mão, sem nO·S 
comprometter, desde que saibamos tirar· desse recurso os grandes pro-
veitos' que elle póde pToporcionar. Muitos paizes do mundo têm lan-
çado mão desse recm·so, e nós mesmos temos vivido descansadamente 
do regímen do papel-moeda, sem que sejamos um paiz de desclassi-
ficadosi. 

Emittir por systema, para esbanjar em prodigalidades, pau ali-
mentar um exercito de burocratas, para d:ar pensões, aposentadorias e . 
licenças remuneradas, para fazer obras voluptuarias e contractos lesi-
vos< dos interesses do 'Dhesouro, é um erro imperdoavel. Emittir, porém, 
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paTa crear um valor real, augmentando ü patTimonio nacional, não é 
recurso que mereça ser tão malsinado e até Tidicularisado. 

·Foi com o papel moeda que nós construimos nossas ·estradas de 
ferro, e foi corri elle que -Organizámos toda nossa situação economica.. 

O melhor é não- havel' papel-moeda; o ideal é a circuilação metal-
lica. Isto ninguem contest a; está escript,o em todos os livros e consta 
de todas as theorias . Admira-me, até, quando. algum dos nossos col-
legas vem pregar da tribuna 8emelfran1le doutrina, ·que ninguem con-
testou ainda, e que nos ficou gravada desde os hancos da academia . 

Para o Estado, como paTa qualquieT individuo, é sempre niau con-
stituir-se devedoT. Quant'o mai-0res forem as ·dividas do Estado, tanto 
mais penosa será a sua situação. O emprnstimo externo é, tambem, 
grande mal, principalmente quando nos são impostos baixos typos, 
juros elevados' e gr.ossas commissões. 

Como, porém., chegm'.mos ao· ideal da circulação metallica? 
Certamente, apToveitand:o bem nossas fontes economicas, para que 

ellas canalizem o ouro para o BTazil, sem 0brigação· de repatrial-o. 
Aquelles que recusam fortalecer a pToducção· do. paiz, como hão de 
chegaT á circulação metallica? 

Para esses não vejo. outro caminho sinão instituir a circulação 
metallica com o ouro ·do inglez. 

Si queremos, de veTdade, a circulação metallica, não esperemos 
que o estrangeiro nol-a dê; prncuremoH conquistal-a, ampaTando nos-
sos productos. 

O que lastimo, Sr. Presidente, é que quando se trata de ampaTar 
a producção ·do Brazil, aquelles mesmos que mais zeloso.s se· mostram 
pelo credito nacional clesertam da tTibuna, ou venham a ella para 
dizeT que o mal não tem cura. 

Muitos delles até consideram o problema do café como cas.o 
regional, denomill'ando-o "Oaso de S. PavJo". Pobre tieTra, pobre 
paiz este, ·que, pos·suindo um gener-0 de exportação que soube fazer 
a conquista. ·definitiva de mercados estrangeiros, constitui1ndo parn 
nós o mais forte e indestructivel vehiculo de ouro_, cuja valorização 
exerce extraordinaria e ·decisiva influencia sobre todos os Tamos da 
actividade nacional, não encontra em quadras angustiosas sm ao a 
invencivel antipathia de alguns, -0 scepticismo de outros e o pessi-
mismo ele muitos. 

O prob1ema, repito, não é regional; é nacional. 
Não supponham os illustres collegas que estou olhando a questâo 

sob um aspecto exclusivista; eu quero que a protecção se estenda a 
todos os productos de exportação, ma:s o que não se p.óde negar é o 
prndominio, a proeminencia do café entre os productos de exportação 
do paiz, e o seu grande vigor como mercad:Ória. 
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Ra pouco demonstrei que fabulosas são as despeza.s que 'oneram 
~ café desde a tulha do lavrador até ao mercado expo1·tador. 

. Depois de vendido o produeto no mercado nacional; sua expor-
tação contiuúa aind,a sujeita a muitos onus. 

Encaremos o café mineiro, e supponhamos sua vénda no mercado 
exportador, ti razão de 7$000, por arroba do typo 7, estando o franco· 
a 600 Téis. Para cada arroba cer ca de 500 réis pela sobretaxa a cargo 
do e::\'.portador; cerca de 1$000 de transporte para bordo e de frete 
ma:ritimo. Pagará tambem o imposto de importação do paiz impor-
tado1-. 

Esse imposto varia, mas tomemos por base a tarifa franceza, 
que é igual á italiana, isto é, 136 francos por 100 kilogrammas. O 
jmposto francez ou italiano, de importação, se eleva a 12$240 por 
a:rroba. Importando O·S outros dispendios a cargo do exportador em 
1$500, tetnos que uma arroba de café mineiro, adquirido no Rio 
de Janeiro a 7$000, entra no mercado importador por 20$740, estando 
·o :fnmeo a 600 réis. 

' Devo notar que o onus que mais sobreleva é o imposto estran-
geiro de importação. Nossa chancellal'ia, muito bem orientada desde 
o saudoso Barão do · Rio Branco, quanto a questões de politica inter-· 
na.cional, tem descurado completamente de seus deverns n:a parte 
ec0nomica, ·quando, por es<te lado, se póde beneficiar muito. a produ-
CfJão nacional. 

· Qnando o eminente Sr. Rodrigues Alves visitou a Italia, o fü., Ti-
toni, em um almoço que offereceü · áquelle benemerito brazilei.r-0, lem-
bl'ou a conveniencia do estreitamento das relações commerciaes entre 
<> Brazil e a Italia, po·r via de tratados em que se consigi1-assem recii-
procos favores aduaneiros. 

O SR. J osÉ BEZERRA - Si tributamos o café, como pedir aos 
-0ut1·os que não o façam? · 

O SR. AsTOLPHO DUTfül. - Eu refiro estes factos, Sr. Presidente, 
para demonstrar o grande vigor, a inquebn.mtavel resistencia do 
'Café, como · genero de commercio. 

E' maravilhoso que esse gencro viva e prnspere ainda, a despeito 
de ·vexatoria:mente tribu.tado pelos E·sta.dos, · sem o menor carinho da 
Uni·ão, maltratado e antipathisado no seio do Cong-resso Nacional. 

Zombando de todos os seus inimigos, de todos os seus adversa-
rios, de todos os seus impiedosos parasitas, o café, cada dia, por si 
meemo, por força de sua fama mundial, abre novos caminhos e con-
quista mercados novos. 

Um paiz como o nosso; que produz um genero ·como este, que 
representa uma riqueza tal que a terra ainda não poude p1·oduzir 
-egual em parte alguma do mundo ( apdiados) e que constitue um 
monopolio seu, si não ·soccorre e ampara esse rico patrimonio, é um 
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paiz sem energia, sem competencia e que não pód-e- pretende1· fir-
mar-s.e na consideração e no respeito, d1os povos policiados. 

Sendo assim, completamente descabida paTeceu-me a receita -do 
nobre Deputado pelo Rio Grande d o Sul, quando disse que deante 
da crise ttansitoria do café deveríamos cruzar os bracos e deix:ar 
passar o esquife . . . , 

O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - Rezar o l;>e Profwndis . . . 
O SR. AsTOLPHO DuTRA - Ha 1~medio, sim, não só p-ara a cri~ 

emergente >El que reclama: prompto soccorro, como ainda nie4idas de 
que deve lançar mão o Governo, logo que -0 permittaro as circumstan-
cias, avi.fltando entre. outras a dos tratados commerciaes, suggerida 
por um estadista estrangeiTo, a que ha pouco me referi. 

O SR. EDUARDO S.rnou - E' pr'eciso fazer concessões aos pJti~s 
estrangeiros. · 

O SR. J osÉ BEZERRA - Da Italia nós conseguiremoà concessões; 
fazendo-as tambem ·sobre os vinlws, o enxofre e o oleo. 

Q SR. AsTOLJ>Ho Du:rRA - Este e outros r:emedios que podem 
produzir bons resültados futuws não debellam a crise actual, porque 
dependem do tempo. . · 

O SR. JosÉ BEZERRA - Neste ponto estou com o fü'. Rodrigues- . 
Alves; ar..ceito o remedia por elle proposto em outra occasião em , 
mensagem ao Oongressõ Nacional. Estou em .excellente companhia. 

O SR. AsTOLPIW DuTRA - Eu desejaria que os pode'res publico~ 
do paiz reflectissem melhor sobre o verdadeiro valor representad:<l 
pelo c'afé na fortuna nacional,_ e considerassem, compm·ando-o com 
a producção de· outros paires, o grande vigor · commercial de n osso 
pro·ducto, e que além de outras providencias empregasqe esforços pol" 
C(>lebnr tTatados commerciaes. 

O SR. J osÉ BEZERRA - Estou com o 81'. Rodrigues Alves quanrl(} 
opinava que se wanantasse o café. 

O SR. AsTOLPHO DuTRA - · O Sr. Rodrigues Alves ainda não se 
pronunciou sobre a crise actual. V. Ex. es tá aproveitando para CY 
caso actual conceitos por elle emittidos ·sobre hypothese differente. 

O SR. J osÉ BEzEimA - Eu ainda os mantenho. 
O SR. AsTOLPHO DÚTRA - Infelizmente muitos dos nossos eco-

nomista,s são assim. Apanha1:n nos livros um conceito; um princ~pio 
ou certa r.egra, e entendem que tal conceito deve rnger o phenomeao 
economico, quaesquer que sejam as circµms1ancias. 

O SI{. ALBERTO· MARANHÃO _,_ EI preci&o ler menos e agir me-
lhormente. 

O Sit. 1\sTOLPHO DuTRA - E' necessario que se conheça a foi 
economica, mas é essencial que e1la seja ben{ entendida para que 
posRa ser bem applicada. 

Tratando-se do café, por exemplo, não :raro vem o orador á- tri.-
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'buna a pontificar que a lei da offerta e da procura regula o preço, 
e que não ..sendo possivel a modificação dessa lei, o caso não t.em 
l!Qlução. 

Quem, entretanto, contest_a essa lei ou . cogita de modifical-a? 
Ninguem. Cumpre-nos conhecei• as leis economicas e applical-as intel-
ligentemente. Por isso, lastimo p1·ofundamente, Sr. Presidente, que 
meus nobres colle'gas aqui presentes estejam condemna<los a ouvir 
minhas palavras sem autoridade alguma . .. 

O SR. PAJ,MEIRA RIPPER - V. Ex. está discutindo com grande 
proficiencia. (A poia.étos.) ' 

O SR. AsT-OLPHO DuTRA -- .. . quando a tribuna devi.a estar 
eccupada por um dos nossos doutores das leis economicas, que são os 
medieos, parlamenta:'.res destina-dos a acudir o paiz em suas grandes 
6nfermidades. 

Sr. Presidente, tenho abusado por 1demais dii gene rosidatle dt'l 
V. Ex. e da gentileza de meus collegas . (Não apoiados . ) · 

V.ou concluir, lendo uma moção apresentada ao Congresso Mi-
:neiro por um dos membros de maior va:lm· intellectual e politico ·da-
quella assembléa, o Deputado Valdomiro Magalhães. Eis a moção. 
(Lê.) 

Ve por ahi V. Ex., Sr. Presidente, que não se trata de um caso 
r<ogional de S. Paulo, como: com o malevolo intuito de circumscrever 
.e diminuir a importancia da ,-iuestão, se tem procurado insinuar. 
O Estado de Minas é solidario com o ·ele S. Paulo na solução do pro-
blema do café. Nota-se que mesmo em Minas, onde apenas uma 
faixa relativamente pequena de ·Seu vasto territorio produz café, o 
interesse pela ·defesa do pToducto não está circumscTipto á zona 
caféeira, como prova bastante o -facto da moção que acabo ele lêr ter 
merecido a assignatura de muitos representantes de pontos do Estado 
em que o caféei·ro não medra. 

Ahi está o honrado Presidente do Estado, dize~do publicamente 
que a prosQeridade financeira de Minas depende essencialmente da 
solução do problema do café. 

Po1·tanto, Sr. Presidente, é cheio de razão e de esperanças que 
appello para o Congresso Nacional, pedindo que considere esta ques-
tão como ella deve ser trata:da, isto é, como questão acima do.s inter-
esses regiouaes, porque nella estão empenhados os mais elevados inter-
esoos do Brazil. 

Amparemos a producção nacional, não pela qualida·de do prodÚ-
cto, não pelo nome do Estado que produz, não pela massa dos inter-
esses pessoaes em jogo, mas porque no problema da producção estão 
envolvidos os mais visceraes interesses do paiz. 

Não esqueçamos, porém, esta verdade que aqui proclamo mais 
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uma vez: o café é o ouro d;o Brazil; emittir papel sob sua garant.ia 
é o mesmo que emittir sob o amparo do om·o. 

Nestas condições, Sr. Preaj_dente, appellar parn os meus nobres 
collegas, para os competentes desta Casa, que se especializaram e:m 
finanças e economia politica, para aquelles qne tão brilhantes pagi-
:i:ias teem e&cripto sobre o problema financeiro e econ·omico do paiz, 
para os doutos, emfim, da Oommissão de Finanças, onde conto dous 
eruditos companheiros de represe'ntação suffragados, como eu, pelos 
lav1·adores ·de café, não é fazer um appello nem inopportuno, nem vão. 

Que venham os defensores da valorização do meio circulante em 
defesa da pro•ducção, porque esta valorização está, queiram ou não 
queiram, na mais perfeita dependencia do valor da exportação. 

Assim collocada a questão, vê a Oamara que não estou pleitean:do 
a causa . dos lavradores {!e minha teITa, em consideração aos inte1·esses 
individuaes daquelles benemeritos ... 

O SR. PALMEIRA RIPPER - Muito bem; verdadeiros benemeritos. 
O .. SR. AsTOLPHO DuTRA - ; .. que lutam isolados, heroicamente; 

de sql a sol, na conquista <la producção em que o Estado, o commercio 
e as inclustJ:ias se associam. 

Meu appello, portanto, não envolve um pedido de complacencia 
ou d'um favor pessoal. Por isso posso traduzil-o com as palavra.!! 
d'um orador immortal, quando disse : 

"Eu não vos pedirei, portanto, sinão protestando e argumen-
tando, tal o direito de quem não implora favor senão justiça." 

( lrhtito bem; mii.ito bem. O orador , é febi,ditaclo por nuwito~ ile 
tSeus collegas-.) 

SESSÃO DE f"'l)E OUTUBRO 

O Sr. AstoJ.pho Dutr.a1 _{*) - Sr. Presidente, a matei·ia de que 
vou t-ratar, comquanto pareça não estar l'elacionada cbm o projecto 
em debate, tem com elle rnlação indirecta porque pôde iiifluir parn 
que a Oamara reflicta bem, antes de tomar qualquer i·esolução ~ob1:e 
o assumpto. 

Este projecto autoriza o GoveTno a e<ntra1· em accôrdo com os 
actuaes contractantes de construcções dE) esti·a:das de feno pal'a rnvi-
são dos respectivos contractos, no intuito de reduzir os encargos do 
Thesouro. 

{ •) oDjscurso pr-0.f.eni<l-0 na discus,sã-0 do prodecto que autQriz.a,va a r e·v-isão 
de contractos <l•e estradas de f,err.o. 
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O simples enmiciado com que o pTojecto foi incluído na ordem 
do dia prova que não tem havido, por parte do poder publico, a neces-
satia previdencia, de modo a evitar que o -accumulo de contractos 
onero8os venha collocar ·de futuro o Thesouro em condicões -criticas 
deante dos . particulares que figuram como paTtes nesses, conttactos. 
E' .um .saque a descoberto que nossos governos, imprevidentemente, 
fazem sobTe o futuro economico e financeiro do paiz. 

Não é sómente esta facilidade com que os nossos governos. cele-
bram contractos altamente onerosos para o Thesouro que vem, não raro, 
detenninar situações financeiTas afflictivas, como esta que atravessamos 
actualniente. Outros elementos1 truluzindo, de certa fórma, a con-
fian'Ça demaJsiada de nossos homens publicos no, futuro elo paiz, v.êm 
cdllocar o Thesouro em condições angustiosas. QueTo referir-me, em 
primeiro logar, ao augmento exaggera<lo do funccionalismo publico 
a que ca<la governo presta a sua responsabilidade, forçado a transigir 
com o mundo político. Or:eanclo todos os dias novos lagares e accrescen-
t ando novas garantias ao funccionalismo, não só augmentamos os en-
cargos. do 'Ilhesouro, como ·desviamos muitas competencias do mundo 
economico par.a povoar -o mundo bm;oáatico . 

. . O fonccionalismo publico entre nós, Sr. Presidente, gosa .de, uma 
s~rie eX<traordinaria d~ garantias, além · d'a generosa remuneração. 
Entre essas' -garnntias, apontarei a aposéntadoria, que, em principio, 
condemno ... 

O SR. ALAOR PRATA - Apoiado. 
O SR. AsTOLPHO DuTRA- ... e as licenças remuneradas, por longo 

tempo. A primeira Oons.tituição rep~blicana elo Estado de Minas 
Geraes prohibiu as aposentaidorias e vedo1.1 a concessào ele lJensões. 
r O · SR. ALBERTO MARANHÃO - Em alguns Estruclos as Constitui-
ções prohibem esses favores. · · 

O SR. AsTOLPHO .DUTRA - Em Minas, como já disse, a principio, 
for·am prohibida·s pela Ooustituição as aposentadoi·ias e a& pensões . 

Infelizmente os politicos mineiros tiveram ele .pagar tambem o seu 
tributo, transigindo com, a classe poderosa d,o funccionalis:i;uo, lJara 
admittir a aposentadoria, embo-ra com muitas restricções, mantendo, 
felizmente, a prohibição das pensões . 

Senhures, não posso comprehender em virtude de que principio de 
justiça, aquelle a· quem o Estia:do pag·a bem os serviços ·que lhe presta, 
·aidquira rimis ·direito do que aquelle que levou a vida a e:_ontTibuir para 
1os ·cofres publicas com -0 suor do ·seu Tosto e que venha, .afinal, cahir 
em extrema necessidade. Emquant-0, senhores, o Estado iÍão adoptar a 
norma de ·amparar os contribuintes, que, .t.endo durante ·sua vida pago 
grandes ti•ibutos, ve.nl;tam a cahir em penuria, não póde, sem violar 
com: affront:a 'ª lei da equidade, ir b~neficiar ·com a aposentadoria 
aquelles a ·quem deu bom emprego. 
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, O SR . ALAOR P RATA - N a maioria dos casos perfei tamente va-
lidos . 

O Sn . F oNsECA HERMES -Passando até a exercer outras ÍUnCQões. 
O SR. AsTOLPHO DuTitA - Como bem observam os nobres D~pu -

tados, a concessão de aposentadorias abre margem a abusos que vão .se 
tornand•o norma, ·de modo que a titulo de invalidez se aposentam in-
dividuos perfeit amente valiclos que vão exercer outr as profissões . 
( Ap;o.iiadios . ) 

Si a lei rnguladora das aposenta{lorias abre, n aturalmente, mar-
gem a abmos, ü que devemos é condemnal-a em principio .. 

O SR . ALBERTO MARANHÃO - Urge uma pr.ovidencia geral. 
O SR. AsTOLPHO DuTRA - Urge providencia geral, mas se alguem 

toma a iniciativa; surgem log-0 os obstaculos, argumentando-se at é que 
a aposentadoria, uma vez concedida, constitue direito adquirido do 
funccionario que a t<:inha alcançado, ainda que fraudulentamente. 
Chegou-se até á affirmaç,ão, ao incomparavel ·absurdo de proclamar-oo 
a infallibilidade do progn-0stieo ~nedieo, <mja fallibiJi.da!de todos reeo-
11hecem em principio . 

Fei to o exame me1dico e declarado invalido o individuo, vale esse 
parnce1' como um decreto pontifici.o, enviado de Roma : ·Rbmâ "locuta 
e)sf., tollitim· qWJ-stio. ·O exame me·dieo constitue, .em cada caso de apo-
sentad'oria, um verd•adeiro dogma; de modo que, invertendo a noção 
juriclica do direito adquirido, -0onsider.a-se definitivo e int·angivel o 
beneficio logrado pelo funccionaáo, mesmo · .apoiado em erro ou 
fraude. . 

O SR. Fr,ORIANO DE BRITTO - Ahi, tem V. E x. toda a razão . 
O SR. AsTOLPHO DuTRA - Repito, pois: emquanto o· Estado não 

puder vir em soccórro de seus oontribuintes, daquelles1 que levaram 
toda a 1rida a pagar impostos,. sem receber beneficio em ceompensação, 
emquanto o E stado não puder <la1· a mão a esses eontribuintes, quando 
em extrema penuria, não tem direi to de coneeder aposentadorias . 

Outr o nial, Sr. Presidente, que contribue para aggravação d as 
c1-ises f.ina.n eeiras que, per i-0dicamente, nos assaltam,. é a incuria que 
temos, ·quanto á nossa defesa economica . 

H a di a:s , tratando ·d-0 problema nacional da crise d o café, t ive 
opportunidade <le dizer, desta tribuna,, que em #j_)ocas normaes os 
poderes publicas do paiz ' t êm descurado completamente da nossa <lefesa 
economiea, adaptando a politica d-0 laisser faire, do lwisspr p:aJss~r. 

O SR. SIMÕES LoPEs - A política do opportunismo . Si ha muito 
dinheiro, gasta-se muito . 

O SR . AsTOLPHO DuTR . .A. - P erfei tamente ; desde que estej amos, 
como bem observa o nobre Deputado, em epoca de abundancia, não 
olhamos para o futui'o, despimo-n os ele t odos os1 preceüos da pi'udencia 
e da previden cia. 
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O SR. EDUARDO S.rnou - V. E x . dá licença p ara uma informa-
ção synthetica? Em um dece1rnio, a ·despes•a do Brazil augmentou em 
uma média annual de 7 112 %, ao· passo que a receita apenas augmen-
tou quatro e pouco por cento. A despesà subiu em um.a média ·qu·asi 
dupla da média de augmento ·da receita . São dados extrahido8 de do-
cumento official. 

O SR. AsTOLPrro DunM. - Ainda bem que o nobre deputado me 
prn.sta um auxilio precioso com os dados officiaes, incontest aveis, que 
.acaba, de exhibir . 

QuandD ü café, que é o principal genero de exportação nacional, 
~ahiu em crise, ha tempos organizou-se para sua defesa o Oonvenio 
µe Taubaté e o mercaclo se normalizou, readquirindo aquelle producto 
a H.lia ascendencia e a sua valoTização :µos centros ·de consumo. Foi 
bastante isso para que os poderes publicos cruzassem completamep.te os 
hnu,;ós deante do problema, considerando-o definitivamente resolvido. 

Agora, son1os•, ·de subito, assaltados por uma nova crise~ e nos 
a chamos inteiramen te desprevenidos para debellal-a. 

N ão é de hoje, Sr. Presidente, que venhü estudando D problema 
elo café, e quanto mais pondero sob11e o assumpto mais se me robustece 
a oonvi.cção de sua proerninencia entre todas as questões de ordem 
ec-0non11ca. 

. O SR. SIMÕES .LOPES - Pelo menos, por emquanto . 
O SR. RAPIU EL PINHEIRO - Por longos1 a.nnos ainda . 
O SR. AsTOLPHO Du1'RA - E' assim, e assim ha de ser por larg& 

tempo, visto trata1·-se ·de um producto de alto valor comrnercial e que 
yo:r f<llicidade constitue monopolio natural no.sso ... 

O SR. ALBERTO MARANHÃO - Aliás, ameaçado . 
O SR. AsTOLPHO DuTRA - ... monopo1io .que, como diz o nobre 

colkga, estamos ameaça<los de ceder, visto que a nossa praça, sem 
me-i ü.s de defesa, não est á em ·condições de impedir que a praça doa 
Estados Unidos adquira a safra actual para revendel-a com lucro, 
como ha dias eviden6ei. 

O Sn . VICTOR SILVEIRA - Não ha muito. tempo, 'proclamei isto da 
t rihirn a . 

. O SR. AsTOLPHO DuTRA - V. Ex. tem toda razão e é facto que, 
quanclo :oe pronunciou a .respeito, o· secundei com meus applfLUSOS. 

Si os poderes publicos tivessem tratado desta questão com a de-
<licação0 que merece, se tivessem uma dóse de p-revidencia, essencial em 
quem governa, não estariarnos hoje envolvidos1 nesta crise aterradora. 

O SR, ÜARDOSO DE ALME~DA - ApDia·do; é a nossa imprevideu cia 
a causa disto . 

O SR. AsTo:LPHO DuTRA - No ultimo discurso que aqui profer i 
sobre este assumpto, tive occasião de evidenciar .que :O café é um genero 
d:e inegualavel rnsistencia e extraordinario vigor corno mercadori a, 
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podendo-se affirmar q1~e em . pute alguma . do mund.o a terra jámais 
produziu riqueza igual. . . . . 

Q SR. RAPHAEL PINHEIRO - E' certo até ·que quanto mais velho, 
melhor fica e e.ncarece . 

o SR. SIMÕES LOPES - E' como 'º vinho do Porto. 
O SR. AsTOLPRO DuTRA - T'ive occasião de a-ccentuar, então, que 

as .crises de nossü mercaido ·de café não são -crises propriamente do pro-
ducto, que · encontra sempre .o necessari-o consumo por preço altamen te 
remU111era:doi-; o defeito é principalmente dos onm' que pesam sob.re a 
merca;d:oria:, dentro e fóra: d.o paiz. Além das taxas .de . exportação, <]_ue 
são gmvissinias, dos .fretes forro-viaúo·s, que são fortes, ·O café . não 
entra no mercado consumidor .sínão mediante pag:;uuento de vexa:t()riQ<i 
iinpos.tos de importação. . . . . 

O SR. VICTOR SILVEIRA ~ .A tudio isto accTescente V. Ex. a mul-
tidão de intermediarias . . 

O SR. AsTOLPHO DuTRA ~ Nüssa .chancellaria,. que tem sido t ão 
zelosa. e habil na so-lução dos problemas de politica interna·cional, tem, 
entretanto, sidn de uma incuria lasrtimavel no ,que diz respei to á defesa 
dos . interefrs~s eci:momicos d'o _p aiz. . . , . . 

·O SR. RAPIIAEL PIN.HEIRo - Parece que. nossa chancellaria acha 
que CUl'!ar dos nossos interesses commerciaes não ·seja. COU1Sa ·digna da 
diplomacia. E' com esse des·caso .e com essa falsa orientação que nossos 
diplomatas funccionam na Euro·pl!- . . , . 

O SR . ÜELSO BAY~A - Os nossos diplomatas, todas as vezes que 
soli{)itados, têm sempre prestado os melhores serviços; o nosso minist ro 
na Argentina, Dr. S.ouza Dantas, na questão ·do matte, e n Di; . . Do-
micio da Gama, na questão do café, são exemplos disso . 

O SR. RAPIIAEL PINHEIRO - · Ew me referi á Eurqpa. 
Os nossos ·diplomatas, ali, entendem que os1 int~eTesses commerciaes 

constitue.m attribuiçào exclusivamente c-onsular . 
· O SR. AsTOLPRO DuTR.A - Eu não quero detalhar, e sem e11trar 

e.)ll. particularidades, '.sem ne-gaT mesmo a existencia de honrosa·S eKOO-
pções1, nã<o posso d<;iixai· de .manter minha these, porque, de fac to, 
nossa diplomacia, ·desde os tempos do saudoso. Barão d10 Rio B1·a11co 
(digo assim para provar minha isençã-o) nã-o tem cuidado com o ue-
cessarió desvel.o dos interesses commerciaes d:o Brazil. 

· A origem ou principal cauHa da cri'OO do café nã'O é a falta de 
mercados, nem o })Teço do genero nos centros de consumo, porque to.do 
o café .que produzimos tem sicl<> consumido por alto preç-o. 

A causa do grande desequilíbrio entre o preço do genero, n-o 
mercado exportador, e o preço por .que é negociado, nas prnças extran-
geiras, é a e::K!orbitancia dos impo.stos acluaneir.os que co·bram quasi 
todos os paizes importadores d'o café. . 

O quaid·ro, que vou. ler ,. para · que fique incorporado . ein meu dis-
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curso, proya bem o exaggero 
nos paizes consuroido-res . 

cfos1 tributos lançacfos sobra esse genero 

Eis o quadro : 

IMPOSTOS DEJ ENT RADA DE ·CAFE' N0:S P ,<\.IZ'ES .A!BAIXO MIDNCIONA-
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13$3531. $89 01 1. Hespanha. ,.. . ·· ... , .. •.· ....... 140,00 89$02·6 I O, 700 

2. Fmnça. ' . ......... . . . . . . . . . . 136;00 86$4:82 12$972 I ~8641 0,500 
3. C-01-s·ega. . . . .... .. .. ,. .......... .. 1 316,00 86$482 12$972 $8'64 ·-
4. . _Aus_tria•Hu:ngri a ... , . . .. .. ... . . 132,00 84$414 12$662 $844 1,100 
'5 . .r talrn. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,00 '82$6•67 12$400 $826 0,630 

~ 

6. Cana·r ia:s. ......... ... . .... . 107,00 ·6·8$041 10$206 $680 -
7 •' Pol'tug al. ... .. . . . ........ 1.00,00 64$800 -9$720 $648 0,600 
8 . Russiia. . . . .. . . . . . . ..... . .. 9-4,62 160$1681 9$ 0251 $601 0,95 o 
9. Cuba. .. . ..... . ........ . . . .. 93 ,2;i ·59$292 8$893 $502 -

1 O·. Grecia. .. . . . . ..... .. . ........ 77,00 48$9641 7$.3441 $489 o,s o o 
1 1. Boli'Via. ... , .. . , .. .. .. .... . .. ·: 6-6,00 ·41$.69:6 I 6$29'5 $419 -
1 2 .. ·Tunis. ... . ... . . .. .. . ...... 60,00 38$1 541 5 $7231 $8811 

0,17 o 
1 3. 'Servia. .. .. . . .. .. . . . .. . . ... . 50,00 31$79-5 4$7'60 $307 º·ª·º o 
1 4 . A:llemianha . .. .. . . .. .... .. ... . . .. 49,40 31$41 31 4$7 111 $314 3,00 o 
1 15 . Nor uega. ... . . . .. . ... . . . ; · · . 412,00 26$7 07 . 4$006 $267 5,53 6 
. s. .Uruguay . ... .. . . . ... . . . .. ... 40,00 25$436 3$8 15 $2541 -

17 . . .Perú. .. . .. .. . ... . ..... · . ... 3•6,00 22$892·1 3$433 $228 ~ 
is . Lnglate.rra. .... . . .. . . .. . ... 3'5,14 22$345 3$3·51 I $·223 1,05 o 
19. J apão. .... . ..... . .. . . . . .. . 32,25 20$507 3$0761 $2051 -
20. _A:Jgeria .. . . . . .... . . . .. . . . . . . 31,20 1 9$9521 2$99'2 $199 1,35 o 
21. Bulgiaria. .... ' . ' .. . ' .... .. ' . 30,00 1 9$ 0771 2$8611 $1901 0,42 o 
22. .Roum amfa . .. . . . . . . ... .. ... . 30,00 19$077 2$8611 $190 1 0 ,48 o 
23. M€xico. .. ... . ....... . .... . 26,00 1•6$53'3·1 2$4791 $165 -
24. D inaanarca . . . ... ... .. . . .. . 23,08 115$1341 2$2701 $1'51 3,2 0 o 
25. Chile. ... . .. . . ... . ...... . . . . 19,00 12$0821 1$812 I $120 -
26; suecia. ..... . .... .. . . ..... . 16,801 10$·6831 1$624 1 $·106 6,'56 6 
27: _t\.rgentina. .. . .. . . .... . .. . . .. 15 ,00 9$538 1$4501 $095 -
28. PaTaguay. .. .... . . .. . ... . .. 15,001 9$5381 1$4501 $095 -
29 . China. .. . . ........... . . . . . 5,70 3$·624 $543 I $036 -
30. Suissa. .... . ... . .... . ... . . 2,001 1$1271 $190 i $0 1 2 3,30 o 

Egypto. .... . .. .. . .. . . . . . . . A.d. valol'em. . .. . ··, ...... . .. . . ·I 1,2 o o 
·.rurquia Européa. ....... .. . . » )) .. .. ...... .. .. ·I 0,45 o 
Belgioa. ... . ...... . . .... . .. Isento de impostos ........... .. . · I 7,1 4 o 
HoU~nda. ... . ........... , .. . )) )) » . ...... . .. .. . 1 16 ,35 O· 
. Esta·dos Unidos . ... , .. . , ....... )) )) )) ... . . . . . . . . 1 5, 00 o 
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Este, quf!ldro, que se refere a tarifas vigentes em 1909, foi por 
mim divulgad0 e analysadn pelâ imprensa. Fiz ver, então,. que a Hes-
panha, por exemplo, ·que mantém com o Brazil grari.des transacções 
commerciaes, cobra sobre ·o café o exorbitante impo·sto de 13$353 por 
arroba . 

Adquirida no B<razil uma arroba de café por 7$, addicionadas. as 
despesas posteriores á acquisição, só se oomeguirá importar uma ai;-
roba de café na Hespanha por 22$203, somma esta que rnsulta das se-
guintes parcellas·: 

Custo no mercado brazileirn .. . ... ... .. .... . 
SObretaxa . . . . . . ... .. . ..... . .. .. . ....... . 
Embarque, frete marítimo e seguro . . .. . ... . 
Imposto aduaneiro hespanhol. . . .. ........ . 

Total. ........ . .... . .. . ... . · . · · .. · · · 

7$000 
$450 

1$400 
13$353 

22$203 

Por ahi se vê que erram tod-0s aquelles que vêem no problema do 
café ph~momenos ·de -0rdem puramente oommercial . ·O generô alcança, 
mesmo n9 auge de sua crise nG mercad-0 nacional; preços fabuhsos no!:'I 
principaes ·cent.ros de consumo . A causa 'da crise é a t ributação interna 
e externa. d-0 genero. 

Neste caso, ella não póde desapparecer com a Eimples modificaçã-0 
dos apparelhos commerciaes 13 nem a propaganda terá força para p·o-
pularizar o uso ·de um genero de commercio que o fisco tanto encarece . 

Na ordem .dos paizes que mais tr ibutam o café, está em · primeiro 
logar a Hespanha e em segundü a França . 

Uma. arroba de café n:iineiro, .adquirida no Rio por 7$, entra nó 
mercado francez por 21$822 ! Logio, o café não tem, e nem póde ter, 
na França, um comumo generalizaid>o . P ·opularizar, por meio de pN>-
pa.gand·a, o Uso do café, em F rança, seria tão absurdü quanto popula1·i-

'W zar entre nós o uso de chamrpagne. 
Como l'esolver-.se o problema em sua parte fiscal? 
O recurso unioo é a .celebração de tratados de commercio, em q11e 

o Brazil asseg1ue vantatgens fis:caes correspondentes á taxação do café. 
Is1Jo mesm·o declal'O;UJ 'º Sr. Tlittoni, Ministro d·as Relações Exteriores 
da Ita1ia, em um banquete offerecido ao Dr . Rodrigues Alves, qúand9 
visitou aquelle pn:iz. Já tive üccasião de reco1•dar este facto, desta 
mesma tribuna. 

Para mim, não ha superprnducção do café . Já fiz sentir tambem 
que o uso do café é tá-o disputado nos principaes paizes do mundo que, 
ao l&~o do consumo d:o genero verdadeiro·, se consome largamente o 
genero falsificado, e em tão larga escala que, segundo algumas estatís-
ticas<, o café falsificado eqU1ilibra com o verdadeiro no balanço geral 



- 401-

do· consumo. Só a Allemanha tem 500 fabricas de falsificação de café. 
A Italia pos.sue -Outras tantas,. e assim por deante . 

Dahi se conclue que o café verdadeiro não é sufficiente paTa o 
con sumo, o que parecerá paradoxo ruos olhos daquelles que consideram 
as cl'ises periodicas d·o genero no mercado naci-0nal como corollario da 
superproducçã·o. 

Reduzidos os preç•o,s nos me1·cados consumidmes, pela diminuição 
<loR -0nus aduaneir os, o oa.fé verdadeiTo ·se collo·cará espontane.amente, 
excluído o falsific.ado, pela lei natural da concur rencia. I'odemos che-
gm· a esse ideal pela permuta de favores aduaneiros e pela. adopção de 
mec'lida·s mpressiv·as da falsificação. 

O SR. CELSO BAYM.A - Nós, que tribuitamos o café aqui,. na sahi-
da, -não temos grande direito de exigir diminuiçã·o dos1 impostos de 
ent.rada em •outros paizes. 

O SR. AsTOLPHO DuTRA _:.. Eu quizera que meus nobres collegas 
prestassem sua preciosa attenção ·a este ponto. Acima dos problemas 
que oo prestam á excellente lit€ratura parlamentaT ; acima, por exem-
plo, <lo problema da guerra européa, que só nos interessa pelas pe•rtur-
bações .que traz á n:os&a vida economica; acima de outros assumptos 
fJstrnnhos á nossa competencia e que costumam dete1·minaT brilhantes 
e ~onceituosas Ol'ações:, está esta questão essencialmente pratica e de 

·,,ital . ínteresse para o Bmzil. 
O SR.. RAPHAEL PINHEIRO· - A prova do interesse que desperta 

·eMe probleifll.l está na attenção ·Com que vamos acompanhando. a oração 
<le V . Ex. 

O SR. AsTOLPRO DuTRA - A attenção com que os meus nobrei! 
eol1egas veem me honrando é prova alenta·d.oora de que não devem-0si 
des.e.sper·a.r da aclopção ··de medidas sabias para a solução do nosso pro-
blema economico,. nota<lamente quanto á defesa do café, que neste mo-
mento está padecendo crise ·aguidirnima em nosso mercado. 

De todos os paizes do mundo 'O que mais impiedosamente tributa 
a entrada d-0 café é a Hespanha ... 

O SR. R .uHAEJ, PINHEIR,O - E V . Ex. sabe quanto importamos 
ire ueite e de vinhos hespanhoes? 

O SR. AsTOLPHO DuTRA - ... entretanto o azeite, os vinhos, as 
batatas e outros! generos que a Hespanha nos Temette entram em nosso 
mercado com os mesmos onus ad,uaneiro.s que impomos a productos 
identicos procedentes de ourtrns paizes·. O commercio hespanhol, além 
de tudo, nos remette, não Taro, seus: vinhos, inculcand(}..os f alsamente 
comt0 p·rocedentes de Portugal, facto que até já oocasionou por parte 
deste ultimo paiz uma reclamação diploma.tica, por termos celebrado 
um t ratado com varios paizes, entre os quaes a Hespanha e Portugal, 
em que ficamos obriga<l-0s a não pennittir a impor tação de generos 
co-m declaração -de falsa procedencia. 
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Pelo quwdro que exhibi se vê, entre outras cousas diguas de :.a.pre-· 
ciação, que a differença entre a tarifa allemã e a franceza é enorme. 
Ao passo que a França nos cobra o imposto exorbitante ·de 12$972 por 
a:rroba de café, a Allemanha nos cobra apenas 4$711. 

O SR. VICTOR SILVEIRA - Para isto ha uma explicação: a Alle-
manha tem portos intermediuios, entre ·os quaes o de HambTurgo. 

O SR . AsTOLPIIO DuTRA - Os nobres deputados tirem as cons&-
quencias que ·quizerein: o facto não póde ser negado. Nem se suppü-
Ii.ha qúe eu, trazendú este ·cotejo entre 'ª t·arifa franceza e a allemã, 
queira ·prevalecer~me da opportunidade paTa me pronunciar, emmci- . 
ando minhas sympathias sobre o 0onflicto aberto entre aquellas po·-
tencias . · 

o SR. RAPHAEL PINHEIRO - A I t-alia tambem tributa exces-siva-
mente o café . 

O SR. AsTOLPHO DuTR.A. ·_ Aquí está em · or.dem. Quem tribut!'\ 
mais o café é a Hespanha, vind-o em segundo logar a França, em ter-
ceiro a Corsega, em quarto a Arustri:a· e em quinto· a Italia. A 
Hespanha cobra 13$3531 a França 12$972 e a Ifalià 12$400. 

O SR . RAPHAEL PINHEIRO - ·Dadas ·nossas reiaéões commercia-es 
com a Italia e com .a Hespanha, a differença não é mu'"ito viólenta para 
a Hes,panha; é maior para a Ttalia. 

O SR. AsTOLPHO DU'rRA - Foi exa·dtarnente o ministro italiano 
Sr . Tittoni guem ·nos advertiu ·de que com · os . trata<l{)s commeTciaes 
poderíamos rnsolver satisfactoriamente o problema economico, ril·edi;tnte 
favores recipmoos . E' sabido que importamos muito da Italia : vinhos, 
azeires, oleo, etc., o que mo-stra que ha por onde se possa · entl'ar no 
caminho dos favores reciprocos. · · · · 

Portugal, por exemplo, está em se timo log.ar na ordem dos paizes 
que mais ·oneram o café, pois nos1 cobrá por importação ·de cada ar1•oba 
9$720. Entretanto, · recebemos mui tranquillari:Lente q1mnta palha de 
cigarros nos remetteui ·de lá ... · · 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Palitos! 
O SR. AsToLPHO DuTRA - ... assim -como ·palitos, batata i:µgleza, 

as suas fructas,. os i;eus1 vinhos, cebola.s e ítlhos, sem levar em conta a 
ve:xoatória tributação com qi.Je Portugal recebe o nosso melhor pro-
<lucto. · ·· 

Um dos paizes que máis livremente ti-ibutam o café é a Republica 
Argentina; cobm apenas 1$450 por anoba . Um paiz que nos tributa 
menos ainda é a Suisrn, cobrando apenas 190 réis, o que faz 0om que 
aquella Suissa, que sempre foi grande em minhas sympathias, cres~a 
em nossa gratidão . · 

O SR. VICTOR SILVEIRA - E a .Suiss.a nada lucra com essa peqae~ 
:na ta~ação_. A sua exportaçã.o paTa o Brazil não justifica e·sse favor 
que nos presta . 
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O SR . AsToLPHO DuTRA - 'Dinha-me compromettid·o, Sr. Presi-
dente, a tnzer para aqui este quadro comparativo do imposto de im-
poi·taçã:o de café. Tenho me desempenha;do deste oompromisso. Fa-
zendo em torno do assumpto algumas considerações, não tenho a vellei-
dade de suppor que venho trazer luzes ; assim procedo com o unico fito 
de prender ao caso a attenção dos luminares desta Casa, notadamente 
·dos eminentes parlamentares que constituem noss;a Oommissfo de Fi-
nanças. Elles l'epresentam, entre nós, o escól dos que se e&pecialis.aram 
'Cm assumptos. financeiros' e economicos. 

E lles têm, no caso, responsabili<lades immediatas e decisivas; são, 
1:;or assim dizer,, no.ssos medicos parlamentares, chamados a curar o · 
B:razil enfermo, abatido, succumbido em virtude de molestia grave. · 

Não S()rá oom a política ec0110mica ·de " laisser faire, l aisser 
}>11.sser" que havemos de chegar á vaJo.rizaçã-o .do meio circulante. 

Ainda agora fervilham doutrinas em torno da .questão do papel-
ll).-Oeda . Os doutores da lei economica vão á tribuna e pontificam que . 
o pápel-moeda é a ruina ·do paíz, base de todas a& nossas decepções ... 

O SR. RAPE;AEL PrNJrnrno - Pede-se-lhes um succedaneo e não 
dão . · - . 

. O SR. AsToLPHO DuTiiA - . . . que o papel-moeda ha de arrastar 
'O cambio a. 1, segundo calculo mathematico que foi publicado, a 8 
segundo outros calculos tambem scientificos, a 6, a 5, .a 4, etc., se-
gundo outros calculos1 ·que ·se dizem fundiados. 

Divergem quanto á taxa, mas acc01,d·am na baixa mathematica, . 
tle.vida só ao condemnado papel-moeda. 

Será mesmo o p-apel-moeda o hode eKpia.torio de nossa ruína 
financeira~ 

Eu ·deixei ha dias aqui uma interrogação que reproduzo. Temos 
<em circulação 850 mil contos de papel-moeda. 

Reduzamos esta cifra a 500 mil contos, a 400 mil. Perg1111to si o 
café baixar a . 1$, supponhamos, ou si a exportação ficar totalmente 
sem solução, onde irá parar esse cambio, a que ficará reduzido o cre-

. dito naciional? 
Parece-me, Sr. Presidente, que tudo quanto fôr concertar finan-

'ÇàS com grande desequilíbrio economico, é falso, é apparente, é in-
.opportuno e ha de esbarrar na verdade . 

Eu concitaria os meus illustres collegaE<, tão apavorados' com a 
baixa do cambio que ahi vem, a que olhassem principalmente para os 
alicerces d·o credito nacional, ampara.ndo as fontes pro.du1ctoras da ri-
.qneza, para .que a questão finanoeira po·ssa alcançar uma solução n a-
tur·aJ, fundada em bases solidas. Fóra dahi, só poderemos alcanç.ar 
wluções apparentes, dictad·as por theorias illusoúas . (Murito bem; 
:rouii.to bem. O 01·ador é ciwnprimenta.ào. ) 
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RELATO,Fl;IO DO SR. CARLOrS PEIXOTO 

CAFE' C) - E' pei:f~itámente escusado enéa'recer a importa•1.-
cia do papel .ÇJ.essa meroadoria no ·desenvolvimento e nos resultados 
ce oonjuncto das nos&as trocas internacionaes; ha, porém, ainda um.a 

, ourtra circumstancia que releva destac'ar e sobremodo. concorre pa1·a 
justificar a maiOl' solicitude, por parte. da União, em favor da sua 
producção. 

Succede, como to·da a gente sabe, que o seu maior procluctor é (} 
grande Estado de S. Paulo, cuja situação prepon:clernnte na Feder t>.-
ção, pelo inestimavel concurso que elle presta ao ·desenvolvimento d.o 
Brazil,, o en.m·me vulto da sua grandeza economica e o 'seu . pTOprio 
aclittntamento lhe clíio inoontestavel direito a ter voto decisivo nesse 
assumpto. Basta ver os1 da.dos <lo nosso balançD commercial qúanto ti 
importação e á expoTtação paulista, para verificaT que os salcl·os desta 
ultima são em regra annuàlmente maiorns do que es·ses mesmos s'a1d.os 
do· bahmço commercial de toda a União: esta circun;i.stancia dá in-
questionavelmente á grande unidade da nossa federação o direito de 
influir poderosamente em qualqueT deliberação nossa Telativa a pro-
blemas', de cujo bom ou máo encaminhamento é ·afinal S . Paulo o 
púmeiro .que lucra ou' que perde. , 

AssiJ,n se explica, por exemplo, o ·auxilio da União para que se 
i-ealizasse o plano 9-o chaml:l!do Convenio de Taubaté, destinado .á va-
lorização do café.. 

São Paulo consegwi.ra na,.quelle momento o apoio dos ' dois outros 
Estados caféeiros - Rio e Minas ~ para o seu plano (~, porque não 
lhe era possivel executal-o sem levantar um grande emprestimo e .este· 
naturalmente não se faria sem o endosso da União, reclamou .. o o 
grande Esta,.do, conseguindo que o Congresso Federal o autOTizasse ; 
6certado ou não que fosse aquelle pla'll.o, certo é que seria apenas 
subsidi,aria a responsabilidade da União e que a sitTuaçã.a economica 
e financeira de S. Paulo era de tal o.rdem que bastava para .assegurar 
a União contra quiaesquer risrcos possiveis. 

ReTuorva-se neste momento a pêrspectiva de outra crise para o 
café ~ mais uma. vez tem incontestavelmente o grande Estado dir-eit-0 
a reclamar para o assumpto a ·attenção solicita dos poderes federaes . 

Desta l'ez a nova crise está intima e estreitamente liga.da á pro-
pl'ia crise brazi.leira e ·aos males que subvertem a no·ssa situação eco-
n,omica, decorrentes em grande parte da odiosa e execravel guerra 
européa . 

Ninguem duvida da extensão e da gravidade excepcional .dess.es. 

( * ) Trecho .do parecea· :io r;:>·ro-j ecto pe orç,a.m:ento da r ecei.ta g-era.J da Re,pu.bli~a 
em 1915. 
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nwles e basta verifioair q1ie a 1nossa exportação no mez de agosto ul- · 
t imo desceu a 24. 000:000$ __,. de 7 8 . 000 :000$ a .que ascendera em · 
agosto ·de 1913, assim como que o total da expoTtaçfo brazileira nos 
oito mezes d:o anno corrente foi apenas <lf: · 486. 000 :000$ contra 
544. GOO :000$ nos oit.o primeir.os mezes de 1913, para perceber a ne-
cessida<le urgente de acudir .ao desastre. 

Estes dado·s tórnam, aliás, perfeitamente admissível a conjectma 
qe q'ue a nossa ex;portação tot·al no anno corrente não attinja a 700 
mil contos, cifra esta além da qual temos pass:ado desde muitos annos, 
vist0 como nos primeirbs oito mezes ella chegou apenas a · réis 
4.42 . 640 :727$000_. Com effeito (e ..segundo os dados do excellBUte re-
1atorio do Sr. Homero Baptista) a partir -de 1892 a nossa exporta-
çã'o de mercadorias tém sido sempre superior áquella cifra de 700. 000 
c®tos, excepção apenas d·o anuo ·de 1905, cujo total foi todavia 
superior ·a 685 míl (contra 454 mil de importação), devendo notar-:rn 
que -só não chegou a 800 mil contos em 1892, 93,, 94, 902, 903, 904, 
906 (com 799 mil ), e 908, tendo sido mperior a 800 mil em 1895, 
Q6, 900, 901 e 907 e passado de 900 mil contos em 1.899 e 1910; exce-
deu de um milhão de contos nos annos de 1897, 1898, 1909, 1911 
e 1912. 

F{que mencionado, tm.tre parenthesis, .que em 1906 a l'enda _do 
imposto de importação foi ·de 68 . 000 :000$, Olll'O, e 122. 000 :000$, 
papel, com uma exportação de 799 . 000 :000$ e uma importação de 
499. 000 :000$, ohseTVação ess:a que tem alcance para estabelecer a 
p'revisão ' das1 receitas de 1915. 

Proseguindo, porém, na comparação entre o amro corrente .e 'º 
anterior, ha ainda uma outra observação digna de ser registrada e 
Tem a ser .a seguinte : a nossa exportação mos sete primeiros mezes de 
1914 crescera regularmente, tanto que, a despeito da ÍOTte diminuição 
na borra·cha correfrpondente . á 35 . 683 :000$, no matte, nas pelles e nos 
couros, ~ 4 .100 :000$, 1. 10{) :000$ e 1.081 :000$; rleSipectiva.mente, 
sommando ·assim a perda nesses quatro productos mais de 42 . 000 :000$, 
a verdade é. que, apezai· disso, a dimiinuição total naquelles sete mezes 
foi apenas ·de 4. 393 :000$ na exportaçã:o de 1914 em relação á do 
anno anterior; e l"l- razão disso é que houve no café um aug1nento de 
12 . 870 :000$, de 8. 730 :000$ no .algodão-, 7 .485 :000$ no cacáo, 
2 .172 :000$ no fumo, 113 :000$ no assucar e 6. 283 :000$ nos a.rtigos 
diversos; como ·Os me'Ilciona a Estatística Coll1mercia1. 

E' em agosto, primeiro mez da gueua, que surge a formidavel 
depress-ão da nossa exportação que, persistirá sem dUJVida dada a pl"O- -
vavel duração do horrend·o fl agello, ;rn:as não é de presumir q!fe se 
a.ccentue e ao contrario .tudo indica que esse mez de agosto tenha sido 
justamente ·aquelle em que tal depressão haja .attingido o .seu mús 
fort~ limite . 
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Quanto a.o café, a differença foi n aturalmente enorme,, como 
mostram os rngui'Iltes dados rnlativos ás vendas riâquelle mez: 

Agosto de 1913 ..... . .... . 
Agosto de 1914 ......... . 

Differença. . . . 

1 . .13;3 .120 saccas por 55. 449 :000$0ÔO 
396.333 saccas por 13.565:000$000 

735. 787 saccaE1 41.884:000$000 

Como se vê, é realmente enorme a differença nas venda·s de café 
em agosto, convindo entretanto não esqueceT que logo depois o merca-
do começou a melhor ar, assim como que nos ·sete mezes -anteriores á 
guerra nós já tinhamos vendido 6 .125. 956 E·accas por 250. 000 :000$ 
- contra 4. 951. 545 saccas por 237 .130 :000$ em 1913. 

De quialquer fórma, porém, é bastante profundo o desequilíbrio 
a-ctual da nossa balança commercial na columna :mlatiVJa á exportação, 
sendo to·davia conveniente, em relação ao café1 Tegistrar mais alguns 
dados, exactamente porque quanto mais grave é o ;problema e difficil : 
a sua E.o'lução, · tanto maim deve ser o cuidado no buscal-a exacta e 
apoiada em elementos certos e precisos. 

O café brazileiro vendido a.o estrangeiro nos oito primeiros meres 
deste anno produziu em dinheiro esterlino, conforme os dados da · 
Estatística Oommercial, - f: 17. 423. 541, valoT rep1'ernntativo de 
pouco mais de 6 .. 500. 000 saccas .. Ora, não raro a uóssa exportação 
annual de café tem orç3Jdo apenas por 20 milhões esterlinos; assim 
que no anno .de 1902 ella produziu pouco mais de 20 milhqes e em 
1903 e 1904 menoE1 de 20; ainda em 1905 pouco excedeu de 21 milhões 
esterlino.s e . em 1908 e 1910 foi respectivamente de 23 · e 26 milhões· 
e fr31cção. 

' Na verdade, nos ultimos tres alnnos de 1911, 1912 e 1913, a ex-
portação annuial de café produziu sempre mais de 40 milhões, m M 
a·queHes annos de 1910 e 1908, relativamente proximos, pmduziram 
como vimos f: 26 e 23 milhões; ora.1 comparado esse producto annual 
com as f: 17 .423. 541 dos oito primeiros mezes de 1914, facilmente se 
veTifica que a eX;poTtação em do·us tergos do anuo corrente terá exce-
dido em cerca de dous milhões esterlinos a dos oito primeiros mezes 
daquelle armo de 1908; por outro lado, tendo já vendido mais de 17 
milhões esterlinos em oito mezes, a differença e:ritre 1914 e os annOB 
<le 1902, 1903, 1904 e 1905 já não póde ser tão grande que baste pm-a 
dar a impressão de calamMad'e . 

Vej·amos agora 'º s preços de unidade . 
De 1902 até 1910 o· preço de uma sac0a de café brazileii:o em 

mil réis paipel foi inferior a 30$; em ôuro, esse pTeço médio no mesmo 
período .oscillou entre uma libra e nove e uma libra e 19 shillings ; 
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.A.ctualmoote, is,to é, li'O·s primeiros dous mezes da guerrá, póde-se 
dizer que o preço· em mil réis papel mantem-se em cer.oa de 24$ por' 
sacca, o que representa, em l'elação áquelle peTiodo, uma baixa de 
cerca de 20 º/º, sendo· aliás de notar que ainda se fazem evidentemente 
sentÍl' -0s .pl'Í:meiros effeitos do immenso abalo produzido, com Bolsas 
fechada·s, navegação ,quasi suStpensa, mui.lado de cambio paralysa:do 
pm· torda a parte, além da excepcional fraqueza do nossl(} apparelho 
bancal'io. 

Que o preço our-0 seja me.nor, é de certo modo natural, um.,a; vez 
·que o ouro come.çou logo a valer mais e a ter grande agia no Bmzil 
e immensa procura no estrangeiro, o que torna o phenomeno positiva-
mente inevitavel, ,.sendo desnecesSírurio recorrer á especulação com.m.er-
cial par.a explical-o. · 

De qualquer modo, porém, registre-se que E·Ó a- partir de 1910 foi 
que a sacca de café começou a pro1dUJzir respectivamente - ;!O 2 -
12 sh. ;!O 3 - 11 sh. ;!O 3 - 17 sh. e ;E 3 - 1 sh., correspondetndo a 
- francos 66, 90, 97 e 77, e 'ª 39$, ·53$, 57$ e 46$000. 

Ha,. portanto, no phenomeno elementos naturaes e de influencia 
inevitavel como sejam a restricção no consumo, o encarecimento do 
ouro e 8:E1 diffi.culdades e carestia do· transporte maritim:o; tudo isso 
será forçosamente agg11avado pela tendencia irrefreavel á es,peculação 
commercial, bem justificada neS'te cas-0-,_ podemos confussal-o, pelas 
naturáes incertezas e vicissitudes do momento. No que ·diz respeito a 
essa aggmvação, é talvez possível ·attenuair-lhe os effeitos, mas por 
processos racio:naes1, que outr-0s não podem ser sinão os provenientes 
do ·credito offerecido a.os productorns e com cujos recursos se lhes 
permitta a relativa resis,tencia, para desse modo oonseguir-se o po·ssi-
vel eqUJili'brio commerci;al. 

Quanto, porém, ao aspecto por ·assim dizer immodificavel do phe-
nomeno, seria sem duvida contraproducente · alimentar no animo do 
producitor a convicção ·de .que o Estado· póde artificial e arbitraúa-
mente modificar 'ªs ·Condições mundiaes da o.fferta e da procura; 
:ciointrap ~'oducente po'l··que des-se modo se retarda .a indispens·avel e 
.relativa conformidwde dos interessados com a gravidade da situação, 
além de que se impe:de a execução ·de outms providencias, ·que sejam 
passiveis no que concerne a taes as'Sillmprtos. 

Essas as linhas geraes da política economica que, em no·sso en-
tender, deveríamos seguir em relação a-0 caifé; ins,istimos, poTém, em 
repetir que o interesse especial do Estado de S. Paulo nessa guies.tão 
é tão directo e o •seu c~curs-0 para a pro•speridade de todo o Brazil 
é tão importante, que a União não póde deixar de .attender a es~as 
dua•s1 ciicumstancias ·semp;re que tem de resolver qualquer problema 



- 408-

relativo ao commercio i1üernacional do que constitu'e a parcella mais. 
•avultada da nossa exportação. 

Já por esse motivo .consentiu •a Legislatura Federal em .aiutoTizar 
o endosso para o grande ~mprestimo de 15 milhões es.terli)Ilos desti-
nado á valori~ação, operação es•ta de que resultou no momento o esta-
belecimento da Caixa de Conversã·o, instituto acercai do quial se nos 
offerece. agom ensej·o para expôr algumas considerações. 



S:ESSÃO ·D·E 4 D E SE·T'E M B R-0 ( 1 914) 

O Sr. Alfred'o Ellis (*) - Hr. Presidente, não fosse tristissima 
a situação economica· e fi1nanceira que, nesite momento, atravessa a 
Republica, bem possivel seria que eu continuasse na mesma a:ttitude, 
eu, que me tenho mantid:o ne.sta Casa conservando-me cal~d:o, velando 
os ultimos momentos., a agonia deste Governo que se extifngue. 

Opposicio'!Ü.sta não só á situação ajnterior, como tambem a esta, 
diz-me a consciencia que cumpri o meu dever de bm11zileiro e de velho 
republicano, por.que o meu espirito antevia, adivinhava o•s males que 
recahiriam SO'bre nossa P.atria, entregue como ella foi á ·direcção do 
actUJal Presid®te da Republiéa. 

Não culpo, Sr. Presidente, tanto S. Ex. o Sr. Prnsidente da 
Republica pelo mal que nos fez; culpo, sim, aquelles ·que levantaram 
o seu nome para a investidura que S. Ex. ora occup;a e que, ainda 
com boa vontade, não poderi.a exercer por falta de competenci•a, auto-
rid.a·de politica e ignomncia d'a adl:nijnistraçãio em suas multiplas e 
variad1as ramificações. 

N.a hora prnsente,. po:rém, Sr. Pres·idente, devem cessar todas a-s 
divergencias politicas. A nossa ·situação não póde ser mwis1 deplornvel 
do que é. As nossas fontes ·de riqueza estão quasi exhaus·tas, e o 
Bra•sil, nesta qua;dra ·de anguatioas, ·quando desce 190.bre o mundo· um 
velrurio de lagrimas, de tristezas e de dores ; .nesta quadra, Si·. Presi-
dente, em que todas as relaçõies fi!ll'anceir.asi e e1con1omicas 1ces~Mn 
deante da guerra, temerosa e barbara, que empolgou as principaes 
nações do globo, o Bmsil, coirnquanto neutro, soffre mais, talvez, do 
que qualquer outl'O paiz com •a, cesS!ação, quasi completa, das relações 
commerciaes e fina'.llceiras, chegando á situação de vel'd·rudeira fal-
lencia. 

Sr. Presideinte, quando se dis.cutio o projecto de emiss·ão, devido· a 
incommodo de saUJde, que me prendeu ao leito por muitos d.i1fil'l, não 
me foi possivel ·CO:tnparecer ás sessões :do Senado,, como nãio compareci 

( *) ESit.e •diSJCUJ\Sü não . .foi 1"·eVi:sito pelo or!ÍldOlr. 



quando se v-0tou ·a eID.1ssao de 250 mil conto.si, para attenuar a crise 
em .que o Governo se via, sem: recursos para surus despezas mais come-
sinhas e umaes, para o· pagament-0 de -suas despezaSI de simples ·ad·-
ministração·. 

Se estivesse presente, Sr. Presi·d$te, eu viria á tribuna p!ara 
apresentar uma emenda tornando talvez a medida mais, symrpathica 
e mais conveniente, t1,atando· de rnsgu:ard·ar o noes10 unico pro.dueto, 
ameaça·dio de completa l~quidação. Em vista, porém, da evolução que 
está se dando em relação ao nosso pri!D.cipal producto de exporta.ção 
- ·que é o café ·- _resolvi vir á trihurna para fundamentar um proje-
cto, que 1servirá ide •base para umà ampla e laTga discussão -projecto 
es1se que poderá ser emendirudo ou Sl\lbstituido, e para o qual peço as 
luzes de meus honrados co1legas do SenflJdo, entendendo, porém, que é 
de urgencia trazer paira a discussão esse problema - urgente eomo a 
decifração da esphi[nge, sob pena de sermos por ella devorad.os. 

Em breve synthese vou fazer a exposição da questão. 
A safra de café deste anno, a safra brazileira - isto é - a produ-

cção pàulista, a producção mineir[!., a fluminense, a do Espirito Santo e 
da Bahia, deve -0rçar por 11 milhões e meio a 12 milhões de sacc•as no 
:maximo, para um consumo de 19 milhões. Que devi-amos esperar, de.an-
te de uma .situação tão fav-0ravel ~ N 1atul'lalmente, uma alta dos preços; 
tanto mais quanto o Estado de S. Paulo havia declarado que neste 
anuo de 1914 não venderia uma sacca sequer de seu st!aclc, que ainda 
é de tres milhões, cento e poucas mil saccas. Dada essa affiTmativa, 
claro era que a safra de 1914 devia nos produzir, no mínimo, 40 mi-
lhões esterlinos, ou ·600 mil contos ao cambio de 16 d., que seriali1 
mais do que sufficientes para o equilíbrio, com luéro para o Brazil, 
da sua balança commercial. _ 

Assim, Sr. Presidente, a campanha de 1914 ini_ciava-se sob os 
melhores auspícios, e, dada a valoTiz_ação do café, consequencia do 
Convenio de Taubaté, podíamos perfeitamente, feitas as economias 
necessarias na a·dminístração publica, enfrentar a situação, mesmo 
quando ella havia sido affectada, profundamente affectada, pela baixa 
da borracha, que nos trouxe para a nossa exportação um deficit cor-
respondente a 10 ou 12 milhões esterlinos. 

Não era, portanto, tão grave a nossa situação financeiTa apezar 
dos illegaes desmandos ·do Govern(), apezar das loucas prodigalidades 
da administração. Podíamos com esse ouro ainda enfrentar o futuro 
com a certeza de sobrepujar todas as diffi,cu.ldades e embaraços, an-
nTIIlando os •actos malefiços deste qriatriennio, e entrar em um período 
·da mais calma economia e reflexão. Sendo o paiz, como é, ·dotado 
de tantos recursos, organi·smo que cr~sce, devíamos esp.er.ar que o 
futuro nos garantisse a continuação do nosso credito perante o estran-
geiro, e a solução de tO'dos os problemas que ainda se antolham a 
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11.m paiz como o Brazil, a um paiz novo, que precisa do capital estran-
geiro para a sua evolução e desenvolvimento economico. 

Eis, po.rém, Sr. Presidente, que, repentinamente, tolda-se o hori-
zonte e estala a guerra. Não pretendo, neste momento, dtiscutir a 
questão politica ou investigar a quem éabe a enorme responsabilidade 
de merg11lhar a humanidade neste banho d'J s.angue. Não; o nosso 
papel de neutros tolhe-no.., a palavra. E, se, por um lado, as sympa-
thias da Nação não podem deixar de acompanhar a affinidade e o 
elemento de raça, por outro lado, nós não podemos negar que á grande 
nação gennanica nós devemos um grande ·contingente do nosso pro-
gresso e da nossa civilização. 

Innegavel é que áquella raça forte deve o Brazil uma grande 
prosperidade, tanto mais quanto o allemão que ·aqui reside, que aqui · 
estabelece ·o seu lar, é um elemento de ordem, um elemento de traba-

'lho, e mereoo-nos, portanto, todo o respeito e todo o acátaménto. 
Como ia dizendo, Sr. Presidente, estalou a guerra. Aos espiritos 

friv:olos e superficiaes, com certeza, Sr. Presideiite, não preoccupou 
este facto, porque naturalmente suppunham que a guerra s.endo, como 
era, além .do oceano, longe de nós, podiamas continuar a viver, tran-
quillos e indiffernntes, no aconchego do nosso lar, sem nos faltai· o 
necessario e as garantias precisas para as nossas familias. Apenas 
estremeceram de dôr e de angustias aquelles que tinham parte do seu 
sangue e do seu coração lá do outro lado do oceano, correndo riscos, 
e, assustados, foram pedir ao Governo, que os attendeu, para resgu·ar-
diai· esses bDazileiros, .que, por mortivo da guerra, ficaram repentina-
mente destitui.dos dos recursos necessarios para a sua manutenção e 
para o regresso ao paiz. 

Para esses espiritos frivolos, Sr. Presidente, como eu disse, a 
guerra não nos affectava, e tend-o vindo a emissão ·de 250 mil contos ...-
suppunham todos que a Nação ia entrar em uma phase de ·prosperi-
dade. Não faltaria dinheiro e se bem que a vida encarecesse, entre-
tanto, nada havia a recear. 

Mas, Sr. Presidente, nós somos ·dependentes, como todas as nações 
o são, das relações r,ommerciaes umas ·com as outras. Nós importamos 
e exportamos. Nós pagamos o valor da nossa importação e os juros 
da nossa divida externa com a nossa exportaçã·o. Portanto, a nossa 
exportação é o nosso ouro. 

Sr. Presidente, a borracha actualmente não póde ter sahida, por-
que comprehendem todos que a vida industrial cessou na Europa, e, 
a não ser na America do Norte, a borracha não terá procura. De 
modo que, mesmo que a borracha do Orie·nte não tivesse vindo valo-
rizar a noS1Sa, já pelo excesso, já pela harateza dia pl:'oducção, ainda 
assim, Sr. Presidente, haveria, nas praças de Belém e Manáos, uma 
estagnàçãb, porque a Allemanha, a França, a Inglaterra, natural,-
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mente, deixariam de importar a borracha, rnateria prima para as 
suas industrias, nesta quadra de estagnação ·de sua vida industrial.. 

Ora, S.r. Presidente, eliminada por ~ssim dizer essa quofa, CO!ll 
a qual devíamos contar para o nosso balanço commercial, natural-
mente teríamos de ~ecor:rer ao café, que é o nosso ouro, é o nosso 
principal producto de exportação, é aquillo que nos dá justamente 
os recursos, necessarios e prncisos, para a nossa vida independente, 
e nos garante o pagamento <los juros e amortização da nossa divida 
externa, pagamento e liquidação da nossa importação. 

, Mas, Sr. Presidente, é justamen!e sobre esse café, sobre o unico 
producto de valor que temos, que recahe o effeito malefico da guerra 
euTopéa. As grandes potencias afastaram-se do mercado ·do café, não 
o compram. A Allemanha era o nosso principal freguez, e só ella 
importava cerca de dous milhões de· saccas. Não as oonsumia, mas, 
através da Finlandia, reexportava par·a a Russia. A Belgica era um 
grande consumidoT do café brazileiro, tanto mais quanto, ha poucos 
annos, · ella havia supprimido a taxa de importação, de fórma que o 
café ent.rava livre de taxa aduaneira para o consumo. A França era 
o nosso ~egundo freguez, •importando l l/2 milhão de saccas. 

Dada, porém, a guerra, consummou-se a suppressão de todas as 
relações commerciaes. A Europa afastou-se do mercado do café, con-
servando-se o mercado exclusivamente dominado pelo elemento ame-
ricano. Os torradorns americanos, Sr. Presidente, são os unicos com-
pradores do nosso café. Consta~me, ·de- boa fonte, que organizaram um 
truist com o fim de comprar a .,safra brazileira, não nos pagando 
pOI" ella mais do que 10 a 12 milhões esterlinos, e p.o retalho, vendendo 
ao consumidor americano, pelos mesmos preços altos, e reexportando 
as sobras ·do seu consumo paTa os paizes que não podem prescindir 
do café, apurarão um lucro estupendo, não inferior a 25, 30 ou 35 
milhões esterlinos. 

Eis definida a nossa situação. Temos ouro e não podemos defen-
del-o. 

A nossa producção vale 40 milhões para o estrangeiro e pará 
nós não nos produzirá mais de 12 milhões. O Brazil perdeTá a diffe-
rença ·de 28 a 30 milhões esterlinos. 

- Pergunto aos Srs. Senadores: póde ser, porventura, mais deplo-
ravel e tetrica a nossa situação? Como enfrental-a? Como resolver 
o problem~? Accresce, Sr. P residente, e chamo a attenção . do Senado 
- accresce uma circumstancia pavor.asa. Não é o facto ·de entregar-
mos a ·nossa safra com prejuízo evidente de 30 milhões esterlinos, não 
'é o anniquilamento do apparelho productor desse ouro, que é a nossa 
vida e o nosso sangue. Sim. Porque, vendido o café por 3$, 4$ ou 5$ 
a anoba, o productoT não tirará o sufficiente para pagar o tTaba-
lh&dor e a nossa situação será medonha, porque este apparelho de 
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trabalho, mantido no Estado ·de S. Paulo, no de Minas e no do Espí-
rito Santo, a c:usta. de tanto; esforço2 se inutilizará e nada mais :n,o:s 
fica, nada mais nos resta. de val01., igual ou correspondente, pari} 
exportar, para pagar os juros da nossa divida externa e manter este 
simulacro de independencia que ainda mantemos, isto é, para pagar 
a nossa força publica, a _Marinha e o pessoal de adminis•tração. 

Não é um romance que estou architectando. Não é um sonho ! 
E' a du.ra e cruel realidade l . . . · 

Sr. Presidpnte, a cotação do café, na pra9a de Santos, é, actual-
mente, de 3$5bo,. não obstante a baixa do cambio e aqui no Rio a 
taxa é de 6$ a arroba sujeita ao frete, a commissões, ao imposto esta-
dual e á taxa, em S. Paulo, de cinco francos, por sacca e aqui de tres 
francos. Que resta, deduzida a commissão, deduzido o frete, retira·do 
o imposto de cinco e tres francos e os 9 % do imposto esta·dual? Que 
resta para o productor? Como irá elle pagar ao colono? 

Porventura, Sr. Presi·del:fte, appello para a consciencia dos Srs. 
Senad0res, porventura será mais sombrio o quadro, que se desenha 
deante do nosso futmo? 

Alguem ha, porventura, que não esteja vendo o precipício? 
Devo confessaT, Sr. Presidente, que em toda a minha longa vida 

de parlamentar, no. meio de . lutas terríveis, de dias amargurados, 
nunca senti, ao assomar a esta tribuna, o terror que me iuspi1·a a 
situação a.ctual. Entretanto, os 250 mil contos, dessa emissão se·m las-
tro, actuaram no espiTito publico como uma especie de hypnose,. amor-
tecendo a dô:r . da fallencia e, ao mesmo tempo, obscurecendo a visão 
pavorosa do anniquilamento completo da unica força, do unico appa-
relho que temos de resistencia no paiz. 

Não estou pintando o quadro com côres negras. Não; estou di-
zendo ·a verdade, de accôrdo com a minha convicção, de accôrdo com 
a minha consciencia e de accôrdo com a minha pratica de lavrador. 
Não nos illudamos. Dentro de um mez a nossa situação será pavorosa, 
e vou definil-a. · 

Ao anebentar a guerra já ~ crise banca.ri~, Sr. Presidente, era 
tremenda. Sabe V. Ex. que, tendo fracassado o emprestimo externo, 
dadas as exigencias, humilhantes e affrontosas, dos . prestamistas para 
com o Governo, houve necessidade de se votar a moratoria e mais os 
feriados, unicos na nossa histOTia de Nação. Esses feriados por 15 dias 
tiveram por fim evita1" Sr. Presidente, que fossem exigidos dos ban-
cos os depositos nelles feitos, porque o Governo sàbia que nenhum 
desses estabelecimentos poderia resistir á corrida. · 

Nessa situação, . Sr. Presidente, já tão angustiosa, em que todos 
olhavam para a emissão <los 250 mil contos, como para um maná . que 
vi-ria matar a fome ·do povo no 'deserto, foi justamente nessa occasiãq 
que estalou ·a guerra. 
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Qual a situação das pra-ças de Santos e ·.ao Rio de Janeiro? 
A situação desta e da praça de Santos era a seguinte: os com-

missarios não tinham recursos para o pagamento dos fretes fe.ITo-
viarios devidos pelos cafés remettidos, e por esta razão, pela primeira 
vez nos annaes de S. Paulo, as estradas de ferro suspenderam o rece-
bimento de cafés! · 

E assim, Sr. Presidente, justamente quando se iniciavam as pri-
meiras remessas da colheita de 1914, foi quando rebentou a conflagra-
ção européa, o .que ·deteTminou, ind~rectamente, ·a suspensão da re-
me-ssa da sdra para Santos p()'r falta de 1·ecursos para. pag'({,rntmto de 
frete~~. · 

PoT ahi podem todos os Srs. Senadores inferir a miseria da 
situação. . 

Poiil bem, Sr. Presidente, a Temessa dessa safra foi sustada, de 
fórma que o stoclc em Santos ficou reduzido a um milhão de sacca& 
de cafés .de má qualidade, ·de qualidades baixas, restos da ~afr.a de 
1913. Pois bem, Sr. Prnsidente, era essa a situação. Agora qual vae 
ser ella? 

Com a emissão os bancos fíca·ram mais ou menos desafogados 0 
os commisS'arios, portanto, ha·bilitados para o pagamento dos fretes 
e já preveniram os. lavradores parii, que enviassem s~u eafé. Yae come-
çar, port~mto, a descida da avalanche. 

Um mandará 50 saccas, outro 100 ... sendo de milhares o numeTo 
de fazendeiros a remessa attingirá 70, 89, 90 e 100 mil sacc1J,s por 

·dia. Qual o resultado dessa avalanche de café, precipitando-se sobre 
a praça de Santos? 

Se antes da descida da safra, já o café não obtem cotação superio1· 
a 3$500, que cotação te1:á quando essa avalanche des·abar sobre a 
pwça de Santos, já pela exigencia dos commissarios, já pelas neces-
sidades dos lavradores, que precisam sacar sobre esse café p·ara paga-
mento dos colonos? 

Se elle ficar sem preço, o lavrador ·será o primeil'o affectado 
directamente e arruinado. O colono não poderá ser pago. Mas fica:rá 
o descalabro circumcripto e limitado aos lavradores e colonos, isto é, 
ás class-es. que sustentam essa producqão? 

Não. ·O · p'roprio paiz será affectado. O nosso ouro é o caf1é. Des-
vaforizado o café, ficaremos sem ouro. . 

E' essa. a ·situação: Se antes ·da entrada da safra, jâ a cotação 
está a 3$500, que vae . ser -depois qu~ entrar no mercado a safra de 
1914, com a qual esperavamos e ·devíamos contar obter ·um valor de 
38 ou 40 milhões esterlinos, para fazer frente a todos o-s compromissos 
nacionaes, deixando ainda algum .saldo para amortização, para reco-
lhimento dessa emissão ultimamente lançada? 
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Que vàe ser do nosso paiz? 
O Senado ha de permittir que o mais obscuro dos seus membros 

venha levantar a questão, appellando para as suas luzes. E foi nesse 
sentido que julguei do meu dever imperioso apresentar um projecto, 
fazendo como acabo de fazer, a synthese rapida da situação actual 
para que sirva ,de base para a d'iscusão do ·assumpto. 

O problema é difficil, é complicado, mas não é insoluvel. E é o 
caso, Sr. Presidente, ad exfremos morb·is extrema remedia, como já 
dizia o velho Hypocrates, com a suá longa expeTiencia. 

Nós não podemos ·Cruzar os brnços de ante de uma situação tão 
angustiosa como esta; não podemos fazer o papel do fakir da India, 
~ypnotizado, a olhar para o umbigo, deixando que se incendeie a casa. 
Defendamos o nosso producto, que é o nosso sangue, a nossa vida e a 
nossa indf)pendencia . . Não seriamos dignos de ser um povo livre, de 
oecupar, no mappa do mundo, uma circumscripção como a que o des-
tino nos designou, se, porvent1na, não tivessemos a capacida.de, o 
hnoismo de · defende:r aquillo que representa não só o nosso iSUOT, o 
nosso trabalho, o norsso sangue, a nossa vida, mas, mais do que isto, 
a nossa honra. 

:Feita esta synt'hese rapida, este leve esboço do quadro .tristissimQ 
que me apavora, vou enviar á Mesa o projecto que formulei, não como 
solução, nem como ultima palavra sobre o assumpto, ma.s apenas para 
servir de base parw discussão. E daT-me-hei por feliz, Sr. Presidente, 
se porventura, ·deste esforço resultar o remedia para a crise actual. 

. Não sou papelista, nem nunca fui. Mas, hoje, Sr. Prnsidente, para 
nossa emergencia, só ha uma salvação: é a ,do Governo emittir sobre 
o lastro elo café. Se o café é o nosso ouro, por que razão não havemos 
de fazer uma emissão especial sobre esse ouro? 

Digamos: o Governo emittirá, de accôrclo com a lei, que fôr vo-
tada p:elo Congresso, o sufficiente paTa adquirir quatro ou cinco 
milhões ele saccas, ou seja a meta.de da safra, que deveria ser com-
prada pela Europa, e que, maüi tarde, a comprará por bom preço -
terminada a guerra. 

Só o facto, Sr. Presidente, do Governo ficar appárelhado para 
comprar o café, evitará que os t·1·11sts americanos realizem o seu sonho 
dourado, a sua ambição de se apoderar do nosso café, a vil preço, 
a titulo de acervo de pobre. 

E' bem possível que nem o Governo tenha necessidade de lançar 
mão cfa medida; acredito mesmo que o Governo, autorizado a com-
pral-o, e estabelecendo, digamos, o preço de 40$ por ·sacca de café 
superior, depositando esse ca.fé nos armazens, quer das obras do porto, 
quer nos das Docas de Santos , a·ctualmente quasi vasios pela dimi-
nuição ela nossa importação, o Governo, dentro de quatro ou cinco 
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meZ€s, poderá vender esse café, com g?'ande Juc1;0, recolhendo então 
a emissão, e aproveita~do a diffeTença a mais, para resgatar e inci-
nerar essa, que foi emittida sem lasfJro . E' uma providencia de effeitos 
provisorios, de cyclo rnpido e de resultado certo e positivo. 

Quer dizer, portanto, que, se o Governo comprar um milhão de 
s·accas de café, por 40 mil contog, o Governo irá vender, infalliveI-
mente, dada a escassez do café e o augmento de consumo, em virtude 
da guerra, o Governo irá vender esse mesmo café por 60 mil contos, 
no mínimo, podendo, então, recolher os 40 mil contos que lhe custou 
o milhão de saccas, e ainda cotn a sobra resgatar uma parte dessa 
emissão, ultimamente feita, sem lastro . 

Acredito, Sr. Presidente, que as pessoas que não conhecem o as-
sumpto tenham um sorriso de incredulidade. E&sa incredulidade, 
ST. Presidente, tem sido uma verdadóra desgraça para a raça latina. 
Nós outros, só nos apparelhamos para a luta, quando estamós nella. 
Agora mesmo o exemplo está se verifica.ndo lá na Europa. 

O SR PRESIDENTE - Observo ao honrado Senador que a hora do 
expediente está terminada. · 

o Si~. ALFREDO ELLIS - Sr. Presidente, mais alguns minutos e 
eu terminarei. 

O Sn. PRESIDENTE - V. Ex. requer a prorogação? 
O Su. ALFREDO ELLIS - P eço apenas alguns minutos para con-

cluir. 
O SR. PRESIDENTE - Para c'.oncluir, V. Ex. não precisa solicitar 

proroga(;ão. 
O SR. ALFREDO ELLIS - Como eu ia dizendo, o germano, tendo o 

objectivo em vista, tra·balha com afinco, sem ennorecimentos. E nesse 
trabalho de organização elle vae verificando a exactidão_ ou a inexacti-
dão dos detalhes, e aperfeiçoando a sua obra chega a· resultados pas-
mosos. O latino deixa se~npre para o dia S;eguinte e confia sempre em 
uma força a que elle presta sempre homenagens; o proprio genio e a 
providencia divina. 

Lá na EuroP'a estamos vendo justamente. a differença que existe 
entre os ·dous processos. 

Nós somos latinos, Sr. Presidente, e em vez de · nos-J>Tevenirmos, 
v.amos ,sempre deix-ando que. os problemas se compli1quem até muitas 
vezes tornarem-se insolúveis. 

Acredito, Sr. Presidente, que com esta medida é possivel que se 
salve 11 8ituação. ,Se se não conseguir isso, apenas o consolo de con-
sciencia tenâ, e é que cumpri o meu dever de brazileiro. (Muito b1em; 
mitito bem.) 

/ 
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Vem á Mesa, é lido e fica preenchendo o tríduo regimental 0 
seguinte projecto : 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l.º Fica o Governo autorizado a emittu até a quantia de 

200. 000 :000$, papel, para a compra do café da presente safra de 
1914. 

Pr.ojeclo Art. 2. 0 A' medida que o Governo, passada a 
crise, fôr revendendo o café, irá recolhendo a 

emissão até a sua completa extincção. 
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 4 de setembro de 1914. - Alfredo Ellis . -C:') 

SE'S'SÃO ·DE 14 DE JANE·IRO (1915) 

O Sr. Alfred'o 'EUis (*'il< ) - Sr. Pre-sidente, por me1ro acaso, 
quando em viagem, li; no dia 12, o artigo publicado no Est,ado de São 
Paulo, tr anscrevendo do jornal A N dite um úiterview do meu velho 
e illustre amigo Medeiros e Albuquerque, em Londres, com os Srs. 
Rotsch ild & Filhos e os Srs. Schroeder & Comp. 

A leitura do interview me obriga, Sr. Presidente, a vir á tribuna 
tomar alg1ws momentos aos meus collegas do Senado, pedindo-lhes, 
antecipadamente, que relevem as observações que pretendo fazer, for-
çado a isso como sou, por ter apresentado um projecto de emissão de 
papel-moeda sobre lastro de café. 

Em relação á opinião dos Srs. Rotschild & Sons, nada tenho a 
dizer, porque aquelles banqueiros responderam á · pergunta do meu 
illustre amigo Sr. Medeiros e Albuquerque, positivamente, dizendo: 
nós não conhecemos a questão; formos seimprn 'inf enSio,s ia todo o pro-
cesso de valorização . SS. EEx. não muda1·am de opinião. Não quize-
ram, jámais, se envolver no plano de valorização. 

Sim, Sr. Presidente, J2rocederam correctarnente. Os Srs. Rotschild 
& Sons, como banqueiros, são infensos e foram sempre infensos á va-
lorização do café. Todos nós sabemos, todos nós respeitamos suas 
opiniõ·es. Insurjo-me, porém, contra a dos Srs. Schroeder & Comp., 
porque, tendo elles auferido, como banqueiros, grandes .resultados, 
grandes proventos com a valorização do café, deviam conhecer melhor 
a situação desse producto, afim de emittirem a su a opinião. Devia se 
presumir isso, e nunca que SS. EEx. foslsem contmTios ao meu pro_-
júto, 

( •) Não co'nsta na Synopse o andamento do projecto. 
( ••) D!s·curso prof.erido na hor-a do '-"'Pediente. 
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E' justameni:ê contra isto que eu me insurjo, desejanqo -saber si 
os Srs. Schroeder, quando responderam 'ªº .Sr. MedeiT.os e Albuquer-
que, fizeram-no no caracter de banqueiros, fazendeiros ou especulado-
res de café, afim de dar força á opinião que emittiram, opinião falsa, 
sem base, como vou demonstrar. · -

· Declararam elles, em summa, que os preços são TemuneradoTes, 
que as cotações baixas de 1906, que determinaram a valorização .do 
café poT parte do E·stado de S. Paulo, não tinham ·ainda sido attingi-
das, cousa. que elles )?odiam asseverar, PORQUANTO ERAM FAZENDEJ:.ROS. 

Apresentaram o facto de serem fazendeiros, e, portanto, interes-
sados na alta, par.a corroborar a asserção que avaRÇ'aram, affirmando 
que o preço .do café, actualmente, é rnmunexador. Sr. Presidente, os 
Srs. Schroeder não são fazendeiro s, mas sim accionistas de uma com-
panhia possuidora de uma importantissima fazenda no E stad·o de São 
Paulo, 1"0 municipio de f3. Simão : _:... a "S. Paulo Coffee Estates". 

0!3 Srs. Schroeder, repito, não sã-o Jazendeiros, assim como não 
são Ínglezes. São nascidos na Allemanha, porém, chrismados inglezes 
no Parlamento inglez pelo Ministro das Finança·s, Sr. Lloyd George. 

Quererã·o. que eu, tambem, os chrisme ·de fazendeiros de café? 
Não o farni - porque, além de ser chrisma de mais prov·aram que, 
si fossem fazendeiros, não teriam a coragem de dizer, .affrontando. a 
verdade, que ·os a,ctuaes preços de café são remuneradores. 

Ou .então desconhecem por completo. · o assumpto e não deviam· 
revelar a sua ignorancia, prestando-se a pontificar em um inforview 
destinado á publicação no Erazil. 

Antes de ler, Sr. Presidente, o trecho do irderview que me forçou 
a vir á tribuna, devo declarar .que os Srs. Schroeder ignoram com-
pletamente o assumpto; p_orque não devo suppôr que fallassem -O.e má 
fé. Os preços actuaes do café não só não são 1·emu.neradores, como, pe~o 
confrar•io, ESTÃO ABAIXO DO CUSTO DA PRODUCÇ.Ã.O, de fórma que, ou os 
Srs. S.chroeder vendem o café que produz a "S. Paulo Coffee Estates" 
a uma freguezia especial, principesca ou régia, que lhes paga .preços 
excepcionaes, ou então descobriram a pedra philosophal e resolveram 
o problema de colherem café sem pagar ao colono e sem fazer des:pe:.. 
zas. Tenho experiencia propria, Sr. Presidente, e posso afiançar não 
só a V. Ex. como ao Senado qué o meu café, 'produzido com a maxima 
ecoµomia, custa-me 4$500 por arroba. E' a despeza ·q:ue faço para 
produzil-o, e é preço por que me fica na f azevida - Accrescente, 
V. Ex., a esse preço, a taxa de estrada de forro, as commissões, o preço 
do sacco e o transporte e verificará que o café, para dar lucro ao la-
vradoT, precisa ser vendido a :r;nais ·de 6$500 por arroba.· O exce'dJente 
de• 6$500 é que repreo;enta o lucro p.ar.a o p1•oduct,or àe café, como vou 
demonstrar com dados · irrefutaveis. -' 
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Sr. Presidente, é admiravel que homens como os Srs. Schroeder, 
que teem tido tantas xelações financeiras com o Estado de S. Paulo, 
&i animem a avançar, levianamente, uma proposição dessa ordem. Em 
duas -palavras, Sr. Presidente, vou .demonstrar o erro crasso da asser-
ção elos Srs. Schroeder, e a sua pTofunda ignorancia sobre o assmnpto 
que discutiram com o meu amigo Medeiros e Albuquerque. 

O feijão, que é uma planta annua, planta que se colhe 90 dias 
depois ela plantação, custa actualmente mais de 25$ o sacco. O anoz, 
planta que produz no espaço de cinco mezes, está sendo vendido no 
mercado a 25$, 26$ e 28$, ao passo que o ·café está sendo vendido a 
20$000 ! ! E os Srs. Schroeder acham que os preços do café são Temu-
neradores, quando esses p,reços e!'tão abaixo dos do feijão e do· arroz. 

o Sit. ,J ofÃo LUIZ ALVES - São remuner.adores para os interme-
diarios, não para os productores. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Basta isso, ST. Presidente. Sabem, por-
ventura, os Srs. Schroeder o que é lavoura do café? Posso afiança1' 
a V. Ex. que mesmo aqui no Senado, com certeza, muitos dos meus 
collegas ignoram ·O que é a lavoura do café. Falla-se que os preços 
do café estão baixos, com indifferença extraordinaria, sem conhecer, 
sem poder mesmo avaliar o resultado de uma baixa de preços desse 
producto na economia nacional. 

A pro'Va temol-a de11-nte de nós. 
Agora mesmo, Sr. Presidente, estamos reunidos em sessão extra-

ordiruaria para tratar de um caso politico. Se se tratasse, porém, de 
um problema que . affectasse o organismo nacional, como affecta a 
baixa do café, da ~borracha e de _outros productos, empobrecendo o paiz 
e produzindo verdadeira crise economica, estou convencido de que 
ninguem se lembraria ele convocar o Congresso pam resolver a ques-
tão. Mas a politica é para a . Republica o mesmo que o carmim para 
as velhas gaitei,ras. Não po.demos pas·sar sem a potitica, de manei:rn 
que havemos de fazer politica quancl même. Interessa-nos · mais o caso 
Nilo-Sodré, do Rio de Janeiro, do que. a fallencia do Brazil e a rnina 
da lavoura. 

O café, Sr. Presidente, não é uma planta commum. O algodão, 
como V. Ex. sabe, pois é filho de um dos Estados que o produzem, 
e do melhor, é uma planta annua. Si o preço deixa de remunerar o 
lavrador, elle não o planta no anno seguinte, ou planta menos. O 
mesmo se dá em relação á canna e ao fumo, que tambem são plantas 
annuas. Restam-nos o cacáo e o café. O cacáo, porém, Sr. Presidenee, 
não exige os cuida·dos e as, despezas que a cultura do café exige, e 
ahi está a grande <liffornnça. A lavoura de café exigie um tT·ato e am'a-
nho constantes, tanto que -o.s lavrrudores dizem qU€, "no dia em que 
alguem lança um caroço ele café á terra escraviza-se, nunca mais tem 
socego, nunca mais tem descanço", porque a planta exige cinco limpas 
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ou mondas por anno; e si, porventura, pm ·desidia ou abandonoJ ou 
mesmo por falta de recürsos, o lavrador deixa de dar á sua lavoura 
as mondas precisas e necessarias, a safra futura resente-se, e de fórma 
tal que o abandono de um anno ÍOI'.Ça o lavrador a um tratamento 
excepcional de dous annos, antes que o caféeiro produza sufficiente-
mente para remunerar e cobriT as ·despezas. A cultura do café, além 
de difficil, é m_uito dispendiosa. 

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, qual a somma que o lavrador pau-
lista emprega para o tratamento annual dessa riqueza nacional? 

Acredito que, aqui, no Senado, a não serem os· Senadores, meus 
co11egas do Estado de S. Paulo ou dos Es<tados do Paraná, Minas e 
Espirito Santo, nenhum outro tem a mínima ou mais ·remota noção 
da somma colossal que a lavoura destina todos os annos á conserv:ação 
desta riqueza. 

Em relação ao Estado de S. Paulo, posso afiançar a V. Ex. que 
os lavradores gastam, só pa1m a conse11Vação annual dos seus café'l'aes, 
75. 000 ·contos de réis. 

Isto, Sr. Presidente, representa, apenas, a somma de 100$ por 
1. 000 caféefros, trato annual. ;Existindo no Estâdo de S. Paulo cerca 
de 750 a 800 milhões de caféeiros, segue-se que, no minimo, ga:sta a 
lavoura de S. Paulo 75. 000 contos para a conservação dessa riqueza. 

Mas, Sr. Presidente, além desses 75. 000 contos devemos fazer o 
calculo correspondente á colheita. 

A' ultima hora, poucos momentos antes de occupar esta tribuna, 
tomei umas notas, de fórma a tornar mais claro o assumpto e ao 
alcance de todos os Srs. Senadores. Aqui estão (mostra.não 1.11rrw1s notas') 
as ·despezas · do custo corre_spondentes á colheita de dez milhões de sac-
cas · á lavoura de café de S. Paulo: 

Capinação, 100$ por 1. 000 pés de café, 750 milhões 
de citféeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 000 :000$000 

Colheita, 600 réis por alqueire, 80 milhões de al-
queires para 40 milhões de arrobas. . . . . . . . . . 48. 000 :000$000 

Serviço de terreiro, carreto do ca.fésal para casa 
e ·da· machina para a estação, beneficio e ensa-
que, a 1$ por arroba ................. ·" . . . 40. 000 :000$000 

Administração, machina, conservação e ·Concerto de 
casas de colonos, pastos, cercas, utensílios, ani-
maes de tracção, etc ...................... : . 17. 000 :000$000 

Sr. Presidente, a esta somma precisamos addicionaT os juros 'do 
capital empregado no immovel. 

Todos nós sabemos que o juro do capital em nosso paiz é sempre 

·' 
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alto. Fiz a conta ·sobre a base ·de 10 %, si bem que saiba que nenhum 
banco dá dinheiro · a menos de 12 %. 

O SR. AnoLPHO GoRDo - Os commissarios de Santos dão a 12 % . 
O. SR. ALFREDO ELLIS - Todos os comm~ssarios dão a 12 %, no-

tando-se que dão a 12 %, capitalizando de seis em seis mezes. Os par-
ticulares dão a mais de 12 %, dão a 15 e 18 %-

Todos nós sabemos que o capital é caríssimo entre nós, e é caro 
porque ha escassez. Ha escassez porque, além de não circularem os 
cheques e existirem poucos bancos,. a nossa população está espalhada 
poT uma área igual á da Europa. Pois bem, Sr. Presidente, a esta 
somma de 75. 000 contos, addicionada a essas outras, que já citei, 
temos a accrescentar os j_uros do capital, na importancia de 75. 000 
contos, á Tazão de 10 % , o que perfaz engbob•adarn:ente a somma de 
255 . 000 contos po.1~ uma safra de 10 milhões de saccas. 

Ora, ST. Presidente, isto repre·senta o mínimo do custo de uma 
safra de dez milhões de saccas. 

O Su. VICTORINo MoNTEIRo - Os Srs. Schroeder acham, entre-
tanto, ·que a lavourn dé café nã'o carnce d~sse auxilio. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Os Srs. Schroeder não precisam de café. 
Banqueiros archi-millionarios, ignornm por completo o valo1~ dessa 
questão. Verifica-se, por esse calculo, que, pelas cotações actuaes, tere-
mos grande deficit na lavoura do café. 

A este respeito, lembro-me de um facto que se deu com um amigo 
meu, chamado familiarmente Manduca. 

Lembrou-se elle uma vez 'de nos contar, em roda de amigos, his- . 
torias ele onça pintada e, durante uma noite inteira, nos descreveu 
caçadas perigosíssimas ele onças pintadas, com pormenoi·es elos perigos 
extraorclinarios e riscos que elle havia affrontado. Já tarde, lembrou-se 
um dos ouvintes de perguntar-lhe : -

-- Mais, se1u. Manduca, o senhor já viu onça? 
- Pintada, tenho visto! Eu só conversei e fallei sobre onça 

PINTADA; agorn, onça de verdade, eu nunca vi! 
Isso mesmo se dá com os Srs. Schroeder. Elles conhecem o café. 

porém, PINTADO ou NA CHICARA. Cafésaes, nunca viram, bem como o taÍ 
Manduca elas celebres caçadas, que só conhecia ONÇA PINTADA. . . no 
papel. 

O SR. 'METELLO - Elles viram as letras de café para descont·ar. 
O SR. ALFREDO Er.r.rs - Mas, Sr. Presidente, .a somma de 255 mil 

contos é a quantia minima, necessaria para proclucção de uma safra 
de 10 milhões de saccas de café, isto é; 10 milhões de arrobas. 

Qual o preço, qual a cotação necessaria para o café cobrir e re-
munerar essa somrna colossal? O preço, a cotação deve, pelo menos, 
attingir a .6$500 por arroba .ou 26$ por sacca, para que possa o lavra-
dor pagar as despezas de custeio e ter os juros de 10 %, corresponden-
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tes ao seu capital. Recompensa, remunera:ção do seu trabalho, lucro, 
. elle não terá nenhum. O liJ.vradol' só tem lucro quando ·O preço do café ' . 
excede de 6$500. Porventu.ra: n. cotação a.ctual é correspondente a: 
6$500? Não, senhor; a cotação actual é de 4$ por 10 kilos ou 6$ por 
arroba. Desses 6$ é preciso descontar o frete da estrada de forro, os 

. 3 % de commissão ao c9mmissario, ensaque, carreto, seguro, armaze-
nagem e muitas outras despezas. 

. Ora, dep.ois de tudo isto, qual o lucro que póde ter o . lavrador, 
si desses 6$, quê não são sufficientes para pagar o custéio da produ-
cção, aind·a elle tem de deduzir a importancia do frete, que corres-
ponde, em média, a 4$ por sacca? Só o frete ferro-viario a bsoTVe 1$ 
po'r arroba. Além dessa deducção e das outras que enumerei - que 
resta· ·ao rnise1ro lavraâor? . 

O SR . Vrn'l'cJitINo MoNTEIRO - E o Esta:do? Não s.occorte, não 
auxilia o lavradí>r ~ 

O SR. ALFREDO ELLis - O Estado só se lembra dos lavradores, 
diz o proprio l avr:rudor, como ü erirudor do leitão. Só pega nelle duas 
ve.zes.: uma para -ca·stral--0- e outm para matal--O·. Tanto isso é certo 
que os lavmdo·ms, quandlo -os jornaes wmeç1am a annunciar planos de 
valo·rização de café, f~cam apavcn-ados, com medo de ·que se lhes 
venha rupplicar o processo da fac.ru. O ·que resta :da pri:rp.itiva valori-
zação é o caustico da taxa .de ·cinco francos, que não despegará mais. 

Passo a 1er agora o in.te?·v~ew do meu iUustl.'!ado amigo, ·sr. Me-
deiros e Albuquerque . E' ~nteressanti'ssimo e eu desejo que fi'que 
transcripto no corpo d.o meu discurso. Diz o -Sr. Medeiros e :A..lbu~ 
querque, fallando ao·& Srn. Rotschild: · 

"E'!:t via que elle -não estava com muita vontade de continuar a 
conversa, ·sempre com Teceio de ·alguma pergunta indiscreta. Indagar 
delle o que pens•ava do futu110 de nossas f~'nanças .seria tolice. Afinal, 
élle é o nosso Tepresentante ·official; não poderia, portanto, deixar ·de 
expTimir um gmnde ioptimismo·. Dir-me-hia apenas vagas banalidades. 
Expôr ·qua1queT project-o, ·seria indiscreto. 

N uncia elle o .faria . Preferi, portanto, perguntar-lhe uma cousa 
liquida e po1sitiva: -si ella achava bom o plano da valorização do café, 
apresentado pelo Senador Alfredo Ellilil." '= 

Valorização do café? Não se.i por que 'razão o velho .amigo Sr. 
Medeiros e Albuquerque lembrou-se de discutir o meUJ ·projecto, lá oom 
os Srs. Rot·E1cgild : teria feito muito melhor, '8i tivesse levado -efl.se 
plano, para ser criticado por menos interessado.s em que elle não se Tea-
Ezaase : tanto mais quanto o meu íllustre amigo é o primeiro a declarar 
que não conhece do assuínpto, nem ao mel/1,0S _bebe Ó/)Jfé. 'De modo que 
o pobre café ficou desamparado deiante dos mru1'1·os d-ois Srs. Rotschild 
e Schroeder . 
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t... Y.ws, Sr. Presidente, continuemos a leitura: 

•' 

" - Valorização do café 1 
Ou elle realmente não •sabfa do projecto ou fingiu, diplomatica-

mente, que não o conhecia. Mas eu continuei, expuz-lhe de que se 
trfütava, mostrei que boa ou má, a idéa -actual era differente da valo-
rização ~primitiva. 

Ouviu-me e concluiu: de todÕ mo:do, poT principio, eu sou con-
trario a todas ·as especulações desse genero. E foi se levantando, 
approximando.Jse do _fogo .que queimava em uma grande laTeira . E 
chamava-me; . e chamava -O irmão·; e procurava visivelmente deswn-
versar. E1~ru innegavel o ·seu temor a qualquer indiscreção. Esse temor 
pint·ava-'se, ás vezes, tão claramente na sua attitude que eu1 tive von-
tade d~ gracejar e pergunta:r-lihe qualquer cousa de bem estapa.furdio 
e abracwdabrante. Perguntar-lhe, ;por exemplo, si elle 1achav:a; que de-
pois da guerra ainda se dansaria o t:ango ... " 

Veja V. Ex ., Sr. Preside:nte, ·quando e como. foi se discutir 
questões de café; ·quando o meu no•bre amigo S,r. Me·deitos e Albu-
querque lembrava-se de perguntar :a'o Sr. Rotschild quialquer cousa d.e 
limito estapa:furdio e abracadabrante. 

". . . Contive-me QuaJ:lldo elle viu que podia palestrar ·sobre 
outras wu:sias, readquiriu a maior calma; i-eteve-nos .amavel,. risonho, 
oommunica:tivo. De quando em ·vez esfregava ias mão,s, como o gesto 
de .quem as ensabo·a, sorrindo com UIIll ar malicioso, fino, intelligentis-
simo. De todo modo, porém, elle me tinha deixaido ver claramente que 
não é tfo cedo .que o Brazil póde pensar em recorrer ao credito. 
Mesmo acwbaida ·a guerra, mesm01 acabad-o -0 furnd'ing, ·a sitU1ação não 
i;erá muito melhor. Nós temos que .contar é comno,sco. 

A ,opinião dos grfljnd~s banqueiros ·da City 'so<bre ·a vantagem que 
houve em não se realizar o emprestimo. de julho ha de talvez sur:PTe-
hender. M.as, torno ·a: dizel-o, O· Sr. Rotschild, mostrou-se a esse res-
peito absolutamente categorico. 

O funJrlJing foi bem recebido na Europa, por quwsâ. todos os cre-
dores do Bmzil. Recebido como uma soluçã-o de desespei'O; mas em-
fim a melhor para elles, deante do d0scalabro de no·ssas finanças. Só 
um grupo, os credo:res, creio eu, do emprestimo de 1911, prote·staram 
um poUJco, ip,orque tinham direito ·a juros supe1,iores. 

M:as sobre ü fundmg, eu não conversei .abso1utamente. Dada .a 
posição offici·a:l dois Srs. Rotschild, elles eoStavam forçados .a achal-o 
excellente. ' 

Sahi ·satisfeitissimo co:m a recepção. Verifiquei que os Srs. 
R(}tschild - ao menos ·quando nã-o se lhes vai pedir dinheiro - são 
cavalheiros amabiliss,imos. 

Já, porém, que estava em Londres, pareceu-me que seria util 
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exerceT a minha co'mmiSsão e ouvir os banquei.ro& que se encarregam 
da·s operações do Estado ·de S. Paulo, es banqueiro1s Schroeder. 

Fui. A eUes, .do ,que eu ·decidim peTguntar era apenas1 o que dizia 
respeito á que11tão do .café. Nisso, elles são :mais competentes que os 
prnprios ROitschi1à. · 

As·sim que me wpresentei foi immediatamente Tecebido e, .o que 
é mais para. notar, recel>ido como j·ornalista. E' verdade ·que levava 
uma recommen<iLaçã-0 mui te 0aloi·osa; mas a recepção foi co~dial, foi 
gentilíssima. 

O barão Schr.oeder é aliás um cavalheiro muito sympathico. 
Falla um franooz absruutailllente co.11reot10. Al1Jemão:; na<tur1alizado 1'' 

inglez, nã0 tem nem os defeitos de pronuncia dos1 a1lemães, n~m -0s 
dos inglezes . , 

, Perguntei-lhe si conhecia o novo plano de valorizaçã-0 do ca!é 
e o que .pensav:a a Tespeito. ·Sem uma hesitação, firmemente, elle 
não teve duvida alguma em ·dizer que pensava muito mal. Pensava 
tod-0 o mal possível: - um tal projecto 'só se justifieari.a si 01 Brazil 
se visse im,pe<il.i<lo de f:azer a. sua export·ação oUJ si 'OS preços descessem 
abaixo do que estav·am em 1906. N1a,da disto occoa.-re. A expoTtação 
continúa a p:oder fazer-se e os preço'S tSáo perfeit'amente remuD.eTa-
düres . 

Éu fiz uma cara de espanto e exclamei : 
- Remu:neradoTes? ! 
- P .or que~ O senhor nãe acha 1 
Respondi-lhe a verdaide : · 
~ Eu não1 Uilnho opinião nenhuma a e11se respeito. Não entendo 

nada de café. Nem mesmo o bebo ... ·Tunho., pol'ém, .lido que os fa-
zendeiros se ,queixam e .o acham muito baixo. 

· - Mas eu tambem .sou fazendeiro,. grande fazendeiro em São 
l?au!o. 

E, depoi,g ·de me dizer quaes1 as suas lflil'.Opriedades naquelle Estado, 
accrescentou: 

- O senho1· nunca oUJvirá uma dona de casa dizer que os ge-
neros alimenticios estão barat,os, nem um fazendeir.o achar que o 
café está bem pago. 

E sorriu." 
Sr. Presidente, ninguem talvez tivesse colhido taintos proveitos 

da valorização do café de 1906 como os Srs. Schroeder. Affirmam 
elles que não se deve trata-r de valorizar ·O café porque os preços 
ractuaes ainda nãüi desceram ás cot:ações de 1906. Elles não se lem-
bram ,ou não ·sabem que, naquella época, o café nos custava mais barato, 
por não serem os: 'stailarios tfo. eleva,do·s. Com ,as cotaçõoo baixas1, O·S 
lavraidoTes hav:i.am i-eduzido Ois ,salaúo.s dos colonos. Em ' lagar de 
pagarmos, como estamos1 pagando a;ctualmente, 100$, 110$ e 120$ 
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pelo tratameinto de mil caféeir-0s, ipagavamos -0utr'or-a 70$, 7·5$' e 80$; 
no maximo. Depois da alta de preço;s ide 1912, ns colonos, com justa 
rllzão, rfclan.i:a1,am :a.1Jlgm.ento ido salario, augment-0 ·que foi de 25 e 
30 % . Quer dizer, portanto, que hoje o café nos custa mais. N aquelle 
tempo, com o;s s·alaúos1 baiixos, poderíamos vender o café 'ª 5$, sem 
lucro, porém sem prejuizo; hoje, não podemos, porque o- café nos 
custa 30 % mais. Vendendo ipOT men{'.)s de 6$500 pw arro:ba o lavl"a-
dor é, positivamente, ·sac1·ificooo. 

Isto demonstr-a que elles ignoram este facto, aliás importan- · 
tíssimo. 

E' intere-ssante constatar que, naquella época:, não faltaram oon-
suras, na Euro1pa, nos Esta:d:os Unidos, como tambem entre nós a.o 
acto do Governo ·de S. Paulo, não faltaram ,:protestos contra ~ aven-
tura da vo'&irização âio c'af é. Aqui mesmo neste rec:in.to tivemos oppor-
tunidade ·de ouvir, sentir e rebater da tribuna a opposiçã0 que se fazia 
áquella operação. 

Entretanto, Sr. Preisidente1 os amerrnanos., •actualmente, estãi0 
justamente empregando, em relação ao algodão, . .o mesmo processo 
que empregámos cem relação ao· café .. 

Qual foi a razão, o motivo principal da ·apresentação do me11 
proje.cto ? 

Simplesmente o de não termos absolutamente,. com o bfoqueio 
na Allemanha, maTinha mercante para transportar O· nosso -café para 
a região do Baltico e ·do Mar do Notrte. 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, .que a maior parte dos V'apüres car,. 
gueiros são allemães e que a Allemll!nha no1s importava cerca de ·dous 
milhões de saccas, 11ã.o só para o seu consumo' como par.a reexportar 
para a Finlandia. T·od·o .o café que se bebe no norte da Russia é leva-
do da Allemanha. F.oi por esta razão ·que apresentei o pr.ojecto. Não 
havendo comprador ip:am dous milhões de .saccas de café, não ha-
vendo transporte, e, mais ainda, surgindo difficuldades ·extraordina-
ri·as para o commercio de café, visto como todas as opeTações eram 
feitas em letms S!O'bre Londre·s, não .se podendo~ ·absolutamente, abas-
tecer todos os1 mercados de café por causa da guerra, entendi do meu 
dever :a.presentaT um p1·ojecto, oomo fiz, determinando uma emissão 
d'é pa;pel"moeda, corresp:ondente justamente ·ao café que fosse Tetirado, 
café esse que seria vendidio logo que. ce•ssasse a guena. Nada mais 
simples, sendo o .café, como é, o nosso ouro. 

Eu não queria que o GoveTno comprasse toda a safra de caf'é. 
Nã-o ; apena·s a quantia necessaria para alliviaT os mercad.os . As 
cotações su·stental'-·se-hiam e .as praças não ficariam desmoralizadas. 
Era este o meu intuito. Mas, no correr do inJterview, diz o Sr. 
Schroeder 1que em~ão de papel sobre lasír,o de café, parecía..:lhe asstÍ/m 
wmia co111sa como em'issâo de m.oeda -falsa; entTetànt.o, maiis &deante, 
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elle diz .que -0 E·st:a,do de· S. Paulo é o unico que est·á em situação 
financeira .superior ·mesmo á da União! 

Vou ler, Sr. Presidente, do, irolervve1UJ a parte xeferente ·a esse 
ponto: 

"Perguntei-lhe si conhecia ·O novo plano de valorização do café 
e o que· pensava a respeito. Sem uma hesitação, firmemente, elle não 
teve duvida ·alguma em dizer que pensava muito mal. Pensava todo 
mal possivel: - um tal projecto só se justificaria si o Brazil se visse 
i:i;p.pedido de fazer a sua exportação ou si o·s 1preços desoossem abaixo 
do ·que estavam em 1906. N·aida disso occorre. A exportação con-
tinúa a podei· fazer-se e os preços são perfeitamente remuneradores. 

Eu fiz rima cara de espanto e exclamei: 
- Remunera.dores? ! 
- Por que? O senhor não acha? 
RespOi1;1.di-lhe a verdade : 
- Eu não tenho opinião nenhuma 'ª esse respeito. Não entendo 

nad·a··de café. Nem mesmo 'º bebo. Tenho, <_p.orém, lido .que os fazen-
~ros oo queixam e o acham muito baix-o. 

Mas eu tambem sou fazendeiro, grande -fazendei'ro em SãO 
Paulo. 

E, -depois de me dizer quaes as suas propriedaide.s ·naquelle Es-
tado, accresoontou: 

- O .senhor nunca ouvirá uma ·dona de casa ·dizer que os- gerieros 
alimentícios estão baratos, nem UJill fazendeiro achar · que o café está 
bem pago. 

E •sorriu. 
Alludiu ao preço pelo .qual o café está sendo vendid-o e. tornou 

a dizer: 
- E' perfeitame•nte remunerador. 
Logo após, volta:qdo a fallar da emissão de papel-moeda ·para 

comprar café, pareceu-me hesitar um momento em soltar uma phr.asQ 
um pouco forte,, moo afirral sempre disse: 

- Faz-me a impressão de uma emis,são de notas falsas. 
Achando-o tão disposito á rranqueza, 1perguntei-lhe o que pen-

sava d-a possibilida.,de de futuros emprestimos brazileiros. Confirmo-u-
me as declarações dos Sns. Rotscihild e accre1scentou : 

- Aliás .os govern.os europeus. serão os primeiros· a difficultar 
por todos os modos a sabida de .capitaes. 

Fez uma pausa e continll'OU: 
- Si, poré;rn, alguem póde 1pensar em emprestimo>S, é S. Paulo. 
Eu sorri com uma natural ironia. 
- O .senhor é suspeito para dizeT isto, sendo copio é o rep~e

sentante financeiro de S. Paulo. 
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- Ah! não·! Protestou elle co;m energia. O caso de S. Paulo é 
liquido. E' um C'a.BO uniéo no mundo. No mundo, note bem. Ne-
nhuma nação, mesmo entre .as mais ricas, póde ,só com um genero de 
sua producção. cobrir toda :a sua divida exterior. E' a situação pri-
vilegiada de S. Paulo. 

E cemo elle via que o meu sorriso ironico se apagava, apagou--0 
de todo com esta ultima phrase : 

- Não é uma questão de opinião. E' uma questão ·de facto. 
Eu nãó queria abusar. Levantei-me, agradeci-lhe e disse-lhe: 
- O senhor sabe que nenhum jornalista é obrigado a dizer a 

verdade, ·quaindo reproduiz o que o seu interlocutor lhe expoz. Mas, 
p:>r excepção, eu tenciono se.r escrupufosamente veridico. Posso, por-
tanto, dizer .que 'º .senhor acha mal o plano do Senador Ellis; que 
considera os preços actuaes ·do café remuneradõres; que só compre-
henderia uma tal medida, ·OU si o Brazil não piudesse fazer a sua 
exportação, ou si os preços fossem abai:x;o do ·que estavam em 19061 

Precisamente. 
E, hesitand·o um momeill.to, accrescentou: 
- · Espere um pouco. E·ssa é a minha opinião pessoal. Póde 

não ser a ·do meu 'soáo. V ak mais ·a pena que o senhor exponha o 
que pensa a nossa casa. 

E entrou para conS'llltar ·o socio. 
Cinco minutos depois v-oltava: 
- Póde publicar. Meu soei.o pe,nsa exactamente como eu .. Es-

tamos de perfeito accôrdo. 
Já de pé, prompto ·a partir, perguntei-lhe si acreditava que ap6s 

a guerra pudessemos contar ainda coin a emigração euro•péa. 
Franziu a tes.ta, fez uma mimica de ·duvida, e · respondeu: 
- Não me . parece prov·avel. . . Haverá tant·a falta de homens 

validos, mesmo n·a Europa. . . E ha ainda .a saber, corri a entrada da 
Italia na lut·a, que repercussões isso terá para S. Pauilo. 

Si eu tinha sahido satisfeitíssimo com .a recepção dos Rotschild, 
com a do barão Sch1'oedeT sahi enca:ntado. Não podia esperar 
mefüor. 

Das duas entrevistas uma conclusão. resultava nitid.amente: o 
Brazil durante muitos annos só póde contar comsigo mesmo. E' in-
util pensar tão cedo em ir buscar na Europa dinheiro ou homens. 

Pouco tempo depois, lendo os jornaes da tarde, vi que, á hol'a 
mesmo em que eu conversava com o barão Schroeder, elle era atacad<,> 
no Parlamento. Atacado e defendido. 

De facto, no proprio dia da declaração ·da guerra, pela manhã, 
elle ·se naturalizou inglez. Um deputado perguntou ao governo por-
que concedera essa naturalização. 
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Quem respondeu foi · Lloyd George. Disse - siro-]!>lesmente que a 
c.a.sa Schroeder é uma . velha casa ingleza.;, acooditac1a no mundo in-
tei:i:o. Quando algu.em, na· Argentina ,ou .;no B,Tazil, faz ·negocios e0m. 
ena, sabe qu.e está lida:ndo com U'!ina firma de Inglaterra. A nacionali-
dade al'lemã <l.o barão de Schroeder eira, no fim. ile coutas, um simples 
accidente sem. importancia, p<JTque ,esse g11ande fmanCíliro estava, ha 
muito, naturalizado ·de facto. E con{lluil'I. <l.izernil.-0 a-0 interpellad0!r: 

- O barão de Schroeàer é pelo menos tã-0 inglez como. o nobre 
<leputado. . . Todos sorriram e o inciidernte ficou liquidad-o. Liqui-
dwdo muito hon:Po,same:nte para o banqueiro, que recebeu desse modo 
uma espeCÍ'e de chrisrria solem.ne, .da:<lo pela Oamara dos CommunL 
E 'assim se accentuou ·a .sua impor:tancia. 

Lendo os debates e lembran:do-me da conversa que .. acabava de 
ter, eu pensava .que pará· •achar .defensores tã:0 eminentes devi·a con,-
·ooner •em par.te à seducção .Pessoal ·frO homem --..,.. seducção qiUJe e 
·g!'ll{nde /" · 

As deélarações a'() Sr. Schroeder são contraproducentes~. pois elle 
é o primeiro a declarar que o café colloca S. Paulo em uma -situação 
excepcional, acima das nai_Çées mais ricas d{) mundo. Como vem, por-
fall!l.to, eJH.e ;d~zer -que a ·em1Jssão· sobre uOJS'fl'ro ·dJe oaf é é wnla emJissão de 
m.óeda falwa:? Porql'l.e o ,café e01loca S. Paulo, ·que o pr"duz, em situa-
ção excepcional ? E' PORQUE •O CAFE' V ALE 0l!TR0. 

Nã-0 ha duvida. 
O café faz a riqueza do Estado ·de S. P.a:ulo. Essa riqueza é 

e.0[\ida:, tall!l.t@ -que colloca este Estado em um lagar · excepciona~, finan-
ceiramente, como -0 unioo capaz de leva:ntar, ·nesta ·quadra, um ein-
ipr.es.tim~ líl!tl> ·estr.amgeir-o. Ü-Om<'> se vem <lízoc, ·pois, que é .falsa a emis-
são feita s@làir.e o last'oo <lesse cafoé? •O ST. 'S-chToeder é itlogico. Si ·o 
café va:le ·OU.Po, ·'a nota · -emittí<la 1s10:b-i'e el[e -de:ve 'Valer ouro, e não 
fP6de ser confondi<la .com a nota faílsa. 

Lamente 1que nãó fo.s,se ,acceito o meu. pr@ject0, pdis es'tou ce'1•to 
de ·que si o fosse estfü·iam@s :vendendo ihoje >-0 e.aí.é p0!r um preço mu-Í·to 
mlai1s ,ele:yaà-0 .e .a law.ou.ra :nãe estaria 3.ut·ando com :as difficuildadee1 e 
perigas do momento. Cumpri~ ]!JOr,ém, ·O meu dever. Tenib.0 a c@n-
sciencia tranquilla. N enhu\lll-a responsabilidade me caberá nos ·desas-
tres fu.tu.i;@S . 

Nos Est.a.<fos U nid(!)s f<ez-:se (ll:ma e>mi>Ssão .de ·bilib.etes 1<io. Thesou.ro 
sobre _gran·de n1Mne:r.@ :iie ,artigos de ·:p>-r0iducçã0 am.c'l'icana... Po:r '<}Ue 
i!'azão não fazem~·s nós o mesmo em iie:l.aição a0 .café, i'í. borr.acha, ao 
.i;i~g0c;lã{:), a0 ft1Jm0., ao :c:a:c~ e ,a.0s owtros nossos prod•utctos ~ Aímfa 
hontem, Sr. Presidente, li em fll!lliJ. d~s jo:rnaes ·1cl.a manhã uma jere-
mio.lla, a ;pro!PO.s.ito d0 .c0nfron·to emtre a ,sitnat_çã.o fin:anceira do 
'Brazil ,e a ·d:a Repunli0a Arg.enitin-a. F . .azía..,se :a .comp:aração 'da·s '~an~ 
tagessi e doos lucros extraordinarios .qq;ie a ~pi!IDb1ica Argentina e·st:.i 
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aufer do 00m a guerra em'op~a, vendend.o seu trigo, lã, carne e até 
ass'liCa~. . por. q,lfOS preços. . . · 

N ca me hei ·de esquecer de uma pergunta que · fiz ·ao a1mi11ante 
Schley, - ~·ando, em 1898, veiu oom a esqu-a-dra americana assistir á 
posse do I olvid-avel Sr. Campos Salles á presidencia da Republica. 

A bor , do Y owq,, nesta bahia, depois de ter per oorrid.o o courra-
çado· que havi~ tomaido parte oom. 'O Oregon na ba.talha ·de Santiago, 
perguntei ao a ~irante american0·: !'si, ' porventura, estivessem inver -
tid@s .ºs pape~s, ~ os hespan'hóes ·~i~p~zessem d~s.tes couraçad'°s, e a 
marnJa amenca:nl\ com a eua off1ci-ahdade estivesse manobrando a 
esquadra hespànholq,1 .o resultado d'a batalha não seria .differe.nte ?" 

Re&poncl.eu-:rne o'- ahnfrante: . .· . · 
· - Não; nã0 é o\ material .que ganha a batalha. E lançando os 

olhos para .a.s baterias,\ mde atrás de ca.da ·canhão se achava postado 
.um official, disse-me: \i. . . 

- E' o .official que\ alli está afrás d'O canhão quem ganha as 
batalha:& . Si ·os hespanhóes \ stivessem a0qui ·seriam vencidos do mesmo 
modo . . Si os ame.ricaI).OEI esÚ'V'essem na esquadra hespanhola seriam 
elles ·os vencedores .· \· · · · 

Assim tambem si nós em lÔgar da Argentina, tivessemas o trigo, 
a carne e a lã, estariam0·S pauperrimos ·d:a mesma maneira, porque 
não E·abemos defender os nossos produicto.s·; e si os argentinos tives-
sem 0 café, o caªáo, a borracha, o algoçl.;ão e o fumo, estariam riquis-
sunoo, com e~s proàwctos ·ü·opioaes, cujo monopolio temos, mas que 
.sabemos defender e que entregamos ao e&trangeir-0 •ao preç0 por el'le 
imposto. 

Continuamos 'ª eer o que temo.s sido até hoje: -,--- UMA coLONIA 
,lil.O ESTRAN.GEIRO • 

]JJ.mpobr.ec.errJiOS p1·0.d~?; irrdi/:o, ou cJiuaÁi naii/Ja 7xu.cmm0.s, .ao passq que 
o e;strangei·ro enriqitece com o nos~o .trab.alho ! 

M'as . .. em compensaçã.o, fazem-0s política·! Está salv·a a Patria ! 
(JefuifJo bem; muito bem . ) 

S•ESSÃO DE 16 D·E AGOSTO (1915) 

RELATORIO DO SR. CINCIN4TQ BRAGA (*) 

Dentre nossos productos exportaveis, são o café e .a borracha os 
que mais avultam nos recursos •Ouro fornecidos ao paiz. Seus produ-
ctores necessitam de auxiUos, emquanto dur.a :a guerra européa. 

~·) T-reoeho do relatorio elo .Sr. -C.incinato Braga ao !PJ"Ojecto el e emissão ele 
IJ)apel-moeà'a. 
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Tanto o café como a bouacha s'ão artigos que os ailiad~o, -,~nho
T~s dos mare:~, .consideram contrabando de guerra, par.a o eff ito ~e 
nao ser peTm1ttida a ,sua entrada na AHemanha, nà Belgi~i:t, n '.Austr1a 
e na Turquia. Poder-se-hia tambem incluir entre estas f Russia, 
cujos principaes portos d~ ·comme11cio se ,acham impedidys. 

A Oommissão não :conhece o pensamento dos governos dos Esta-
dos interessados a favor .da borrach~, no. tocante ás mydidas que esses 
governos entendem convenientes e urgente-s para defesa desse pro-
ducto ; nem conhece as garantias que os mesmos / governos possam 
offerecer para obtenção de recUTsos fornecidos gl la União. Entre-
tanto, a propria União, como senhora <la·s re1}das . do 'I'erritorio do 
Acre, tem directo interesse em . defender esse ~aTtigo de nossa expor-
t ação. / · 

Este inteTesse bastaria para que ella prestasse cuidadosa atten-
ção a tal problema. · 

Não desconhece a Oom:n;i.issão a máxima delicadeza de UJ.l'.l.a di-
recta intervenção commercial no mercp.do da bo.rracha. Os povos do 
Oriente produzem muito. maior quantidade dessa mercàdoria do que 
iiós, que perdemos o privilegio de sua producção. Oomprehende...,se 
assim que não está em nossas mã-os. gpveTnar o preço desse producto, 
medi-ante a intervenção dos poderes publicos, cqmo compTadores e re-
tenedores do artigo·: .a alta, desse acto resultante, iria beneficiar mais 
aos nossos competidores do que a nós. Mas, dahi a suppôr-&e que 
na·da ha a fazer junto dos p1,oductores brazi.leiros em beneficio, pelo 
menos, de nossa manutenção nos mercados do mundo,. vae um abysmo. 

Os dados rnlativos á exportação e consumo desta mercadoria bem 
demonstram que os produêtqres braz~leiros devem ser auúliados: 

Maniçoba e mangabeirn: 

Exportação em 1912 ............................. . 
Exportação em 1913 .................. ,. .......... . 

' E xportação em 1914 ............................. . 

<Hevea amazonica brazileira : 

Exportação em 1912 ............................... . 
Exportação em 1913 .......... . .................. . 
Exportação em · 1914 .......... . .................. . 

Kilos 
4.113. 700 
l. 781. 519 
1. 816. 729 

Kilos 

37. 839 .199 
33.840.098 
31.982.189 
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Vê-se que nossa exportaçã0 vae em lento declinio. Com a produ-
cção do Orient.e dá-·se o inverso: 

H evea de plantação oriental: 

Producção em 1912 ....................... . ...... . 
PToducção em 1913 ............................. .. . 
PToducção em 1914 .............................. . 

Kilos 
26.590.000 
47.200.000 
70.000.000 

Este rapido áugmento de producção é positivamente 
nante. 

impressio-

Producção mundial nativa e de plantação: 

1912 .... .. ............. ..... .................. . 
1913 ............. . .... . ........... .. ......... . . 
1914 . ............................... ... ........ . 

Kilos 

99.000.000 
105.300.000 
112.000.000 

Esta avultada mªssa de borracha tem sido toda absorvida pelo 
consumo. Agora, porém, .a guerra afastou dos mercados a Allema-
nha, a Austria e a Russia, que consumiram da safra de 1912-1913 estas 
quantidades: 

Allemanha . . . . . . . .............................. . 
Austria Hungria ......... . ........................ . 
Russia. . .... . ............................... . 

Son1ma ............ ........ ........... . 

Kilos 
16.600.000 
11.400.000 

8.500.000 

36.500.000 
·------

Ha, portanto, sobre os mercado.s um artificial retrahimento da 
procurn dessas tl'inta e seis mil e quinhentas toneladas. Adquiril-as 
o Governo seria, como dissemos, fazer a alta para os. productores do 
'Oriente, que por si sós têm borracha de que abastecer sufficiente-
mente os mercados consumidores alliados ou neutros. 

A' vist1a dessas considerações e d·eisoos dados, parece que os auxí-
lios governamentaes á borracha não podem ser sinão indirectos. En-
<tre estes deverá figural' em maior escala e com maior urgencia o for-
necimento, por inteTmedio bancario, de numerario sufficiente para 
que não seja sacrificada de- momento 'ª venda do producto. 

Com relaçãn ao café occorre situação radicalmente opposta. 
Nosso predominio no mercado mundial augmenta-se e consoli-

da..:se .dia a dia: em uma producção ger.al de dezenove milhões de 



- .t32 -

saccas, o Brazil concorre com quinze milhões. Quer dizei·: qualquer 
alta deste artigo aplf'oveita principaVrrV,ente ao'S brazioeiros. 

Em synthese feliz, a mensagem que a 14 de Julho corrente foi 
enviada pelo eminente Oonseiheiro RodTigues Alves, como Presidente 
de S. P.aulo, ao Congresso Legislativo do mesmo Estado, a:ssignafa o 
facto por estas autoriza:das palavras: 

"Nunca foi tão favoravel a situacão do café. As autoridades 
·ruais :·competentes no .assumpto calculan~ e reputam o consumo supe-
rior á producção. O supprimento visível do mundo a 30 de .Junho de 
)9J5 era de ·7. 538. 000 saccas. Tão pequeno supprimento é facto que 
não se registra ha quinze am10s. A producção mundral de café, no 
pe'l:iodo de 1 de · Julho· deste anno a 30 de Junho de 1916, será de: 

S. Pa·ulo ... ......... . .... . ...... , ............... . 
Rio, Bahia e VictoTia ............................. . 
Outrâs procedencia.s . . . . ......... .............. . . 

Saccas 
12.000.000 
3.000.000 
4.000.000 

19.·000.000 

O consumo de 19'13 foi de 17.200.000 saccas; o de 1914, 18.500.000 
saecas; o de 1915, segundo ·o parecer das melhores autoridades, attin-
giTá a 21. 000. 000 de saccas. Portanto, admi ttido que o consumo de 
1916 seja apenas a média dos tres ultimos annos., a safra de 1915-1916 
dará apenas para o consurµo, mantendo-se, portanto, magnifica a po-
sição do ·Café." 

Mais a·diante, a mesma mensagem faz . ver quão fundamenfaes e 
relevantes são os interesses geraes ·do Estado aliceTçados na exportação 
desta mercadoria : 

"A ··defesa ·da nossa producção, hoje mais do ·que em qualquer 
outra época, é uma questão eminentemente nacional. A safra brazi-
leira de café 1915-Hl16, vendida pela média de preço·s dos ultimos 
dous armos, poderá produzir cincoenta milhões esterlinos. Ora, não 
é p1•ova·vei qu.e a nossa impo.rtação exooda de· trinta milhões de libras. 
Assim, só com a exportação do café, o Brazil poderá, ter um saldo de 
vinte milhões este'Plinos, o qae c0nstituirá um solido fundamento pan 
.a situação cambial e,. portanto, para .as finanças nacionaes.. Basta 
essa consideração para determinar med'idas governamentaes em defesa 
desse pFoduc-t© p:i·ivilegia©o, que no meio de· uma crise insolit.a, como 
a que atravessam.as, póde constituiF o sustentaiculo da situação fi-
nanceira de uma nação." . 

Oarra®as ·de razão. tem .o beRemerit0. Presidente de S. Paulo. 
Para projectar-se viva luz sobre a e:s:cepcional Televancia que tem 
actualmente para todo o Brazil a manutenção e a prosperidade da 
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la_vo:ura caféeir.a, basta ca·da um de nós concedei' á imaginaç,ão uin mi-
nuto de esforço, em torno da :O,ypothese ·de urna calamidade ·qualquer 
extínguir de . repente ei;;sa cultura nas terras ele S. Paulo, Minas, Rio 
de Janeiro; Bahia, Paraná e Espírito Santo . . . 

Reflicta-se: -no;s an.nos de 1912, 1913 e 19114; o· Brazil expoTtou 
mer0adoriá.13 no va'1o1· médio a,nnual de sessenta e dous milhões ester-
linos. P ara esse algarismo, nos ditos annos, o café concorreu em mé-
dia arnmal com quasi quarenta milhões estei;linos. . Imagine-se agora 
a lavoura, do café extincta. . . De ÇJ_ue .outra fonte de producção. po-
deria o :Brazil tir_ar agora esses quarenta milhões esterlinos, que são 
quasi dous. terços do com que o . povo brazileiro paga capitaes e juTos 
que deve, e obtem as 0ousas mais in:dispens·aveis á sua vida, como. se-
j.a:m machinas que adquire, roupas que veste, alimentos e medica-
mentos que importa? 

V~-se ·que, . sob o p0r.ito de vist a das relações internacionaes do 
Bi'azil, no terreno economico, a SOTte da lavoura do café interessa 
por fó1·111a vital. tanto ao norte, como ao centro, como ao sul do nosso 
paiz. 1 

.Sob um ponto de vista mais estreito, qual o das relações economi-
cas do Estado <le S. Paulo, o maior productor de cafét com outros 
Esta.dos da Federação, é indiscutível que a. melho;ria da situação do 
café nos mercados ·d·o mundo r.eflecte-se vivamente sobre varios Esta-
dos irmãos . 

.Os bons preços do ·café habilitam o p-0vo paulist a a augmentar 
consideravelmente o consumo de mercadorias que elle importa µe ou-
tro·s Estados. Dos Esta·dos .do no1;te recebeu ~- Paulo, em 1914, só 
em assucar, mais de vinte e seis mil 0onto.s, .e só em algedão, mais de 
sete mil contos .. . Ao Rio Grande do -Sul, Paraná ·e Santa Ca.tharina, 
comprou S. Paulo, só .em ibanha., mais de qua.t.<H'.Ze mil. contos, sem 
faUar em outros generos, como xarque e cereaes, dalli recebidos em 
grande escala. De .Matto Grosso, 'Minas e G-0yaz, recebe S. Paulo 
annualmente, para seN consumo in.temo, cerca de <vinte mil contos 
de ga-do em pé. -

Em synthese, mais de cem mil contos do saldo do· seu commercío 
e:x,terior de · c.afé, S. Baulo despende nos demais Et1tados da União, 
para supprir seu consumo in,terno de artigos, que .0 Estado -nã0 produz 
em quantidades su:.fficientes. Desse facto p.óde-se be.m ccncluir quanto 
.a desorganização da lavoiUl'a do cadié .prejudfoaria -0s proprio·s Estados 
que o não produzem. 

F.elizmente par.a a Nação brazil.eira, as ar.duas . difficuldades. que 
essa cultura está atravessando são transitorias. 

A guenai européa está tran.sformando· completamente .as condi-
çõ.es ,<!lo café. Cerca de quinze milhões de comb.ateE.tes, aos quaes, por 
mr.dens miliitaree. est.á terminan.temente pa·-0hibid-0 o uso do vinho, o 
da cerveja e o ·de outras bebidas alcooEcas, e-stão fazendo uso do nosso 
café, ao qual se estão forçadam~mte viciando. Find,a amanhã a guer-
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ra, reentrarão estes homens, em sua grande maioria, para seus la.res, 
continuando e augmentando com a familia o uso de uma bebida que, 
pl'aticamente, terão reconhecido ·ser muito conveniente ·ao organismo 
humano. 

Assim, o consumo do café, que já é agora superior á sua p·ro-
ducção, ·deverá augmentar-se depois dia gilerra, occasionando segura 
alta de preçós. · . 

Especulado·res pecuniariamente poderosos _sabem disso melhor do 
que n6s, e muito naturalmente estão á espreita. de sua presa. Co-
nhecem as difficuldades financeiras em que estão atolados os nossos la-
vradores, e, prevalecendo-se dellas, ·esperam comprar a colheita do 
Brazil a resto de barato, para revenderem-n',a amanhã com beHos e in-
falliyeis lucros, como se o Brnzil fosse uma colonia <llelles, e, a de-
mais, colonia mal paga! 

Seria criminosa inercia não nos defendermos de ciladas desta 
ordem. . 

Nos Estados Unidos, não haveria receios da inei-cia governamen-
tal. Alli a política sempre seguida ·de defesa da p:rioduéção naci'onal 
não daria ensejo a botes deste jaez. 

N aque·lla Republica, ainda recentemente, o ministro do Thesou~ 
ro, estudando a ultima crise · agrícola que affectou aquelle· paiz, con-
venceu-se de ·que a causa principal desta era a transitoria fraqueza 
da posição financeira dos agricult01:es. Diante disso, reuniu elle em 
sua pr,esença numerosos banqueiros ·das ·regiões ag,ricolas em crise, e 
declarou-lhes que o governo ia depositar nos bancos interessados cento 
e cincoenta milhões de dollars (ou sejam perto de seis.centos mil con-
tos ao cambio de 12)' para que os banqueiros pudessem empl'estal-os a 
curtó p~·azo aos lavradores; e ·declarou-lhes ainda que, se mais fosse 
necessario, mais dinheiTo depositaria o Thesouro nos bancos para o 
mesmo fim. 

O empenho capital do governo norte-amel'icano é não permittir 
que jámais se encontre desorganizado o tr:abalh_o· eaonomico do p.aiz. 

Os result.ados dessa política são- conhecidos. Mas diante da con-
flagração européa elles rebrilham com mais intenso· fulgor; nos nove 
mezes termina.dos a 1 de .Abril ultimo, o exces8o da exportação ' sob:i:e 
a importação foi tal, que a nota de debito a pagar pela Europa aos 
Estados U' nid·os nesse _curto período foi de oitocentos e sete milhões de 
dollars, ou .sejam ao cambio de 12, tres milhões e duzentos e -cinco 
mil -contos ! ! ! · , 

A actual situação -do mercad~ de café se explana enÍ poucas pa-
lavras. 
. Já vimos que a pro~ucção . mundial é insufficiente para o con-

sumo; e que ha quinze annos os .stocks da mercadoria não têm descido 
em todo o mundo a algarismos tã-0 b~ixos como o de 30 de Junho ul-
timo. 

Essa situação commercial .apesar das grandes -difficuldades da 
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correspondencia telegraphica e da irregular navegação para a Eu-
ropa, estava, comtudo, permittindo o razoavel escoamento de toda a 
co~heita passada. O preço médio geral era de trinta e tres mil réis 
por sacca, até que, ha cerca de tres mezes atraz, o mercado soffreu 
um abalo tremendo: foi quando os alliados resolveram impedir com-
pletamente a entrada de café na Allemanha, Belgica, A.ustria e ·Tur-
quia, considerando-o cóntrabando de guerra. Para isso lançam mão 
de todos os mei•os, não só vedando a entrada do genero nesses paize•s, 
mas ta:mbem perturbando a navegação para os paizes scandinavos 
e difficultando o commercio da Hollanda, do Mediterr.aneo, etc. Sa-
be-se ·que ultimamente os alliados promoveram a creação do N eeder-
land Ov:er Sea Trwst, que ten:i por fim dosar os fornecimentos ao con-
sumo d·a HoUanda, em ordem a evitar que elles sejam exportados da 
Hollanda para a Belgica, Allemanha e Austria. 

Ora, os p_aizes assim bloqueados conMmem annualmente de quatro 
a cinco milhões -de saccas. 

E' evidente, portanto, a necessidade de evitar que venha ao mer-
cado, . emquanto durar a guerra, esse brutal peso morto de quatro a 
cinco mil.hões de saccas. Esta medida evitará uma offerta de deze-
nove milhões de saccas. (producção mundial ) a povos ( alliados e neu-
tros) que só consomem quinze milhões. 

Sem esta providencia, a posição é i·deal para os especuladol'es po-
derosos, que adquiririam nossa safra actual por preços qwe ningiwm 
pódJe . prever 1até onde irimm ba;i{))ar ! 

Ha annos o governo do Estado de S. Paulo entrou corajosamente 
no mercado de café, para evitar desastre aos productotes. 

A posição ·commercial <lo artigo era então diametralmente op-
posta á actual. Então, para um consumo mundial de cerca de qua-
torze milhões de ·saccas, havia offerta de vinte e um milhões, tDrnand@ 
necessaria a retirada de sete milhões, que se foram depois paulatina-
mente vendendo no.s subsequentes annos de menores colheitas. A ope-
raçào produziu os bons resultados conhecidos. · 

E' de rncord•ar-se que então o Estado de S. Paulo pediu e obteve 
o endosso da União para um emprestimo de quinze milhões esterlinos 
ao prazo de dez annos. S. Paufo liquidou esse compromisso em menos 
de meta de do prazo concedido : EM QUATRO ANNOS 'E OiITO MEZES A 
UNIÃO VIU SEU ENDOSSO EXTINCT@. 

Ora, quinze milhões de esterlinos, ao. cambio de 12, são trezentos 
mil contos. Quer dizer .que a operação a effectuar-se agor a é de me-
nos ·de metade ·do valor da operação passada. 

Esta se effectivou com exito em situação de pletho-ra de p1·odu-
cção, de excesso de sete milhões de saccas de offerta sob1·e o consumo. 
4- operaição de agorà se effectivará em situação inversa de insuffi -
ciencia da producção em frente do consumo. De seu exito não é licito 
duvidar. Ella tende apenas •a corrigir uma situação artificial de ephe-
mero excesso de offerta sobre a procura. 
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E' evidente ·que esta intervenção não deve -0ollimar exaggerada 
alta do genero. . Esta ]>Oderia ·prejudicar o futuro conimercial do ar-
tigo. Mas, a Commissão tem a segurança de que esse não é o. pro-
posito, n:em do GoveTno da União, nem do •oGverno do Estado de São 

. Paulo. Um e outro cogitam de defender apenas o preço lfiédio que 
o café -alcançara nos ultimos dous ·annos, anteriores á declaração de 
ser esse genero contrabando de guerra. 

Sobre os processos da intervenção, a .Conimissão julga · prnferivel 
deixar isso ao- prudente criterio do GoveTno. · 

AUXILIOS Á LAVOURA D© CAFÉ (*) 

Ha criticas contra o amparo a ·prestar-se ao café! Essas· criticas 
não são Tazoaveis. Grande numero de·llas se funda em antipathias 
gratuitais contra o Estado de S. Paulo. Deixo die lado, poT ora, a face 
moral, por assim cl.izer, dessa attitude dos criticos, pa;ra considerar 
sómente os lineamentos genuinamente economicos da questão, sob 
o ponto de vista dios interesses geraes da Nação. 

Antes de mais nada: a lavoura do -0afé não está exclusivamente 
nas mãos dos Paulistas. DentTo do proprio territorio de S. Paulo, 
pullulam fifüos dos outros Estados·, explorando honradamente esse 
ramo do tl·abalho nacional, já como proprietarios de fazendas, já como 
trabalh&dores rurae.s, uns e outros, remettendo para seus Estados de 
nascimei;ito, total ou parcialmente, os lucros auferidos. Oom este in-
tuito, chegam todos os annos a S. P ;au1o, na época das -0olheitas, levas 
d etrabalhaJorns braçaes ·de outros Esta.dos, até :da Bahia. O trabalho 
do café não é, pois, um trabalho exclusivamente paulista. E' tambem 
trabalho dos filhos dos. outros Estados: é trabalho nacional. 

Demais disso: - fóra de S. Pa:Ulo, produzem café Mias. Geraes, 
Paraná, RiO de Janeiro, Espirito Santo e Bahia. A exportação por 
Santos, chama:cl.•a paulista, é tambem mineira e paranáense. 

E' certo que o Estado de S. Paulo, é, dentre tod·os, o maior lJTO-
ductor. Mas, é tambem certo que, para os outros Estados tambem 
pToductores de café, guaTda.das todas as relatividades, a defesa do 
producto tem importaincia relevante e vital, par.a a situação economica 
e financeira de c&da um delles. 

P.or isso, embora Paulista, eu sinto que, defendendo me.elidas de 
auxilio 'ªº café, defendo interesses geraes; como representante de toda 
a N ação. E o que mais tranquilliza neste ponto a minha consciencia 

( •) Ta·echo do discurso do S.r. mnicin:arto ITuaga, em d€Wesa. d-o pr.oject-o. d!e 
emi-ssão _ 1·915. 
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é que a operação financeira para o amparo dessa producção economica, 
esteio principal da Nação toda, deveria de direito caber á União e 
vai pesar exclusivamente .sobre 0s hombros de S. Paulo, sem o menor 
risco, sem a merror co!l~s1ponsabilidade para os caféeiros, bem .como 
sem o menor risco, sem a menor coresponsabilidade para · a União, no 
possível insuccesso das oper.ações planejadas. 

Quanto a esta ultima, a saber, quanto á União, ha mais do que 
isso: ella auferirá sobre seu capital, a titulo de juros, lucros que, para 
S. Paulo, poderã0 talvez Tepresentar accrescimo de prejuízos. A ope-
ração é tã·o boa que. . . nenhum dos outros E·stados caféeiros, nem a 
propria União, a disputa para si, nem no todo _ nem em parte ! Oxalá 
outrem 'ª pretendesse nos mesmos termo.s e para o mesmo fim ... 
S. Paulo immeiliatamehte ·desistiria do negocio e ficaria eternamente 
grato a ·quem fizesse a defesa do café. 

Assim, estou livre de peias para entrar, sem constrangimento, 
no estud.o ec0nomico deste problema. Se tivesse a honra de ser filho 
e representante do Rio Grande do Sul ou de Pernambuco, por eNem-
plo, que não- exportam café, eu estaria nesta Oamara, na mesma po-
sição em que me acho, ao lado dos que querem o amparo do café, como 
estou ao ·lado dos que propugnam pela defesa da borracha. 

Qual é o manancial que supre do11s terços da agua com que o po'V'o 
brazileiTo mitiga sua sêde... de omo?. . . E' a lavoura do café. 
Qual 'é o reservatorio., o grande reservatorio central, incomparavel-
mente maior do que alguns outros ·pequenos. que supf)re desse liquido 
a todos os habitantes do Brasil, através das canalizações commeréiaes, 
que sã.o as letras de cambio? E' o me1·cado de Santos. Portanto, na 
segurança, na solidez, na plenitude desse grande reservatorio central, 
têm inteirese igual, tanto os ·que residem em seus arredores - e sã-o 
os paulistas - quanto os que vivem mais distantes - e são os habitan-
tes dos outros Estados. Bem igu·a1, não. A reducção no volume de.sse 
mànancial ~ a lav;oura do café - fria prejudicar muiti.ssimd mais 
os que .delle se acham distantes, do que os que delle são ribeirinhos. 

P.ara as neeessidades internas de S. Paulo, no pagamento de suas 
importações e de suas diviçl1as, o grande armazem de ouro, que é San-
tos, nos abastece com sobra, mesmo que o café se mantenha em baixas 
cotações. Basta recordar que, em 1914, S. Paulo importou 135. 247 
conto's, tendo exportado 386. 762 contos. 

Mas, .Santos tem de supprir recursos ouro a outras praças do Bra-
zil. Só para exemplificar, lembra.rei as necessi·dades de outros pon-
tos do paiz, em suas relações com o oommercio exterior: 

1914 

·Pernambuco ... " ......... . 
Rio Grande do Sul. ........ . 
Capital Federal .......... . 

Exportou 

20.593:751$000 
13.147:940$000 
95' 111 :181$000 

lmpiortoii 

45.1°'2:682$000 
49. 298 :240$000 

227.175:890$000 
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Não se comprehende, portanto, que seja olhada com olhos vesgos 
a defesa, por conta e risco ex0lusivos de S. P.aul!o, de interesses que 
são communs a todas as praÇ}as do Brazil, desde o· norte até o -sul diO! 
paiz. 

Talvez isso se explique pela supposição de estar contid'O no pro-
ject0 um acto de beneficericia do Thesouro Nacional em favor de São 
Paulo. Nada mais faiso do que isso. 

Não é que ao amor proprio paulista repugne receber- actos de be-
neficencia da União, ou ·de qualquer dos Estados. Não. Os paulistas. 
comprehendem bem que podem porventura se encontrar, por causa de 
epidemia, ou por ·qualquer outra cousa, em situação· de empobreci-
mento analoga á em que se encontra agora grande parte da região nor-
déste do Brazil; e .comprehendem bem que, ,dada essa hypothese, é tão 
nobre receberem-se, quanto é nobre prodigalizarem-se actos de be'Qefi-
cencia entre Estados irmãos. 

Mas no caso presente não se trata de beneficencia uenhuma a São 
Pau~o. Trata-se. ·de uma operação financeira, qu-e tr,a,, vantagens 1·e-
ciprocas ao Esba8Jo e á União. De outra feita, S . Pau1·o levantou na 
Europa ,operação semelhante : e é bem claro que os banqueiros euro-
peus não fizeram essa operação para beneficiar S. Paulo. Trata-se 
de um emprestim;o a tiitulo oneroso, a:o Estado die S. 'P1aulo, afim de 
·quê este acuda, não e:xclusivamente ao lavrador paulistl')., afazendado 
dentro do territo:rio do Estado, mas aos lavradores de café de todos 
os Estados brazileiros, productores desta mercadoria. Não precisa de 
demonstração o facto. de que a def~sa do.s preços ·em 'uma das praçàs 
do paiz, importa em sua defesa simultanea em to·das as demais praças, 
ex-vi da trivial soEdariedade dos mercados. 

Esta funcção de defesa da producçã-0 nacional deveria e deve, sen-
satamente, paternalmente, economicamente, politicamente, ser exerci-
tada pela União, que aliás assim já procedeu em relação á borracha. 
Os riscos e perigos da operação deveriam caber á União, a cujo cargo 
está 1a defesa de interess.es que não são só de um Estado, mas de toda 
a Nação. 

E:q.tretanto, S. Paulo assume sósinho os compromissos todos 
dessa defesa. Oomo serviço patriotico, só elogios esse. Estado me-
rece. Mas, como operação interesseira ou lucrativa, ella é tão boa que 

. nem a União, nem nenhum do:. Esta.dos a quer para si. Esta é a ver-
dade! 

Passemos a outro ponto. 
Nesta questão ha um aspecto a ser ·con~iderado: o das nossas re--

lações internacionaes, do ponto de vista commercial. Poderia o am-
paro á producção do café suscitar queixas contra nós da parte do.s po-
vos consumidores desta mercadoria? Não. . Os poderes publicos dó 
Brazil não vão agir, Tesvala11'do para caprichosa especulação; não 
pen.s.am em prevalece1·-se da situação anonnal do coinmercio do mundo 
para imporem aos consumidores extrangeiros, Texames, filhos de ambi-
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ção desregrada. Não. Os poderes publicos, ao contrario, entendem 
defendtir os productores de vexames que a especulação illegitima, 
aproveitando-se de me·didas ·da guerra, lhes quer assacar. Ninguem 
pensa .c:1anão em defender o custo da producção. Está no inte-
resse real e intelligente dos proprios consumidores extr.angeiros 
que as lavouras de café sejam mantidas e até augmentadas. O aban-
dono dellas, no todo ou em parte, P'efo desalento· dos qu;e não 
tirarem da mercadoria o custo de sua ·producção, seria a brnve termo 
a reducção das colheitas com consi·deravd e duwdoura alta de prnços. 

O nobre Deputado por Sergipe critica o projecto por não detalhar o modo pratico pelo qual deve ser feita a defesa do café, tendo o pa...1 
recer declarado que ficaria isso ao prudente •arbítrio do Governo. 
A extranheza não é razoavel. Ao contrario: seria um erro predetermi-
nar em lei, normas rígidas dentro <las quaes devesse o Executivo agir, 
no arranjo de operações commei:ciaes, cujo desdobramento está natu-
ralmente dependendo das circumstancias, que de momento se offere-
cem, emergentes' ·C\e m:ultiplas e inesperadas occurrencias nos varios 
mercados do mnndo. 

Em regra, estas intervenções se operam por um destes tres modos 
ou por combinação destes tres modos: a) pela e11trada <lirecta nos mer-
cados; b) pela warrantagem; e) pela organização da cooperação en-
tre pro.ductores, na regularização da offerta e na determinação dos 
preços. Ca·da um destes processos tem suas minudencias particulares. 
Parallefamente a .cada um .delles, como operações antes commerciaes do 
que óutra cousa, deve acompanhal-as o .segredo commercial, sempre que 
ellas não sejam maneja.das por ingenuos. P.or estas razões, o projecto 
deixa essa parte confia:da ao prudente arbítrio do Governo. 

Leis da natureza desta, que estamos votando, são sempre, por 
forÇa das cousas, leis de confiança do Governo. O Poder Legislativo, 
traça apenas linhas geraes: - o detalhe pratico não lhe >pôde caber. 
O Governo pôde, é certo, abu;sar. Mas, não ha sensatamente outro 
meio de agir fructiferamente. E' a contingencia fatal dp.s cousas hu-
manas. Se a O amara não tem essa ·confiança no Governo; . deve votar 
contra ·o projecto. Não ha. outra .cousa a fazer em assumpto desta par-
ticular natureza. · . · 1'1 ''"·'. t;•, ;:<' !'íl 

Garantias da operação - Ha um ponto sobre o · qual no·ssa dis-
cussão deve ser ampla. E' o de saber se o E·stadó de S. Paulo está em· 
condições de poder realizar uma operação desta 01·dem, offerecendo 
bases que isentem. a União de quaiquer_ prejuízo. A Commissão de Fi-
nanças, bem como a representação de S. Paulo, 'empenham-se em que 
este ponto seja muito bem esclarecido aos olhos da N•ação. 

iPara a consecução deste objectivo, vou dar informações á Ca-
mara dos Srs. Deputados. · 

'Ü Estado ·de S. Paulo semp1·e teve e continúa a ter em dia o ser-
viço norrn:al de sua divida externa. Os juros de suas apolices de divida 
inteTna continuam pontualmente pagos, mantendo-se n a p1~.aÇa cota-
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ções inveja-veis para estes titulos, não obstante as asperezas da crise 
actual. O funccionalismo public~ · recebe seus vencimentos a tempo 
e a hora. As obras publicas estão sendo pagas de accôrclo com os re-
spectivos contratos. 

A contabilidade do Thesouro, rigorosamente em dia, póde se-r 
igualada, mas não excedida, por qualquer das nações mais cultas do 
mundo. O inventario geral d:os proprios estadoaes está cuidadosa-
mente levantad·o, verificando-se que o valor delles se eleva a 1·éis 
255 .263 :208$, sendo elles consistentes principa.Jmente em obras de de-
fesa sanitaria e em edificios especiaes paTa o serviço da Instrucção 
Publi.ca e para a Administração e Justiça. 

Qual é a divida de S. Paulo? 
Fallemos primeiro de sua divida externa. 
S. Paulo contrahio os seguintes emprestimos externos: 

The British Bank of South America ... .. .. . .. ... . 
Louis.. Cohen & Sons .... , .. . .. . .. . . .. .... .... ... . 
London and Br-azilian Bank . . .. ......... . ...... . 
Dresd:her Bank de Berlim ..... . ... ..... ....... : . 
Sorocabana Railway •. ....... ... ........ ....... 
Emprestimo Federal . . . . ..................... . 
J. Hemy 1Schroeder & O ..... .... ...... .. . ..... . . 
J. Henry Schroeder & O ...... . .. ...... ... .... .. . 

Libras 
138. 600-0-0 
385. 000-0-0 
822. 7 40-0·-0 

3.513.800-12-6 
. 1. 9 61. 210-9-5 
2 .157. 359-0-0 
7 .150. 000~0-0 
4. 200 . 000-0-0 

20.328.710-1-11 

'Üs dous ultimos efuprestimos (J. Henry Schroeder & O.) na im-
portancia de ;E 11. 356. 000 são restos dos compTomissos da valorização 
do · café! •Podem ser considerados virtua:lmente liquidados. A liqui-
ttação terminal depende de contas de vendas de café, as quaes o The-
souro <10 E.stad.o ainda não .recebeu. A vencl>a do "stock" de H&m-
burgo, 1.200.000 sacca.s, já foi' feita, B a do de Anvers, 717. 931 saccas, 
está em negociações. Rêstará a do "stock" do Havre, onde ainda 
existem 1.216. 585 saccas. Pela situação commercial do café, a liqui-
dação final dessas contas de vendas vai ultrapassar onze milhões. ester-
linos. As remessas da sobretax~L ouro em poder dos banqueiros do 
Estado em Londrns :ascendem a oerca de ;E 1. 500. 000. Quer dizer: -
a liquid•ação final deixará saldo liquido em favor do Estado. 

O nobre Deputado por Sergipe revelou apprehensões de que não 
nos possa ser remettida de Berlim a qua1itia sunerior a ;E 7. 000. 000, 
producto da venda do "stock" de Hamhurgo. Mas essa quantia nã.o 
1J10S seTia jámais femettida. O café vendido estava dado em garantia 
do nosso emprestimo. O producto da venda tem destino contratu al 
Cei·to: - é para pagamento dos portadores dos titulas pau·listas do re-
spectivo empl'estimo. Estes pol'tadores eão europeus, são na grande 
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maioria france.w'S e ingleoos. O Esta·do· de São Paulo não faz que-
stão de que esse dinheiro lhe \Seja remettido. Empenha-se apenas 
pela distribuição desse capital aos . portadores de seus titulos, 
para effectivo resgate do emprestimo. Acontece, porém, que, em-
quanto durar a guerra, os paizes inimigos não toleram reciprocas 
remessas de .dinheiro, para subditos de uns e de outros. E', pois, muito 
prnvavel que tenhamos que esperar pelo tratado da paz, para resgatar-
mos nossos titulas. Até lá, a responsabilidade pela segurança do de-
posito, cabe ao Goven10 Allemão, de cuja honorabilidade não é licito 
duvidar, desde que este Governo nos impeça a retirada do dinheiro 'do 
territorio allemão. Entretanto, o Ministro do Exterior do Brazil está 
em negociações bem encaminhadas para acautelarem-se ·devidamente 
os interesses em jogo. A liquidação dos dous ultimas emprnstimos ci-
tado.s reduz a divida externa do Estado a ;E 11.136.069. 

Mas, é preciso considerar que nesse algarismo estão comprehendi-
dos os emprestimos Dresdner Bank e .Sorocabana Railway, na impor-
tancia de ;E 5 .475. 010-01-11, com serviço a cargo ·da Estrada <le Ferro 
Sorocabana, uma das melhores emprezas do Brazil, e do mundo, cuja 
prosperidade é cada vez maior e cuja renda tem sido muito excedente 
ao serviço desses eniprestimo.s, para os quaes não é necessal'Ío sahir di-
nhefro do Thesouro do Estado. 

Dessa arte, resgatados os emprestimos da valorização, são os se-
guintes os emprestimos externos, cujo serviço pesará sobre o Thesouro 
do Estad-0: ' 

The fü·itish Bank of South .AmeTica ................ . 
Louis Cohen & Sons .............................. . 
London and Brazilian Bank ....................... . 
Emprestimo Fed.twal ............................. . 

Libras 
138.600 
385.000 
822.740 

2.157.359 

' .3.503.699 

cujo serviço annua1 é feito com ~ 210. 000, quantia correspondente ao 
ca:mbio de 12, a réis 4. 200 :000$, apenas. 

A divida interna ·do Estado fun·dada e fluctua;nte é de 110. 000 
contos, cujo serviqo <leve importar em cerca de 8. 000 contos annuaes. 
Donde: - o serviço annual de divida interna e externa deverá ser de 
12. 200 :000$000. 

A renda do Estado tem duas rubricas - papel e ouro. A ren'aa 
papel anecadada em 1914, foi de 65. 71l :403$, ie a renda ouro foi de 
francos - 40. 209. 72 6. Reduzindo a renda ouro a papel, ao cambio 
de 12, teremos que ella corresponde a réis 3l. 930 :522$000. 

Filita a ad'dição, enconhamos ter sido a totalida:de da renda an-
nual em papel-moeda igual a 97. 641 :925$000. 
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1Se estas considerações financeiras não permittissem uma opera-
cão a descoberto de trezentos mil contos - então melhor valeria não 
trabalhar. 

P .ois apezar dessa esplendida situação de credito, o Estado de São 
Paulo não cogitou em frente da União dt- um&. operação a descoberto, 
isto é, baseada no &eü credito puro e simp1es. Ü& recurso·s que a União 
fornecer, em consequencia do projecto em debate, serão garantidos: -
a) pela responsabilidade plena do Thesouro do Estado ; b) pela renda 
ouro da sobretaxa do café, assim ·que ella em parte ou no todo estive:r 
desembaraçada pela referida liquidação; e) por caução do café prom-
pto para embarque, quier dizer, valor ouro em qualquer mercado d:o 
mundo. 

. Creio que não precizo dizer mai& sobre este ponto . 

FIM 

" 
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