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Projecto n.º 139. · 

Em 3 e 4 de Maio são lidas mensagens. Em 9 de Julho é lida 
outra mensagém. Em 16 de Agosto é publicado o parecer da Commissão 
de Finanças . com votos em separado dos Srs. Serzedello Correia e Paula 
Ramos . Em 20 entra o projecfo em 2.ª discussão. Fala o Sr. Wenceslau 
Escobar. Em 22 fala o ,Sr. Altino Arantes. Em 24 falqm os ·srs. Affonso 
Costa e Barbosa Lima. Em 25 fala o Sr. Barbosa Lima. Em 28 fala o 
Sr. Alcindo Guanabara. Em 30 fala o Sr. Serzedello Correia. Em 31 fiala 
o' Sr. Pauta Ramos . E' lida uma emenda do Sr. B. Lima. Em 1.0 de Setem-
bro fala o Sr . Davi.d Campista. E' lida uma emenda do Sr. Barros Franco. 
Em 3 falam os Srs. Paulino de Souza e Adolpho Gordo. E' lida uma emenda 
do Sr. B. Lima. Em 4 é encerrada a discussão do artigo 1.0 e suc.cessiva-
menie a dos demais artigos. São lidas duas emendas do Sr . B. Lima. Em 
10 é publicado o parecer sobre as emendas sob n.0 139 A. Em 13 entra o 

·parecer em discussão unica depois de explicações do Sr. Presidente e do . 
Sr. David Campista. Falam os Srs. Serzedello Correia e f!avid Campista. 
E' encerrada a discussão. Em 14 é aprovado em votação nominal, com 
emendas o arbigo I. 0 por 118 votos contra 17 .. São aprovados com emendas 
os artigos: Em 17 é publicada redação para 3.ª discussão sob ·n. 0 139 B. 
Em 19 entra o projeclo em 3.ª discussão. Fala o Sr. Rodolpho Paixão que 
apresenta emenda. Em 20 fala o Sr. Alberto Sarmento que apresenta 
emenda. Em 21 fala o Sr. Galeão Carvalhal. Em 22 fala o Sr. Affonso 
Costa. E' lida uma emenda do Sr. B. Lima. Em 24 falam os Srs . Rodrigue~ 
Peixoto (que apresenta substitutivo) e Arthur Orlando. E' lida uma emenda 
da Commissão de Finanças. Em 25 falam os Srs. Arthur Orlando e AÍcindo 
Guanabara. E' lida uma emenda do Sr. B . Lima. Em 26 falam os Srs. Serze-
dello Correia e Barbosa Lima. E' encerrada a ,discussão. Em 1.0 de Outubro 
é publicado o parecer sobre as emendas em 3.ª disc. sob. n. 139 C. Em 4 entra 
em discussão unica o parecer. Falam os Srs. Antunes Maciel e. Barbosa 
Lima. Em 5 falam os . Srs. Barros Franco e David Campista. -E' encerrada 
a ·discussão. Em 8 é o projeclo aprovado em 3.ª disc. com emendas. Em 9 é 
publicada a redação final. sob n. 139 D. Em 10 é aprovada a redação final. 
O projeclo é enviado co Senado. 





GAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 3 DE MAIO 

(Trecho da mensagem de abertura). 

E' nm desacerto pensar que a lavoura do paiz não póde prosperar 
sem cambio baixo e uma corrente se tem formado em favor da foléa de 

uma taxa que a beneficie. As estatísticas demons-
Mensa:gem, tram, ao contrario, que, com taxas melhores do 

que as actuaes, os preços do café teem tido alter-
nativas de alta e de. baixa, mas a lavoura tem vívido e prosperado, 

O regimen do papel-moeda de curso forçado é que anima esses 
de,svíos da sã doutrina. O bom cambio é um signal de credito, de bem 
estar e prosperidade, e todo o esforço do governo tem consistido em 
elevalLo, activando as forças productoras do paiz e promovendo o d,esen-
volvimento de sua riqueza . Não será prudente abandonar essa ten-
dencia, nem perturbar um trabalho que se firma em methodos finan-
ceims já consagrados como os unícos capazes de preparar, sem abalos 
ou desconfianças, uma situação que seja propicia á conversão da moeda. 

Os paizes, que adoptaram a fixação de um cambio para uso de 
suas finanças, fizeram-no como preliminar logíco 'para a quebra do 
padrão. Ainda assim, em um clelles onde a reforma tem conseguido 
impressionar o espirito dos nossos lavradores, annos de inercia d~cor
reram sem que aquella providencia exercesse na economia nacionaJ 
influencia alguma; e só quando a producção avolumou-se e os preços, 
por causas extraordinarias e algumas imprevistas, subiram, foi que a 
situação economica se desenhou prospera, sem que essa prosperidade 
possa, portanto, ser attribuida exclusivamente áquelle faetor. Aliás, 
nada tem a valodzação do café com a questãp monetaria, oomo tão 
criteriosamente affirmou a respeítavel Associação Gommercial desta 
cidade e tive, eu mesmo, occasião de ponderar, com lealdade, todas 
as vezes que era chamado a pronunciar-me sobre o grande empenho 
da lavoura. 

A recomtituição financeira do paiz tem sido, ha muitos annos, o 
mais serio objectivo do seu Governo. Dar valor á moeda e eleval-o gra-
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dualmente é a formula invariavel de que todos ~os temos servido par~ 
áccentuar, com a sinceridade dos -nossos intuitos, ó compromisso de· 
realizal-a; e esforços, poderosos e insistentes, teem convergido com 
louvavel uniformidade para esse fim. A cobrança de direitos em <Juro, 
os fundos de garantia e de resgate funccfonando com regularidade, e 
um trabalho incessante em favor do desenvolvimento econo'mico do 
paiz teem tido como · consequencia muito lisonjeira o renascimento do 
.nosso credito. Os titulos de divida, externa e interna, apresentam altas 
cotações e o cambio, apezar de estarmos atravessando um periodo de 
exportação· fraca e quas_i nulla, e estarem os mercados sob a pressão 
de desconfianças, creadas pelo receio de diminuição do valor da moe'da 
para ser elevado, por es~e meio, o dos productos nacionaes, man-
teem-se em taxas regulares. 

Em toda a parte·, sabeis .melhor do que. eu, o problema da moeda 
é encarado como o de mais delicado funccionamento nos apparclhos 
da grande machina administrativa e o padrã0 legal, uma vez estabe-
lecido, só se altera si começa a faltar confiança nos recursos do paiz. 
Não é, felizmente, a nossa situação e tudo está nos indicando que po- ·-
demos e devemos perseverar na execução dos planos iniciados por meus 
antecessores, com vantagem para o credito publico e tendentes á valo-
rização da moeda . 

Seria um erro recuar, como será obra de patriotismo afastar de 
vossas deliberações a idéa de q~ebra do padrão monetario e a de fixação 
do cambio, que contrariam pr~>fundamente aquelles planos, com tanto 
exito, experimentados. 

O systema politico, que adaptamos, instituiu uma dupla orga-
nização, federal e local, com poderes distinctos e _funcções bem dis-
criminadas. Gyrando em espheira propria, sem uma perfeita har:monia 
entre ambas, não poderá se fortalecer a unidade nacional. Não deve 
a União embaraçar a vida dos Estados, nem estes entorpecei-a em seus 
movimentos. 

Havemos caminhado com V8rntagcm no bom t.erreno. Anteriormente 
á reforma eleitoral, que consagrrou a unidade do alistamento, v.otastes 
a lei que regulo·u os impostos inter-estadoaes, afastando . assim o mais 
perigoso elemento de conflictos na ordem commercial ou economica. 
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SESSÃO , DE 4 DE MAIO ' 

Srs. Mem.bros do Congresso Nacional. - Tenho a honra de sub-
metter á vossa autoridade, nos termos do art. 48, n. 16 da Constituição 

Federal, os originaes da acta da reunião dos Pre-
Mensagem. sidentes' dos Estados de S. :8aulo, Minas Geraes e 

R:io de Janeiro, havida na cidade de Tsi.ubaté em 
25 de f(lvereiro do corrent~ armo, e de um convenio que ajustaram no 
dia seguinte par<t o fim de valorizar o café, regular o seu commercio, 
prO:mover o augmento do seu consumo e a creação da Caixa de Con-
versã.o, fixando o valor da moedá. Esses documentos são acompa-
nhados da cópia',de um officio do presidente de São Paulo, remettendo-os 
e da resposta que lhe dei. 

Rio de Ja:o.eiro, 3 de maio de 1905. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES . 
' 

Cópia. - Palacio do G@v3rno do Estado de São Paulo .. - Gabi,. 
, nete do Presidente / - S. Paulo, 2 de março de 1906. - Exm. Sr, Pre-

sidente da Republica : - Rio de Janeiro. Tendo os Estados do Rio d,e 
Janeiro, Minas .Geraes' e S. Paulo celebrado o convenio par-a o fim de 
valor.izar o café, regular1 o seu commercio e promover .o augrrrento do 
.seu consumo, como presidente da copvenção em que isto foi delibe-
rado, tenho a honra de submetter a V. Ex. o .original do conv:enio, 
para o qual solicito a competente a.pprovação na fórma da alinea 16." 
do art. 48 da Constituição Federal. Da -referida reunião lavrou-se a 
acta junta em original, da qual consta a idéa adoptada pelos Presidentes 
dos tres Estados para· a solução da questão monetaria entre nós, me-
dida q1rn .foi julgada da maior urgencia e que por isso reclama de V. 
~x., n a fórma do n. 10 do art. 48 da .Constituição Federal, a convo-
cação extraordinaria do Congresso Federal para a votação das leis ne-
cessarias. Aproveito a o.pportunidade para apresentar a V. Ex. os pro-
testos da mais alta estima e subida consideração. - Jorge Tibiriça. 

E' cópia conforme o original. Secretaria da Presidencia da Repu-
blica dos Estados Unidos do Brazil, Rio de Janeiro, 3 de maio de 1906. 
- O official de galDinete, Carlos Olyntho Braga. 

Cópia. - Gabinete do Presidente da Republica. - Rio de Janeiro, 
l~ de ,março de 1906. - E i m. Sr. Dr. Pr~sidente do Estadq.1 - Com 
o officio de 2 do corrente mez, communicando-me que ,os Estados do 
Rio de Janeiro, Minas e S. Paulo haviam .celebrado o con:venio para 
o fim de valorizar o café, regular o seu commercio e promover o aug-
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mento do seu con~umo, na qualidade de presidente da convenção, em 
que isso foi deliberado, submetteu V. Ex. á minha approvação o ori-
ginal do accôrdo, nos termos do art. 48,-alínea 16.ª da Constituição Fe-
deral, accrescentando que, da reunião havida para aquelle convenio, 
se lavro"u uma acta, que me foi tambem remettida em original, da qual 
consta a idéa adoptada pelos presidentes dos tres Estados_ para a so-
lução da questão monetaria entre nós, medida que foi julgada da maior 
urgencia e que por isso reclama, na fórma do n. 10 do art. 48 da Cons-
tituição, a convocação extraordínaria do Congresso -Federal para a 
votação das leis necessarias. Tendo sido ajustado no art. 8.0 do con-
venio que, para a sua execução, um dos Estados, o de S. Paulo, pro-
moverá as operações de credito necessarias até o capital de 15 milhões 
esterlinos para ser applicado como lastro de uma caixa de emissão e 
conversão, que fora creada pelÓ Congresso Nacional para a fixação do 
valor da moeda, e ainda que o producto da emissão sobre esse lastro 
será empregado na regularização do commercio do café e sua valori-
zação, sem prejuízo de outras dotações para fins creados em lei desap-
pareceu do mesmo convenio a sua féiçã.o regional. Em taes. condições 
submettel-o-hei opportunamente á al!ltoridade do Congresso Nacional, 
nos termos do art. 48, n. 16, da Constituição. Gyrando o systema do 
convenio, em sua quasi generalidade, em torno de disposições daquelle 
artigo ou_ dellas dependendo, ha, entretanto, providencias, ·como as : 
que se referem á propaganda1 e beneficio do café, á organização de seus 
typos commerciaes, á não . e,xportação das qualidades inferiores e ao 
desenvolvimento do consumo, que cabem, por sua natureza, nas attri-
buições dos poderes publicos dos Estados e que podem ter immediata 
execução. Quanto á idéa qu~ foi suggerida, de uma convocação extra-
ordinaria do Congresso para toma,r conhecimento do convenio, cabe-me 
declarar a V. Ex. que tenho muito pezar de não consideral-a acceitJl"' 
vel, attenta á i:rp.minencia dp. época legal de sua reunião ordinaria e 
á circumstaneia de estar o p:!fÍZ preoccupado ainda com os ultimos tra-
balhos de apuração. da eleição para Presidente e Vice-Presidente da 
Republica e Deputados e Se;nadores á · proxima legislatura. Apresento 
a V. Ex. as seguranças do meu apreço e elevada consideração. - Fran:. 
cisco de Paula Rodrigues Alv1es. - A S. Ex. o Sr. Dr . .Jorge Tibiriçá, 
presidente do Estado de S. Paulo. 

E' cópia conforme o ori~inal. Secretaria da Prasidencia da Repu-
blica dos Estados Unidos da ~3razil, Rio de Janeiro, 3 de maio de 1906. 
- O official de gabinete, Garfos· Olynlho Braga. 

. Aos vin~e e cinco dias 1? mez de fever -~iro de mil novecentos e 
seis, nesta cidade de Taubate, Estado de S. Paulo, na casa numero 
quatqrze da rua Visconde do Rio Branco, presentes os Exms. Srs. Drs. 1 

Jorge Tibiriçá, Nilo Peçanha ~ Francisco Antonio de Salles, presiqentes 
dos Estados de S. Paulo, Rio de Janeiro e Minas Geraes, pelo primeiro, 
por accôrdo dos dous outros, fºi assumida a pr~sidencia. 

O Exm. Sr: Dr. Joaquim Tibiriçá, d ~pois de agradecer a presença 

" 
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dos illustres presidentes dô Rio e Minas; -declarou que a reumao con-
vocada pelo Dr. Nilo Peçanha tinha por fim proporcionar aos tres E.sta-
dos opportunidade de se entenderem directamente por seus presidentes, . 
sobre a valorização d© café e outras medidas dé alto alcance economico . 

Estabelecida a discussão, ficou res,olvido que, os presidentes dos 
tres Estados .se dirigissem ao 'Exm. Sr. Presidente da Republica pe-
dindo á convocação do ·Congresso Nacional, em sessão extraordinaria 
e urgente, para à decretação de uma lei creando um apparelho cujo fim 
seja a emissão de moeda papel conversível em ouro a uma taxa pre-
fixada . . · 

Esse· apparelho que se denominará « Caixa de Conversão ))' terá 
como lastro para a emissão a importancia do emprestimo, que fôr con-
tractado pelos Estados com o endosso da União. Passando-se ao exame 
das hases do convenio organizadas pelos representantes dos tres Es- , 
tados para valorização , do café, foi o mesmo convenio approvado com 
a seguinte redacÇão : · , 

« Convenio entre os Estados do Rio de Janeiro, Minas Geraes e 
S. Paulo para o fim de valorizar o café, regular · o seu commercio, pro-
mover o augmento do seu consumo e a creação da cc Caixa de Conver-
são ))' fixando o valor da ,moeda : , 

Art. 1,.0 Durante o prazo que fôr conveniente, os Estados con-
tractantes obrigam-se a manter :nos mercados nacionaes o preço mi-
n,imo de cincoenta e cinco a sessenta e ciRco francos, em· o'urq ou moeda 
corrente do paiz ao cambio do dia, por sacca de 60 kilos de café, typo 
7 americano, no primeiro anno; este preço mínimo poderá ser poste-
riormente elevado até o ~aximo de setenta francos, conforme a con-
veniencia do mercado. Para as qualidades .superiores, segundo a mesma 
classificação americana, os preços indicados serão augmentados pro-
porcionalmente nos mesmos períodos. Art. 2.0 Os governos contrac-
tantes, por meio de medidas adequaclas, procurarão difficultar a expor-
tação parn o estrangeiro dos cafés inferio·res ao typo sete e favorecer, 
no que fôr possível, o desenvglvimento do seu consumo no paiz. Artigo 
terceiro. - Os Estadoa contractantes obrigam-se a organizar e manter 
um serviço regular e permanente de propaganda do café com o fim 
de augmentar o seu consumo,· quer pelo desenvolvimento dos actuaes 
mercatj.os, quer pela abertura e conquista . de novos, quer pela defesa 
contra as fraudes e falsificações. Artigo quarto. - Os governoa con-
tractantes, quando fôr julgado opportuno, estabelecerão os typos na-
cionaes ·de café, promovendo a creação de Bolsas ou Gamaras Syndi-
caes para o seu commercio; de accôrdo com os novos typos serão, então, 
fixados os preços a que se refere o artigo primeiro. Artigo quinto. -
Aos productores de café serão facultados os mei-os de melhorar as qua-
lidades do producto pelo rebeneficio. Artigo sexto. - Os governos con-
tractantes ·obrigam-se a crear uma sobretaxa de tres francos, sujeita 
ao augmento ou diminuição, por sacca d e café que for exportada por 
qualquer dos seus Estados e bem assim a manter as leis que nelles dif-
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ficultam por impostos sufficientemente elevados o augmento das áreas 
dos terrenos cultivados com café nos seus territorios pelo · prazo de dous 
annos, que poderá ser prorogad·o por mutuo accôrdo. Artigo setimo. -
O producto da sobretaxa, de que trata o artigo anterior, pago no acto 
da exportação, será arrecadado pela União e destinado ao pagamento· 
dos juros e amortização dos capitaes necessarios á execpção deste con-
venio, sendo os saldos restantes appliçados ao custeio das despezas re-
clamadas pelos serviços do mesmo, começando-se a cobranga da sobre-
taxa depois de verificado o disposto no artigo oitavo. Artigo oitavo. -
Para a execução deste convenio fica o Estado de São Paulo, desde já, 
autorizado a promover dentro ou fóra do paiz, com a garantia da sobre-
taxa de tres francos, de que trata o artigo sexto, e com a responsa-
bilidade solidaria dos tres Estados, as operações de credito necessarias 
até o capital de quinze milhões de libras esterlinas, o qual será appli-
cado como lastro para a Caixa de Emissão, ouro, e Conversão, que foi 
creada pelo Congresso Nacional para a fixação do valor da moeda; Pa-
ragrapho primeiro. - O producto da emissão sobre esse lastro será . 
applicado, nos termos deste convenio, na regularização do com:rnercio 
de café e sua valorisação, sem prejuízo para a « Caixa de Conversão n 
de outras dotações para fins creados em lei. Paragràpho segundo. -
ó Estado de S. Paulo, antes de ultimar as operações de credito acima . 
indicadas, submetterá as suas condições e clausulas . ao conhecimento 
e approvação da União e dos 1outros Estados contractantes. Paragra-
pho terceiro. Caso se torpe nece1;sario o endosso ou fiança da União para 
as operações de credito, serão observadas as disposições do artigo se-· 
gundo, n. 10 da lei numero rriil quatrocentos e cincoentá e dous, de 
trinta de dezembro de mil noveicentos e cinco. Artigo nono. - A orga-
nização e direcção de todos os serviços de que trata este convenio serão 
confiadas a uma Commissão de tres membros, nomeados um por cada 
Estado, sob a presidencia de ,um quarto membro, apenas com voto 
de desempate e escolhido pelqs tres Estados. , Paragrapho unico. -
Cada director terá urn supple~üe de nomeação igua.lmente, dos res- · 
pectivos Estados, que o substituirá em seus impedimentos. Artigo de-
cimo. - A Commissão de que trata o artigo antecedente creará todos · 
os serviços e nomeará todo o pessoal necessario á execução do con-
venio, podendo .. confiar em parte a sua execução a alguma associação 
ou empreza nacional, sob sua ;immediata fiscalização, tudo na fórma 
do regulamento. Artigo deeimo primeiro. A séde da Commissão direc-
tora será a cidade de S. Paulo. Artigo decimo segundo. - Para a exe-
cução dos serviços deste conv:einio a Commissão .organizará o neces- ' 
sario regulamento, que será sµbmettido á approvação dos Estados 
contractantes, os quaes, no prazp de quinze dias, se pronunciarão sobre 
o mesmo, sob pena de considerF-se approvado por aquelle que o não 
fizer. Artigo decimo terceiro. -- Os encargos e vantagens resultantes 
deste convenio serão partilhadoí; entre os Estados co11tractantes, · pro-
porcionalmente á quota ' de arr~cadação da . sobretaxa com que cada, 
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um concorrer _pela fórrha estabeJecida no regulamento. ·Artigo decimo 
quarto. _:_ Os Estados contractantes reconhecem e acceitam o Presi-
dente da Republica como arbitro em qualquer questão que entre os 
mesmos se possa susdtar da execução do presente convenio. Artigo 
decimo quinto. - O presente convenio vigorará desde a data da sua· . 
approvação pelo Presidente da Republica, nos termos do numero de-
zeseis do artigo quarenta e oito da Constituição Federal. )) .Estiveram 
presentes á reunião, que terminou ás quatr0 horas da madrugada,, do 
dia vinte . e seis, como .delegados do presidente de São Paulo, os doú-
tores Antonio Candido Rodrigues e Olavo Egydio de Souza Aranha; 
como delegados do presidente de· Minas Geraes, os doutores João _ Au-
gusto Rodrigues Caldas e José .Monteiro Ribeiro Junqueira e como 
delegado do presidente do Rio de Janeiro, o ' doutor José de Barros 
Fran.co Junior, bem cÓmo o doutor Manoel Joaquim de Albuqµerque 
Lins, secretario da Fazenda' do Estado de S. Paulo, e~ o doutor Au- · 
gusto Ferreira Ramos, tomando todos parte na discussão. Approvado 
o com:-enio, na fórma supra, resolveram os presidentes dos tres Estados 
designar o dia de hoje, 26, para a assignatura do mesmo no Paço M,u-
nicipal desta cidade de Taubaté. O que de tudo para constar manda-
ram lavrar esta acta que, lida e achada conforme, é approvada e por 
tod0s· assignada. ·Eu, José Jorge Marcondes Machado, offioial de gabi-
nete da Secretaria da Fazenda do Estado de S. Paulo, servindo de secre--
tario, a subscrevo. - José Jorge Marcondes Mac;had·o. - Jorge Tibi:., 
riçá. - Nilo Peçanha. - Francisco Antonio. de Salles. - M. J. Albu-
querque Lins. · - A. Candido Rodrigues . - Olavo Egydio de Souza 
Aranha. - José Monteiro Ribeiro Junqueira. --'- João Augusto Rodri-
gues Caldas. - José de Barros Franco Junior. ·-:- AUgusto Ramos. 

Convenio entre os Estados do Rio de Janeiro, Minas Geraes e S. Paulo, 
para o fim de valorizar o café, regular o seu commercio, promover 
o augmento do seu consumo e a creação da Caixa de Conversão, fixando 
o valor da moeda : · 
Art. 1. - Durante o prazo que for conveniente, os Estados con-

tractantes obrigam-se a :\'fianter, nos mercados nacionaes, o preço mi-

Convenio de 
Taubaté. 

nimo de 55 a 65 frs. ém ouro, em 'moeda corrente 
do paiz, ao cambio do dia, por saccà de 60 kilos 
de café, typo 7, americano,. no primeiro anno; este 
preço minimo poderá 1ser posteriormente elevado 

até ' o maximo de 70 frs., conforme as conveniencias do mercado. Para 
as qualidades superiores, segundo a mesma classificação a'mericana, os' . 
preços indicados serão augmentados proporcionalmente nos mesmos' 
períodos. 

Art. 2. - Os governos cohtractal'l.tes, por meio de medidas ade-
quadas, procurarão difficultar a exportação para o estrangeiro, dos 
cafés inferiores ao typo 7, e favorecer, no que for possível, o desenvol-· 
v-imento do seu consumo no paiz. · 
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Art. 3. - Os Estados contractantes obrigam-se a organizar e man-
ter um serviço regular e permanente de propagailda de café, com o 
fim de augmentar o seu consumo, quer pelo. desenvolvimento dos 
actuaes mercados, quer pela abertura e conquista de novos, quer pefa 
defesa contra as fraudes e falsificações. 

Art. 4. - Os governos contractantes, quando for julgado oppor-
tuno, estabelecerão os typos nacionaes de café, promovendo a creágão 
de Bolsas ou Gamaras Syndicaes para ' o seu commercio; de accôrdo 
com os novos typos, serão então fixados os preços, a que se refere o 
art. 1.0 

Art. 5. ·- Aos productores de caíé serão facultados os meios. de me-
lhorar as qualidades do producto pelo rebeneficio. 

Art. 6. - Os governos contractantes obrigam-se a crear uma sobre-
taxa de 3 frs., sujeita a augmento ou diminuição, por sacca de café que 
for exportada por qualquer dos seus Estados e bem assim a manter as 
leis que nelles difficultam, por impostos sufficientemente elevados o 
augme_nto das áreas dos 'terrenos cultivados çorn café, nos. seus ter-
ritorios, pelo prazo de dous annos, que poderá ser prorogado por mu-
tuo accôrdo. 

Art . 7. - O producto da sobretaxa, de que trata o artig.o a!'lterior, 
paga no acto da exportação, será arrecadado pela União e dest·inado 
ao pagamento dos juros e am9rtização dos capitaes necessarios á exe-
cução deste convenio; sendo O\l saldos restantes applicados ao, custeio 
das despezas reclamadas pel_o~ serviç?s do m.es:-m-o, cõmeçand:o-se 'ª 
cobrança da sobretaxa, dep01s ·de venficado o disposto no art. 8.o 

Art. 8. - Para a execução deste conven!o, fica o Estado de S. Paulo., 
desde já, autorizadó. a promover, dentro ou fóra do paiz, com 'a ga-
rantia da sobretaxa de 3 frs., ele que trata o art. 6.º e com a respon-
sabilidade solidaria dos tres E;;tados, as operações de credito neces-
sarias até o capital de 15 milhões de libras sterlinas, o qual será appli-
cado como lastro para a Caixa de Emissão ouro e Conversão, que for 
creada pelo Congresso Nacional, para fixação do valor da moeda. 

§ 1.º O producto da emiss~io sobre este lastro será applicado, nos · 
termos .deste convenio, na regularização do cornmercio de café e sua 
valorização, ·sem prejuízo para 19- Caixa de Conversão, de outras dota-
ções para fins creados em lei . 

§ 2.º O Estado de S. Paulo, antes de ultimar as operações de cre-
dito, assim indicadas, submetterá as suas condições e clausulas ao conhe-
c.imento e approvação da União e dos outros Estados contractantes. 

§ 3.º Caso se torne necessario o endosso ou fiança da Uhião, para 
as -operações de credito, serão .pbservadas as disposições do ar.t. 2.0 , 

n. 10, da lei n. 1.452, de 30 de â~zembro de 1905,. 
Ad. 9. - A organizaçã·o e direcçã0 deito.dos os serviços de que trata 

este convenio, serão confiadas fl uma Gommi:ssão de. tres membws1 
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nomeados um por cada Estado, sob a presidencia de um quarto mem- ' 
bro, apenas com voto de desempate, e escolhido pelos tres Estados. 

Paragrapho unico. Cada director terá um supplente de nomeação, 
igualmente, dos respectivos Estados, que o substituirá em seus impe-
dimentos. 

Art. 10. - A Commissão, de que trata o artigo antecedente, creará 
todos os serviços e nomeará todo o pessoal necessario á execução, do 
cqnvenio, podendo confiar, em parte, a sua execução, a alguma Asso- . 
ciação ou Empreza Nacional, sob sua immediata fiscalização, tudo 
n~ fórma do regulamento. · · 1 

, Art. 11. - A séde da Commissão directora será a cidade de S. Paulo. 
Art. 12. - Para a execução dos serviços deste convenio, a' Com-

missão organizará o necessario regulamen.to, que será submettfd.0 .á 
approvação dos Estados contractantes, os quaes, no prazo de 15 dias, 
se pronunciarão sobr,'e o mesmo, sob pena de considerar-se approvado, 
P.or aquelle que o não fizer. 

Art. 13. - Os encargos e vantagens resultantes deste convenio 
serão partilhados entre os Estados · contractantes, proporcionalmente 
á quota de arrecadação da sobretaxa, com que ca'da um concorrer pela 
fórma estabelecida no regulamento. 

Art. 14. - Os Estados contractantes reconhecem e acceitam o 
Presidente da Republica como arbitro, em qualquer questão que .entre 
os mesmos se possa suscitar, na execução do presente conveni0. 

Art. 15. - O presente convenio vigorará-desde a data da sua appro-
vação, pelo Presidente da Republica, nos termos do n. 16 do art. 48 
da Constituição Federal. 

Paço Municipal de Taubaté, 26 de fevereiro de 1906. - Nilo Pe-
ç~nha. - Francisco Salles. - Jorge Tibitiçá. 1 

... 

SESSÃO DE 9 DE JUbHO 

Srs. Membros· do Congresso Nacional : 
Tenho a honra de submetter á vossa autoridade o original de 

Mensagem. um additamento do ~onvenio de Taubaté, que me · 
foi remettido pelo Sr. Dr. _ Jorge Tibiriçá, Presi-

dente do Estado de S. Paulo, em officio de 7 do corrente . 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 

CAIXA DE CONVERSÃO. - VOL. !. 2 



- 18. -

Modificações e additamento ao convenio de Tau.balé. 

Os Presidentes dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Geraes e 
S. Paulo accordam e resolvem modificar o convenio de Taubaté, addi-

Aditamento ao 
Convenio 

de Ta~baté. 

tando-lhe as seguintes clausulas, que ficam fa-
zendo parte integrante do mesmo convenio : 

l. ª O artigo l.º do convenio fica substituído 
pelo seguinte : 

Durante o prazo que for julgado conveniente, os Estados con-
tractantes obrigam-3e a manter nos mercados nacionaes o preço mi-
nirrio de trinta e dous a tri:q.ta e seis mil réis por sacca de 60 kilos de 
café, typo sete, americano, no primeiro anno; este preço mínimo poderá 
ser posteriormente elevado até o maximo de quarenta mil réis, conforme 
as conveniencias do mercado. 

Para as qualidades superiores, segundo a mesma classificação 
americana, os preços modificados serão augmentados proporcional-
mente no mesmo período. · 

2.ª Si as operações de crerito necessarias para execução do con.-
venio forem realizadas pelos t res Estados, sem endosso ,ou fiança da 
União, a sobretaxa de tres francos a que se refere o art. 6. 0 do mesmo 
convenio, será arrecadada pelop Estados e o seu producto será depo-
sitado para os fins determinadps no art. 7.o 

3.• A arrecadação da sobretaxa de tres francos começará Iia época 
qu~ for determinada pelos Esü.1dos contractantes. · 

4.' Emquanto não for creap.a ou emquanto não funccionar a Caixa 
de Emissão e Conversão, os El:\tados poderão applicar o producto do 
emprestimo directamente á val9rização do café. 

5.ª O Governo do Estado p.e S. Paulo, antes de ultimar as nego-
ciações relativas á operação de credito de que trata o art. 8. 0 do coIÍ-
venio, submetterá as condiçõe;s e clausula.s que forem propostas ao 
conhecimento e approvação dos governos dos outros Estados contrac-

. tantes e bem assim do Governo Federal, em caso de endosso pela União, 
afim de ser determinada expressamente a resp0nsabilidade de cada 
um delles na operação que se realizar, a qual fica dependendo daquella 
approvaç'ão. 

6.ª O presente convenío vi~orará desde a data de sua approvação, 
nos termos do n. 16 do art. 48 da Gonstituição Federal. 

Bello Horizonte, 4 de julho de 1906. - Jorge Tibiriçá. - Fran-
cisco Antonio de Salles. - Ni{o Peçanha. 
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Secretaria de Estado dos Negocios do Intérior - 1.ª Sub-direc-
toria - 1.ª Secção - N. 453 - S. Paulo, 2 de julho de 1906. 

Sr. 1.0 Secretario da Gamara dos Srs . . Deputados ao Congresso 
Federal: . · 

Tenho a honra de passar ás vossas mãos, em nome do Sr. Dr. Pre-
sidente do Estado, os tnclusos officios que, com referencia ao convenio 
realizado na cidade de Taubaté, com os Presidentes deste Estado, do 
Rio de Janeiro e de Minas Geraes; dirigiram áquelles senhores as Camar(),s 
Municipaes · segµintes : Dous Corregos, ' Santo Antonio da Cachoeira, 
Jacarehy, Caragualatuba, S. José do Rio Pardo, Pindamonhangaba 
Taubaté, Porto Feliz, São José dos Campos, Villa Bella, S. Sebastião, 
Tambahú, Botucatú, S. Pedro, Bariry, Bragança, Salto de ltú, Cam-

. pinas, Itapíra, Espirita Santo do Pinhal, Santos, S. Manoél do Paraizo, , 
Mogy-guassú, . Tremembé, Pedreira, Annapolis, S. Bento de Sapucahy, 
Redempção, Baurli, Lençóes, Tieté, ltapetininga, S. José do Barreiro., 
Franca, Bom Successo, V illa Bella, Serra Negra, JJ.raraquara, Soccorro, 
Santa Hita do Passa Quatro, Jambeiro, Nativida,de, Loreng, Cruzeiro, 
Boa Esperança, Abolicabal, . Ali baia, Caconde, Cravinhos, Queluz, Sanla. 
lsa,bel, Mallão, Santa Cruz do Rio Pardo, Caçapava, Santa Cmz da Con-
ceição e S. Simão; bem como o officio da Associação Gommercial de 
Santos, no mesmo sentido. 

Saude e fraternidade. - Gustavo· de Oliveira Godoy. 

Gamara Municipal de Dous Corregps, em 1 de maio de 1906. 
Illm. e Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, M. D. presidente do Estado · 

de S. Paulo. - " A Camara Municipal desta cidade, por seus membros, 
signatarios desta, hoje em reunião ordinaria, ha deliberado promover, 
em nome ,da população deste município, uma moção junto ao Poder 
Legislativo Federal. E, para fazel-a effectiva, toma a liberdade de am-
paral-a sob o prestigio real de V. 'Ex., por cujo intermedfo procura fazer 
com que cheg~e ao seq destino. · 

Excusa encarecer o muito do merito qu~ cabe a V. E'x. com refe-
rencia a tão importantes medidas delineadas no convenio de Taubàté, 
as quaes reclama todo brazileiro bem intencionado, · coino intransée-
dentes e salvadoras que são. 

Si, neste momento, agitam-se as opm10es pró ou contra em ques-
tões tão graves quão proficuas, quaes sejam as de valorização do café 
e fi~ação do cambio, é justo que os municipjos, moleculas pequenas 
deste grande paiz, se congreguem em um ·esforço supremo, herculeo, 
e tambem se manifestem, vibrando o seu applauso e cqnsenso, para 
que se veja realizado o grande ideal da ·patria, tão bem interpretado 
nas clausulas do Convenio de Taubaté, ultimamente 'assignado pelos 
tres chefes de Estado3 pujantes e poderosos. 

Assim, passando em mãos de V. Ex. a moção que se destina ao 
Poder Legislativo Federal; o faz com desvanecimento, protestando a 
V. Ex. a mais respeitosºa consideração. - José Pacheco Neuber, pre-
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sidente. - Osori.o Pereira Garcia, vice-presidente. - Firmino, Carlos 
Simões. - Francisco de Oliveira Simões. - João Caetano da Silva. - · 
Carlos Neves, intendente. 

Gamara Municipal de Dous Gorregos, em 1 de maio de 1905. 
Illms. e Exms. Srs. Presidente e mais digníssimos Membros do 

Poder Legislativo Federal, Rio de Janeiro - A Gamara Municipaf 
desta cidade de Dous Corregos (Estado de S. Paulo), por seus mem-
bros abaixo assignados, tomando em consideração o 'grave proble~a. 
pendente do Gonvenio de Taubaté, e cuja solução é reclamada por todos 
os brazileiros e, portanto, pelo povo deste município, problema trans-
cendente e do qual depende o bem estar geral, é logico que se congre-
guem todos os esforços patrioticos, afim de que a valorização do café 
e a fixação do cambio se tornem uma realidade no paiz. 

E' neste sentido que, adherente ao movimento que se agita em 
todos os ambitos da Nação, com especialidade neste Estado de S. Paulo, 
por seus membros, desta signatarios, toma a liberdade de manifestar 
o seu voto, interpretando fielmente o de todos os co-municipes, que 
veem no convenio de Taubaté elementos conducentes de uma medida 
salvadora, égide segura para anteparo ao descalabro em que se vê a 
lavoura e com esta o bem-estar da familia brazileira : 

Si sabiamente o Poder Legisl~tiyo Federal, interpretadas ·as clau-
s~las de uma ~or:ve:i:ção ditada ppr sã conscien.cia, ~om livre despren-
dimento de paixoes mconfessaveis, der as providencias que o caso re-
quer, terá necessariamente cumpDido o mandato de que ·lhe revestiu 
a · soberania popular. 

Consciente de cumprir um d<wer, esta Gamara, interprete do sen-
timento nacional, e com mais ju~ta razão exprimindo o voto de seus 
co-municipes, o deposita, confiante, na urna da consciencia desse Con-
gresso, certa de . que nesta moção terá declinado de uma responsabili-
dade que assás lhe pesa. 

José Pacheco Neuber, presid~mte. - Osorio Pereira Garcia, vice-
presidente. - Firm,ino Carlos Simões. - Francisco d'Oliveira Simões. 
-:- João Caetano da Silva. - Car~os Neves, intendente. 

Gamara Municipal de Santo Antonio da Cachoeira. - N. 35 -
Estado de S. Paulo, 14 de abril ~e 1906. _ 

Exmos. Srs. - A Gamara fylunicipal desta cidade hoje reuniu-se 
extraordinariamente para o seguinte fim : 

Representar· á essa respeitavel e illustrada Corporação, pedindo 
que sejam convertidas em lei ai,> medidas adoptadas no convenio de 
Taubaté pelos patrioticos e nobres Presidentes dos gloriosos Estados 
do Rio, Minas e deste, relativas á fixação do cambio e valorisação do 
café, medidas aquellas reclamad19-s pela quasi unanimidade dos brazi-
leiros, com excepção unica dos especuladores que exploram e enri-
quecem á custa das nossas clas~es productoras, como tem esclarecido 
a nossa imprensa. 
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Esta Gamara espera que essa excelsa Corp'Oração tomará em con--
sideração o seu pedido que, como acima ficou dito, é a aspiração geral 
dos brazileiros. · 

Saude e fraternidade. - Illmos. Exmos. Srs. Membros do Senado 
Federal. - Dr. Antonio Gonçalves S . Moreira. - 'Antonio Gonçalve.s 

. de Moraes Cunha. - S.ilvino Julio Silverio. - Gabriel Mendes dos Santos 
e Silva. - Aldrovando Assis. - Thomaz Gonçalves da Rocha. Cunha. 

Gamara ·Municipal de Santo Antonio da Cachoeira - N. 36 ....:.. 
Estado de B. Paulo, 14 de abril de 1906. 

ExmfJ. Srs. - A Gamara Municipal desta cidade, hoje reunida em 
sessão extraordinaria, deliberou representar · a esta illustre Assembléa 
pedindo a approvação das medidas adoptadas no Convenio ' de , 'Tau-
baté pelos patrioticos e íllustres Presidentes dos nossos gloriosos Esta-
dos do Rio, Minas e deste, em relação a fixação do cambio e valori-
sação do café, medidas aquellas reclamadas sejam convertidas em lei 
por todos os brazileiros bem intencionados e apontadas como neces-
sarias para .a salvação da crise da nossa lavoura cafeeira, hoje quasi 
agonisante pela sua depreciação. 

Como se sabe, as medidas adoptadas naquelle importante con-
.veni@, visam amparar os infelizes productores até hoje desprotegidos 
dos poderes publicos .e grandemente explorados, sem pred.ade, pelos 
especula.dores e jogadores de Bolsa. , 

A ·nossa lavoura, porém, sente-se reanimar e tem esperanças em 
seu futuro porque vê ·os poderes dirigentes da nação occuparem-se actual-
mente da solução ·do importante problema. ' 

Espera, pois, esta Gamara, que essa ilustrada assembléa s'e esfor-
çará para tornar em realidade as medidas adoptadas naquelle co:rivenio, 
-as ·quaes, á semelhança ·do que se te:r;n praticado em. outros paizes com 
optimos resultados de progresso, nos trará a estabilidade e confiança 
em nosso co.mmercio, com prejuizo unico dos especuladores que, quae.s 
plantas parasità:s, o anniquillam. 
. Saude e . fraternidade. - Illms. Exms. Srs. Presidente e demais 
Membros da Assembléa Federal. - Dr. Antonio Gonçalves de Oliveira. 
-:- Antonio Gonçalves de Moraes . Cunha. - Silvino Julio Guerra. -
Gabriel Mendes dos Santos e Silva. - Aldrovando Assis. - Thomaz 
Gonçalves da Rocha Cunha. 

· Gamara Municipal, de Santo Antonio da Cachoeira - N. 37 
14 de abril de. 1906. 

Exm. Sr. - A Camara Municipal desta cidade hoj e reuniu"'se 
extraordinariamente para· "º fim exclusivo de, por ,intermedio de V. 
Ex., representar á Gamara e Senado Federaes sobre o momentoso 
assumpto de serem, por aquellas corJilorações legislativas, apoiadas as 
medidas tão patrioticamente exposadas por V. , Ex. e seus dignos a 
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illustres collegas dos Estad~s do Rio e Minas, no Gonvenio de Taubaté, 
relativas á fixação do cambio e valorisação do café. 

Esta Gamara aproveita o ensejo de enthusiasticamente louvar 
a attitude energica assumida por V. Ex. em prol daquelle convenio 
para o qual, actualmente, se acham voltados todos os espíritos, pelo 
grande interesse que nossas classes, em geral, teem na solução do magno 
problema. 

Póde V. Ex. contar incondicionalmente com o apoio de nosso . 
· município, em qualquer émergencia para .a realização daquellas idéas 

em que o nome de V. Ex. se acha intimamente ligado, pelo que é em 
nosso Estado pronunciado com acatamento, respeito e estima, sendo 
V. Ex. considerado como um dos melhores patriotas que teem gover-
nado o nosso Estado. 

Tendo como tem a nossa imprensa muito se occupado da questão, 
parece-nes ter ficado patente o grande melhoramento . que a solução 
do problema trará ao nosso paiz, sendo claro que só os mal intencio- ·· 
nados, os poderosos especuladores, não farão côro com V. Ex., na espe-
rança de continuarem a enriquecer á custa dos nossos laboriosos agri-
cultores. 

Só a resistencia nos poderá salvar, e ella temos amparada por V. 
Ex. e outros conhecidos patriotas que se acham á frente do grande 
problema, que, temos esperanças, 

1 
será logo resolvido • . 

Saude e fraternidade. - Illm. Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, dignís-
simo Presidente do Estado de S. I?aulo. - O presidente, Antonio Gon-
çalves de Oliveira. - Antonio Gonçalves de Moraes Cunha. - Sitvino 
Julio Guimarães: - Gabriel Men*s dos Santos e Silva. - Aldrovando 
Assis. - Thomaz Gonçalves da ~ocha Cunha. 

Camara Muhícípal .de Jacaréhy; - N. 263 - Estado de S. Paulo -
Em 24 de maio de 1906. 

Exms. Srs. Membros do Congresso Federal. - A Gamara Muni-
cipal desta cidade de Jacaréhy, int.erpretàndo o sentir unaníme d'e seus 
munícipes e absolutamente convE1ncida de que a realização pratica 
do Convenio de Taubaté determ}nará uma transformação feliz nas 
condições economícas e financeiras· do Brazil, com a fixação mone-
taria e a valorisação do café; e r~conhecendo, com justo gaudio, que 
todas as opposições que se lhe teem contraposto, faci lmente se des.: 
troem sob a acção luminosa das ip.tellectualidades e cbmpetencias que 
convicta e sabiamente o defenderr,1 e que, trad1rnem nesta emérgencia 
affiictiva, o pensamento nacional, vem, data venia, impetrar de vossa 
alta sabedoria e de vosso acendradq patriotismo a immediata conversão 
em lei das ídéas que informam o ~~onvenio de Taubaté, para salvação 
da ímmensa classe agrícola do paíz e prosperidade do Brazil. 

Saude e fraternidade. - Cario~ PorlQ, presidente. - Onofre Ramos, 
vice-presidente. - F. Antunes da Costa, intendente. - João de Assis 

/ 1 
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Siqueira. - Lucio Manoel dos Santos. - João José de Macedo. - José 
Antonio Baplista '. - Luiz Alves Vieira Lima. 

' Gamara Municipal de J acaréhy. - N. 264. - Estado de S. Paulo, 
24 de maio de 1906. 

Exm. Sr. - Tomo a liberdade de solicitar de vossa generosidade 
a especial gentileza de encaminhar ao Congresso .Federal a inclusa repre-
sentação, em que é pedida a conversão em lei das patrioticas medidas 
adoptadas pelo convenio de Taubaté e para cuja adopção e transfor-
mação legal empregastes e continuaes empregando o vosso melhor 
-esforço. 

Saude e fraternidade .• 
Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, digníssimo presidente do Estado 

de S. Paulo. - Carlos Porto, presidente. 

Camara: Municipal de Garil,guatatuba. ·,_ N. 18. '-· E?· Paulo, 22 de 
maio de 1906. -

Exm. Sr. - A Gamara Municipal desta villa, representando os 
sentimentos da lavou.ra, commercio e industria de seu município, vem · 
em sessão de ·hoje trazer a V. Ex. as congratulações pelo nobre ideal 
de que vos achaes possu~do, o .proseguimento do sabio convenio de 
Taubaté, no qual vê reunidos todos os elementos de progresso para 
a nossa adorada Patria. 

E desejando mais que esta sábia medida se torne uma realidade, 
vem, com o devido _respeito, pedir a V. Ex. represental-a no Gongresso 
Federal, sobre a necessidade, com a urgencia indispensavel para a sal-
vação da lavoura, ser ella convertida em lei. 

Aproveitando esta Gamara a opportunidade, em nome de seus 
munícipes; apresenta-vos os protestos do mais decisivo apoio e con-
sideração de que sois merecedor. 

Saude e fraternidade. 
Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno presidente do Estado 

de ~; Paulo. - Manoel ·Gonçalves de Oliveira Santos, presidente. -
Noé Mariano de Oliveira, vice-presidente. - Tertuliano Antonio Fo-
gaça. - Antonio Soares Leite. - João Cyrino Leite. ' 

Gamara Municipal de-S. José do Rio Pardo, em 25 de ma!o de 1906. 
Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno presidente do Estado 

de S. Paulo. - Tenho a honra de transmittir a V. Ex. a cópia authen-
tica de uma indicação approvada em sessão da Camara Municipal a 
19 do corrente, ·para que V. Ex. a encaminhe ao Congresso Federal, 
a quem se representa sobre a necessidade i:i;ladiavel de ser adoptacla 
como lei a clausula oitava do Convenio de 'Faubaté. 

O fim da representação é_ manifestar plena solidariedade de vistas 
desta Gamara com V. Ex., em quem é de toda a justiça reconhece-\ 
rem-se os ingentes esforços em prol do progresso do Estado que digna-
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mente preside, procurand6 reerguer do abatimento em que jaz a la-
voura, principal fon.te da riqueza publica. 

Saude e fraternidade. - O vice-presidente da Camara, Jovino 
.de Sylos. 

Cópia. - Indicação. - Attendendo-se ao nobre e dedicàdo zela 
que o Dr. Jorge Tibiriçá, illustre presidente do Estado, tem manifes-
tado por tudo que. diz respeito ás necessidades e bem-estar da 1avoura, 
fonte .de onde são retirados os recursos indispensaveis á manutenção 
do paiz; 

Att.endendo-se que essas necessidades são perfeitamente satis-
feitas no convenio celebrado em Taubaté entre os illustres presidentes 
de Minas, Rio e S. Paulo, principalmente .si for convertida em lei a 
clausula oitava do mesmo convenio, referente á fixação do cambio . -
medida, que vem trazer o bem-estar geral da Nação; 

Attendendo-se que o estado actual da crise não permitte pr0m.essas 
e sim factos positivos de proteccionismo, afim de evitar-se uma der-
rocada immínente, quando nós, senhores, como somos, da maior parte 

·da producção cafeeira, temos elemento forte para combater: 
Attendendo-se que S. José do Rio Pardo, que tanto contribuiu 

para o advento da Republica, tornando-se memoravel na historia 
republicana, não póde ser extranho ao clamor geral, que reclama me-
didas energicas para debellar um~ crise economica que nos persegue 
ha longos annos, e, não podendo qeixar de ser solidario com a política 
dos illustres presidentes de Minas, S. Paulo e Rio, que bem souberam 
servir o paiz, attestando um. grá\) elevado de patriotismo e perfeita 
comprehensão dos males que nqs atormentam, paralysando nossas 

' forças productivas e roubando o \10sso ingente exforço - indicam o.s 
-que a Camara Municipal, bem in,terpretando os sentimentos de seus 
munícipes, represente ao Cong es~o Federal por intermedio do Exm. 
Sr. presidente do Estado para _ qu,e seja convertida em lei a clausula 
oitava do convenio de Taubaté, relativa á , fixação do cambio, como 
medida reclamada para melhorar q estado geral da Nação, e as demais 
clausulas do convenio, que veem ;fornecer elementos seguros para luc-
tarmos contra a crise e t.riumpharmos afinal dessa massa enorme de 
jogadores da Bolsa, que infestam os grandes centros, inutilizando a 
marcha normal dos negocios e creando situações phantasticas, para 

- melhor illudirem. 
Requer-se urgencia na discus$ãO da presente indicação. 
S. José do Rio Pard0, 14 de maio de 1906. - Jovino de Sylos . 

. Joaquim Gonçalves dos Santos Quefroz. :__ Antonio Martins lfe Oliveira. 
- Francisco do Nascimento. - A(ipio Luiz Dias. 

Está conforme: O seeretario, José H. de Sylos. 

Gamara Municipal de Pindamonhangaba. - N. 49. - Em 21 de 
março de 1906. . 

. Exm. Sr. - A :Gamara Municjpal desta cidade, em sessão de hoje, 
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res •\veu 1manimemente congratular-se novamente com V. Ex. pelos 
bénefi.cos e patrioticos esforços por V. Ex. empregados relativamente 

· . á erfecti.vidade 'das medidas em boa hora tomadas no honroso convenio 
de Taubaté para a valorisação do café e fixação do cambio, e tem 
ainda _mais a honra de reiterar a V. Ex. suas congratulações pelo aus-
picioso factd. de já ter sido approvado p,ela digna Gamara dos Depu-
tados do Estl\do o projecto de lei n. 1, do corrente anno, sobre o 
assumpto, pedih,do a mesma Gamara Municipal a V. Ex. que se digne 

· ser o seu interprete perante o Congresso Legislativo Federal no em-
penho que ella faz pela approvação das referidas medidas do convenio 
de Taubaté em benéficio de nossa lavoura. 

Saude e fraternidade. 
Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, digníssimo presidente d.o Estado 

de S. Paulo. - Benjamin da Cosia Bueno, presidente. - Elias Mar-
ondes Homem de Mello, intendente . - Antonio Lemos Sobrinho. - Luiz 
·de Arauio. - Antonio Ramalho dos Santos. - José Ba'silio Monteiro . 

Gamara Municipal de Taubaté, em 17 de maio de 1906. 
A Gamara Muniqipal desta cidade, representada pelos seus verea-

dores ·abaixo ãssignad1os, vem representar a V. Ex. no sentido de ser o 
seu interprete perante o Congresso Nacional em questão de valori-
zação, reiteirand'o os protestos dé sua adhesão e solidariedade ao accôrdo 
firmado e assignado nesta cidade, bem como a-ffirmandp todo o seu 
apoio a toda e qualquer resolução que nesse· sentido tomar o patrio-
tico governo de V. Ex. 

Saude e fraternidade. 
lllm. e Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno presidente do 

Estado de S. Paulo . - B. Enéas de Souza e Castro. - JosP. Cyrillo Lo-
bato. - Alfredo Candido Vieira. - Francisco Moreira de Mallos .1 

-

Francisco Lobato de Moura Sobrinho. 1 
Illustre cidadão. - A Gamara Mun'icipa1 desta cidade, em sessão 

que hoje teve logar, deliberou, por unanimidade de seus membros pte-
sentes, manifestar a V. Ex. a summa gratidão que vos tributa pela 
arrojada e digna medida que emprehendestes com a assignatura do 
Convenio de Taubaté, unica capaz de salvar em geral o bem de todas 
·as classes productoras de nosso paiz· e em particular os interesses agri-
colas do nosso Estado. _E hoje, que todos os vossos governados, uni_dos 
pelo unico e nobre sentimen:to da salvação elos interesses materiaes 
do nosso Estado, se voltam confiantes pa:ra o vosso governo superior, 
esperando o triurripho da vossa ardua, poréh1 justa obra, ella vos soli-
cita com empenho que repre-senteis em seu nome ao Congresso 'Federal, ~ 
para que se torne em realidade a tão almejada medida da valorizaçãp 
do café com a fixação do cambio. . 

.Saucle e fraternidade. 
Ao illustre cidadão Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno presidente 

-do Estado de S. Paulo. 
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Porto Feliz, 16 de maio de 1906. - Luiz Antonio de Carval . 
José Hidro Rodrigues (tenente). - Adolpho Brand. - Anfonf,o_ Mar-
fins de Sampaio. - Joaquim Manoel de :Arruda Mordes. - Prro Hollz 

Camara Municipal de S. José dos Campos, 15 ~e maio Ae 1906. 
Exrn. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, eminente presidente do Estado. -

A Gamara Municipal desta cidade, pÍenamente convicta do patrio-
tismo que impulsionou V. Ex. a firmar o Convenio de Taubaté sobre 
a valorização do café, vem, mais uma vez, tratando do mesmo assumpto, 
solicitar de V. Ex. a -sua alta e valiosa intervenção perante o Congresso 
Federal, afim de que o referido convenio seja approvado, bem como 
todas as soluções decorrentes necessarias ao seu objectivo, para assim 
o paiz gosar da somma extraordinaria de heneficios dahi resultantes. 
, Saude e fraternidade. - José Monteiro Ferreira, presidente. -

José Domingues de Vasconcellos. - Candido Leite Machado Junior. -
Benedicto Nunes de Paula. - José Francisco Machado Sidney. - Olym-
pio Curserino dos Santos. 

Paço da Gamara Municipal de Villa Bella, em 12 de maio de 1906. -
Exm. Sr; - A Camara Municipal desta villa, desejando arden-

temente que o Congresso Nacional approve, em todas as suas dau-
'sulas, o Gonvenio de Taubaté, que incontestavelmente ha de trazer 
beneficos resultados á Nação, soFcita de V. Ex. a honra de ser inter-
prete de seu sentimento perante aquelle Congresso. Mais uma vez esta 
Gamara tem a satisfação de apr~sentar a V. Ex. os protestos da mais 
subida consideraÇão. 

Saude e fraternidade. 
Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriç\i, muito digno presidente do Estado 

de S. Paulo. - Manoel de Góes Moreira, presidente. - Joaquim Veiga 
de Sanl'Anna. - João Eslevão do Amaral. - Theolonio Carlol de Moura. 

Gamara Municipal de S. Seb~tstião. - N. 19. - Estado de S. Paulo 
- Cidade de S. Seb__astião, em lq de maio de 1906. 

Exm. Sr. - A Gamara Municipal desta cidade, em sessão de hoje, 
resolveu, por unanimidade de votos, felicitar a V. Ex. pela posição 
energica e cheia de patriotismo 11ssumida por V. Ex. deante da crise 
medonha que ameaça comprornetter a grandeza de nosso Estadq e com 

/ ella os altos interesses da nossa Patria, e pedir-lhe que represente ao -
Congresso Nacional para que copverta em lei as sábias medidas que 
constituem o Convenio de Taubaté. 

As_sim procedendo, a Gamara está convencida de que interpreta 
fielmente o pensamento de sem; munícipes, e que está agindo com 
patriotismo, porque outra cousa não traduz o esforço empregado por 
V. Ex. e pelos dous outros illustres signatarios do convenio, para sal-
var a lavoura do anniquilamento que a espera, si lhe faltar o auxílio 

> poderoso dos poderes publicps; e a occasião para manifestar a V. Ex. 
o seu modo de sentir é, por certo, a mais opportuna, visto que da men-
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sagem do Chefe da Nação ao Congresso Naci~nal .se deprehende que 
S. Ex. é infenso ás medidas pelas quaes se baterd V. Ex. e oa Exms. 
presidentes dos Estados de Minas Geraes e Rio de Janeiro, como as 
unicas capazes de operar a salvação das riquezas publica e particular 
do Brasil. 

Aproveitando a opportunidade, a Gamara Municipal de S. Sebas-
tião apresenta a V. Ex. os protestos da mais elevada consideração . 

. Exm. Sr. Dr. Jorge Tihiriçá digniss'imo presidente do Estado de 
São Paulo. - Hyppoliio Antonio do Rego ,. presidente em exercício . 
- João Floriano da Silva, intendente. - José Antonio de Souza. · 
José Vicforio Nardy . - Emygdio Orselli. - José Andreucci. 

Gamara Municipal de Tambahú, 1 de maio de 1906. 

Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçâ, digníssimo presidente do Estado de 
S. Paulo. - Esta camara, reunida em sessão ordinaria hoje, resolveu, 
por unanimidade de votos dos vereadores presentes, interpretando os 
se11timentos dos seus munícipes, manifestar a V. Ex. o seu inteiro apoio 
e franca solidariedade ao Conven~o de Taubaté, o qual veiu interpretar 
a quasi unanimidade dos desejos do povo paulista, por ser a sua adop-
ção a solução da riqueza nacional, quast agonizante -1. a lavoura de 
café. 

Pede, pois, esta camara que, por· intermedio de V. Ex., seja repre-
sentado aos Poderes Executivo .e Legislativo da União, a urgente neces-
sidàde de ser as idéas contidas no mesmo c.onvenio convertidas em lei, 
para a prosperidade do nosso paiz. 

Fazendo votos para que se converta o mesmo em realidade, feli-
citam.os a V. Ex. e' aos illustres presidentes dos Estades de Minas e 
Rio. 

Saude e fraternidade. - Jo.sé de Souza Meirelles Sobrinho, pre·· 
sidente. - José de FreitÇJ.s Garcez, intendente. Antonio de Carvalho 
Villas Boas. - Miliião Nogueira de Carvalho . 1 

Da Gamara Municipal de Botucatú. - N. 69. - Em 5 de maio de 
- 1906. . . 

Exm. Senhor. - A · Gamara Municipal desta cidade, representada 
por seu presidente, interpretando o sentimento da mais justa satis-
faÇão dos lavradores, industriaes e commerciantes deste mU:nicipio, 
vem respeitosamente apresentar a V. Ex. os protestos de solidariedade, 
pelo heroico ~ dedicado apoio com que V. Ex. se tem manifestado para 
solução do problema salvador da nossa_ querida patria - a valorização 
do café e a fixação do cambio. Esta camara apresenta a V. Ex. sin:.. 
cera homenage·m pelos esforços de um valor inestimavel, ei;npenhados 
por V. Ex. no sentido de débellar· a crise que tem trazido a miseria no 
seio da lavoura. Aproveita a occasião para pedir q,ue, pela honrosa 
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intervenção de V. Ex., seja apresentada ao illustrado Congresso Federal 
a nossa solidariedade e adhesão na decretação das leis que valorizem 
o nosso producto e que tambem garantam a lavoura actualmente des-
prestigiada . 

Cordiaes saudações. 
Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, digníssimo presidente do Estado 

de S. Paulo. - O presidente da camara, João Rodrigo Souza Ar:anha. 

Camara Municipal de S. Pedro. - N. 114. - E;_m 10 de maio de 
1906. ' 

- .. 
A Camara Municipal desta cidade, em sessão do dia 7 do corrente, 

interpretando os sentimentos unanimes dos seus municipes, que não 
poupam louvores a V. Ex. pelo patriotismo, dedicação e elevação de 
vistas com que dirige os destinos deste glorioso Estado, deliberou repre-
sentar ao Congresso Legislativo Federal, por intermedio de V. Ex., 
sobre a necessidade imprescindível de se tornar em realidade o pro-
blema da valorização do café, bem como a fixação do cambio, medida 
esta indispensavel para que o projecto de tanta magnitude seja coroado 
de completo exito. · 

A população de S. Pedro applaude enthusiasticamente o gigan-
tesco projecto, que, tornado em lei, virá debellar a longa e temer@sa 
crise de tão .funestas cons~quenci~s, a qual, como uma serpente mons-
truosa, colhe em suas roscas asprfyxiantes todas as classes productoras 
do paiz que - novo Lacoonte - se debate em vão, em um esforço tita-
nico, enfeixando todas as suas energias para tenaz resistencia. 

A execução das medidas sug§íeridas por V. Ex. e firmadas no Con-
venio de Taubaté será o inicio d~ uma era de prosperidade, de jubilo, 
de florescimento e actividade não só para a lavoura, que é a principal 
e inéxgottavel fonte de riquezas da Nação, como para o commercio, 
a industria e as artes. · 

Esta Gamara, que acompanha com indizível interesse todos os 
orgãos deste gigante, exhaurindo-lhe o sangue gotta a gotta, trazendo 
o desanimo, o abatimento, tornal)po improficuos todos os esforços, pede 
a V. Ex. fazer chegar ao Congresso Federal esta representação, e feli-
cita-vos pelo grandioso emprehendimento, que é a aspiração de todos 
os patriotas. 

Peço, outrosim, a V. Ex. transmittir aos Drs. Nilo Peçanha ·e 
Francisco de Salles, benemeritos rresidentes dos Estados do Rio e Minas , 
effusivas congratulações pelo imp"f.rlso' que tem dado á magna questã9 
da valorização do café, concorrençlo poderosamente parà que em breve 
triumphe a causa que V. Ex. nqbremente abraçou, dando um exem-
.plo de alto tirio administrativo. 

" Saude e fraternidade. 
Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibidçá, illustre presidente do Estado de 

S. Paulo. -- O presidente da ·Gamara, João Baplisla de Oliveira. 
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Gamara Municipal da Villa de Bariry. - N. 154.- Bariry, 10 de 
maio de 1906'. 

Cidadão - Tomando a liberdade de pedir-vos a fineza de enca-
minhardes ao Poder Legislativo Federal a inclusa representação, soli-
citando do mesmo a conversão em lei das patrioticas medidas adoptadas 
pelo Convenio de Taubaté, prevaleço-me· do ensejo para apresentar-vos 
os protestos de minha alta estima e consideração. 

Saude e fraternidade . - Antonio Mariano Gonçalves, presidente 
d!). Gamara. 

Ao illustre cidadão Dr. Jorge Tibiriçá, digníssimo presidente do r 
Estado. 

Camara Municipal da cidade de Bariry, 10 de maio de 1906. 
Exms. Srs. Membros do Congresso Federal. -- A Gamara Municipal 

de Bariry, interpretando os sentimentos da população deste município, 
convencida de que a realização das idéas adoptadas no Convenio de 
Taubaté marcará uma nova era de prosperidade para o Brazil, vem, 
com o devido respeito, perante este Congresso representar sobre a neces-
sidade de, com toda urgencia, como é . indispensavel para salvação da 
lavoura, serem essas mesmas 'idéas convertidas em lei. 

Saude e fraternidade. - Antonio Mariano Gonçalves, presidente. -
Domingos Bonatelli. - . Olympio Pereira Barbosa. - Sebastião Teixeira. 

Camara Municipal da Villa de .Bariry. -l N. 156. - Bariry, 10 de 
maio de 1906. 

Cidadão - Tenho a honra de communicarvos que a Camara -Mu-
nicipal desta cidade, em sessão ordinaria realiz~da hoje, approvou, 
por unanimidade de votos, a seguinte indicação : '.< Indico que seja lan-
çado na acta dos vossos trabalhos um voto de. louvor ao Exm. Sr. Dr. 
Jorge Tibiriçá,· digníssimo presidente do Estado, pela sympathica, 
nobre e honrosa attitude de S. Ex. em prol da válorização 'do café e da 
prosperidade· do paiz. · 

Sala das. sessões, 10 de maio de 1906. ·- Antonio Mariano Gon-
çalves. » 

... Saude e fraternidade. - O inte,ndente municipal, Domingos Bonatelli. 
Ao illustre cidadão Dr. Jorge Tíbiriçá, dign:issimo presidente de 

S. Paulo. 

Camara Municipal da cidade de Bragança. - N. 102. - Estado 
de S. Paulo, 8 de maio de 1906. 

Illustre cidadão J)r. Jorge Tibiriçá, muito digno presidente do 
Estado. - Em nome da Camara Municipal desta cidade venho mais 
uma vez trazer-vos a nossa adhesão ao· Convenio de Taubaté, contra 
o qual tanta grita injusta. se tem levantado. 

Acaba de ser apresentada ao Congresso Nacional a mensagem do 
Sr. Presidente da Republica. Deante da surpreza que nos causou a 
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leitura desse dpcumento, esta Gamara sente-se na obrigação de vir de 
novo protestar-vos a sua solidariedade pela sábia orientação que tendes 
sabido imprimir ao vosso govemo, e pedir-vos que empenheis todo o 
vosso valioso e merecido prestigio junto ao Congresso Nacional, para 
que amanhã sejam uma realidade todas as disposições daquelle con-
venio memoré!vel, que ha de marcar uma nova éra de grandeza,,..e pros-
peridade da nos~a Patria. 

Saude e fraternidade. - Antonio Felix Araujo Cintra. 

Gamara Munfoipal da Vílla do Sàlto. - Estado de S. Paulo, em 
7 de maio de 1906, 

Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, digníssimo presidente do Estado de 
' J. S. Paulo. -- A Camara Municipal do Salto, por seus membros· infra-

assignados, interpretando os sentimentos dos seus munícipes, vem 
pedir a V. Ex. se digne transmitti•r ao Poder Legislativo Federal os 
seus votos para ·que a valorização do café, ~om a fixação do cambio, 
torne-se uma realidade em nosso paiz, triumphando assim os esforços 
de V. Ex. nesse grandioso problema que é a aspiração de todos os bra-
sileiros. 

Heiteirando os seus protestos de inteira solidariedade e incondi-
cional apoio, os signatarios deste apresentam a V. Ex. cordiaes sau-
dações. . 1 

Saude e fraternidad\J. -- Francisco Fernando de Barros Junior, 
presidente. -- Julio Pire\: da Silva. - Joaquim de Toledo Pacheco. 
José Nastari. - Luiz da Silva Leite. 

N. 185. --:- Gamara Il1unicipal de Campinas, 8 de mafo de 1906. 
Exm. Sr. Dr. Jorge 'I'ibiriçá, digníssimo presidente do Estado. -

A Gamara Mup.icipal de Campinas, tendô já felicitado V. Ex. pela pa-
triotica iniciativa e consequente elaboração do Convenio de Taubaté, 
resolveu, em sessão de hpje, voltar á presença ele V. Ex. para pedir 
que se digne transmittir f!O Congresso Nacional os votos que ardente-
mente faz pela approvaç,ão das acertadas medidas exaradas no refe-
rido convenio. 

Assim procedendo, esta Gamara está convencida de que interpreta 
a vontade da grande maioria de ·Seus munícipes e, mais uma vez, feli-
cita calorosamente V. Ex. e aos dignos presidentes dos Estados do Rio 
de Janeiro e Minas Geraes pela grandiosa obra que conjunctamente 

·elaboram e que, posta efll execução, necessariamente virá jugular a 
enorme crise que atrave~sam as classes productoras do paiz, actual-
mente tão desamparadas e falhas de recursos para uma resistencia 
efficaz. 

Saude . e fraternidade , - Arthur Leite de Barros, vice-presidente 
em exercicio. - A. B. d~i Castro Mendes. - Joaquim Pinho Moraes. 
- Luiz da Costa Couto. -,- Dr. Angelo Simões. - B. Reinhard. - Ccm-
dido Lydio de Souza Aranha. - Ralpho Pacheco e Sili>a, secretario. 
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Gamara Municipal dê Itapira, em 1 de maio de 1906. 
Illm. Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno presidente do Estado. 

- Autorizado pela Gamara Municipal desta cidade de Itapira, na qua-
lidade de seu presidente, conforme foi resolvido em sessão de 16 de 
abril proximo findo, em nome da mesma, interpretando os sentimentos 
patri'oticos de todos os munícipes, venho, por meío deste, significar · 
a V. Ex. o seu decidido apoio ao Gonvenio de Taubaté, pela valori-
zação do café com a fixação do cambio. 

A Gamara não podia olvidar os acendrados esforços de um valor 
inestimavel, empenhados por V. Ex. para a debellação da crise devas-

~ tadora, que tem trazido a miseria ao seio da lavoura, tãÓ desprestigiada 
pelos poderes publicos e entregue aos especuladores; mas, na pes~oa 
de V. Ex., como dignissimo representante do nosso glorioso Estado, 
appareceu o sol refulgente, ,que veiu aquecer e despertar aquelles que, 
como V. Ex., teem em si o deposito dos destinos do povo, para sal-
val-o da horrível desg,ra~a que o ameaça. 

Rendendo, portanto, merecida homenagem á pessoa de V. Ex., 
aproveito o ensejo para, em nome da mesma, pedir a honrosa e alta 
intervenção de V. Ex., afim de que sejam apresentado$ ao illustrado 
e sabio Congresso Federal os protestos da nossa solidariedade e adhesão 
na decretação de leis que, não só valorizem G nosso producto, como 
tambem garantam a estabilidade de melhores recursos á , lavoura, de 
cujos beneficos resultados tambem participa o erario public6. 

Saude e fraternidade. - Anlhero Cintra, presidente da Camara 
Municipal. 

Camara Municipal. do Espírito Santo de PÍnl:)al. - N. 7. - Em 
14 de abril de 1906. 

E:x;rn. Sr. - A Camara Municipal do Espírito Santo do I?inhal; con-
vencida da imprescindível necessidade de ser levado a effeito o Con-
venio de Taubaté, 'tem a honra de, por intermedio de V. Ex., dirigir 
a respeito, sua representação ao Congresso Federal, pedindo a V. Ex. 
acceitar os pretestos que faz de sua inteira solidariedade no assumpto. 

Saude e fraternidade. -Exm. Sr. Dr. Jorge Tib iri çá, muito digno 
presidente do Estado de S. Paulo. - Joaquim Leite de Sou.za, presi-
dente. - Joaquim de Almeida Vergueiro, vice-presidente. - Carlos 
Teixefra, intendente. - Sabíno Bueno Ribeiro. - A .. Thomaz' Pacheco 
Lessa. - Evaristo Domingues de Alvarenga. - Aureliano Gonçalves 
Silva. - Polytçr.rpo Aureliano de Almeida . 

.Secretaria da . Gamara Municipal de Santos . - N. 103. - Estado 
de S. Paulo. - Santos, 16 de abril de 1906 .. 

Cidadão - A .. Gamara Municipal de Santos, representante legi-
tima dos interesses mais vitaes dos habitantes deste municipio, inter-
pretanto fielmente o sentir da opinião preponderante neste imp.ortante 
emporio commercial, já teve occasião de, a 28 de fevereiro ultimo, feli-
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citar a V. Ex. pela assignatura do Convenio de Taubaté, demonstrando 
por essa fórma a sua solidariedade e confiança, no saber e patriotismo 
com que V. Ex. encaminhou a solução do problema da valorização do 
principal producto da nossa lavoura. 

Reiterando as congratulações então dirigidas a V. Ex., as quaes, 
pelo apoio e decisivo concurso, em acção conjuncta, tambem são exten-
sivas aos illustres presidentes dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas 
Geraes, vem agora esta Gamara Municipal, por intermedio de V. Ex., 
representar ao Congresso Legislativo Federal, afim de que esta illustre 
assembléa, com serenidade e elevação, sem preoccupações de ordem 
regional, tendo sómente em vista o engrandecimento da nossa Patria 
e inspirada no bem publico, estude, discuta e resolva o magno assuropto, 
attendendo aos interesses da Republica. 

Saude e fraternidade. - Ao illustre cidadão Dr. Jorge Tibiriçá, 
digníssimo presidente do Estado de S. Paulo. - O presidente da Ga• 
mara Municipal em exercício, Cincinato Martins Cosia. - O 1.0 secre-
tario, Augusto Filgueiras. - O 2.0 secretario, Dr. Heitor Guedes Coelho. 

Camara Municipal de S. Manoel do Paraíso, em 16 de abril de 1906. 
Exm. Sr. - A Gamara Municipal desta cidade, em sessão de hoje, 

resolveu unanimemente dirigir a V. Ex. a presente representação, soli-
citando seja V. Ex. o inlterprete, junto ao Governo Federal, dos votos 
que faz esta Camara par~t que se torne uma realidade, em nosso paiz, a 
valorização do café, com a flxaç5o de cambio. ' 

Saud(l e fraternidade. - Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, dignissimo 
presidente do Estado. - ,- Dr. Cincinato Pamponet, presidente. - Dr. 
Oscar Lopes, vice-presidqnte. - Traiano Pupo, intendente municipal. 
- Dr. Ernesto Cyprianp Silveira, vereador. - Victorino B. Junior, 
vereador. - Frederico dq Moita Macedo, vereador. 

Gamara Municipal de Mogy-guassú. - N. 353. - Em 16 de abril 
de 1906. 

Illustre cidadão. - Os abaixo assignados, vereadores da Gamara. 
Municipal, hoje reunidos em sessão, veem manifestar-se, por este, favo-
raveis ao Convenio de Taubaté, solicitando ao Poder Legislativo, por 
vosso respeitavel interm~dio, tratar das imprescindíveis medidas, ora 
reclamadas pelas classes productoras· do paiz e, especialmente, deste 
Estado. 

Aproveitam a occafião para dirigir-vos felicitações sinceras, á 
vista dos esforços que ~aveis manifestado pela valorização do café e 
pelo engrandecimento d·~ nossa lavoura, tão depreciada por causa11 
multiplas. 

Saude e fraternidadie. - Ao illustre cidadão Dr. Jorge Tibiriçá, 
dignissimo presid1ente do Estado de S. Paulo. -Antonio José Salgado 
.Junior, presidente. - ~'?rancisco Franco de Paula. - Antonio Manoel 
Miachon. - Antonio Gqm;alues Teixeira. 
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Camara Municipal de Tremembé. - lN . 104. - Em 14 de abril de 
1906. ' 

Jllm. Exm. Sr. - Agora que o Congresso Federal como o Esta:; 
doal vão tomar conhecimento do Convenio de Taubaté, afim de esta-
belecer os meios de pôr em pratica o gigantesco plano no mesmo con-
cebido, esta Gamara, que já, por um de seus orgãos, apresentou os pro-
testos da sua solidariedàde a'os tres patriotices signatarios do· referido 
convenio, vem ainda solicitar de V. Ex. se digne endereç.ar, 'em nome 
da mesma, ao Poder Legislativo Federal, a reiteração que' faz daquelles 
protestos, collocando-se incondicionalmente ao lado dos benemeritps 
brasileiros que, com tanta abnegação, tenacidade e. profundeza de vistas 
se .empenham na ingente tarefa de reerguer os creditos da lav,oura do 
paiz, vitaiizando-a e reencetando assim uma nova era de prosperidad,e 
e engrand,ecimento nacional. ' ' 

Saude e fraternidade. - Ao Illm. Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, 
dignissimo presidente d@ · Estado de S. Paulo. - Alexandre Monteiro . 11 
Fatio, presidente. - Silverio Banhara, vice-presidente . .. - Francisco 1 · 
Coelho Ferreira, intendente. - ·Maximiano Antunes, 'vereador. - Joa-
quim Leite de Cam(lrgo Silvq, 'vereador. - V. Coelho ,de Carvalh'o, sec~e-
tario. . ,· 

Gamara · Munir.ipal da Villa de Pedreira · ~ Niila de Pedréira , rn·, de 
abril de 1906. · , 

Exm. Sr. - A Gamara Municipal ·de Pedreira, hoje reuri'ida erq 
sessão extraordinar,ia, deliberou, por unanimidade de votos dos verea-
dores presentes, representar a V. · Ex., trasmittindo ·o elevado e n0bre 
sentimento do povo deste municipio, ante 3: magna e patriótica ~ni-

' ciatiya do Convenio de Taubaté, e, com tqdo · o enthu.siasmo, applamlir 
a energica attitude assumida por V. Ex . em prol de uma medida t'ão 
necessaria para a realização de um ideal que, vindo ryerguer os , aba-
tidos credítos da lavoura, traz comsigo a prosperidade e o engrande-
cimento nacional. A Gamara tem a ·subida honra · de solicitar a vi ~x.1 

para, em nome da mesma, endereçar ao Congresso Federal o seu e.m-
penho na approvação das medidas tão patrioticas conve_ncionadas erri. 
Taubaté, sobre a valorização do •café , e fixação do cambio . .. 

Saude e fraternidade.· ---' Exm .. Sr. Dr. Jorge Tihiriçá, digníssimo / 
presidente do Estado .de S. Paulo. ,- Basilio Pires de Avila, pre~idenfe , 
- Alberto Abreu, intendente . ....:.'.. Angelo 1Rizzi .. - João .Aniohio de 
Arruda. ' , 

Gamara M'unicipal de Annapolis _:__ N. 185 - Eni 16 â'e abril de 
1906. ' ' 

Illm. e Exm. Sr. Dr.- presidente do Estado - Os vereadores d'a 
Gamara Municipal . desta Villa de Annapolis, interpretanclo os · senti-
mentos do povo deste município, veem perante V. 'Ex. apresentar os 
protestos da mais .completa solidariedade quan.to ás medjdas exaradias 
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no C:onvenio de 'I1aubaté, para a valorização do nosso principal pro-
,ducto - o café - e ao mesmo tempo solicitar de V. Ex. a benevo-
lencia de manifestar ao Poder Legislativo Federal os seus mais ardentes 
desejos de verem realizadas as medidas propostas no dito convenio. 

Saude e fraternidade. - Ao Illm. e Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, 
benemerito presidente do Estado de S. Paul0. - Jorge de Aguiar Ilhi-
talcer. - Esianisláo de Camargo Abreu. - Gero/amo Reindo. - José 
Viegas Muniz. - Benedicio de Paula Rodrigues. 

(Deixou de assignar o Sr. Tertuliano S@ares Leitão, por se achar 
ausente.)' 

Gamara Municipal de S. Bento do Sapucahy, 21 de abril de 1906. 

. Exm. Sr. Presidente do Estado de S. Paulo ~ A Camara Muni~ 
cipal de S. Bento do Sapucahy, como rep.resentante dos habitantes 
deste município e interprete dos seus sentimentos, em sessão reali-
zada hoje, resolveu trazer por meio deste o seu profundo reconhecimento 
aos tres benemeritos chefes do Governo que deram o edificante exemplo 
de solidariamente tratarem de um magno problema, euja realização 
trará á nossa querida Patria uma éra feliz de progresso e prosperidade. 
Esta Gamara, prestando inteiro apoio e solidariedade ao convenio de 
~aubaté, pede venia para, por intermedio de V. Ex., chegar ao Con-
gresso Nacional a represertação junta. . 1 

Saude e fraternidade. -- Constantino Epaminondas Nelson de Salles. 
- Carlos José de Paula e Silva. ~ Silvestre Gandido Ribeiro. - Calixto 
da Rosa Góes. - José A,nionio de Cusmão. 

Camara Municipal de S. Bento do Sapucahy, 21 de abril de 1906. 
. . ' ( 

Illustres Membros dp Congresso Nacional - A Gamara Muni-
cipal de S. Bento do S~tpucahy; como representante dos habitantes 
deste município e interpn)te de seus sentimentos, em sessão effectuada 
Iwje, resolveu vir, pbr meiiu> desta representação, á presença desse illustre 
Congresso, manifestar o qeu. inteiro apoio e solidari-edade ao convenio 
de Taubaté. E tend@ esse magno problei;na, para produzir o efieit@ por 
toda a nação desejado, de ser submettido a esse sabío e patriotico Con-
.gresso, para decretar as leis precisas, _esta Gamara, confiada no alto 
sab'er e patriotí'smo ·que caracterizam a cada um de seus membros, 
espera que, ao iniciar os trabalJws parlamentares, seja de preferencía 
resolvida essa aspiração nacional, da qual refulgirá para a nossa que-
rida Patria a aurora de di;rn felizes e prosperos, e, cada um de vós, além 
do quinhão que tambem vos cabe com a nossa emancipação econo-' 
mica e financeira, receberá as bençãos de benemerencia de todos os 
que teem a feli'Cidade <le fazer parte da collectividade brasileira. 

Saude e fraternidade. ~ Constanlíno Epaminondas Nelso'n de Salles, 
presidente. ~ Cario$ Jos~ de Paula e SiZ.Va. - José Anton·i@ de Gus-
mão. - Calixto da Rosa qões. - Silvestre Candido Ribefro. 
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Exm. Sr. Dr. Jorge Til;>Íriçá, dignissimo presidente do Estado de 
S. Paulo. 

, A Camara Mimicípal desta viUa tem a subida honra de fazer che-
· gar ás mãos de ~· Ex. Mm ·0filci@ dirig\do ao Congresso Nacional, 0 
qual pedimos que, por intermedio de V. Ex ... se~a envi1ado áquella Gasa 
e de cujo obsequio . ántecipamos nossos sir:1cerQs agradec,imentos. 

Sa.ud·e e fraternidade. 

Paço da Camara Municipal da Redempção, 19 de abril'. de 1~06. 
José Augusto da Rocha Andrade, presidente. - João Baplisla da 

Barra, intendente. - Benedicto Barbosa Bastos.:---- Bened(cio José Corrêa. 
Exm. Sr. Presidente e Membros do Congresso Nacional - A Ca-

mara Municipal desta vma, na qu:alidade de 'legítima répreseru'tante 
deste mu.aicipío, con.siderando que o convenio celebradó em Taubaté 
sobre a valorização · do café e a fixação .de ç.ambio to.rna-se uma rea-
lidade ·em nosso paiz, . vem perante VV . . EEx. pedir l!- decretação de 
uma lei favoravel a respeito. Esta Gamara, sciente de que VV. EEx. ' 
s·ão d.jgn.os patniotas e justiceiros, espera ser attendida em tão justo 
peili~. · 

Saude e fraternidade. 
Paço da Gamara .Munioipal da Redempção, Estado de S. Paulo, 

19 de abril de 1906 . - José Augusto da Rocha Andrade, presideate. 
·- João Baptista da Barra, intendente . ....:..... Benedfrto B'arbosa Santos. -
Benedicto José Oorrêa. 

Gamam .M1micipaJ .da :viila de Baurú. 
Exm. Sr. - A 'Üarna.ra MunicipaI ·de Baurú, intrerpretando :os g.eraes 

sea!bimentos de seus munícipes, interessados na veaf:iq;a:ção prafaca .das 
rned·idas adopta~as n.o Convenio de '.Daubaté', vem 'J'l<!lT 1I1oss@ intermedio 
representar ao Congresso !Federal sobre .a nec'essidade -de 1s.e11em, com 
a precisa urgencia, convertidas :em lei >as ídéas nelativas á ;v.alonização 
do ,café e á .fixação do cambio. 

Só assim se fará efiectiva a libertação da lavoura do maior onus 
que aggrava actualmente a especulação do mercado. 

Saude 'e 'fraternidade .. - Illm. EXim .. Sr. J:i>r. Jovge Tibiriçá,. dignís-
simo ip11e.sidenfa'l rdD Estado de ·S. Páulo. - Azarias Ferreira. Leil~, pre· 
sidente. - tGerson França. - Manoel Alves Seabra. - José . Lopes de 
Souza. · - Maur.ilio Luiz Vieira,; vice-president.e, 

'Gamara :Municipal de Lençóes - N. 30 - Em 21 de abril de 1'906. 
Illrn. Exm. Sr. - No intuito de interpretar o sentimento do povo 

deste Ihunicipio ante a patriotica · iniciativa do Convenio de Taubaté 
sobre o impcmtante 1ramo - a ,valonizaçã0 do ca!fé ·- a . Gamara Muni-
cipa1 desta cidade,, em sessã0 de 1hoje, .vem apresentar a V. Ex. suas 
congratulações .por . essa medida de elevado alcance, inspirada pelos 
abnegados da Patria, abrindo limpido o hqrisonte á riqueza nacional. 
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A Gamara Municipal desta cidade vem solicitar a V. Ex. se digne 
endereçar, cm nome da mesma, ao Poder Legislativo Federal o seu 
francó e incondicional apoio ao lado dos henemer.itos brasileiros que, 
com tanta abnegação, tenacidade . e pr@fundeza de vistas se empe-
nham na ardua tarefa de reerguer os creditos da lavoura do Brasil. , 

Saude e fraternidade. - Ao Exm. Sr.. Dr. Jorge Tihiriçá, miúto / · 
digno presidente do Estado de S. Paulo. - João Duarte Moreira Ju-
nior, presidente. - Bento Albino de Góes Maciel, vice-presidente. 
Antonio Fiuza Florencio do Amaral, intendente. - Cai11dido . Alvim da 
Palma. - João Carneiro Giraldes. - Manoel Alves de Camargo. 
Luiz de Oliveira Machado. 

Camara Municipal do Tieté, em 18 de abril de 1906. 
Exm. Sr. - Temos a honra de pedir a V. Ex. se digne fazer. che-

gar ao Poder Legislativo da União a representação junta, em que esta 
Gamara se manifesta inteiramente favoravel ao Convenio de Taubaté, 
sobre a valorização do café. 

1
, Saude e fraternidade. - Illm. e Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito 

digno presidente do Estado de S. Paulo. - Indalecio Ferreira d-e Cq,-
margó, presidente. 

, Gamara Municipal do Tieté, 18 de abri'! de 1906. 
Illms. e Exms. Srs. 1 presidente e membros do Congresso Legisla-

tivo Nacional - A Cam~tra Municipal do Tieté, Estado de São ·Paulo, 
vem pedir a VV. EEx. ~ajam por bem approvar o convenio sobre a · 
valorização do café, que teve logar neste Estado, na cidade de Tau-
baté, e do qual · depende a salvação da lavoura de café nG paiz, e a 
prosperidade dos Estados em que a mesma é a principal fonte de receita. 
- ~residente, Indalecio ferreira de Camargo. - Vice-presidente, Can-
iidio Camargo. - Intendente, Joaquim Corrêa de Toledo. - VereadoJJes: 
·José A.uguslo de Toledo. -- Pedro Ferraz de Arruda. 

Secretaria da \ Camar~t Municipal de Itapetininga .- N. 121 - Em 
'20 de 1 abril de 1906. 

Exm. Sr. --' A Cami).ra deste rriunicipio, em sessão de hoje, resol-
veu rogar a V. · Ex. a fineza de transmittir aos poderes Executivo e 
Legislativo federaes os S(~us vótos para que se converta em realidade 
a quasí unanime aspiração do povo paulista relativamente á valori-
zação do café e á fixaçãq do cambio, idéas estas discutidas e firmadas 
pelos tres bene.meritos presidentes de São Paulo, Mina.s e Rio no con-
venio de Taubaté. 

Saude e fraternidade, 
Ao Exm. Sr. Dr. J~rpe !!biriçá, muito digno. presidente do _Estado 

de S. Paulo. - A.nlonw Vzezra de Moraes, ·presidente. - Jose Theo-
ionio da Silva. - Jorge Alves Cabral. - Cesario Leonel Ferreira . -
Augu$lo Medeiros. 

/ 
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' Camara M;unieipal qe S. José do Barreir9't em -23 de abrll de 1906. 
Exm. Sr. - Os a.baixo ass'ignados, vereadores desta Gamara Muni-

cipal, hoje reunidos em sessão extraordinaria, ,veem ' rfian,ifestar~se, 'por' 
esta, favoraveis a0 Convenio de Taubaté, solicitando ao. Poder Legis-

"\ lativo por intermedio de . V. Ex .. tratf!.r das imprescindíveis medidas, 
ora recla:inadas pelas classes productoras do paiz. . 

Aproveitam o ensejo para dirigir: a V. Ex . . mais 'uma vez sinc.~ras ' 
felicitações, á vista dos ' esforços que tem ern'.pregado parra a valorizaÇão ' 

, do café e ·pelo desenvolvimento da nossa lavoura, 'tã@' deprêciada. 
Saude e fraternidade. 

1 

Ao Illlm. e Exrri. Sr. Dr. jorge 'l'ibiFiçá, digníssimo pFes'idente d~ , 
Estado de São , PaU'lo. - Osorio da Cunha La_ra, presidente. -..'... Manoel 
Teixeira Quatorze, vice-presidente. - Braz ·Nogueira da Cruz. - J,oão-
Anionio Airosa. - 'À.nionio Fernand·es da Silva. - Antonio das NeúeS. 
Prata. - Benedicfo Felix da Silva Í?inho, intendente ., ·, ' ' '. 

. ' 
Camara Municipal de Franca, em 2Ó de ma~ço de ' 1906. ' ' , " 

Cid~dã0 - A Camara 'Municipa1l desta cidade, em sessão o~din~.ria' , 
de 17 do corrente mez, autorizou-me a representar, em .. nome della e 1 
de seus municipe~, ao Poder · Legislativo FeQ.eral, , ·pçr iptermedia de ' 
V. Ex., sobre · o fim de se tomarem uma. realidade em n@sso , paiz a valo-
,rização do café, com a fixação db caml:iio_, import~mtes e imprescin'-
diveis medidll;s estas esposadas por ,v. Ex. e seus illustres çollegas, Drs,. 
Nilo Peçanha e Francisco Antonio de fütlles, no C0nvenio dt; .Taubaté .. 

Cumprindo gostosamente esta wissão, aproveito o ef!.sej,o de, entl:lu-
siasticamente, garantir a V. Ex. o mais franco. apoio ci'est<r mµnicipi~ _ 
em ' prol daquelle convenio, cuja realjdade" certo, trará a 'çonsequente 
debellação da crudante crise financeira que ora anniqq.ila todl;\s ··~s 
classes productoras do n:osso glorioso Paiz,' ,e, prinr.,ipalmente; as do' 
Estado de S. Pauto, sobre o qual. pesa mais'- fortepiente a c\)nsequenci~ 
de~sa crise. ) '. ' '. " . 1 . ' " 

Assim, p0is, torrio 1a liberdade de pedir ::\ V. Ex '. 1 a fineza de enca" 
minhat ao Congress6 Federal esta representaç'ã:o ; ~ de ap~ese11-tar ' aos 1 
voss.os illustres e patrioticos-collegas Drs. Nilo Pecarih.a e Francisco A. 
de Salles, at/ en'thusiast:icas congratulações desta~ municipalidade pelo 
gigante~,co plano ,que se den0minot1. (( Convenio de 1'aubaté. » 

1 
" 1 

Saude e fraternidade. 1 ' , 

Ao Exm. Sr. Dr. 'Jorge Tibiriçá, dignissmo presidente do 'Estado 
de · S. Paulo. - O presidente da Camara,' André ,JV1arlins de Andra{i~ . . 

' Gamara Municipa1l d:a villa de Bom Successo, em 23 de abril de ,1906.' 

Exm. Sr. - A Gamara Municipal desta , vrna i:euniu-se hoje 1 em 
sessão especial exttaordinaria par<:).;' interpretando a opinião prepqn-
derante de seus mm1ioipes, significar a V. Ex,. o seu clecidido apoio ª? 
Convenio de Taubaté,, no ~,entido da valorizaçãq do.1 c~fé' com a ' fixa:Ção · 

) ' t 
·' 
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do cambio, e espera merecer a homa de ser por · V. Ex. neste deside-
ratum re.pres.entada junto ao Poder Legislativo federal. 

Saude e fraternidade . 
. Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, digníssimo presidente do Estado 

de·. S. Paulo. - Joaquim Vieira de 1\!ledeiros, presidente. - JQsé Ber-
nardino de Souza Cardia. - Antonio Días da Silva Pedr.osQ. - Antonio 
Fernalfbdes Pereira. - José Caetano SQares. 

) 

Paço da Gamara Municipal de viPla Bella, ?l de abril de 1906. 
Exm. Sr. - A Gamara Municipal desta villa, com a maior e mais 

j.l!lsta satisfação, reune-se em sessão especial para o fim de apoiar a 
attitude energica e patriotica de V. Ex. e de seus dignos c0llegas do 
Rio de J an.eiro e Mimas lilO Ccm.venio de Tal!lbaté,. c0m. referencia ás 
duas grandes e importantíssimas questões : a fixação do cambio e valo 
rização do café. ' 

Esta camara, reconhecendo as vantagens que resultarão dos prin-
cípios sustem.tados no refer.i:do · coaveEl'io, c0nsigna em acta l!lm voto 
de louvor a V. Ex., cujo saber e patriotismo tanto teem co~perado 
para o engrandecimento deste Estado;. material e intellectualmente 
fallando. A Naçií;o muito espera dos patrioticos esforços de V. Ex. no 
magno problema que se vae resolver definitivamente no CongressQ 
Federal. 1 · 

Saude e fraternidade ; 
Exm. Sr. Dr . .Jorge Tibiriçá, muito digno presidente do Estado 

de S. Paulo. - Manoel de Góes Moreira, presidente. - Theotonio de 
Sanl'Anna Espinhe[, vic~:-presidente. - João Eslevão , do Amaral. 
Joaquim Veiga de Sanl'}fnna. - Theotonio Carlos de JV!oura. · 

Cama,ra Municipal dei Serra Negra, em 20 de abril de 1906. , 
Exm. Sr. Dr. presidente do Estado de São Paulo. - O povo deste 

município vê no Ct:mveniq d·e Taubaté a solução da crise que assoberba 
a nossa lavoura, valorizando-lhe o seu principal producto, e a smlvação 
da riqueza nacional, pela fixação da: ·taxa cambial, thermometro. regu-
larizador das transacções internacionaes. 

A Gamara Municip:af, abaixo assignada, certa de interpretar os 
sentimentos unanimes d31 população deste município, vem pelo pre-
sente congratular-se com V. Ex. pelo bril'hante . exito obtido rio Con-
venio de Taubaté e en'corajar-vos com o seu il'!imitado apoio, para que 
representeis ao Congresso Federal afim de se obter deste a realização 
das medidas tomadas. 

Aproveita a opportunidade para scientificar a V. Ex. a sua repro-
vação contra o proceder çle poucos que, a pretexto de discutir tão mo-
mentos0 assumpto, teem dirigido censuras, em termos pouco decorosos, 
a0s ilh.istres signatarios dp Cbnvenio, em boa hora convocade por V. Ex. 

Es}\lirito eminentem\)nte superior e pr0fundame:rüe . patriotico,.' 
saberá .v. Ex. desprezar os ataques mesq.uinhos: c0m que· se v0s pre·· 
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ten:de aggredir, caminhando direito á conqluista da salvação do nosso 
paiz . . 

Subscrevendo-nos , com 0 m.aiis pJrofundo respeito e considei:açã0, 
fazem(i)S votos pela felieidade de V.· .Ex. 

Saude e fraternidade. - Antonio Edriardo de_ Almeida, presidente'. 
-· Marcolino de Godoy Bruno. - João Leme d.e Calâis. - Antonie Cy-
p1·iano do Amaral. - E&levão Franco de Godoy . .,- Antonio Marqrues ,da 
Racha. 

Camara Municipal de Araraquara.-;- N. 36. - Es,tado de S. Paulo. 
- 26 de abril de 1906. 

Éxrh. Sr. Dr,. Jorge Tibiriçá, clignissimo presidem.te do Estado. -
Em nome da C:amara Mlmicipal desta cidade, que me autorizou,, em 
sessão extra@rdinaria de, 16 do corrente, peço a V .. Ex. se digne trans-
mittir aos Congressos do Estado e· da Uniã(i) o pedida ql!l'e esta camara 
fües dirige para que, secundflndo o impulso fecundo de V. Ex. - a 
solução do problema da valorização do café, votem com urgencia 
ais med.iclias legislativas de que c.areeem as resoh1ções. já tomadas por 
V. E:x.,' de acc0rdo com os dignos presidentes dos Esta,cl.o:s de Minas 
e Rio de Janeiro, Srs'. Drs. Francisco dle· Salles e· Nil©> Peçanha. ' 

Fa.ço• v01bos pela saude· e prosperhilarle d.e V. E.x .. - O presidente 
da Gamara M.wnicipal, João José A11aufo• 

( Camara Municipal do Soccorro .. ,...:_ N. 1:8.-- Em 26 de ~bril de 1906, 
JExm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno· presidente dei Estado. -

A Caroa,ra Mu.nicipal desta cidad.e-, como interprete de seus munícipes, 
vem perante· V. Ex. pr0bestar sua inteira solidariedade com- referencia 
á· momenb0sa questão sobre o ConveNió de 1'a1'1baté. 

O alto patriotismo de V. Ex. e de seus illustres companheiros s@bre 
tão elevada questão, faz crer .que levarão de vencida as medi-das adap-
tadas, porque importam ellas na salva<ião da lavoura e no engrand.e- -
cimento de nosso paiz, é, assim sendo, esperamos qhle .será V. Ex. o 
nosso interprete perante o Congresso Nacional, de , modo a ser tal con-
veni@ convertido em lei. , · ' · . 

_ Reiteramos a V. Ex. os nossos· sinceros pr©testÕs-de estima e muita 
consideração. ' 

, Saude e fraternidade. - Olympio Gonçalves dos Reis, presicl.~nte. 
- Abílio Toribio de Andrade, intendente. - Marinho Antonio Franco. 
- Josí Gomes Ferra.z. - · Joaquim Domingues de Lima. - F'larem:cio 
Laudelino Espiricfüio. 

Gamara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. - Em 20 de 
abiril de 1906,. 

Illm. Exm. Sr. Dr. Jorge Tihiriçá', muito digno presidente ©.o .Estado 
de S. P~ulo·. - Esta: municipali<dadie, ' mais uma vezyenhorada,. pelos 
grand·e's. e. iMlvídaveis benefi.cios _que tendes feito á 1av,ou11a J!laulista e 
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especialmente á lavoura cafeeira, vem, em nome \ de seus mumc1pes, 
render-vos a mais sincera ho:r:r;i.enagem a que tendes direito como valioso- , 
defensor dos inte~esses desta classe laboriosa e que, pelo abandono em 
que se achavam por parte dos poderes puhlicos, seria impreterivel-
mente sacrifi,cada em beneficio dos especuladores . 

. Rendendo esta merecida homenagem, esta ,Camara pede-vos que· 
continueis a dispensar todo o apoio e franco acolhimento ao conveniC> 
celebrado em Taubaté entre vós os illustres presidentes do , Rio de Ja-
neiro e Minas, afim de que em breve tão patrioticas promessas sejam 
traduzidas em realidade, satisfazendo assim a mais legitima aspiração 
da maioria dos brazileiros e estrangeiros que, como nos, se esforçam 
para que esta pa:tria trilhe o verdadeiro caminho que conduz .~1 gran-
deza e á felicidade geral e se traduz na riqueza public'a e particulair. -

Assim sendo, Exm. Sr. presidente, o sacrificio que tendes feito, 
o valor inestimavel que tendes ligamo ao grande problema da v,alori-
zação do café, . esse interesse que tendes 'dispensado para a s~lução 
prompta desta crise devastadora que tem trazido a miseria no seio dos ' 
lavradores, são os legítimos padrões de gloria da vossa administração 
brilhante, que tem encontrado écho nos corações de todos os brazileiros, 
sem distinccão de classe e de idéas. , 1 

A lavo~Ira paulista que, hontem, desanimada, sucumbida e idesa-
lentada, soffria resignada 

1
os horrores desta agoni{I lenta, assistindo 

vender os seus productos por menos do valor de ~usto, hoje confia em 
• . vós corno ·sendo o unico I/atriota capaz de reerguei-a desse marasmo 

fatal em que infelizmente ainda está mergulhada. E' · verdade que a 
luta, por vós sustentada errf prol da causa nobre e grandiosa que defenl 
deis, tem sido terrível, mas, felizmente, para nós, a victoria tem estadÓ 
comvosco e a especulação tem cabido por terra, ainda· que com grande 
pezar para os inimigos do nosso paiz. 

Congratulando-se com o Estado, que tão dignamente administraes, , 
esta camara confia na vos~a competencia e dedicação aos reaes inte-, 
resses do povo paulista. , 

Saude e , fraternidad•e. - Pela Gamara Municipal, o presidente, 1 

Theophilo F. de Paula. ~ Severino Oclavio de Souza Meirelles, vice-
presidente. -· Antonio José de Araujo Nello, ·intendente. 

Camara Municipal de ~ambeiro. - Em 26 de abril de 1906. 
Exm. Sr. - A Gamara Municipal desta cidade, interpretando as 

aspirações da população ·deste município, congratula-se com V. Ex. 
pelos acertados esforços, postos em pratica, em auxilio da lavoura 
cafeeira e do bem estar dfl todo o paiz, pedindo a V. Ex ~ dirigir ao 
Congresso Federal os seus votos ,, para que se tornem effectivas as 
medidas adoptadas no conv~nio effectuado na cidade de Taubaté. Sande· 
e fraternidade. 

,, Ao Exm. Sr. Dr. Jorgpe Tibiriçá, digno presidente do Estado de 
São Pau:Io. - João do Amaral Gurgel, presidente. - João Franco de 



Camargo. - Llliz Tenorio Cavalcanle de Albuquerque. - Vigar\o, José 
de Andrade Cosia Colherinhas. 

' Gamara Municipal de Natividade. - N. 1 .. - Em 25 de abrii de 
1906. ' 

Cidadão. - O Convenio de Taubaté é uma medida: de · alto alcance 
economico digno do apoio de todo o braiiileitó e q11e honra sobre ma-
neira o governo fecundo de V. Ex., porque foi V. Ex. o -seu dign@ ini-
ciador; as glorias que sobrevierem á sua execução compartilharão dellas 
com· V. Ex. os Drs. Nilo Peçanha e Fran~isco Salles·, honrados governa-
dores 'cto Rio e Minas que tão sabiamente teem collabor~do 'cõm V. Ex. 
para a solução de tão importantíssimo problema. Realmente, Exm. Sr., 
a valorização do café com fixação do cambio vem traz.er uma impor-
tante reacção á classe productora do pa.iz que é a força 'viva da ~ .ação; 
assim, pois, a Gamara Municipal qesta villa,. genuína represe~tante 
do povo· deste município, vem, em nome ,de seus municip'es, pedir a 
V. Ex. fazer chegar ao conhecimento dos' Exms. Membros do Con-
gresso Federal que a Gamara Municipal de Nafüridade, depois de m t')di-
tar seria:r;n~nt_y sobiie o Convenio de Taubate, concluiu que a sua appro,- " 
vação, no~ tempos que correm, é de ·necessidade jl:lsta e palpit ante. 
Aproveitando ,a opportunidade expendemos '.l V. Ex. nossa, intima so1i-, 
dariedade ao governo correcto de V. Ex; "e apresentam,©s a V. Ex. os 
nossos hl:lmildes mas sinceros pro,testos de estima e gratidã<;> á pessoa 
de V. Ex. ' 

Saude e fraternidade. '- Jllm. Exm. Sr. ,Dr .. Jorge '.l'ibifiçá, muito 
digno presidente do Estado de S. Paulo. - 0.lympiO Gregorio Gamara, 
presidenfo. - João Pedro Fernandes . ..:._. fal,llino Ifernandes . d.e Castro. 
- José Jaciniho de Almeida. - Eduardo Fernandes di Fari'a. 

' ' j 

Gamara Municipal de Lor~na. - N. 25. - Estadci 'de S. Paulo, 26 d'e 
abril de 1906. · , : 

1 

Exm. Sr. - A Gamara Municipal desta cidade, reunida em sessão 
ordinari::i_ de 25 do corrente mez, interpretand0 os geraes sentimentos 
de seus munícipes, autorizou-me a representar, em nome della e' de 
'todos O.s cidadãos aqui re~identes, ao Poder , I..1egislativo F:ecleral ; por 
intermedio de V. Ex., sobre o fim de se tornarem uma realidade em 
nosso paiz a valorização do café e a fixação do cambio, . importantes e. 
imprescindíveis medidas estas espqsadas por .~. Ex . . e pelos vossos 
illustres e benemeritos collegas, presidentes dos Estados do Rio de . 

, Janeiro e Minas Geraes, no Convenio de 'Taubílté. 
Dando cumprimento a esta patriotica resolução, aproveito o ensejo 

de enthusiasticamente garantir a V. Ex. o unanime e mais. decidido 
apoio deste município em prol daquelle convénio, cuja realidady e exe-
cução trará necessariamen~e, como resultado, a debellação da crise que 
ora nos aniquilla, favorecendo e animando todas as classes pr.odµc-
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toras deste grande paiz, maximé ás do Estado de S. Paulo, sobre o 
qual mais intensa e, fortemente pesam as consequencias dessa crise. 

Assim, pois, tomo a liberdade de pedir a V. Ex-:'a fineza . de enca~ 
minhar ao Congresso Fede.r:@.l esta representação, e de · apresentar aos 
vossos distinctos e patrioticos collegas Drs. Nilo Peçanha e Francisco 
A. de Salles, as enthusiasticas e calorosas congralulações desta m_uni- \ 
cipalidade pelo importante e gigantesco plano que se denominou Gon-
venio de Taubaté. · 

Saude e fraternidade . . -:- Ao Illm. Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, 
dignissimo presidente do Estado de S. Paulo. - O presidente cm exer-
cicio, José Leite Pereira. 

Camara Municipal do Cruzeiro. - N. 30. -Em 16 cfe abril de 1906. 
Exm. Sr. Dr. presidente do Estado de São Paulo. -A Camara Muni-

cipal desta villa, em sessão · de 14 ·do corrente, manifestando-se favo-
ravelmente ao Oonvenio de Taubaté, pede a V. Ex., representar a esse 
respeito ao Poder Legislativo Federal, por esse acto ·que demonstra 
importantes e imprescindíveis medidas de acendrado patriotismo e 
sobre as quaes está de perfeito accôrdo com as expressões exaradtis 
em officio n. 13, que em data de 15 de setembro ultimo, esta camara 
dirigiu a V. Ex. congratulando-se. . . 

Saude e fraternidade. 
1
- Francisco de Paula Novaes, presidente. -

José de Araujo Lopes, viqe-presídente. - Joaquim do Prado. - José 
l\tlanoel de Carvalho. - Jo,sé Francisco de Ollveira Ca.sfro. . . 

Camara Municipal · d6: Boa Esperança. - N. 30. - Estado de 
S. Paulo, em 30 de abril qe 1906. 

Exm. Sr. - Em non,rn da Camara Municipal desta villa, peço ·a 
V. Ex. se digne transmit,Lir aos Gongressos do Estado e da· União o 
pedido instante que esta camara lhes dirige para que, secundando . o • 
impulso fecundo de V. füc. quanto á solução do problema da valori-
zação do café, conforme accordaram no Convenio de Taubaté, votem 
com urgencia as medfolas legislativas de qç.e caFecem as- resoh1ções já 
tomadas por V. Ex. de acpôrdo com os dignos presidentes cios Estados 
de Minas e Rio de Janeiro, Drs. Francisco de Salles e Nilo Peçanha. 

Além do interesse geqil de nosso Estado. 
Saudações. - Ao ExfI1. Sr. Dr. Jorge TibiiFiçá, muito digno pre-

sidente do Estado de S. Paulo. - O vice-presidente da Camara Mm11i- .1 

cipal, Raphael Cammarojor10. 

Camara Municipal de Jaboticabal. - N. 125. - Em 30 de abril 
de 1906. 

Exm. Sr. - A Cama11a Municipal desta localidade, reFresentand0 
os sentimentos deste mun,icipio, vem . apresentar a V. Ex. seas pr0-
testos de benemerencia pel~ muito que tem Jleito em prol deste · Esta.do 
e, consequentemen.te, do paiz e ao povo brazileíoro. Além de outros feitos 
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administrativos que caracte·rizam e.m V. 1Ex. um dos mais doutos esta-
distas brazilei•ros, o Convenio .de Taubaté, recentemente firmado por 
V. Ex. e pelos vossos dignos c9Hegas, . QS illustres presidentes de Minas 
6eraes e do Ri0 de Janeiro, veiu mais elevar a admiração .popular, des-
per.tando em. todas as classes produetorns as esperanças de sâlvação 
do ·abysmo a que foram lançadas p eh! deploravel depreciação do café 
e pela funesta oscillação do cambio que lhes tornaram infructiferos 
os mais ingentes esforços. , E' sohre esse magno a1ccôrdo .economiéo e 
financeiro, o Convenio de Taubaté, que a lavoura, o commercio desta 
localidade, por intermedio da camara . infra assignada, solicitam d.e 
V: Ex. fazer chegar ao illustre Congresso Federal a representação junta, 
que é a ºtraduqção do sentimento unanime e sincero dos habitantes 
deste municipio. 1 
. Saude e fraternidade. - Ao Exm .. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, benemerito 
presidente do Estado de S. Paulo. - Bento Vieira de Albuquerque, pre-
sidente. - Adolpho Vaz de Sampaio, prefeito . - Joaquim Ferraz Filho. 
- Manoel da Silva Girio, vice-presidente.~ Gµbriçl Ribeiro de Lacerda. 

Gamara Municipal de Jaboticabal. - N. 126. - Estado de S. Pauio, 
em 30 de abril de 1906. 

' . 
Exms. Srs. Deputados ao Congresso Federal.. -- A Camará Muni-

cipal desta ci~áde, pelos seus membros infra assignados, interpretando 
-0 s.entimento desta.. população, que tem suas mais felizes asp~ragões 
fitadas na conversão em lei, do convenio economico e financeiro assi-
gnado em Taubaté, pe.los Exms . . presidentes dos tres dos mais impor-
tantes Estados da União, vem perante esse egregio Congresso mani-
festar-se inteiramente solidaria com aquelle convenio, visto como repre-
senta elle a unica medida capaz · de salvar as classes laboriosas. do Pl'l-iz 
e mui especialmente deste Estado, da flagellante crise economica e 
financeira· "em .que se acham,. vendo baldados todos os esforços para-
rehabilitação, em virtude da lastimavel desvalorização do café e da 
infausta oscillação d0 cambio. . , 

· Confiante, pois, no . patriotismo e desvelo com que os benemeritos 
congressistas teem sempre encarado os interesses nacionaes, .esta popu-
laÇão, pelos seus representantes .mu:µicipaes, espera que, na proxini.a 
abertura Ho Congresso Federal, o Cenvenio de Taubaté tenha a pri-
mazia, do estudo, sendo approvado integrálmente e convert.ido em lei, 
visto Tepreséntar efficazmente a restauração das finanças publica e par-
ticular, salvaguardando, portanto, o progresso do paíz, com especiali-
dade dos Estados cafeeiros., d.e ruina completa e imminente. 

Saude e fraternidade. - Aos Exms. Srs. Deputados ao Corrgresso 
Federal. - Bento Vieira de Albuquerque, presidente. -. A.dolpho Vaz 
de Sampaio, prefeito. - Joaquim Ferraz Filho. - Manoel da Silva 
Girio, vice-presidente. - Gabriel Ri.beiro de Lacerda. 

· . Presidencia da Gamara Muni<ÚJil1al da cidade de Atibaia, em 18 dre 
abril de 1906. 
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Illustre cidadão Dr. ~orge Tibiriçá, benemerito presidente do Estado. 
Na qualidade de presidente da Gamara Municipal de Atibaia, em 

nome desta corporação e por ella expressamente incumbido, venho 
solicitar o vali0so auxilio da vossa fortíssima e alta intercessão, afim 
de que se possa conseguir do Poder Legislativo Federal a decretação 

·das medidas necessarias á fixação da taxa cambial e valorização do 
café, de accôrdo com o brilhante convenio realizado ultimamente na 
cidade de Taubaté, neste Estado, sob os vossbs infatigaveis auspícios. 

São essas" providencias a da valorização do café e consequente 
fixação da taxa cambial, de urgente e imprescindível necessidade para 
o possível erguimento da nossa industria cafeeira, para o indispensa:vel 
desenvolvimento do nosso commercio e das nossas industrias nascentes, 
para o futuro progresso da nossa riqueza, para a consolidação das 
finanças do paiz, para o imprescindível fortalecimento do . nosso pres- · 
tígio e, finalmente, para o nosso adeantarnento moral e completo trium-
pho da nossa nacionalidade. · . 

Ante a magnitude de taes círcumstap.cias, ante a. íncalculavel gran-
deza do problema, esperamos que o vosso reconhecido patriotismo não 
fraqueará e não 'arrefecerá o ardor dos vossos zelos, porque estamos 
habituados a ver na vossa capacidade o amparo a que se deverá apoiar . 
a vida publica e a particular, deste e de outros Estados, hoje profun-
damente abalado e sériamente prejudicado pelas innumeras vicissi-
tudes economicas, que o a~soberbam, devido · á depreciação do nosso 
prí.ncipal e quasi exclupivo producto de exportação - o café. 

Nos sentimentos de SOfidariedade, da corporação que represento, 
tereis uma completa adhesãq dos vossos actos e isto em qualquer ·emer-

, ge:acia em que a solução do problema venha vos collocar. 
Saude e fraternidade. ~- O presidente da Camara, Juvenal Alvim .. 

Comi:nissão de Agrícultqra· de Caconde, 1 de maio de 1906. 
Exm. Sr. Estando reunido o Congresso Legislativo Estadual para 

tomar conhecimento do Conyenio de Taubaté, a Commissão de Agricul-
tura de Caconde, por meu intermedio, vem congratular-se com v.· Ex. 
pelos esforços postos em pratica para salvar a lavoura cafeeira da tre-, 
menda crise em que se debpte, e pedir a V. Ex. ser o seu interprete . 
junto ao Congresso, no sentido ele ser convertido em lei as medidas 
adoptadas no referido conve:p.io que importam na salvação da lavoura. 

Saude e fraternidade. / 
Ao Exm. Sr. Jorge Tibiriçá, digníssimo presidente do Estado de 

S. Paulo. - O presidente da Commissão de Agricultura, Gustavo Ribeiro 
de Avila Junior. 

Gamara Municipal de Cravinhos, em 3 de maio de 1906. 
Cidadão - Interprete da vontade desta municipálidade, cujos des-

tinos presi<;Io, e a qual é genu,ina representante da lavoura, o commercio .. 
desta localidade, classes ess1mcialmente conservadoras e, como ta.es, 

1 • 
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sustentaculo do paiz, venho por este meio á presença de V. , Ex. · soli-
citar faça chegar ao conhecimento do Congresso Federal · a plena soli 
dariedade deste II).unicipio c0m as resoluções tomadas pelo sabio G011-
venio de Tallbaté para a valorização do café e f.ixação da taxa cambial, 
medidas estas' incontestavelmente salvadonas da lavoura e do paiz. ' , ' 

Saude e ' fraternidade. 
Exm. Sr: presidente do Estado de São Paulo. - O presidente da 

·ca.:drara de Cr~vi:ahos, Ernesto G. Jardim. 

Camar'a Municipal de; Queluz, 2 de maio de 1906. 

Exm. Sr. Dr. Jorge Tibi;içá, · dignissimo presidente d@ E,st,~do. -
Em nome da Gamara Munici·pal desta ciâade, ven:ho solicitar de 'V. 
Ex. a fineza de transmittir aos Congressos do Estado ·e da Uniã0; O:) 

nossos sinceros votos para que ~ejam creadas medid~s legislativa,s d~ 
mod~ a triumphar os esforços de V. Ex. no grandioso problema da valo-
rização do ·ca,fé. · ' 

Apmveito a opportunidade para apresentar á V. Ex. e ao vosso , 
honrado Governo os protestos de elevado respejto e consideração. 

Sa:iide e fraternidade. - O presidente da carnara, Manoel Afo:rai.1dre 
;le .Carvalho. , ' 

Gamara Municipal ,de , Santa Isabel, em 30 de abril de 190.6. 

Exm. Sr. Dr. Jorne Tibir:iÇ'á, dignissimo , presidente do Estado de •' 
1S. Paulo. - A Cama,ra Municipal desta, em sessão ordinaria de l!ioje, 
deliberou, por unanimidade de votos, congratular-se co:rn V. Ex. pelo 
feliz resultàdo colhido, firmando V. Ex. o Convenio de 'Eaubat'é, sobre 
a fixação do cambio e a val9rização_ do nosso café. 

Satisfeita por ver côroada a obra em que V. Ex. 'tanto se esmerou 
para .solução da terrível crise que avapsala o nosso Estado, v~m,, por 
intermedi9 de· seu 'presiqente, trazer a Y. Ex. os protestos àa sua .mais 
franca solidariedade , e incondicional apoio. 

Cordiaes saudações . - O pPesidente ~la Gamara, Quillhefmine Mendes 
de Andrade. 

.1 

Gamara Municipal' de Mattão. - N. 42; - Em 1 ,,de ni)aio de 1906. 

Exm. Sr. · - , A Gamara 'Municipal qe Mattão, reu:\}ida h0jé em 
sessão ordinaria, resolveu, por clelibe:uação unanime ele , seus 'pares, ' pedir 
a V. Ex. se digne. transinittir 'ao Gongr,esso Nacional, os seus votos' para 
.que se converta em lei a aspir-ação do poivo paulista erb relação á valo-
rização do café e á fixação do cambio. · 

Saude e fraternidade. · .· 
Ao Illm. e Exm. Sr. Dr. Jorg~ Tibiri.çá, digníssimo presidente ' do 

Estado de S. Paulo: - Antonio Dias ,de A.guiar ,Junior, presidente . ....'... 
Francisco da Silveira Leite. - Oiton Corréa. - Anioriio da Bilua .Prado. 
- Mathias Dias d~ Toledo. 
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· · Gamara Municipal da cidade de Santa C~az do füo Par.do, 4 de 
maio do 1906. 

Illm. ,Exm. Sr. Dr. Jorge 'Fibiriçá, digníssimo presidente do Estado 
de S. Paul'o. - A Gamara Muni'Cipal de 'Santa Crüz dli> Ria 'Pardo vem 
pelo presente congratular-se c6in V. Ex. pelo Corrvenio de T·aubaté, me-
dida essa devida á iniciativa patriotica de V. Ex. e cuja realização virá 
salvar a lavoura de ·café e influir benefkamente· n.0 estado econ{])mico 
do paiz. 

Espera que as medidas adoptadas no convenio sejam, sem demora, 
traduzidas em leis pelos Congressas Federal e Estadual; e, excusado 
é manifestar, a Gamara Municipal de. Santa Cruz do .Rio Pardo presta 
a V. Ex. seu franco e decididc; apoio pek.ls ingentes esforços e nobre 
empenho que patrioticarnente V. Ex. está empregand0 para o brilhante 
exito do conven.io. · 

Respeitosas saudações. - Dr. Francisco Sodré, presidente. 
Fred. Can; Ribeiro, vice-presidente. - Henrique Hardt, intendente. 
Pedro Paulo Rodriguez, vereador. - Luâo de Oliveira Lima. 

' 
Gamar.a Munici,pal de Caçapava. - N. 32. - Em 5 de maio de 1906. 

Exm. Sr. - A Gamara Municipal de Caçapava, partidaria con-
victa do Convenio de Taubaté, como já teve occasião de se manifestar, 
vem mais unia vez perante W. Ex. afim de solicitar sua valiosa influencia 
pera~te ó C0ngress0 Naciopal,. no intui·to d~e serem por elle ado:ptadas 
mechdas que salváguardem os mteresses agricoias de n@sso· Estado. . 

E_sta ~or~oração .sabe ,que Rão ap~ella em vã0 par~ a sua . solicitude 
e decl:1caçao a causa da lavoura paulista, em lbenefi.c10 da qual tanit-o 
tem feito e continúa a fazer V. Ex. 

Gerta, pois, da boa vontade de V. Ex. ern acol·ller c@m an.irmo bon-
doso este pedido, a Gamara Mmücipal de Caçapava tem a honra de 
testemünhar a V. Ex., em pome de seus ml!l.nicipes, a sua gratidão pelo 
muito que estão fazendo e;m bem C!los Ílil.teresses ·da agricultura. 

Saude e fraternidade. 
Ao Illm. Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno presidente do 

Estado de S. Paulo. - Manoel Esteves da Cosia Salgado, presidente. -
Candido Marcondes, vice-p~·esideilte. ~ Benedicfo A. ·de Bá, vereador. 
- José Thomaz de SiqueirQ., intendente. - Procqpio José de Siqueira, 
vereador. - José de Almeida Telles, vereador. :__ Antonio das Chagas 
Nelto, vereador. - Joào Raphael de Araujo. 

Gamara Municipal de 'Santa Cruz da Concei'Ção, '2 de mp.io de 1906. 
Illm. e Exm. Sr. - A Camara Municipal de Sa:arta 'Cruz ida Con-

ceição, }1egitima represent~nte de Sel!IS Ifnuhicipes, 1congvalulan:do~se 
com @ benemerifo .g@verno '~e 11 V. Ex . .pelo at1spiciQs0 G0nvenio ·de Ta:ti-
baté, vem respeitosramente pediw se 1digne V. Ex. inter1pôr a sua ·.reGq-
nhecida e patriotica intluenFia para com o Coagres~t> Federal, ·af.im de 
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que, dentro em breve tempo, a . valorização do café com a fixação do 
cambio tornem-se uma realidade em nosso paiz. r 

Exm. Sr. As importantes e imprescindiveis medidas approvadas 1 

pelo Convenio de Taubaté, são reclamadas por todos os brazileiros que 
verdadeiramente ainam sua Patria. 

Sendo, o nosso glorioso paiz, a nação mais rica ~m todos os reinos . _,, 
da natureza, e por isso fadado para ter a primazia entre todas flS nações, 
ni:io poderá, entretanto, chegar ao · apogêo do engrandecimento, em-
quanto a fixação do systema monetario não se tornar uma realidade. 

A Gamara Municipal, confiada .na bõa vontade e dedicação de V. 
Ex. pelo engrandecimento do Estado, e na patriotica e sábia orientaç'ão 
do glorioso Congresso Federal pelo engrandecimento da Patria, espera 
que o Gonvenio de Taubaté em breve tornar-se-ha uma realidade em 
nosso paiz. 

A Gamara Municipal aproveita a opportunidade para apresentar 
a V. Ex. a sua inteira solidariedade e os protestos da mais · subida con-
sideração e respeito. 

Saude e fraterhidade. 
Ao lllm. · Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digl;lo presidente dó. 

Estado de S. Paulo. ~ Mar;edonio Janichellis, presidente. - Con11ado 
l\i'aldvogel, intendente. - Pedro Ifouffmann. - Elias Landgraf. 

Camar.a Municipal de São Simão~ - Em 5 de maio de 1906. 

Exm. Sr. Dr. presidente do Estado. - A Gamara Municipal tlesta 
tidade, interpretando os sentirnent9·s de seus munícipes, vem apre-
sentar a V. Ex. os protesto·s de inteira solidariedade peló muito que 
tem feito para: o engrand'ecimento ,deste Estad•o. 

O Convenio de taubaté, ha pouco firmado por V. Ex. e p~los 
illustres presidentes do·s · 'Estados de Minas Geraes e Rio de Jaweiro, 
além de outros feitos administrativos, caracterizando em V. Ex. · um. 
dos mais doutos estadistas brazifoiros, vem mais elevar a admiraçã0 
pela pessoa de V: Ex., despertando em todas · as classes productoras 
as esperanças de um risonho e lisongeiró porvir. ' 

E q.omo as dispo'sições contidas naqueUe accôrdo, uma vez ·con-
vertidas em lei, representam a unica medida capaz de salvar as classes , 
Ia'boriosas do paiz· da . ·crise economic'a 'e financeira em que se acham, 
vem· esta corp'C>raçã0 solicitar de V. Ex. que faça chegar ao çonb.eci-
mento do Congresso Nacional o conteudo d·este, cuj·o in.tuito é a res-
ta1:1raçã0 das fhi.aRÇas p'lil.blica e partircular e à salva.ção dos Estados · 
cafeeiros da niina completa e imminente. 

Saude e fraternidade. - . Ao Exm. Sr. Dr. Jorge T.ibiriçá, muito 
digno presidente do Estado de S. Paulo. - Mar;.oel ,Febronio da Fon 
seca. Brazil, presidente-. - AlfredG Teixeira Machado .. - Demetrio Aie-
vedo. - Arthur Rocha. - Theodorelo Lousada. - Theodoro V iarina 
Barbosa . ........ Franais~o Gonçalves de Souza Portugal. 
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Jardinopolis, 26 de junho de 1906. 
Exms. Srs. - A lavoura deste município, por 'sua comm1ssao exe-

cutiva, cumprindo deliberações tomadas em assemblea dos lavradores 
em sessão de 24 do corrente, vem solicitar a vossa attenção para apressar 
o projecto de valorização do café, como meio de minorar os males da 
lavoura, secundando assim cbm o vosso empenho os esforços dos pre-
siden~s dos Estados que assignaram o convenio. 

Saüde e fraternidade. - Aos digníssimos ·membros do C0ngresso 
Na·cional. - A commissão executiva, Virgílio de Toledo Malta, pre-
sidente. - Raul G. Jardim. - Antonio da Silva Mello. - Joaquim Se-
vero Lima. - Francisco Pereira Limá. 

Associação Commercial de Santos. - Estado de S. Paulo, Brazil. 
- N. 834. - Santos, 9 de maio de 1906. 

Illm. e Exm. Sr. - A directoria desta associação, reunida hoje 
em sessão ordinaria, deliberou por unanimidade dirigir-se a V. Ex., 
afim de manifestar-lhe mais uma vez o maior e decisivo apoio em relação 
ao Convel}io de Taubaté, assegurando a sua perfeita concordancia e 
harmonia de vistas com as clausulas e conclusões desse contracto. 

Quanto mais se faz sentir a corrente de 'opinião" contraria a essa 
patriotica medida, corrente ora engrossada pelo concurso da mensa-
gem presidencial, e quanto mais cresce a opposição movida pelos cir-
culos bancarios e commerc\aes interessados no siaiu quo a essa arro-
jada e feliz iniciativa dos tres Estados productores de café, mais se 
arraiga nesta directoria a convicção de que o convenio corresponde a 
uma verdadeira necessidadE! do paiz e é de momento a unica medida 
capaz de garantir e melhor<.lr a sua situaçãp economica. 

Firmada nesta crença - resultado de longo e attento esb1do da 
questão - esta associação, assegurando a V. Ex. a mais perfeita soli-
dariedade com os actos do governo de São Paulo no empenho que mani-
festa .de ver adoptada a medida concretizada no Convenio de Taubaté, 
reitera-lhe as seguranças dp seu absoluto apoio e nutre a certeza de 
que o patriotico governo de V. Ex. saberá manter sem discrepancia 
e até ao fim a attitud.e serena e digna que os seus deveres e a sua res-
ponsabilidade lhe aconselham em t ão importante questão. 

Renovamos a V .. Ex. QS protestos do .nosso mais distincto apreço. , 
- Illm. e Exm. Sr. Dr . .Jorge Tihiriçá , dignissimb presi4ente do Estado 
de S. Paulo. - Presidente,, J oaquim Miguel de Siqueira. - 1.0 secre-
tario, A . . S. Azevedo Jun io\r. 

Secretaria do Senado dia S. Paulo. - N.·49. -2 de junho de 190\) 
Illustres cidadãos Drs. Presidente e mais Membros da Mesa da 

Camara dos Deputados Fe<leraes. - De conformidade com a indicação 
n. 1 deste. anno, approvad~t em sessão de hontem, transmitto-vos, por 
cópia, a representação sobr~ a necessidade da approvação do Gonvenio 
de Taubaté. · . 

Saude e fraternidade : -- O I.0 secretario, M. P .' de Siqueira Campos. 
. I 
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Illms. e Exms. füs. Membros .do Congresso Federal. - O ' Senado' 
do Esta,do de S. Paulo, inspirando-se ~m seus sentimentos de patrio-' 
tismo,. ve·m, appeUar para os mesmo~ ; se.ntirnef!to's dos Srs .. Represen-
tantes da Nação, pedindo, em :i;iome dos grandes jriter.esses · da Patr.ia, 
de seu futuro, do seu engran:decim!ll).to, .. , ée dignem. apwôvar ·o alevan-
tado convenio fümado ,em 26 de fevereiro ultimo, na cidade de , Tau- · 

1 I , !' '• 
baté pelos presidentes des Estados do Rio de Janeir.o·, Minas e S. Paulo, 
para o fim de valorizar o ca{e, . negular o seu commercio, ' prompve~ ,' o 
augmenlo de seu consumo e a creação da caixa de conversão, fixand<i ' o\ 
valor da moeda. '--

Esse notavel documento figurará na hisJoria patria como ·o' marco" 
inicial de uma nova orien'taç~o· nas normas' d~ governo de nosso pa:i.z, 
como a inauguração de uma política economfoa,. a 1JJ.nicà que, na. açtua- . 
lidade, deve principalmente. preoccupar o espírito daquelles ,qu~ fore~ · 
chamados á dirigir a Nação. . . 

Nos / 15 artigos 'que cons.tit~em 6 con~enio estilo expb~fos o ' fhh · 
arrojado e 'patriotico que collimaram seus signatarios e os· traços geraes· 
do plano para isso adoptado, que se resume nà ,'manutenção, d~ntro' · 
dq paiz, de uni preço mínimo em ouro por sacca d~ café t)'.Pº 7 ame-· 
ricano, durante o tempo que for julgado conveniente e na estab!Iir-açãQ; ' 
do valor de nossa moe.da em relação ' ál moeda metallica. , ' . , '' 

Um grande emprestimo que poderá ser 'elevado até 15.000.000i 'ester.: 
linos, contrahi~o comi a responsabilidade solidaria dos Estados éoil.; 
tracta:µtes e garantido por uma sobre~taxa ' de ' 3 francos OU" mais . por 
sacca de café exportado, .além do' endosso ' da Unjão, ' si for :\}eéessario, 
servirá de .lastro par.a uma caixa de emiss'ão · oúro' e · conversão, qué ÍQI" 
creada pelo Congresso Nacional para fixação do valor da, moeda,.. 

Uma ,commissão de tres membros nomeaqos cada um · por :um· 
Estado sob a presidencia· de um quarto nomeado pqr commum áccôrdo, 
se encarregará das, operaç.ões e processos para a valorização · po café " 
pela ,regularização da .o:ílerta, pela melhoria .da ' qualidaae offertaQ.a 
e sobre tudo pela abertura de nov9s mercados e propaganda intelli-
gente, activa e ininterrupta. . 

Tal é, em linhas geraes, 1 o contexto do me:moravel Convenio de 
Taubaté, cuja execução ·está dependente de resolução do · Congresso' 
Nacional, ~·ªº qual o E?Cm· Sr. Presidente da. Republica o' submetteu, · 
como lhe cumpria. · 

Co~sultando os mai~ vitaes interesses e. urgentes necessidade~ '. d~ 
Nação', o Convenio de Taubaté traduz o accôrdo a· que chegaram os' 
presidentes dos tres · Estados maiores productores de .café., Il-º se.ntido; . 
de amparar e proteger não sómente. essa grande ' lavoura,. que ' constitue 
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a larga base da riqueza publica e do credito do' paiz, mas tambem 
estender esse amparo, essa protecç.ão a toda a producção nacional, 
agrícola ou industrial. Neín outro escopo tem a disposição do art. 8.º 
do convenio, quand·o, reférindo-se ao emp1'estím'O' qué for contrahido 
para sua execução, dispõe que seja elle applicado como lastro para a 
caixa .. de emissão e. conuersão· que for creada:. pelo·. Congrésso· Nacional para 
'{ix.a~ão da moeda. 

Inspirand.o-se· em. seus sentim;entos de patriotismo, os illustres· 
signatarios dçr convenio;. ao· estudarem e accordarem os réspectiv('}S 
artigos, não v.isa;ram sómente as convtmiencias· de seus Estados e sim 
pL'ocuraram, com aque1le artigo·, ex;tender seus· bencficos effeitas a todo 
o territorio da. Pa:tria. · 

E' q.ue, já fez praça 1m espírito pubiico que a producção naciona'I, 
o penosO' resultado do. nosso traba.rhO' na cultura. dC!J solo, nas explora:.. 
ções industriaes, nas applicações diversas de nossa actividade operosa 
não póde, não deve. mais continuar á mercê das 1 oseiUações de valor do 
nosso papel moeda em confro.rutO' com o ouro. 

E' que a dura experiencia e observação dos factos da vida ccono-
mica da Naçãô em 67 .annos do passa'do regímen, trouxeram aos espí-
ritos a convicção de que temos trilhado caminho errado em busca cl<'> 
progresso e eagrandecimento· da Patria. E. de fac.to, os· nossos homens 
de estado orientados qtiasi exclusivamente pelos. economistas eura.P'eus, 
principalmente francezes, ti~·eram as· vistas voltadas para o advento 
da. circulação metal1ica, no pp·z, fazianL della o objecto de suas p1reoc-· 
cu'(!)ações financeiras e, com raras excepções" todos corrjam atraz. do' 
velocino de ouro, julgando ~lcançal-o com .a elevaçã0· das taxas cam'-' 
biaes, c:orrseguidas as mais d.fl.s' vezes; com avultados prejuízos do The-
S(ill!N'O Nacional, e sempre C'OIR sac.rificio do fut1J1.ro do paiz. 

Em 67 annos. de vida iqdependente, no regímen' pa•ssado, o .Brazil 
a!P.rastou-se com desanimadora morosidade no caminho dl'.>' progresso, 
não obstante· ós largos períodos de paz que gosou. 

A nossa: exportação, qu~ em 1861 foi de 13.279:000 esterlinos ao 
eambio médio do anno, 26 e ~ouco, · attingiu em 1888 a 22-.366.466, cam-
bio médio de 25 1 /4, apresentando assim um augmento apenas de 6& O' /O 
em 27 annos, ou 2 1 /2 O /O annualmente, ao passo que nos I3 arrnos 
d.e 188$' .a 1901, ella augme;ntou de 81 0/0, ou 6 l/3 O/O por anno. 
Er:am tão repetidos os deficit!;; orçamentarios que notavel político definia: 
a situação dizendo : '' O Imp.erio é o deficit >>. 

· Este era preenchido corp emprestimos externos ou internôs, reti-
rami<'> estes . dai circulação c~pitaes que se collocariam em empreh'en-
dimentos· uteis ao desenvolvimento do paiz, augmentando aquelles os 
encargos e responsabilidades da Nação, sem que fossem sempre empre-
gados· reproductivamente. 

É effectivamente notav('\l que, em 17 emprestimos externos, con-
·trahidos . no regimen pass,ado na importanCia nominal de ~ 66.791.900, 
apenaS' cinco, na impurfavlilci9t de ~ 16.259.900, tenham sido destinados 
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a serviços e. melhoramentos diversos, sendo os doze restantes, repre-
s.entando ;\;.. 50.532.00@, destinaàos' a pagamentos, conversão de dividas 
e supprimento de insufficiencia de rendas ordiharias. 

Examinando os emprestimo.s· internos, contrahid:os, por emissões 
de apoiices, no mesmo periodo, verifica-se que M6.222:400$, ou 27 O /O 
da respectiva imp@i;bancia nominal de 543.585~300$ foram destinados 
a suppriF de{icifa orçamentaríos ou a consolidar dividas fluetuantes. 

E foi assim que a Monarchia legou· á Republi'ca uma. dívida fun·· 
dada de 812.769:300$; computand·o-se . em papel ao cambio <!le 27 a 
divida externa dei ;\;. 30.283.200. 

E, no em tanto·, mesmo RO periodo· ·da. vida naciGnal m©narcbíca; 
si Hão tivessem os olhos voltados sempre· para a melhGria cambial, fa• 
zendo da alta do cambio um .titulo ele gloria para suas adqünistrações, 
os ·nossos ·estadistas., 's.j qll!li<1:esS"em observar e estudar as estatisticas, 
teriam constatado que. os period!')S: ~le baioca cambial deram sempre em 
resultadG não só· augmento . de expor:tação-, c@mo diminuição de impor-
tação e consequente al!lgmento· de safdos. E, de facto, a baixa cam-
bial d.e 1868 'ª rnw elevou a 20 milhões, esterlinos, em média, uma 

,..J exportação que até 1871 era tambem em média de 14, assim como a 
alta de cambio de 187>1 a 1877 a fez cahir para uma média de ~8 !fii-
lhões de 1877 a 1886, e, finalmente, foi o cambio excessivamente baixo 
de 1892 a 1900, que no.s proporcionou em 1901 a enorme exportação 
no valor de f, 40.621.993, Glando-nos o extraonlinario saldo de f, 19~55.889 
que por si só corres.po:adc á média da exportação des altimos annos do 
Jmperio. . 

Fallam eloquentemente estes: algarismos para demonstrar de modo 
condudente a influencia salutar <il.J}· cambio baixo· para o augmento. 
de no.ssa exportação e elevação de nossos saldos. 

A esta mesma verdade -chegou a commissão 1ingleza, rn'lmeada em 
1893 pela rainha Victoi-ià, para investigar as causas da depressão da 
agricultura na Inglaterra. 

Essa commissão, comp0sta de homens notaveis e eminentes, func:-
eituwu por mais de tres annos, ouv.índo interessadbs a autoridades· n& 
assum;pto, estudando. relatoriGs que foram S@licitados a ministros e 
consules ingl'e2ies em toclos os paizes, assim como aos governadores das 
colonias e pessoas de reconhecida competenci-a, a todos os quaes foram 
enviados questionarios, inquirindo da situação da agricultura nesses 
paizes,. condições de seu desenvnlvimento e· possibilidiad·e de concur-
rencia ·aos producto11es i.nglezes. 

· Em 25 de junho d'e 1897 a commissão apresentou seu importante· 
relatorio, cuj'a's conclusões, depois do estudo· detalhacl·0 da1s queixas 
·e rnclamações dos agricultores· inglezes, foram : que a crise de que estes · 
eram victimas. estendia-se a todos os paizes que tinham o padrão ouro;· 
<fue os d·emais páizes que tinham escapado á ·crise e em que, ao con-
trario, a agricultura se achava em situação da mais franca e eviden.tff 
prosp·eridade, eram a India e a A:rgent:ina, pai:tes de moeda depreciam&,' 

; 
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e que, finalmente, a causa primordial da crise, que sobrelevava a todas 
as outras reunidas, era o augmenio do valor do ouro que dava em res.ul-
tado a reducção correspondente do valor dos productos, o que tornava a 
luta · com os paizes de moeda depreciada ião desigual que impossível erá 
a concurrencia' com elles. 

E' ainda mais frisante a ópinião emitticla em seu memorandum 
pelo membro da commissão, . Mr. Lacey Everett., que assim se exprime : 

(( A concurrencia com paizes de curso forçado como a Argentina é 
ainda mais formidavel para os nossos lavradores. Devido á grande depre-
ciação de sua moeda, comparada com o ouro, cada soberano que recebem 
em troca de suas (mercadorias, produz muitas ' vezes ires e meio em papel-
moe.d'a, e ·no pagamento dos impostos, salarios, árrendamenios, ele., esta 
moeda dá quasi os mesmos resultados. Generos importados leem sem duvida 
de' ser pagos a preços mais elevados; mas como o lavrador argentino vende 
provavelmente 50 vezes mais do 'fUe compra· de iaes generos, é elle extraor-
dinariamente beneficiado corri. esie estado de cousas. E é para nolar o facio 
de ler a producção argentina tomado grande incremento sómente depois . 
dti- grande alia n:o agia do ouro. A concurrencia argentina é sem duvida 
a mais formidável que o lavrador inglez tem de enfrenfar. » 

E' inquestionavel que taes conceitos teem a mais conipleta appli-
cação ao nosso paiz ,. para o qual poderiam ter sido escriptos, e, pois, 
mui patrioticamente inspirados andaram os signatarios do Convenio ele 
Taubaté, nelle incluindo a estabilização do valor da moeda a ürna taxa 
. conveniente pelo apparelho C,la caixa de emissão e conversão de que 
trata o art. 8.0 

Mais sobre este, do que ~obre os artigos especiaes á valorização do 
café, tem-se levantado enorme celeuma, aliás explicavel pelos grandes 
interesses que serão contrariap.os e que se escondem multiplos entre as 
largas dobras das oscillações cambiaes. 

Entretanto, a opposição .á patriotica medida, por isso mesmo que 
tem provocado mais aprofunqado estudo do assumpto, não tem conse-
guido impressionar a opinião publica e, ao contrario,· á idéa da· fixação 
do cambio tem conquistado váliosas adhesões dos que com animo des-
prevenido a examinam em confronto com a situação economica do paiz. 

Na capital Federal a major parte dos orgãos mais importantes da 
imprensa diaria se tem manifestado favoravelmente ao Convenio de· 
Taubaté. 

Neste Estado tem sido quasi unanime a manifestação favoravel 
da imprensa e da opinião puplica. Os municipios por suas ,camaras, o-
commercio por seus legitimos prgãos, as associações commerciaes, todos, 
em bem fundadas moções, teei,n apoiado e prestigiado o convenio. ·-

Como mais capaz de impressionar o povo brazileiro, que guarda· e 
zela cioso suas accentuadas t radições de severa honradez e probidade, 
tem-se avançado a proposição de que ·a quebra do padrão .de 27 é uma 
deshonestidade, é uma . immorulidade que não deve ser permittida pelos 
representantes da Nação, ma~, nem por ter esta ultima classificagãO' 
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cahido d~ bico da penna do nobre actual 9r. Ministro' da ,Fazenda, que 
não duvidou deixal-a gravada nas primeiras paginas de • seu importan-
tíssimo relatorio, nem por ter sido repetida e glosada em todos os diapa-
·SÕes pe)os antagonistas da idéa da fixação do cambio, a opinião publica 
se tem agitado. , 

·E' que o povo . brazileir0 bem .comp.rehende que de nenhum modo 
estão em jogo os sentimentos de honra e de dignidade da nação; beIQ 
comprehende ,que, · sob a i.nvocação destes sagrados sentimentos, ·se 
occulta o proposito de impedir a fixação do cambio, que estanca aos 
especuladores abundantíssima fonte de enormes lucros, com írlcalcula-
veis prejuízos para o p~iz, que, pela' variabilidade de sua ' detestavel 
moeda de cttrso forçado, se tem constituido em va~ta banca de ·jog9. , 

E' que sufficientemente esclarecida por estudos e publicações de, 
jurisconsultos, a opinião publica bem comprehende que não attenta 
c'ontra nenhum principio de moral ou de direito a medida que se procura 
adoptar pa.ra ~ fixação do cambio; , está bem orient;:ida: no sentido d,e 
comprehendcr 'que, não ao direito privado, mas . ao dir.eito publico, se 
su~ordina a attribuiÇão , s0berana do poder publico .d.e decretar !l 'moeda 
do paiz e regular o seu cur110; , está finaln;iente instruida de que do direit0 
civil passou para o direito publico dos· Estados motlernos, e especial-
mente para a administração da divida publica:, o prineipio de élireít9 
romano de que 'o deved9r póde resgatar sua ob,rígação pelo preço em 
que a estima e vende ~ credor. , · 

Mas, que se tranquillizem os espíritos, que , se acalmem os ., escru-
pulos : não cogita o, .Gonvenio de Taubaté de quebrar o padrão de :noss~ 
moeda, e sim de estabilizar o. valor de n.osso papel em, confron~o com 
o ouro, de impedir-lhe as oscillaç'ões constantes, que trazem em. sobre-
salto os que trabalham e produzem. · , , 

•E'' preciso distinguir entre fixaçãÇ> do valor da moeçla oure> em 
papel nacional, a un:i.a fa.xa mais c0nsoante ás condições economicas 
d~ narção, e· conve.rsão immediata a essa taxa. . ' , , 

Não cogita o ~onvenio de alterar o plano financeiro que desde o 
patriotico governo Campos Salles foi inici~do e tem sido· continuado 
pelo actual governo. ' 

Sem inquirir si foi ou não esse plano o mais acertado na parte que 
reduziu de modo tão sensível o meio circulante., o que parece incon-
testavel é que sevia ainda peior uma solução de .c0ntinuidade , nessa 
politica financeira. Pelo projecto que tem'· sido estudado para· a fi~ação · 
do cambio, o resgate de . nosso papel-moeda inconvei'tivel continuará 
a ser feito como até aqui e· talvez ainda .em maior escala, conforme as 
dotaç~es ·orçamentarias· com que for 1.contemplada a caixa incumbida 
desse resgate, o qual ·constituirá mesmo um dos meips de fixaçãQ d~ , 
cambio, além da compra e venda de saques sobre o ·estrangeiro; , pois 
.não ha negar que o cambiô internacional é o resultado da oílert.a e pro~ 
CUJ;a de cambiaes. E como parece .evidente que não é. demasiado e sim ' 
absolutamente ínsufftciente ô nosso meio circulante, , o papel resgatado 

r, ' ,. 



deverá ser substituido por moeda ouro de curso legal, continuando assim 
o seu resgate até final, ou até que por lei especial e qu.ancl@ for julgado 
opportuno, .seja decretada a conversão de todo o papel-moeda ainda 
em circulaçã0., nada obst_ando a q:ue, então ou antes, a taxa de fixação 
seja elevada como as circumstancias aconselharem. 

Para attender ás necessidades sempre crescentes do desenvolvi-
mento do paiz em todos ·os ramos da actividade humana, attrahindo 
para elle capitaes e braços -que espontaneamente não 0 procuram, .repe-
llidos pela instabilidade do valor da moeda, uma caixa de conversão 
receberá ·moedas de ouro de curso lega:!, entregando em troco· bilhetes .a:o 
portador representativos de valor igual ao das moedas recebtdas, .calcu-'-
lado -esse ·valor pelas taxas fixadas. iE.sses bilhetes assi'(n emiff.idos lerã@ 
curso 1<e.gal e serão pagos em moeda o·ur@ ao mesm!O ,fyrpo do cambio em que 
foram emi'ltidos, a quem os apresenlar :e entregar para serem trocados na 
mesma .caixa de conversão. 

Deste modo, sem emissão -de papel•moeda P'elo Thesouro, o q.ue 
seria um verdadeiro -desastre par.a o nGsso credito externo, sem 'emissão 
so·bre lastro metalliuo ao cambio de 27, o que determinaria o e:x;odo de 
todo o Quro accumulado, teremos ~ónseguido augmento considerav-el 
d e meio circulante -como ev.identemente exigem as nossas permutas 
commerciaes. ·, 

Não affectando de nenpum modo os compromissos de qualquer 
ordem, externos ou intern~>s, publícos ou particulares, contrahídos 
sobre a b;:ise ouro, os quaes -qontinuarão em pleno vig-0r e -com o mesmo 
valor, garantida de modo effi.caz e inatacav.el a co11servação, como depo-
sito, de ouro que a caixa r;eoeber, paveoe não haver objecção ponde-
rosa . contra o patriotico intuito de que trata o artigo 8. 0 . do convenio, 
que a ninguem prejudicará, ~!XCepto OS jogadores de cambio OU aquelles 
que •esprei.tem .a alta pava p:;1ssarem seus capitaes para o estrangeiro. 

Ao contrario, deve ... se esperar de .sua execução os m.ais .benefico;s 
effeitos para o progresso e ., engrande(Úmento do paiz, 1pelo amparo ·e· 
protecção que dará ao seu qlmmercio, á sua lavoura e á sua industria, 
pela segurança que proporcipnará aos capitaês esúrang.eiros que entã@ 
se virão nelle collocar, pela &'arantia e fixidez do _salario do trabalhador 
:rural ou o,perarfo que hoje, com a mesma quantidade de papel, tanto 
-póde receber méa, como umfl J,ibra, como .ciM@ shillings. 

Relativamente á valoriPJação -do café, que constituiu a principio · 
'º escop@ unico -do accôrdo. ontre os tres Estados maiores productore.s, 
-quando julgavam ser o Banco da Republica um simples regulador !i>ll 
man.tenedor do cambio, está. ha tanto tempo este problema posto em 

, ~ ·equação ·pa.ra ser resolvido urgentementie no interesse geral d@ paiz, 
tem sido tão discutido e estudado o assumpto so.b todas as s'uas faces 
·e modalidades, que pensa o .Senado Paulista não ser mais necessar:io 
insistir sobre elle, que e:x:ige 1.1ma solução tanto mais prompta e ur,gente 
quanto mais se approxima a :qova safra. E essa .solução parooe ao .Serrado 
que, sem des'lustre pa11a u@ssq criterio de po\ro intelligente ·e .sagaz, não 
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póde ser outra sinão o ..emprehendimento da v.alori.zaçã0 . nos termos 
·em ,que está delinead0 no Ci:mvenio d.e Taubaté. Q.uaesquer que s~ja:m 
as ,difficuldades e obstaculos a vencer, .elles de;vem e ,po.dem .ser 1su,p.e-
r.ados pela acção ,conjuncta dos .Estad0s cafeeiros, adherinfü> ,ao · cenven.i6 
aquelles que ainda ·não e;> ·subscreveram, e prestigiando essa acçã0 o 
·Governe FederaL, para isso autorizado 1pel0 art. 2.~, § X .da lei do orça-
mento vigente. 

Nem ·pQr entrar em déclinio a crise cafeeira poderá ser dispensada 
daquella acção,, na esperança de .um breve equilíbrio esta'V'el entre :a 
,0fferta e .a procura, pelo ,aÚgmento do consumo e diminuição ,dos depo-
,sitos, porquanto .essa espe:i:ança .será .fallaz si 'llão for emprehendida a 
val0rização do café desde 'º inicio da pr.oxima safra,, justamente quando 
estará em seu mínimo o supprimento visível mundial, segundo indicam 
as estatísticas .. 

iE de facto, si ·cruzarmos os braços e ainda deixarmas par<St amanhã 
a defesa d0 ne.13so café, eu es,perarwos que o annunciad0 declini0 tnaga 
s1ms benefiços eifoitos., não · sómente a .lavoura cafeeir.a ter.á colossál ·pne-
jl!).izo co~ .. os preços ínfimos a que descerá .o caíé, como permibtirerm:>.s 
li[Ue de novo :se forme, nos mercados e'X'.teri.ores, e nas mesmas mão,s, 
avultadissimo supprimento a cuja sombra se esconderá a especulação 
l'etardando o ,desejado equ.ilibrio ·entre a o.fforta e a :procura., e sacrifi-
cando ainda as pequenas safras q.ue devem ,.seguir-se .á proxima. 

Assim, pois., é certo que a situação angustiosa .cla Jav,0ura ,cafeeÍII1a 
imp.õe aos poderes public0s o dever d:e agir em seu ·beneficio, ·sem ide-
.mora, p'FOmp.ta ~ iresolutamente. 

Tambem em 1898 era esperada uma melhoria do estado financeino 
c1o paiz pela· r.educ-ção que . j.á .se esta;va operando nas despezas ·pu·blicas, 
·pelo augmen'to da producção a:mparada p<;>r ium. cambio bai<xo, lpe~a 
cessação das despezas .extraor.dinarias que 0s acontecimentos p.olitieos 
trnviam ·determinado., .e, no emtant0, coagido, pela urgencia de .uma 
·angusti0sa situação,, o Governo 'teve de .submetteF-se ao convenio sa.l-
,v,ador do funding. 

Entende o. Sen:ado de S. Paulo que é dever de ipatriotismo ainte• 
cipar o demorado advento do equilíbrio entre a o:filerta e a .pr0cu1Pa 4o ' 
1café, fazendo-se e1Xecutar u Gonvenio de 'ifau.baté, que, ilorrge de signi-
,ficar ·a .preo.ccupa:çã0 •de lison~ .ear a lavour.a, :e menos de af?-g.a.r-lhe esp·e-
iranç-as e;xaggeradas ou irrealiz.av;eFs, tradl!lz, antes de tud0., 'º '!lec6m1h.e-
cimento do 1inilludivel dever de presta.r-:Jhe braço forte ·na tremen:Q:a 
crise 1em que lra .quasi um ,clecen.nio se d~bate .como naufu-ag.o,, .sem que 
se Jhe ,aif;ire a mais frag.il ta.boa .de sal:vaçã0 ·- tracluz 'º ·rec.ooheoimen.,to 
da Jsituaçã0 r.eal d.0 lJ!>:ai,z., :cujas forças prod.uicbivas nã0 podem conti-
nuar suffoca<il.as pela variabilid>ade da raoe:da. 

Como bem recon;J;receu o inte1ligente redactor d'O Rai'Z, >em J-O>s 
numeros de ·22 'e ~23 de outubr0 ·de il 905, é .iNC'ontestavel que 'ª falta 1oe 
ªJl>if>airelhos regula-res €1:0 commeroio .tem ·a0lfo.ca.d0 a n0ssa ilaN'oura ma 
contingen~ia rle ;prm:lue;Ír em beneficio .alhei0, s.endo tambem 1cevto q.ue 
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taes apparelhos, existentes nos mercados externos, são habilmente mane· 
jades pelos intermediarios em seu proprio beneficio, permittindo-lhes 

· impedir que o excesso de nossa producção mais efficazmente aproveite 
ao alargamento do ·consumo pelo abaixamento dos preços aos consu-
midores, pois é sabido que os preços do café no varejo são quasi os .mes-
mos que vigoravam quando a sacca de café era vendida por 100 francos 
ou mais. 

E' que estando quasi monopolizado em poucas mãos o commercio 
.JilUndial de café, os intermediarios, que representam a procura perante 
o nosso commissario, fazem a este, 0u directamente ao productor, o 
preço que o excesso da offerta determina, .e assim estabelecem o preço 
de varejo de modo a assegurar-lhes elevadissimo, •inão exaggerado 
lucro. 

Si, portanto, nos mercados exportadores de café entrar um novo 
e poderoso elemento convenientemente apparelhado para regular a 
ofFerta, os actuaes intermediarios forçosamente acceitarão os preços 
pouco elevados exigidos pelos offertantes, sob pena de se verem sub-
stituidos por novos concurrentes, que encontrarão ainda muito bea 
remuneração na differença entre os preços de acquisição e venda do · 
producto. 

Parallelamente á valorização assim feita, uma propaganda activa, 
constante, intelligente promo

1
verá o alargamento do consumo pela aber-

tura de novos mercados e all/gmento dos actuaes, ao mesmo tempo que 
procurará melhorair as qualjdades offertadas, firmando assim e asse-
gurando a permanencia de preços remuneradores para es produc-
tores. 

Fortalecidos estes, e os governos estaduaes e da União, pelos me-
lhores preços do café, consequente augmento da arrecadação dos im-

/,.-postos e do valor da exportação, será occasião azada de ,convergirem 
todos os esforços para o borr,1 terreno a que se refere a mensagem pre-
sidencial, pela fundação de estabelecimentos de credito agricola e de 
credito real, ondé os lavraq.ores encontrem recursos para .custeio de 
sua lavoura•, a juro razoavel, alliviando o commíssario dos encargos cie 
banqueiro. 

E como no paiz não abundam esses oapitaes, o o.uro estrangeiro, 
sentindo-se amparado e gara,ntido pela .estabilidade do cambio affiuirá 
para fecundai-os · e para descontar os war,ranls, que permittirão, mob.i.., 
lizar o valor das mercadorias armazenadas. 

O Estado de S. Paulo n~o se tem ,descurado desta necessidad.e de 
,orde~ permanente para todo~ os paizes que trabalham e produzem. 
· Ha leis que convidam e garantem os capitaes a se empenharem 
neste mister, e, ainda n~o ha muito, por iniciativa do actual presidente 
foi modificada a ultima lei relativa á organização de estabelecimentos 
.de credito agricola, n@ sentid~ de ser dada em ouro a garantia de juro, 
~os capitaes necessarios; mas ~ variabilidade do valor da nossa moed.a · 
repelle .o capital estrangeiro, unico com que poderemos contar, por-
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quanto no paiz ainda não o temos accumuh~do para esta e eutiras appl;i-
cações. 

A' vista do que fi,ca largamente exposto, o Senade do Estadé de 
S. Paulo appella p~ra o patriotismo dos 1dígnos represen,tantes da: Nação, , ' 
pedindo a sua approvação ao convenio de Taubaté e a traducção ··em 
lei do dispositivo do art. 8.,0 com as corr,ecções e aperfeiçoamentos qu~ 
entenderem em sua aJta sab:edoria . · , ,., ,. · 

' . ' '· ,,, ! Sala das sessões dq Senado de S. Paulo, 1 de junl;io de 1906. -
Manoel Antonio Duarte de Azevedo, presidente. - M. P. de 'Siqueira 
Campos, 1.0 secretario. _!. Bento Bicudo,' 2.0 se'cretario·. · 

' Secret,aria .da Gamara dos Deputados. - N. 34. - Em 6 de. julho 
de 1906. · 1 i · , • , . 1 

rnms. Exms. Srs. Dr. Presidente e mais· membros da Cainara des 
Deputados. - Rio. -Tenho a subida honra de transmitt~r a VV. E~x. 
a cópia inclusa.da indicação unaniinemen-te approvada pela Gamara dos 
Deputadas deste , Estado, 'solicitando ,do' Cong:c:esso ·. Nadcmal a appro-
vação do Convenio firmado ·· em Taubaté, aos 26 de fever~iro ultimo, 

· ~ntre os presidentes deste Esta a e e do7 do Rio · de .J anei,ro , e Minas 
Geraes, para o fim de valorizar o café, regular 9 ·seu commercio, pro-
mover o augmento do seu consumo e crear a .caixa de conyersão, fixando 
o valor dá moeda.' , · • ., 

Aproveito a opportunidade pa:ua apres'eptar a 1VV. EEx. os meus 
Protestos de estíma e elevada censideracão. '- ,João Alvares Rubião · 
Junior; pr,esid~nte. . 

1 -> 1 1/ 

·r 
;Secretari~ da Gamara .dos Deputaclos do ·Estado d(( S. Páulo,. 
Cópia. - Indicação n. 2, de 1906. - ;,;lrldico qu,e a Gamara d'os 

Deputados represente ao Congresso . Feder:;i.l solicitando a appwvação 
das medidas consignadas no Convenjo de Taubaté e reclamadas pela , 
opinião geral do Estado como efficazes para debellar a crise ,economica 
que nos aflige, pela valorização do café e fixação ,do valor da moeda. 

' 1 11" 

Sala das sessões S. Paufo, 31 de mai.o d,e 1906. - U. ' Hercu~ 
lano de Freitas. ,, , i 

Está conforme. , Secretaria da Gamara d.o.s , Deputados' de 
S. Paulo, 6 de junho de 19Ó6. - O' director, Brazilio Ramos de T@ledo 
e Silva. · 

•I 1 'I 

'' 
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SESSÃO DE 16 DE AGOSTO 

Cr~a uma caixa de conversão especialmente · âestinada. a rece:ber m1J·edas 
·de ·ouro e as que constam do ari. 5.0 1 entregando . em . troca bilheie-s ·1w 
portador representativos de valor .igual ao .das moedas ,de ;o.uro :rece-
bidas e fixado este valor em 15 dinheiros eslerlino·s .por mil réis; ·e dá 
outras providencias; com votos •.em separado dos Srs. Serzedello Corrêa, 
Paula Rarnos e Cornelio da Fonseca. 

No Brazil, éomo na Argentina, toda a economia nacional repousa 
na ,producção agricola. E' ella que ·prin'Gipalmente ·determina os grandes 

movimentos do commercio exterior nas variaicões 
.Parecer. :qu.e continuamente .s.e ·ohservam. ·~ 

Valor das expol'taçõet:l, capà:.aidade de con-
sumo, receitas .aduaneiras e situação monet!lria .soHrem o influxo d() 
factor preponderante na ordem economica e financeira. 

Ao BraziJ são applicaveis, neste particular, ,os seguintes conceitos 
q.ue, sobr.e a Argentina, emittem A. Marth1ez e Lewandowski : · · · 

« Como todas as nações jovens, a Argentina não pos.sue reservas 
de capitaes accumulia.dos para poder viver com esses r.ecmrsos .em tempos 
de crise. Seu commercio e 

1
industria prendem-se quasi exclusívament.e . 

á producção rural e padecep ·todas as vicissitudes desta. Tu,do depende 
do .rendimento da terra, poÍi,> qµe é,.ella a grande pwductora da riqueza 
nacional; é portanto a que~;tão agrícola que convem examinar, sobre-
tudo si se pretender encontrar solução para os problemas que suscita' 
o esta.d0 presente da Argentina e se1:1. futuro (J ) .. ,,, 

Mas na Argentina., co.mo no Brazil, ·a rapida os'CiJfação q:e valores, 
d.e.corrente da natureza do m,eio circulante, influe na .s.orte da producção. 

« A lei da conversão mc,liletaria .. salvou as industrias .agricola e pas-
toril, as duas príncípaes .forftes da riqueza do ._paiz, imp.edindo a valo-
r'iza•çã@ demasiado rapida dp papel, e esse resultado merece .ser atten-
tamente considerado. Foi P'romulgada a lei em momento em que se 
esperava uma grande colhei~a e quando, nesta previsão, ·a cle:r~reciação 
do papel-moeda se manifestill'a de um modo violento, descendo de ;278 
- em . que ~era cotado em :~gosto de J898 - a 20.6 em dezembro do 
.mesmo anno. 

Mas, que t~ria produzido essa s~tuação tão rapidamente mod.iJic:ada? 
Que o agricultor e o criador argentinos, tendo feito todas as despezas 
de producção com o ouro. c:otado em cerca de 300 por cento, seriam 
obrigados a vender seus productos por um preço que não compensaria 
as despezas. 

Era fatalmente a ruina para o prod·uctor, isto é, para o principal 
obreiro da fortuna do paiz. », 

(1) L'argentine au XX• siecle. 
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Tam.bem o .Brazil esp:era uma gr.ande .colheita d0 seu principal pro-
du.cto de erxportação.; mas espera-a com angustioso ·temor pela vita-
lidade d·essa fonte de riqueza, .condemnada pela prnpria fecun.didade e 
á mercê dos artificios que prospenam :á custa .da sua .seiva. , 

Nem é a exuberancia das suas forças que actua benefica e efficien-
temente sobre a si.tuação monetaria : antes é a acção compressiva desta 
que desmerece o valor elo trabalho e reage contra as cop.diçõ.es de 'Pros-
peridade da industria. 

· São dous problemas que estr.eifamente se enlaçam, 'por mais que 
se quei.ra separal-os.; a solução que a um for dada affectará essencial-
mente o outr:o. · 

As duas crises - a -economica e a financeira - já foram mesmo 
perfeitamente assimiladas nas suas causas, nas suas modalidades ·e 
at é na natul'.eza dos rernedios a applicar. 

'' A crise ,economica é a expressão, nã0 de uma ·decadencia no tra-
balho nacional, .mas de unia -degradação economica, consequente. :á 
applicação viciosa desse trabalho na producção de um genero exces-
si<Vo no mercado .. 

' A crise . financeira depende, por sua vez, não .tanito da diminuição 
das· rendas ~o · Estado, mas .da reducção de v.alor da unidade de.ssa 
massa. Esta red,ucção é, por seu turno, a consequencia .e.con:emica, .l.ogica 
e forçada da producção exaggerada do meio circulante em ,relação ao 
:valor real da circulação. 
, A crise financeira é, pois, · .não a e:xpressão de uma grande deca-
dencia nas fontes de renda do Estado,, mas do negimen, que produzia 
superabundancia do papel .moeda :ao mercado. As duas crrses são_ per-
:J!eitamente semelhan.tes em sua expressão geral : superabundancia .do 
café em relação ao consumo; su.perabundancia da papel rmoeda '.em 
relação ao valor da circulação; abaixamento do. preço do cai é; abaixa-
mento do preço do papel; reducção cio val@r total .da r.enda nacional, 
rieducção d@ v:alor total das nendas do Estado (1). » 

Reduzir a ,producção do café e augmentar o seu consumo, reduzir 
a massa do papel em c1m;o . e augmentar o valor das exportações., ernm 
os remedios indicados. 

· Reduziu o resgate uma pequena .parte do papel moeda circulante; 
.a .retirada que se ,projecta de uma parte da pr.oducção do café redu-
.ziJ:á o stock e valorizará a exportação - apressando assim a solução 
que, mais lentamente e com incalculaveis sacrificios, se viria a ter como 
~ffeito ftecessa.ri0 das leis nat:uraes. 

Par.a o resgate progres~ivo do .papel, a ,nação· acoumula fundos; 
para a operação commercial, que éonsiste na retirada dos excess0s do 
.sl.ock do café., é neoessario . capital . consideravel, que os governos signa-
tarios do convenio ter,ão de obter por meio de ô.p.eração de credito já 
legalmente autorizada . · 

(1) Relalorio do Ministerio da Fazenda, 1899. 
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Tratando-se do emprestimo externo calculad0 em somma de grande 
vulto, era natural que se contasse com a influencia perturbadora que 
essaf caudal de ouro viria trazer ao nosso mercado monetario, deter-
minando provavelmente subita elevação das . taxas cambiaes - o que 
muito difficih:nente se evitaria, fosse qual fosse o mecanismo escolhido 
para introduzir as novas sommas na nossa circulação. 

Por esse motivo extranhou o competente director da carteira de 
cambio do Banco da Republica que o Estado de S. ·Paulo, que tão im-
pressionado se mostrára com as elevações do cambio, tentasse junto 
de banqueiros estrangeiros uma grande operação de credito, que deter-
minaria certamente gravíssimas perturbações, como já acontecera em 
virtude de dous emprestimos contrahidos por aquelle Estado no valor 
de!lbs. 4.800.000 (1). 

Fosse com o intuito de evitar a brusca alteração cambia!; fosse, 
como bem se disse, uma consequencia da generalização do problema 
de~defesa do trabalho nacional, ou aproveitamento opportuno de capi-
taes para a instituição de um appare!ho destinado a servir. de abrigo 
ao: ouro, o convenio de Taubaté estabeleceu o seguinte no seu art. 8.º: 

" Para execução deste convenio fica o Estado de S. Paulo desde 
já autorizado a promover, dentro · ou fóra do paiz, com a garantia da 
sobre-taxa de tres francos, de que trata o art. 6. 0 , e com a responsa-
bilidade solidaria dos tres Estados, as operações d e credito necessarias 
até o capita! de quinze milhões de libras esterlinas, o qual será appli-
cado como lastro para ,a caixa de emissão ouro e conversão que for 
creada pelo Congresso Nacional para a fixação do valor da moeda. 

§ 1.0 O producto d<t emissão sobre este lastro será applicado, nos 
termos deste convenio, p.a regularização\ do cominercio de café e sua 
valorização, sem prejuizp para a caixa de conversão de outras dota-
ções para fins creados e111 lei. >> 

Dos itermos claros que estas disposições revestem, outra cousa 
não é licito concluir sinãÇ> que o. producto ouro do emprestimo a rea-
lizar circulará no paiz pqr meio de notas conversíveis em uma relação 
prefixada e emittidas exljlctamente na proporção do valor metallico do 
encaixe. r 

O ouro que espontaneamente procurar abrigo na caixá de con-
.versão será ·representado na circulação interna, pela moeda papel a 
que correspondé e a tod,o o tempo conversível pelo valor preciso da 
emissão. 

As notas especiaes as~1im emittidas não são mais do que verdadeiros 
certificados de depositas em ouro, independentes e extranhos á cir-
culacão inconversível do ijstado. , ' 1 

Funccionará a caixa de conversão como poderia funccionar a car-
teira de emissão conversjvel de qualquer banco, mediante prévio e 
facultativo accôrdo quantq ao preço da emissão. 

(1) Relalorio do Sr. Custodio Coelho, 1906. 
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'·Que extensão póde, ter a infl'uenci'a do. novo meio cíPcull!nte sobre 
o papel legal do · '.Estado em curso forçado·> 

Da apreqiação desta face do problema resultaram certamente as 
divergencias que , uma parte da opinião concretizou nos improprios 
e debatidos termos de - fixação do cambio - ~ - quebra do padrão, 
monetario. , , 

Conjugar no paiz unidades circulantes d.e fiaturnza diversa; mode-
rar a oscillação de valores, resulta:ate da propria essenc,ia da circulação 
existente; alterar compromissli)s em que se reputa emp.enhad.o· o pro-
prio decoro do Estado, são, no sentir de op'iniões autoriza0.l:J.s, processos 
que se não conformam com as, dout~i:nas tràdi'Cionaes q4e 1os boil;~ prin• 
cipios economicos consagram e que é seµipre perigoso . abândo:sãr. , 
· Mas é preciso que se não ·separe à sciencia economi,ca da realidade 
economica. · · · .1 

« A economia política, . uma sciencia moderna, que qeveria vive11 
~a vida econor:nica elos povos, seguindo-os passo fl passó no seu desen-
volvimento, estudando-lhes as necessidades, , as tendencias, os ide11es 
e resolvendo os problemas que .mais conturba,m a idade contempo- ' 
ranea, é, para alguns, uma sciencia decv.epita,, ant<:1s de tempo, uma 
.doutrina que se occupa de factos já agora desapparecidos e 1 que não 
considera os factos ' realmente . nov:os que c~nstanter:nente surgem ·:aa 
sociedade. A evolução economica se desenvolvi:i com uma ra,ridez· ve.r-
tiginosa; as instituições ~e modificam; phenomenos , in.esperados 'se 
mostram; os resultados mais seguros da investigação scientifica são 
contrariados por ·:riovos acontecimentos imprevistos - o .que tudo obriga 
o economista 'ª ·uma· observação contfrtua para verificar com@, ás ve'zes, 
a realidade confirma os princípios e como, por vezes, o's destroe. 

Frequentemente, porém, em face de uma realidade qt+e 'se ,modh 
fica e se transforma - a ·sciencia que a deve estudar; permanece qtiasi 
immovel (1). >> 

Principalmente nos pai.zes novos, nas nações em ·formação,, cqmo . 
a nossa, o meio economico offerece condições de relatividade ás quaes 
nem sempre . perfeitamente ,se ajustam fórmulas pre-estabelecidrs 'que 
pretendem o caracter de univ;erpalidade. 

Parecia, por exemplo, que depois da o~ra , classic1a de Goschen, 0 

problema do cambio exter:µo havia sido luminosamente elucidado e 
definitivamente estabelecida a .theoria respecti:va. . , 

En.tretanto, e com. muita razão, o Sr. :Presidente da Republica, 
quando Ministro da Fazenda , em 1895, escrevia ern seu relatovio : <e Os , , 
que, como Goschen, doutrinam que o camhíq é um .barometro que 
indica com seguraµça o estado do mercado financeiro, a solidez do cre- · 
dito, a. taxa dos descontos, · fl situação comparativa da circulação nos 
diversos paizes, hão de conseguir com mµíta dífficuldade fazer appli~ " 
cação de su~s regras nos mercados do nosso paiz. >> 

( 1) Supino, Produzione al corso di Econqmia Polilica nella U. de Messina. 
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Si é verdade ·que elles affirmam a extrema varia·bilidade cambial 
nos paizes de curso forçado, o facto é que" dizia S·. Ex., <e sem fallar nos 

· , vicios da moeda e rios grandes movimentos da especulação, a nossa 
praça acha-f\e em situação muito esp·ecial ». 

Falla-se no convenio d·e Taubaté como em um conjuncto· anomalo 
.de medidas artificiaes, perigosas, sobretudo em matería monetaria; 
mas dos nossos documentos officiaes os mais· autorizados e dos mais 
recentes transparece uma certa confiança nas providencias artificiaes 
.em ge:nero, como elementos de combate á crise monetaria. 

O Sr. Ministro da Fazenda, em seu relatorío elo anno findo, affirma : 
« Determinado o .caracter monetarío da crise que nos affiige, é obv-io 
.que, para combatel-a, teremos que appellar para a intervenção des 
poderes publicos e recorrer a medidas extrnordinarias e mesmo artifi-
ciaes. n 

Entre estas ultimas estava indicada, ao qué parece, a intervenção 
<lo governo no mercado do ouro por intermedio do Banco do Brazi1, 
<:orno agora s·e pretende fazer por intermedio da caixa de conversao. 

Já se vê quão grandes são, na pratica economica, as difficuldades 
que em:contra uma precisa demarcação da zona onde acabam as me&-
das normaes e onde começa O· puro artificio. 

Nem a este se deve in~exivelmente desprezar, graças unicamente 
:ao críterí'o preconcebido da 'inefficacia do seu emprego. 

E'' illutil repetir aqui a demonstração, tantas vezes feita, da lal!ga1 
:acção que o factor-especula~ão exerce no nosso mercado cambi1al; já 
em I895,, o· Minístro da Faz(i:nda confessara notar com certa prevenção 
lf>S lucros .extraordinarios de que• davam conta os balanços dos' baneml' 
que negoC'iavam em cambio~ , tirando partido da situação especial do 
mercado e das di'fficuldil.des da administração. E' ainda hoj'e muito 
generalizada a prevenção qljle. entào· assediava o Ministro, apezar do 
funccionamento do apparelho regulador officialmente instituído. 

Ora, a especulação se exerce para a baixa com'O para a alta. 
Quanto a esta ultima, é inquestíonaveI que a propria natureza do 

·0rganismo de que cogita o con,ven10• de Taubaté e a experiencia de outras 
nações demonstram constituir elle~ um freio efficaz çontra a alta,. em-
quanto permanecer inalterada a taxa da emissão. . . 

E' este o resultado incontestado que apresenta a Republica Argen-
tina com balanço economico fo.voravel e com. saldos de exportação, que· 
stlbiram de 41 milhões de pesps em 1900 a lf7 milhões em 1905. 

'Justamente esta ful'lcção da caixa de conversão tem servido de 
base a ob<jee~·ões sgnelha~te~ ás que na Argentina se concretizaram 
na extranheza €fue deveria causar o· interesse que manifestava o paiz 
em desvalorizar o S'eu proprip meio circulante. Tambem entre nós se 
argumenta contra a paraliza~ão da alta càmbial, que parece contra-
r iar os legitimos interesses d\i nação, que B:ão podem estar sfoão na 
apreciação do papel em curso legal e por consequencia no bo.m cambi&. 
Nem a prosperidade da lavo11ra e a do trabalho se podem indíssolu-
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velment·e prender á depressão c;ambial, expressiva· de desl!:i:edilit<;> e de 
abatim1mto economico e financeirO", 

Mas o l;Jom cambio ~ no sentido de taxas· elev-aidas - ·nem s.empre 
representa o progresso 'economico do paiz· e nem s1empre en~ol~e um 
beneficio sem mescla para os interesses' collectlvos1• 

O bom cambio - de que frequentemente o:cgulham ·as ' nossas. admi-
nistrações - p<Dde ser o procfucbl» ephem:ero de medidas- aclificiaes e de 
correntes . de cro.m que imrnigram attrahiclas, não tanto pelo- credito e 
prosperidade ·da ·nação, mas muii:tas vezes por garant'ias. reaes· q1J1..e enve.t-
vem: humi'lhações e que- anda•m na razão dfrect:a do descredito: d0 devedor 
e d'os receios · do capitaif. 

A lavoura> não-; preci~a de cambio' ba.ixo, é· um não senso attuibuir-
l'he a aspiração de d'esvalorrzat· a moeda para valo.ri<zar oS' seus produc-
tos. · 

N'em a alta nem a baix!a' ·pod·em constituir um pem em absoluto 
pa>ra o Estado ou· para a lavoura. Mas o, que é, em absoluto., um rnál, 
é -a oscíllação permanente · de w1-l'ores; é esse ·mecanismo subtil e irr.e-

. freavel' do cambro entre nós, cujos movimeB.tos desordenados li.ma res-
peitavel associaç_ão · cham0u expressivamente de dansa das taxas. 

Ü' qu-e· a lavoura precisa, com@ preeisa:in o commereio, a industr,ia 
e todas·.as forças prodilctora:s• da nação, é libertar o; trabaLlro dessa espe-
culação forçada em que se agita, dessa insegurança en:erViante que. de-
corre, com<i> eff'eito necessario, das fluctuações eambiaes. 

Apregoara-m todos· os governos a necess.idade indeclinavel d.e esta-
bilizar o val~r· da moeda e aincla, no. seu relatorio do· anno find.o, muito 
bem dis!'le o Sr. Ministro da Fazenda : 

<1 Sem a· estabilidade d@ vak>r da mo.e'da a producç.ão não s.e. póde 
desenvolver; as oscillações dos preços das ll1achinas, da mateuía prima, 
dos lubrificantes, d~» combustível, dos salari'os deixam incertas e sobre; 
salbadas todas as· industr-ias; @ commercio, 1 á falta de base, claudica, 
desfallece, victima das eventualidades; a . aciJi,vidade de . cada um entor-
pece e todo o trabalho torna-se aleatorio. 

Dahi o retFalhimento dos capita:es, desconfiança, geral reciproea, 
ausencia do credito e essa a.pparente fal'ta de meio circ.ulaBte, que faz 
as suas ·victimas Uludida:s pedir.em• mais emissões. 

Em uma situação destas, 0' ouro, unico rep.resentante .do. verda- · 
deiro dinheiro, da verqadeira economia, nã@ tem offieio e escoa~se. 

O ouro não· serve a tra.nsacções preca.das e aventuross.s, não se 
presta a ·permutas de valor instavel e, como os bons não toleram más 
companhias, foge dos. canaes da circulação á medida que o papel os 
ÍJ<1vade. Si a descOJl'fiança substituiu o credito, si o jogo ·substituiu o 
trabalho no interior d'o paiz, (') ouro, pt'odu.cto de seculos de labor, emi-
gra. Tomam o mesmo · caminho os nossos saldos credores internacio-
naes; as economi·;rn nacionaes sangram para fóra do paiz. »· 

Praticamente - revelam documentos officiaes:- os maiores esforços 
t~em:_sido empregados em reagir contra a ·especulação1 moderando-lhe 

\. . 
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os movimentos, mesmo .á custa de prejtúzos para o instituto bancario 
que possuímos como regulador do cambirp. 

Ainda assim, são quasi, insuperaveis as difficuldades ~ncon.tradás ,e , 
nem sempre seguro o resultado. · 

Foi decisivo, neste particular, o papel da caixa de conversão in~ti-
tuida na Republica Argentina. -, 

Em 1900, na Argentina, nas operações de bolsa cujo total attingiú 
a 835 milhões de piastras papel, 774 milhões de piastras papel figu-
ravam representando oper~ções sobre ouro, correspondendo aos 334 mi-
lhões de piastras ouro negociadas. Em 1899, todas . as transacções feitas 
na mesma bolsa haviam subid0 á somma respeitavel de 1.295 milhões 
de piastras papel, das quaes 1.234 empregadas em operações sobre ouro. 
De um para outro anno a somma total das operações de bolsa diminuiú, 
portanto, de 460 milhões. de piastras papel. ' 

« A causa principal desta notavel diminuição, dizem os Srs. Mar-
tinez e Lewandowki, foi a lei da conv,ersão n;ionetaria. Esta lei, que 
está em vigor desde 1900, fixou um preço de 44 centavos para . a futµra 
conversão da moeda fiduciaria e estabeleceu que a caixa de conversão 
receberia ouro e emittiria papel e vice~versa, · á mesma taxa, equiva-
lente a 227,27 p. 100. O effeito dessa reforma foi, sinão de destruir, ao 
menos delimitar consideravelmente a especulação desenfreada que se fazia 
sentir, especialmente sobre o valor da piasira papel. » 

Assim, é lici~o acreqitar-se _que, inst~tuido entre_ nós um . apparelhó 
comparavel á caixa de ponversao argentma, produzirá elle os mesmos 
effeitos salutares sobre a especulação qu~ tanto, nos prejudica, com a van-
tagem de eliminar ,os saicrificios que hoje nos impõe a lucta contra elJa. 

Afastada ·assim do mecanismo do cambio a pressão artificial que 
nelle tanto influe, as os<~illações da taxa serão contidas, no sentido da 
alta pela caixa de conv~rsão que fornece mo'eda papel a caml;>io fixo 
em troca de ouro que for nella depositado . . Quanto aos passiveis mo-
vimentos no sentido da baixa, já dispomos do apparelho instituído 
pela lei de 20 de julho de 1899, que creou os fundos de resgate e de garan-
tia do papel moeda, permittindo, sempre que a situação cambial e 9 es-
tado da circulação acor~selharem, empregar o fundo .de . garantia no 
,augmento do fundo de reisgate - observado certo limite. 

Medida de grande conveniencia será, bem estudados os nossos encar-
gos e os nossos recmsos, i·eforçé\r o fundo de' resgate de modo a ser vigo-
rosamente retirado da ch·culação o papel de curso forçado e, ao mesmo 
tempo, abrindo caminh(> ao" alargamento progressivo da circulação 
conversível. . 

Por outro lado, o fortalecimento crescente do fundo degarantia aug-
mentaria a confiança e, ~ttingida certa importancia, permittiria o em-
prego de medidas tendentes á conversão definitiva do meio circulante. 

A caixa de conversãq de um lado e o resgate do papel inconversível 
de outro - dariam certamente ao cambio a e·stabilidade indispensa-
vel ao desenvolvimento s

1
eguro das forças productoras do paiz. , · 
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Notava: o relator . d'O projecto Cle 1899, na Gamara argentina, a im-
procedencia das razões oppostas á futura lei, baseada~. na. ,circumstancia 
de impeqir ella d movimento ascencional do cambio para o par e piostr;wa 
que, pelo contrario, era pela sciencia reconhecido como excepente pro-
cesso -: paralyzar temporariamente a valori.zação do papel para pre-
parar as força:s economicas do paiz 'ao reptabelecímento da sã circu-

. lação. 1 ' , 
' u 'Para sahir-se de uma economia 1 de moeda fiduciaria . inconversível 

é necessario; entre outras çou1>as, diz Lorini, d;ar tem.po á .economia 
nacional . para ·organizar-se e formar-se espontaneamepte, emqu'anto as 
energias productora~ se ir.ão adaptando á nova orP,em de cousas (l); n 

Fixar uma taxa - . rnes'mo transitoriamente, mas serri possibili, 
dade âe bruscas alterações, que não exprimem a · verdad'eira situação 
economica, é medida tendente a. permitir, como bem 'observou um orgão 
da nossi impren·sa, que · a elevação já conquistada até essa taxa influa 
nas diversas zonas do preço, influencia reconhecidamente lenta, embora, 

· progressiva. , ' 
De accordo com as ponderações que vimos fazendo, garantida a esta-

bilidade cambial graças aos limites .impostes á fluetuação, a escolh1t do 
V\llor da taxa não tem a importanqia que se lhe tlim dado, tanto mais 
que opinamos pela possibilidade de alteração, quando as condições do 
paiz evidentemente a aconselhem. 

Estabelece o prpjecto, que acompar;tha este parecer, a •taxa de: 15 di-
nheiros por mil réis para os bilhetes emittidos pela caixa de corive11são 
em troca do our6 que nella for depositado. · . ' 

Era, ha hem pouco, a taxa corrénte no nosso mercado e parece 
representar e.ssa relaçãQ equitativá, de que falla: Lorini, entre o .numera-
rio actual e a moeda que o deve substituir. , ' 

E' ma.is que problematica . a possibilida'de de exprimir por meio 
de uma taxa precisa a real , situação economica ·e. financeira do 
paiz. · 

O valor ·das médias occ~lta, n,a sua apparente simplicidade, ele-
me:n,tos complexos que abrem seµipre largo caminho ao arbítrio. . 

Fixada a taxa de 15 dinheiros e impossibilitada a ·alta, ' as fluctl).a-
ções c;:i.mbiaes só poderiam ter logar no sentido da baixa,; esse é o temor 
dos que preferem taxas inferiores. , . 1 , 

Não repetiremos o que ficou dito sobre a ~ossibilidade dé ser refreada 
a depressão, graças á resistencia que se lhe póde oppôr em vii:tude do 
·mecanismo da lei de 1899. , · ' · 

Que razões, porém, poderiam determinar essa depressão? ' 
O exame dos factores da taxa cambial, na situaçã9 que atravessa-

mos, serviria de base a previsões criteriosa~ . · 
Um delles, << posto em j-ogo por singul'ares negociantes dçi ouro contra 

a vida economica geral )),, encontra, como vimos, effica,z correctivo na 

(LJ. La Republica Argentina ed i suoi problemi di ecconomfa e di flnanza. 
CAIXA DE CONVERSÃO. - \'OL. !. 

'l 

,, 
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cabé'a de conversão. Outro, que consiste na quantidade. do papel incon-
vertivel existente na circulação, tem remedio na lei acima citada e no 

· reforço do resgate. 
O credito ou descredito da nação, a maior ou menor esperança 

na conversibilidade efiectiva do meio-circulante? 
Mas a caixa de conversão não póde concorrer para o descreditô da 

nação, e, pelo contrario, a estabilidade e segurança que proporciona 
ao ouro é um meio de attrahir capitaes que incrementem o desenvolvi-
mento economico. 

Só a instabilidade do valor da moeda póde explicar como, no dizer 
do Sr. Ministro da Fazenda, « apezar do nosso renascimento, dos saldos 
de nossa conta internacional, o ouro superabundante dos grande~ mer-
cados monetarios do mundo, que demanda avidamente paizes novos, 
onde a sua applicação seja productiva e a sua amortização garantida e 
celere, nos tem, entretanto, evitado, quando justamente é este o paiz 
que, pela sua extensão territorial e pelas suas riquezas maravilhosas_, mais 
o deveria attrahir. » 

Quanto á conversibilidade mais ou menos proxima do meio circu-
lante, a funcção da ·caixa de conve'rsão é antes de- apressal-a do que de 
a retardar. 

Si o balanço economico não é factor exclusivo na determinação da 
taxa cambial, é certamente dos mais poderosos e decisivos. Os resul-
tados desse balanço aprese~itam os seguintes saldos a nosso favor : 

~902 1903 1904 

Exportação ..... f'. 36 .437.456 f'. 36.883.171 f'. 39.413.558 
C:apital novo .... 2.qoo.000 

'-------,--
2.600.000 ::;.000.000 

f'. 38.437.456 f'. 39.483.171 f'. 42.413.558 
Importação ..... f'. 23.279.418 f'. 24.207 .810 f'. 25.634 .818 
Despezas do Go-

vemo Federal. 5.opo.ooo 5.000.000 5.000.000 
Juros do Governo 

Esta:dual. ..... 3\)0.000 300.000 300.000 
Lucros de Gom-

panhias .. _. .... 2.000.000 2.000 .000 2.000.000 
---.--

f'. 30. 5'79 .418 f'. 31.507 .810 ~ 32.934.818 
-= 

BALANÇO 

Activo ....... . ... f'. 38. 4~17. 456 f'. 39 .483 .171 ~ 42.413.558 
Passivo ......... f'. 30.579.418 f'. 31.507 .810 if, 32.934.818 
Saldo ........... . f'. 7.8q8.088 f'. 7.975.361 ;f: 9.478. 740 
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Ficaram, pois, mais ou menos ±: 8.000.000 em 1902 e 190~ e 9 1 /2 
milhões em 1904. No primeiro semestre de 1905 subiu ao enorme saldo 
de±: 8.000.000 com tendencia para attingir durante o anno.±: 19.000.000 ( 1 ). 

Os elementos determinav~is do activo são : o valor ouro da expor-
tação e o, capital novo . introduzido no paiz, proveniente de empréstimos 
e de emprezas que publicam balancetes. 

Convém notar que um dos .efi1eitos esperados do convenio é justa-
mente o augmento de valor das exportações pela val'orização de café, 
fortalecendo-se assim um dos elementos do nosso activo nas permutas 
internacionaes. . · 

Tanto quanto é possivel concluir dos documentos officiaes, mesmo 
attendendo ~o concurso dos emprestimos externos na elevação do adivo, 
é licito prever que o balanço internacional não influirá para a depressão 
cambial abaixo da taxa fixada. ' 

~lém de tudo, serve essa taxa aos interesses da industria, con-
forme já verificou o Congresso Nacional (lettra b, n. III do art. 2 da lei 
n. 452, de 30 de dezembro de 1905) e aos do conimercio, porque não ' 
altera sensivelmente a situação cambial vigente. ' 

Suppondo-se, porém, que todas as previsões falhem e que a posição 
economic~ ou financei'ra do paiz deteri;nine uma baixa irreprimivel, 
esgotando-se os depositas da caixa de conversão, não se vê em que a 
instituição da caixa teria por si só aggravado a situação. , · 

A ipoeda papel emittida seria recolhida exactamente na proporção 
do ouro erue fosse retirado e, uma v;ez esgotada a caixa, continuaria 
a circular sem concurrente, o papel inconversível do Estado, precisa- ·· 
mente nas-condições em que circula hoje. 

O aspecto moral que reveste a possibilidade de uma conversão 
futura do meio circulante a uma taxa inferior a 27 ds., tem servido de 
objecção do valor da moeda a que se refere o convenio de Taubaté. 

Deixando de lado os exemplos de outras nações, que aliás abona-
riam a moralidade da operação, basta considerar que não se trata de 
fixar uma taxa para conversão do papel dt:i curso forçado. 

Uma tal fixação, quando hoje decretada, não constituiria mais do 
que uma simples promessa legal, cujo valor não seria diftei:ente das que 
anteriormente fizemos como, por exemplo, da que actualmente permanece 
sem probabilidades de fiel execução. , 

Fosse possível a conversão immediata em condições. de vantagem 
e de durabilidade e a operação poderia ser aconselha:da independente-
·mente dos embaraços theoricos decorrentes da promessa legal de' 1846. 

A caixa de conversão recebe o ouro que espontaneamente a pro·-
cura e mobiliza-o no mercado por meio de notas especiaes emittidas 
numa determinada relação que constitue o seu valor. A fixação da taxa 
refere-se a essas notas e é como a condição de um .contracto entre a caixa 
emissora e o portador do ouro. 

(l)~Relatorio da Fazenda, 1905. 

' ' 
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Condições dessa natureza, é inutil lembral-o, teem sido estabeleci-
das frequentemente pelo poder publico. 

Os bilhetes emittidos pela éaixa de conversão serão, portanto, 
notas especiaes conversíveis á vista e contendo declaração expressa do 
valor ouro que. representam. No. systema Atrgentiho os bilhetes que a 
caixa entrega em troco do ouro são absolutamente identicos ao papel 
moeda em curso, emittido anteriormente sem lastro metallico .. Qualquer 
bilhete que seja trazido á caixa de conversão, será trocado por ouro 
na razão de 1 por 0,44 emquanto houver ouro na dita caixa. 

No Chíle foi proposta a creação de uma caixa de conversão vasada 
em moldes di:ílerentes da da Argentina e para attender á necessidade 
que se entendia existir de alargamento da circulação. Propm1ham os 
defensores da caixa projectada esse mesmo alargamento, porém, com 
capital effectivo 01,1ro e não com emissões inconversiveis. 

Os bilhetes émittidos pela caixa chilena seriam acompanhados de 
certificados de deposito de ouro, certificadps que, juntamente com os 
bilhetes, serviriam para a retirada do ouro. Concluida a apresentação 
total dos certificados, não haveria mais possibilidade ele reclamações 
de ouro em troca de bilhetes, como na Argentina poderia succeder. 

<\ Não se trata de uma innovação, dizia o Deputado Edwards na 
camara chilena em fins ' de 1904. Além da Republica Argentina, outros 
paizes possuem instituições bastante parecidas com a caixa projectada. 
Nos Estados Unidos, po!r exemplo,· podem os bancos depositar ouro no 
Thesouro Nacional, rece~endo em troca ·bilhetes que o Estado lhes en-
trega e. que po~em. se_mJ)re ser . trocad?s por aquelle o~ro. A tal J?Onto 
teve ex1to essa mstitmç~o n,aquelle pa1z; que se póde dizer que existem 
537 milhões ·de pesos em circulação com aquella origem. '' 

A emissão de bilhe~;es especiaes contra os depositos de ouro, dis-
pensa a necessidade de certificados e evita os possíveis inconvenientes 
do processo argentinQ. 

Illimitados os depos,itos, é illimitada correspondentemente a emi~
são de bilhetes que a cabrn argentina póde fazer. · 

A taxa fixada, de 44 centavos por peso, não é, pois, susceptivel de ser 
·pelos factos, alterada para mais no caminho do par primitivo. De resto, 
a -lei monetaria fixou es~a taxa para a futura conversão do meio circu-
lante. · 

· O projecto,· que est~: parecer ju"stifica, limita as emissões da caixa 
de conversi:j,o, estabelecendo um maximo de 320.000:000$, correspondente 
a ,~ 20.000.000, áo C;lmbio fixado de 15 d. por mil réis. 

O intuito dessa limitação é tornar possível uma elevação legitima 
das taxas, approximandp"as segura e progressiv~mente do par legal, 
sem abalos e sem bruscas tluctuacões. · 

A caixa de conversão será a
0

ssim um indicador seguro da ver'dadeirá 
situação economica do paiz. 

A circumstancia de ;1ttingirem ao maximo as emissões e, portanto, · 
os depositos, revelará que as economias nacionaes se formam, que a 
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confiança se fortific~ e que a realiclade d~~ condiçõ
1
es . economicas favorece 

a apreciação dÇ> meio circulante. · · . . " · 
A fixação não será definitiva, mas permittirá sufficiente estabilidade 

para incrementar a riqueza, tonificar á producção e o trabalho, pondo-
os a coberto das subitas variações alheias ao verdadeiro estado econo-
mico. 

O mercado do Braúl permane.ce fechado ao ouro; o seguro abrigo 
que lhe oflerere a caixa de conversão permittirá que elle sé ' infiltre :q.a 
circulação e que, assim, se 1c diffunda a potlco . e pouco pelas economias 
privadas sem alterar de improviso as cond{ções existenfos. >i ( 1). 

Em principio, reconhece o Governo a utilidade dessa circulação ao 
lado da que hoje existe, ;quando propoz conceder ao Banco do füraúl · 

. ' a faculdade de ·a:brir contas' correntes em ouro, de receber depositos 
em ouro, sobre os quaes poderia emittir por tanto notas con~ersiveis á " 
vista, ao pprtaq.or e ao cambio par. •" 

Esta ultima 'condição permitte duvidar do exito da concessão nas ~' 
circumsta:ncias actuàes.' Não •terá esse embaraço a c,aixa. de conyersão 

11 

graças á taxa estabelecida para as emissões que efiectuar, nos. termos '· 
do projecto. 

,• 
Em synthese 

I. As medidas consignadas no convemo de Taubaté para' reguiári- · 
zação do c0mmerci0 do café nã? são, contrarias aos bons me,thodos, eco-
nomicos. 

Pelo contrario , obedecem á lei ecoriomica de que o, augmento ,'de 
preço é proporcionàl á deficiencia da offerta. 

. IL Na impossibilidade de organizarem os productores a sua acção 
commum tendente á gradU'ação da ofl!erta e 'melhoria dos preç'os' de c0d:,. 
sumo, cabe ao Estado auxiliai-os como propulsor que é da prosperidade 
e do desenvolvimento economic9 do paiz. · 

, III. A disposição do ~rt. 2.0 , § X, da lei vigente sobre a receita 
publica, autorizando o endosso Ol,l ; fiança da União para as. qperações'/\ 
de credito a que se refere o convenio de Taubaté, , póde ser executada, 
ç.pprovado o convenio. ' 

IV. Concordando os Est.ados interessado:;; na realização . de u.~, 
emprestimo-.1 exterpo de grande vulto, teria~ de. contar com a influ,encia 
perturbadora que essa corrente de ouro viria trazer ao mercado inone;• 
tario determinando, provavelmente, subita elevação da . taxa cambial. 
Ou para evitar essa perturbação, ou cqm o 'intuito ele aproveitar , capi- i · 

taes para a creação ·de um \J.pparelho que sirva de abrigo f!.O ouro, deter-; 
minou o convenio qu,e o pro~lucfo do emprestimo ,seria applicado é?mº 

(1) Lorini, o'p. cit. 

' ' 
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lastro para uma caixa de emissão e conversão tendente á fixação do 
valor da moeda. 

V. As bruscas oscillações do cambio, sobre ó qual poderosamente 
influem elementos independentes da verdadeira situação economica 
do paiz e do balan_ço d.os pagamentos inúernacionaes, desorganizam a 
producção e dão ao trabalho uma base i?stavel de forçada especulação. 

VI. A caixa da conversão receberá o ouro que espontaneamente a 
procurar e inobilizal-o-ha no mercado por meio de notas especiaes, ~mit
tidas em uma relação predeterminada. A fixação da taxa refere-se a 
essas notas e é como a condição de um contracto entre a caíxa emissora 
e o portador do ouro. Não ha quebra do padrão monetario. i 

VII. Concorre a caixa de conversão para a estabilidade canibi~l, 
annullando ou efficazmente attenuando a especulação sobre o ouro, 
imp~dindo a subita elevação das taxas e emittindo moeda papel cone 
versivel á vista e a uma taxa fixa. 

VIII. A depressão ca~bial abaixo da· taxa fixada, embora impro-
vavel, póde ser contida pelos meios de que dispõe a administração 
publica, já apparelhada com os fundos de resgate e de garantia. -
Reforçar o fundo de res~ate e retirar vigorosamente o papel inconver-
sivel, são medidas acons1Jhaveis para o saneamento da circulação. . 

IX. A eliminação dfü? bruscas al!'._erações cambiaes tende a permittir 
q_ue a elevação, já c~nqujstada a uma determinad~ taxa! inflúa ~no sen-
tido de a ella se afie1çoa!1em os preços da producçao, CUJOS mov1mimtos 
não acompanham paral~!llamente as rapidas oscillações de valor do 
meio circulante. 

X. Taes oscillações fecham ao ouro o nosso mercado moneta:rio. 
As contas correntes em ouro facultadas ao Banco do Brazil e corres-
pondente emissão de nota1i conversiveis, serão de difficil realização actual-
mente, graças á condiçãp de obedecerem taes emissões ao 'par legal. 
A caixa de conversão ofl'erecerá ao ouro condições de vantajosa appli-
cação e perfeita segurança. 

XI. A taxa de 15 ds. por mil réis para .as emissões que fizer a caixa 
de conversão, em corresppndencia exacta com .o valor ouro nella depo-
sitado, parece aconselhavil como relação equitativa,. actualinente, entre. 
o numerario existente e ~ moeda que o devera substituir. 

XII. Para não impqssib!Iitar definitivamente a elevação lenta e 
gradual do cambio no ca,lminho da paridade legal, · quando a situação 
economica do paiz a legitime, deverá ser estabelecido um limite maximo 
para as emissões da caixa e, portanto, para o valor dos depositas. Attin-
gido esse maximo, poderá ser elevada a taxa sem prejuizo para os depo-
sitas anteriores. 
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XIII. O ouro que receber a caixa de conversão em troca dos bi-
lhetes qtie emittir não poderá ser destinado, em · caso algum, a outro 
fim que não seja 0 de converter ' os bilhetes emittidos segundo a taxa da 
emissão. 

XIV. Os pagamentos em ouro serão feitos como' actualmente de 
accôrdo com o padrão de 27 ds. por mil réis, sendo recebidos os bilhetes 
da caixa de conversão pelo valor ouro que· representam. 

Na conformidade do expo·sto, a Gommissão de Finanças tem a 
honra de submetter ·á decisão da Gamara o projecto seguinte : 

O Congresso N aéional decreta : . 

Art. 1.0 ~ E' instituída mpa ·caixa de ' conversão espec~aln1ente 
destinada a receber moedas de ouro de curso legal e as que constam 

do art. 5.0 desta lei , entregando em troca bilhetes 
Projecto. ao portador representativos de valor igual ao das 

moedas ele ouro recebidas e fixado este valor em 
15 dinheiros esterlinos por mil réis. 

§ }.o Os bilhetes assim emittidos terão curso legal e serão resga-
tados e pagos a quem os apresentar e entregar para serem trocados por 
moeda de ouro na mesma caixa de conv:ersão. 

§ 2.0 O ouro que a caixa . de conversão· receber em troca dos bi-
lhetes que emittir será conservado em deposito e não poderá ser des-
tinado, em caso algum, nem por ordem alguma, · a outro fim que não 
seja 0 de converter, ao ·typo de cambio fixado, os ~ilhetes emittidos, 
sob a responsabilidade pessoal dos membros da paixa de conversão e. 
com a garantia do Thesouro Nacional. 

§ 3.o Os bilhet\3s que forem apresentad9s a. troco e resgatados não . 
voltarão á circulação e serão incinerados ou, por outra fórma, inutili-
zados. 

§ 4.o Em.quanto não forem impressos bilhetes especiaes para serem 
emittidos pela caixa de conversão, poderã@ ser utilizadas, para este 
fim, not~s do Thesouro não usadas, que serão devidamente assignadas 
e c0nterão as necessarias declarações. · 

Art. 2.º - Os paga~entos decretados, contractados ou que por 
qualquer compromisso hajam de ser effectuados em ouro, serão feitós, ( 
como actualmente, de conformidade com ó padrão legal de- vinte e sete 
dinheiros esterli:flos por mil réis, podendo ser realizados em bilhetes da 
caixa de conversão pelo valor em ouro que representam ná fórrna desta 
lei. . . I 

Art. 3.º _, C:essarãq as emissões da caixa de conversão quando os 
bilhetes emittidos á taxa fixacila nesta lei attingirem ao valor de 
320.000:000$, correspondente ao deposito maximo de v:inte milh©es 
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esterlinos, podendo então, por lei especial, ser elevada a taxa de que 
trata o art. l.º 1 

Art. 4.0 - Attingido o limite estabelecido no artigo antecedente 
e alterada a taxa na fórma desta lei, serão chamados a troco, em p11azo 
nunca menor de seis mezes, os bilhetes emittidos . . Exgottado esse prazo, 
continuará o troco com o desconto até vinte por cerito do valor dos 
bilhetes, durànte cinco annos, ·contados da data inicial do troco. Depois 
dos cinco annos, dar-se-ha a prescripção, revertendo o fundo prescripto 
em favor do fundo de garantia instituído pela lei n. 581, de 20 de junh<;> 
de 1899. " 

Art. 5. 0 - Os marcos, francos, liras, dollars, além da libra ester-
lina, servirão para constituição do deposito de que trata o art. 1.0 , guar-
dada, para os eflfeitos ·da emissão e conversão ,! a taxa estabelecida no 
mesmo artigo para as libras esterlinas e as taxas a ella correspondentes 
para as moedas a que se refere este artigo. · 

Art. 6. 0 - A caixa de conversão manterá uma conta especial para 
os bilhetes que emittir e ouro fIUe receber, publicando mensalmente 
o estado dos depositos e das emissões. 

Art. 7.º. - O Poder Executivo expedirá regulamento para a orga-
nização administrativa da caixa de conversão, que ficará sob ' a imme-
diata superintendencia do Ministro da F_azenda e será modelada, n'o 
que for applicavél, pela aqtual caixa de amorti?!ação. . 

O numero, classe, attrjbuições e vencimentos dos funccionarios da 
caixa de conversão serão estabelecidos no mesmo regularne;nto, q~e 
nesta parte vigorará provis~>riamente até definitiva apprqvação do Con-
gresso Nacional. 

Art. 8. 0 - Pelo desvio fie deposito a que se refere o § 2.º do art.' I.o 
incorrem os membros da caixa de conversão nas penalidades dó art. 221 
do Codigo Penal, além da responsabilidade pessoal de que trata o refe-
rido artigo. 

Art. 9.0 - Revogam-s~ as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, f5 de agosto de 1906. - Francisco Veiga, 

presidente. - Dauid Campi~ta, relator. - José Euzebio. - Galeão Car-
valhal. - lgnacio Tosta. - Alberto Maranhão. - Galvão Baptista. - . 
Paula Ramos, vencido com voto em separado. - Cornelio da Fonseéa, 

. vencido, de accôrdo com o vdto do Sr. Deputado Paula Ramos. - Ser-
zedello l'orrêa, vencido de aqcôrdo com o voto que assigna. 

Em relação ao actual wojecto de lei, tendente a estabelecer uma 
caixa de conversão com o fim de dar fixidez ao valor de nosso meio 

ê1rcuiante, pêiá- êSta15iffda de -da taxa c amfüa :-õ 
Voto do Sr. ãütõrdq prêSeíitêVõtô - não cÕncÕ-rda, cõmo- que 

Serzedello Correia. pesse projecto de lei se determina. A sua diver-
gencia é profunda e completa. Pensa mesmo .. que 

para dar á caixa realidade pr~ciso é quebrar o padrão monetario, embora 
provisoriamente, e essa quebra, pelos interesses que envolve; ·não póde 
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e não deve ser feita sinão _em; condições definitivas que· asseg~rem, sem 
abalos e sem recúos perigosos, a conversibilidade de todo o meio cir-
culante, dotando o paiz da moeda metallic.a, esc0lhida uma taxa que 
attenda a todos os aspectos do problema. 

E' ponto de, doutrina ·economica, e não sofire eont~stação, que 
nos paizes ·de cirnalação inconvertível e· excessiva, ou depredadé,i.,, o que 
quer dizer a mesma . cousa, ' a . rnoéda de ouro nã,o representa papel de 
moeda, não exerce essa f1mccão, tornando-se ·uma mercadoria como 
q~alquer outra, sofüendo comõ' as demais mercacrorías as osciUáçõ'es de 
valor' correspondentes as osdllações que soffre o meio circulante. O 
ouro sobe de yafo.r na mesma relação em que se cleprecia o papel moeda. 

Nestas condições, sendo a Hepublica um paiz de. pap'el-moeda aínda 
fundamente depreciad©, 'sendo o meio unico de dar-lhe mai0:r valor oa 
de elevar-lhe o poder acquisitiv0 de modo estavel e seguro, de um lad.o ,-
diminuir a massa em circulação pelo resgate''; de outro, o fortalecimento 
crescente do fundo de garantia, que lhe s~rve de lastro, e não cogitand© 
o projecto em questão de novos recursos par~ taes medidas, a caixa dy 
conversão, como será estabelecida, terá po'r miss'ão fixar r na opinião .,de r 
s.~us adeptos, o valor do ouro, o . que não parece possível, porque não 
se póde fixq.r o preço de mercadoria alguma só 

1
po:r simples v0nfode dos 

p0de11es publicos ou por, efieito de lei. Si . o curso nat ural d.as cousaf?· 
exigir um cambio inferior ao "da convers&o estabelecido na caixa, o o~:ro , 
se escoará e a caixa não terá funcção, o que qaer qizer que , a caixa 
não poderá obstar á ascensão do ;valor do' ouro; si este cur,so c~m'.
portar, porém, uma taxa superior, naturalmente dar-se-'ha o s.<;ig1únte : 

O cambie elevar-se-ha acima de 15 ou (ia taxa escolhida ,para con-
versão e o ouro não proeu.rará a ca.ixa, porque nis'so , não encc;mt:ra,rá 
vantagem, ou si lá já houver a,lgum ouro esse procurará escoar-se,, p'prque 
a nota emittida, embora com um .valor nomi:nal 1superi0:r ao valor da 
libra que representa, não pode ter e não terá valor acquisitivo)suped'or 
a0 valor acquisit:ivo que tem a mesma lil'lra ~ Para 'qllle tal facto não / se 
dê, para que ·a caixa possa évitar a alta do cambio ,diçtada pel'o curso , 
natural das coasas, mantendo-o em es,tabilidade ª' 15, é n~cessario, ' ' 
como se fez na Argentina, ao fixar desde logo a 'taxa, seguµdo a , q111aI se 
fará a conversão ·d'e todo o mei© circúlante, dar, em virtude. 1cle lei, o 
curso forçado ás notas conyersivéis pelo valor fixado pela ·COnv:ersão, o 1 

que im:porta, não ha fugir, em fixar o v,alor da gtamr;na de ouro em no~sa 
moeda, em quebrar, emfirp, di&amol-o em ' termos Jíl recisos e claros, o 
padrão de 46, sinão definitivamente, com, certeza ;provisoriamente, 
emquanto a caixa funccionar. 0 plano de reforma Fla ~rgentina: a esse 
r~speito repoasa;va, com ~íleit0, sobre as seguint,es bases fupdamentaes : 

1. ª Fixar immediatamente por lei a taxa ' segundo a qual se faria a ' l 
conversão total de conformidade com o valor real que então tinha a , 
moeda, isto é, quebrou-se o padrão. ' . 

2.ª A fixação da taxa, correspondendo ás necessidade~ de consolidar · 
o estado de cousas existentes, tendo por fim supprimír o agio cl.0 buro 

7 
1 

,1 

' '• f' 
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e· dar uma base solida ás transacções, visava apressar a conversão 
livrando o paiz do peso enorme das emissões inconvertiveis, e por isso 
tudo convergiu para a formação de um pndereso .. encaixe metallico afim 
de garantir e tornar possível a conversão, fazendo com que nesse inter-: 
regno a moeda adquirisse estabilidade em seu valor. Ahi, pois, se cogi-
tou de manter o typo fixado por estes dous meios : creação · da caixa 
funccionando como um régulador automatico das maiores ou menores 
necessidades de meio circulante, e intervenção do Banco Nacional, 
ligado assim á caixa no mesmo pensamento e sob o mesmo impulso, 
nos cambi9s internacionaes. Por isso foi que o projecto de lei dispoz 
que a Nação converteria, em época fixada em tempo opportuno, toda 
a emissão fiduciaria em moeda nacional de ouro ao cambio de uma 
piaslra papel por 44 centavos de piastra ouro. Ainda mais : na Ar~en
tina escolheu--se uma taxa suffici,entemente baixa de motlo a assegurar 
a entrada para o paiz dos saldos do balanço de exportações e importa-
ções, tornando-se ao mesmo tempo, sin.ão impossivel, com certez.a sem 
nenhuma probabilidade, a quéda do cambio abaixo dá taxa escolhida. 
Ora, não é esta a expressão, ou.-; pór outra, não é esse o mecanismo, que 
tem a caixa da conversão . que pretende instituir o proj.ecto. 

Supponhamos, porém, para argumentar que a caixa como está: 
concebida, e pensa a maioria da Gommissão, consegue -evitar a alta 
além da taxa de 15. 1 

· Dar-se-ha naturalmepte o seguinte, na hypothese de que o curso 
natural das cousas tend~ a firmar uma taxa superior á de 15. Como 
haverá nessa occasião mna offérta de lettras superior ás necessidades 
da procura, e como será fixado pela caixa de .convefsão um valor em 
papel para as libras superior ao que as necessidades da procura de cam-
biaes lhe daria, os portadores desses effeitos preferirão importar o ouro 
para trocàl-o na caixa. Quer dizer, será fóra de duvida que uma certá 
quantidade de ouro procurará a caixa para o troco pelos bilhetes con-
versiveis, que irão concorrer com ·O papel-moeda e exercer com dle a 
funcção de moeda. 

A caixa operará, pois, como um mecanismo capaz de evitar a alta 
• 1 

do camb10. . 
No projecto essa será 'a sua principal missão, na intenção do rela-

tor, pois que · no caso da baixa além da taxa de 15 o ouro que tiver se 
escoará, e si o não tiver, este. não . a procurará e ella não funccionará, 
pois que o apparelbo de~tinado a valorizar o meio circulante inconver-
tível é o resgate, e este só poderá ser levado a efileitorse houverem saldos 
o.rçamentaríos disponivei$, ou si na lei fizer parte do novo ·mecanismo 
á autorização dada ao Governo para, conforme as exigeticias de mo-
mento, transformar os recursos do fundo de garantia em recursos do 

· fundo de resgate - cou~a de que não cogita o projecto . Sendo o curso 
natural çlas cousas a ~xpressão de uma taxa inferior" a 15, e não func-
cionando a caixa, sendo ella nesse caso uma instituição anodina, só da 
hypothese contraria aq\1i se occupará quem subsc1'eve estas linhas. 
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Admitta-se, pois, a hypothese .de exprimir o curso natural das permutas 
internacionaes 9-e toda especie uma taxa superior a 15. 

Aos prejuízos que dewrrerem pela imposição da taxa -de 15, para 
todos que teem pagament'os a faz~r no exterior, para . o commercio, que 
tem de pagar o que importou e tem de dar o imposto em ouro, para todos 
que teem de transferir os lucros da sua actividade, para os que no estran-
geiro teem de receber os juros de capitaes aqui empregados, para o proprio 
Governo nas remessas que tiver de fazer fóra dos recursos que lhe propor-
cione o imposto em ouro, ha, de alguma sorte, dirão os que acceitarem -
o projecto, uma larga compensação nos beneficios . que colherá o paiz 
no ouro que procurar a caixa e que, uma vez convertido em bilhetl_ls que 
circulem como moeda, representarão no emprego que irão ter capitaes 
que v~o fecundar a nossa acfividade e dar expansão á nossa producção. 

Assim é, de facto, devel)do, porém, notar-se o perigo que haverá para 
as classes consumidoras na inflação do mei·o circulante, o que acarre-
tará, como se está dando presentemente na Argentina, o encarecimento 
de todos os generos pela alta dos preços. . 

Rec.eia o autor destas linhas que o accreséimo dado á mass~ do papel 
em circulação - o papel inconvertível - pelas emissões1 da c~ixa, que se 
infiltrarão por todos os canaes em connubio · com os S5'0 mil contos de 
papel-moeda inconvertível existente, determinem influencia sobre os 
cambios, pois que não é objecto de controversi~ a acção que sobre os refe-
ridos cambios estrangeiros exerce uma circulação fiduciaria, qualquer 
que seja a sua natureza que se deprecia por se tornar excessiva. 

O estudo dos cambios na Russia, na Italia, na Austria e no Brazil 
demonstra que un e;xcesso de debitos sobre creditos, a instabilidade 
política, momentos .de panico, perturbações da ordem, fazem variar 
os cambios de 2, 3 e 5 O /O, mas os grandes desvios só se teem c!ado quando 
entra como elemento a clepr.eciação da moeda. 

O eminente relator do projecto em sua brilhante exposição ~sso mesmo 
reconhece. S. Ex. affirma que a valorização do papel-moeda se póde obter 
pelo resgate e conta com elle, conta éom o mecanismo' da lei que o 
instituiu para esse effeito, ao passo que por outro lado autoriza a err'l.ittir 
isto é, aúgmenta a massa do papel ou da moeda fiduciaria em gyro sem .-
cogitar da retirada correspondente do papel-moeda apparelhando a 
caixa com os recursos para isso . E' cert~ que · essa nova moeda é conver-
sível, mas, desde que entre nos canaes da circulação, desde que exerça 
como a outra a paridade de valor ou de poder acquisitivo a mesma 
funcção, elle .operará no sentido de depreciar mais e mais o meio circu~ 
lante existente por effeito da massa - o que se traduzirá pela alta dos 
preços de todas as cousas. Ao ver, pois, de quem subscreve este voto, 
para qué à caixa de conversão possa t er probabilidade de exito e para 
que possa se traduzir em uma realidade pratica benefica, é preciso que 
esteja o poder publico aparelhado : primeiro, para evitar a baixa além 
de 15 e isso só é possível : aJ por uma politica· de orçamentos equilibrados 
e de saldos reaes; b) pela- diminuição do absentheismo, fixando em nos-so 
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paiz tanto quanto possivel a maior somma de lucros e reduzindo as 
remessas que se fazem; e) dando ao Governo ou á caixa os meios para 
accelerar o'u augmentar o resgate do papel-moeda üiconvertivel sempre 
que isso fôr necessario; segundo, para conter a inflação do meio circu-
lante quando se produzir a tendencia para a alta cambial, inflação . que 
trará depois fatal depreciação e prejudiciaes oscillações para a baixá, 
pela capacidade que tenha o mesmo poder publico de substituir a emissão 
conversivel que fôr fazendo a caixa à uma equivalente emissão inconver-
sivel existente na circulação e que deve ·ser retirada. , 

Neste segundo caso é necessario ainda no entender de quem subscreve 
o presente vóto modificar o mecanismo do projecto no sentido de tornai-o 
efficaz e capaz de evitar, sempre ·que o curso natural. das permutas inter-
nacionaes tender ou por causas naturaes, como o augmento do valor 
de nossas exportações, ou por causas artificiaes e provisoz:ios que ahi 
veem, como emprestimos para a valorisação do café, . obras dos portos 
do Rio Grande, Bahia, Pará e Pernambuco, a alta do cambio acima 
do 15, (a) pela fixação em lei do valor de mil réis papel em relação 
ao mil réis ouro. 

Fóra dahi parece mais acertado ao autor do presente voto preparar 
o paiz para resolver de modo definitivo o problema monetario pela 
abolição do curso forçado, o que se poderá conseguir em accasião oppor-
tuna adoptando o padrão <;lle 24 d., que enormes vantagens oflierece, 
seguindo-se o processo do Egypto, ou o que _adoptaram a Russia, . a 
Austria, o Japão e o Mexico. 

Para aproximar-nos do advento de tão salutar medida precisamos : 
l. 0 Manter a poli~ica das economias, do resgate do papel-moeda, 

do imposto em ouro e do equilibtio orçamentario, fortalecendo solidamente 
o fundo de garantia; 

2.0 Tomar todas as prpvidencias para a mais exacta arrecadação 
de nossas rendas; 

3.o Amparar e valorizar a nossa producção agrícola, procurand0 
os meios de organizar o cr~dito bancario e o proprio credito agricola, 
~Ó mesmo tempo que por u~na acção intelligente consigamos augmentar 
o consumo do café, alarga11do os mercados, especialmente da Italia e· 
da França; 

4,.o Amparar e proteger as nossas industrias reservando-lhes o nos.so 
mercado, pondo-as a salvo 1le concurrencias desleaes, ao mesmo tempo 
que se anniquilem esses tristes e perniciosos impostos interestaduaes. 

5.0 Procurar reduzir pelqs meios que estiverem ao alcance dos poderes 
publicos a remessa de lucro9 de toda a ordem para o exterior, pois é o 
absenteismo um dos maiores~ males que nos afligem e impossibilitam a 
nossa indepenclen.cia economica. Nesse sentido a solução dada já á questão 
das estradas de ferro foi d~ um alcance enorme; mas não basta isso; 
precisamos nacionalizar os h~cros provenientes de fretes por via marítima 
e. evitar a drenagem de capitaes para o exterior, feita pelas companhias 
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, ) " 
de seguros. Basta dizer que o, seguro de toda a exportação nos · escapa, 
e, o que mais é, nem ao menos é feito ern companhias autoriz,adas ' :). 
funcciorrnr no paiz, e o mesmo se dá eom o seguro dé toda a exportação · 
interestadual. Liberalidades dessas só tem o nosso paiz, pois agora mesmo 
a França, apezar das refações de , amisade que tem com os Estados 
Unidos, acaba de impor novos onus e exjgencias ás companhias de seguro 
estrangeiras. 

E' urgente, é de indeclinavel ne'cessid.ade, pois, combatér o absen- ' 
teismo ou a remessa dqs lucrós da actividade do Brazil para o estraingeiro. 

' As nossas estatísticas nos dizem qµe no movimento de , permutas 
internacióaaes de productos que compramos e de product0s que vendemos 
ha todos os am;10s um grande saldo a nosso favor. Ellas n©s dizem ,fJ:ue o 
valor de nossa producção exportavel excede de muito o que precisamos 
comprar ao estrangeiro para a s~tisfação 'das multi pias necessidades da , 
nossa existencia, e, no entanto, es'se saldo, como s0!3 'acontece,r á Ingla-
térra, á Allemanha, aos Estados-Unidos, á FranÇa, que devia ,enriquecer-
nos, fortalecer nosso cr.edito, :'lbrir vasto .campo á exploraÇão de nd~sas 
riquezas, dar-nos um cambio favoravel, entrando o ouro correS:f>Ondente ' 
para o paiz pelos mil processos e canaes que o comrp.ercio con,hece, é c.on- ' \ 
sumido em remessas de toda a especie, deixando-nos em debito. E si isso 
é devido em parte á nature~a da moeda que possuimos, excessiva, inc,apaz 
de ser pardão de valores, incapaz de servir para a liquidação dos ,paga-
mentos inte.r:ilacionaes, imprestavel como ·instrumento de credito, pqrque, 
oscillando a toda a hora em seu valor, deixa todos os nossos institutos · 
de credito nacionaes e todas as empreias isoladás e sem assistencia finan-

, çeira em um só mercado do exterior; e si isso é devido' ao vicio inherep.te 
ao mercado dos nossos productos, onde o monop0lio e ,a especulação 
reduzem 0s lucros que poderia.mos ter, é principalmente devido á politica 
economicà estreita que temos vivido 'a fazer, de modo que o a'bse:i:iteismo 
nos rouba tudo, porque os lucros do commercio em 85 a 90 Q /O n.ão 'nos 
pertencem, os proveitos da maior parte das em prezas, bancos e comp'anhi ;rn 
aqui estabelecidos não são nossos, porque o,s dividendos de ,domp~nhias, 
alugueis de .Viedios e salafi~s de trabalhadores emigram, sendo certo 
que até os fretes ,da navegação e os seguros da nossa propria exporta,ção 
não nos pertencem, feitos como são abusivamente em companhias que 
não funccionam no Brazil. 
' Nas linhas geraes que ahi fipam está traçada, no entender d0 obscuro 
Deputado que se ilSsigna neste parecer, a política que precisl:imos fazer, 
e, uma vez preparada a Nação, poderemoq então, como fizeram o Japão, , 
a Austria ,, o Mexico, adoptar uma taxa' de convedibilidade, implan- ' 
t ando no paii o regímen da ·sã moeda - o Fegimen da moe,da metállica. 
No momento presente, depois da pofüica, financeira do a.cutal Governo, 
com orçamentos deseqvilibrados, com um cambio ·submettido á acçã0 
de factores passageiros; como são os · emprestimos, com a divida extern~ 
duplicada e as ,armotizações suspensas, não lhe parcee opp9rtuno. '· 

E' necessario preparar o paiz para uma medkla de tão excepcional 

'I 
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alcance il melindre. E' necessario, fortalecido o credito externo e orga-
nizado o credito interno, aproveitarmo-nos dos emprestimos, não para 
despezas de luxo, não para gastos de consumo·, mas para reduzir a divida 
externa pelo processo das conversões, como fez a Inglaterra e oomo 
fizeram os Estados Unidos. Sem essas precauções nada de solido pode-
remos construir. 

Na ordem economica os edificios só se· manteem quando as funda-
ções são cuidadosamente firrhadas. r • 

Sem solidos alicerc'es tudo. se desmorona, semeando ruínas e desgraças . 
Ha ainda, finalmente, em relação á caixa de conversão, um disposi-

tivo que parece ao autor do presente voto necessitar modificação pelos 
inconv;enientes que acarreta : refere-se · ao artigo no ·qual se estipula 
que uma vez emittidos 320 miL contos, correspondentes a 20 milhões 
esterlinos, só então se possa mudar a taxa de conversão, elevando-a. 
para gradativamente caminhar para o par legal de 46. Acode ao espírito 
perguntar porquê esse limite? 

Porque não se poderá fazer antes, si assim o permittirem os saldos 
da nossa balança de contas? 

Ha ainda a ponderar a difficuldade da execução de uma tal provi-
dencia, de chofre executada, como propõe o projecto, pela somma de 
interesses que irá .attingir. 

Nos moldes em que o p~ojecto crea a caixa de conversão, não atten-
didas as providencias que asi?ignala, vota contra, porque, no caso em que 
o curso natural das permutas internacionaes de toda a especie se reflicta 
em uma taxa cambial i'nfer}or a 15, a caixa é completamente inutil, é 
um mecanismo sem funcção. 

E a idéa de um cambio ~nferior a 15 lhe parece em periodo proximo, 
um facto inevitavel ante o cr~scimento que teem tido as despezas internas 
e externas e o desequilíbrio orçamentaria; desde que sejam retomadas as 
amortizações da divida extfrna duplicada e dos grandes emprestimos 
effectuados, a não ser que o valor de nossos productos cresça na mesma 
relação por effeito ou do ai;1gmento da massa exportavel, ou pela alta 
das unidades, mantida a ma13:sa na mesma expressão, ou que se continue 
por mais algum: tempo a política de emprestimos que, sob a forma de 
saques operam como valores exportaveis. . ' 

No caso contrario,. isto é, no caso em que as circumstancias econo-
micas se queiram traduzir por uma expressão cambial superior a 15, 
a caixa se póde transformar e'm instrumento de especulações e de jogo e de 
inflação da moeda circulante, tornando-se um mecanismo antes preju-
dicia 1 do que benefi co, uma vez que se não lhe adaptou o mecanismo 
regulador e moderador que Jhe é indispensavel. 

Finalmente, ao concluir as ligeiras considerações que ahi ficam , 
·deve declarar que, ao contrario do que pensa o relator, dá á questão 
da taxa a maxima importan(:ia, achando que de sua conveniente escolha 
depende o exito das operaçõeis da caixa de conversão. · 
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No Chile, com efieito, o insuccesso da caixa foi devido ao optimismo 
da taxa adoptada, e entre nós o mesmo se póde dar. ' 

Para que o ouro procure a referida caixa é necessario que a taxa 
escolhida um pouco abaixo da que · exprime o curso natural d,as permutas 
internacionaes nos assegure na balança de contas saldos reaes do excesso 
de nossas exportações sobre as responsabilidades de toda a ordem que 
tenhamos de satisfazer no estrangeiro. 1 

. 

E' necessario que nesse apreço afastemos as causas de caracter 
artificial e provisorio e passageiras, como sejam os emprestimos, mas 
tambem é verdade que essa taxa não póde e não deve ser mujto baixa 
por causa da repercussão que terá sobre outras questões que precisamqs 

· resolver para assegurar a expansão economica do paiz. 
Somos uma nação que carece do ca:pital. ·estrangeiro, onde os lucros 

de larga parte da aCtividade economica não nos pertencem, onde as 
estradas de ferro no capital e nos lucros são estrangeiras, e si -adoptarmos 
essa taxa baixa afastaremos esse capitaes e reduziremos de tal ordem 
os lucros a transferir para o exterior que não poderemos jámais abaixar 
as tarifas no transporte e, no emtanto, o abaixamento dos fretes e a 
diminuição nas despezas de transporte é uma das urgentes necessidades 
da nossa producção, o meio mais seguro de reduzir-lhe o custo da pro-
ducção e promover o povoamento e a .cultura de nosso vasto e enorme 
territorio. ' O illustre refator do parecer, tratando da taxa a fixar, não considera 
essa questão como da maior importancia, porque ha, em sua opinião, 
verdadeira rel~tividade nisso que se chama bom cambio ou cambio 
alto, e máo cambio ,ou cambio baixo, sob o ponto de vista da prosperi- . 
dade do paiz. Uma cousa ha para S. Ex. absolutamente má : é a incons-
tancia da taxa, são as oscillações de toda ordem . 

. Mas assim pensando, S. Ex. confessa que, si o curso natural das. 
permutas intetnacionaes se traduzir por urp.a taxa interior a 15, a caixa 
será impotente para evital-o, a caixa não funccionará, de sorte que, 

, assim sendo, as oscillações se darão abaixo de 15, o que é um prejuízo 
maior e maior perigo, porque quanto mais baixas são ras taxas, mais one-
rqsas são as differenças que · apresentarem nas oscill~.ções. O mecanismo 
creado é, pois, um mecanismo manco, sem alcance para evitar os casos de 
gravidade, no conceito do proprio relator. E' certo que S. Ex. appella 
para o ftindo de resgate tal como está constituído, sem dotal-o de novos 

. recursos e maior poder; mas si isso é exacto, si o fundo de resgate tem 
essa missão e é capaz de exercei-a até á taxa de 15, desnecessaria é a 
creação da referida caixa - basta o funccionamento do fundo de resgate 
para dar-nos a estabilização. , , 

Por t ,odos esses ~otivos assigna-se vencido quantó á Caixa de C:on-
versão. - Serzedello Col'l·êa. 
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A lei n. 1.452, de DEZEMBRO de 1905, art . 2. 0 n. X, autorizou o 
Governo Federal a entrar em accordo com o governo dos Estados cafeeiros 

para regular o commercio do café; promover a sua 
Voto do valorização; organizar e manter um .,serviço regular 

Sr. Paula Ramos. e permanente de propaganda, com o fim de aug-
mentar o seu consumo, podendo o mesmo goyerno 

endossar as operações . de credito que o governo dos Estados fizerem 
para .esse fim, mediante certas condições assecuratorias do pagamento 
dos juros e amortização do iimprestimo. 

Entre essas condições figuram: 1.", o producto da 'operação de 
credito só poderá ser applicado a manter um preço minimo para o café 
de exportação, não podendo ser destinado a emprestimo de qualquer 
natureza ou adeantamento a lavfadores, commissarios e expo.rtadores 
ou a quem quer que seja, nem desviado pelos Estados para qualquer 
outro fim; 2. \ a importancia do emprestimo será deposítada no The-
souro ou nas Delegacias Fiscaes, sendo entregue á medida das necessi- · 

' dades e, liquidadas as operaçõe:;, o produeto liquido dellas será reco-
lhido ao respectivo deposito . 

Em 26 de fevereiro, deste anno, reuni-ram-se em Taubaté os presi-
dentes dos Estados de S. Paulo, Minas Geraes e Rio de Janeiro e· cele-
braram um accôrdo, que ficou denominado o Convenio de Taubaté. 

O documento original apresentado á Commissão de Finanças da 
Gamara têm o seguinte tit~1lo a Convenio entre os Estados do Rio de 
Janeiro, Minas Geraes e S. J,laulo para o fim de valorizar o café, regular 
o seu comrríercio, promover o augmento do seu consumo e a creação da 
Caixa da ConvPrsão >>. 

O art. 8.0 do Convenio está concebido nos seguintes termos : 
'' Para a execução deste Convenio fica o Estado de S. Paulo, desde 

já, autorizado a promover pentro ou fóra do paiz, com a garantia da 
sobretaxa de tres fra~cos, de que trata o art.. 6.0 , e com a responsabi-
lidade solidaria dos tres Estados, as operações de credito necessarios 
até o capital de 15 milhões ~sterlinos, o qual será applicado como lastro 
para a caixa de emissão, oµro, e conversão, que fôr creada pelo G:on-
gresso Nacional para a fixa~ão do valor da moeda. . . 

§ 1.0 O producto da er,nissão sobre esse lastro será applieado, nos 
termos deste Convenio, na regul,arização do commercio de café e sua 
valorização, sem prejuizo para a <1 Caixa de Conversão » de outras dota-
ções creadas em lei >'. ' 

Art. 13. - Os encargos e vantagens resultantes . deste convenio 
s'erão partilhados entre os Est ados . contractantes, proporcionalmente· 
á quota de arre,cadação da ~obre-taxa com que cada um concorrer pela 
fórma estabelecida no regulamento. 

Não produziria mais effeito algum pratico a analyse dos textos deste 
convenio, em face das disposições da lei n. I .452, de 1'905, não só porque 
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• foram modificados pelo accôrdo de 4 de julho, corno p@rque já é II}a-
teria yencida a questão relati".ª á va.lorização do café. , 

Muito menos teria fanportancia a questão encarada:. sob o. a·specto 
constitucional, de saber a qual dos dous poderes competi'à approvar 
o citad,o convehio, ou si Poder Federal, . Congresso 0u Presidente da 
Republica, podia approval~o antes da approvação 'dos respectivos poderes 
legislativos Iocaes. Creio que ainda estava submettido á · deliberação 
das assem,bléas legislativas de Minas 'Geraes e do Rio de Janeiro o con-
venio quando .. o .Congresso Nacional já o tin:ha approvadQ. · 

Pelo convel'lio primitivo os dous problemas, o ecqnomido e o finan-
Ol;)iro, estavam unidos. O emprestimo para a valorização do · café ser- , 
viria de lastro para uma emissão, ou'ro, pela Caixa de Conversão, fixad0 
préviamente o vafor ·da moeda. O novo accôrdo de 4, de julho não· fez 

, depender a valorização da creação da Caixa de Conversão e nem da ~~;:i- . 
ção do valor da moeda. · · · · .,. 

A Commissão de Finanças julgou conveniente e acertado apr'esentar 
dous pro~.ectos, um relativo á _questão 'da ' valorização do café e outro 
á creação da Caixa de Conversão e' á fixação do -valor d'e 'nossa moeda. 
Essa separação impu:ro.ha-se, mesmo ·por conveniencia dds Estaqos que 
entraram no convenio .' · " 

' O conhec'imcnto ·da parte relaitiva á valor;iza'ç;fo do oafé, depois ' qas.' 
modificações feitas nó , co'nvenio1 primitivo pelos E!:!tados interessado~ , 
e.m 4 de julho, escapa, a meu ver, á competencia do ' congresso Federal. 
A segunda parte, que •constitue objecto dest pro.ject0, envolve • ma~eria 
de grande importancia e afiecta toda a economia nacional. 

O illustre relator deste parecer salienta p fact~ da lavourri de café 
esperar urna grande colheita de café << com angustio::;o temor , pela 'Vita~ , 
lidade dessa fonte de riqueza condemnada p.ela propria fecundidade ' é'. 
á mercê .dos~ artificios que pr<?,speram . á custa d\i ' sua seiva. i> •e attribue 
tal estado á acção compressora da nossa situação monetaria. Não ha 
duvida de · que, em quanto possuirmos Gomo unica ·e 'e1xclusiva m@eda, 
o papel inconversivel e de curso forÇado, estes factos se qarão 'freq1ueri- ', 
temente. A cada momento sentimos os inconvenientes do nossd defei-
tuoso systema monetario. 

Qual o meio de que devemos lançar m~o par,a nos li;vrarntos de tal 
situação? Quaes as medidas que· podemos empregar para acaba'.r com 
@,,meio circulante, que nos t,em servido desde os tempos mais remotos? 
A abolição do papel-moeda. 

Desde 1829 que vivemos no regímen do curso forçado, dado ~s notas 
provisorias do Banco do 'Brazil. 

A abolição do papel-moed8.' tem sido um poiüo inyariavel dos pro-
grammas dos governos do nosso paiz, nos dOl!S regimens, e desde a pri-
meira emissão do Thesouro ou por elle encampada que 'foi feita a pvo-
mêssa de amortização annual. ' / "' 

Si este project<;i consignas~e as medidas ,capazes de t0rnar Jma rea-. 
lidade esse desideralum, eu 1vota11ia por elle. Não encontro, porém, nelle 

, CAIXA DE CONVERSÃO. - VOL. l. () 
' 

{ 1 

" . 1 

" 

1' 

J . 



-82-

nenhuma meclida que alimente uma vaga esperança de que, mesmo em 
um prazo longo, isso se venha a dar. 

A creação de uma caixa de conversão nos moldes da instituída pela 
Republica Argentina, de que trata o Commt!rcio, de Taubaté, em ,nada 
nos póde aproveitar. . 

A fixação cambial é simplesmente um impossível, pois não ha lei 
capa:zi de fixar aquillo que por sua natureza está sujeito a variações. São 
essas variações de valores que causam os grandes males á producção 
do commercio, ás industrias; e quanto. mais depreciada está a cedula 
ou bilhete, maiores são as probabilidades dessas bruscas oscillações. 
Quanto menos depreciada está a cedula, salvo casos muito especiaes, me-
nores são essas oscillações. 

Todo o empenho das nações que vivem no regímen de papel incon-
versível é de eyitar quanto possível as oscillações rapidas. 

Nos paizes de papel inconversível jamais se. presenciaram oscillações 
tão bruscas como na Argentina e no Brazil, salvo os Estados Unidos 
durante a guerra civil e a França com os seus assignados. Ha muita 
gente que acredita que a nossa lavoura e as nossas industrias só podem 
viver com o cambio baixo, isto é, á custa da desvalorização da nossa 
moeda. 

O illustre relator deste parecer não pertence ao numero desses des-
valorizadores e pensa que 1c a lavoura não precisa de cambio baixo e é 
um não senso attribuir-lhe a 1 aspiração de desvalorizar a moeda para 
valorizar os seus productos. p que a lavoura precisa, como precisam 
o commercio, a industria e tod~ts as forças productoras da Nação, é liber-
tar o trabalho dessa especula~ão forçada em que se agita, dessa inse-

. gur:;inça enervante que· decorr~, como effeito necessario das fluctuações 
cambiacs >>. 

O projecto impede essas fluctuações cambiaes? Parece que não, 
como mil.is tarde demonstrare111os . 

. Em])ora de um modo abr:;oluto não se possa dizer que o cambio 
baixo influa sobre a producção 1 determinando a sua expansão, em muitos 
casos el~e age como um direita protector á producção e, portanto, acar-
reta o augmento da exportação. 

cc O preço dos productos em papel varia segundo os productos e as 
localidades dentro do mesmo paiz, e segundo a lei de offerta e da pro-
cura. Ainda mesmo para os artigos de importação, porém de consumo 
necessario, nem sempre se encqntra uma relação directa entre seu preço 
papel e o agio, porque póde ~tctuar efilcazmente a maior offerta ou a 
proci.p·a delles. Outro tanto sucçede com os productos nacionaes a expor-
tar-se, o trigo e a lã, por exerpplo, que quando seus preços internacio-
naes sobem, a valorização do papel pouco prejudica o productor, salvo 
em casos de grande disparidade. Ha artigos de producção e de grande 
consumo interno, como o vinbo de Mendoza, por ex.emplo, em cujos 
preços o agio só muito indirectamen.te influe e depois de certo tempo; 
Para estes se diz, o papel moe1ia não · se deprecia ?U valorisa sinão que 
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perde Ol!l augmen.ta do sel!l valor acquisitivo. » (Terry· - Questões Mone-
iarias.. )' . 

Entre nós obS'erV'a-se, consultando, as estatistica:s referentes á pro-
ducção, exportação e preço da borracha, que este product0, tem obtido 
nest es tres ultimos annms meH1ores cotações· do que nas annos anteri0rés, 
apezar da alta do cambio. 

Com o café o mesmo facto se observou . 
'Em 1894, com o cambio médio de 10 3 /32 o café foi colad0 a 14$916, 

preço médio do arrno, ao passo que em 1898~ corn o cambio de 7 3 /16, 
obteve apenas 8$375. · 

Em 1890, a taxa média an.nual d@ cambio foi de 22. 9 /16- e o preço 
do café foi de 6$I95, e no· ann0 de 1902 a taxa média cambiai foi de 
11 31/32 é o preçGi médi·o do café foi de 4$902. Agora mesmq., com uma 
taxa mais ou rhe:m.os fixa, a -preço tem variado de quasi 10 O /O-. 

A valorização hru.sca é tão prejudicial quanto a desvalorizaçfo 
rapida. . 1 

• . 

Oswaldo Piner@, illustre professor de direito peIWal da Universidade 
de Buenos Ayres assim se pronuncia : 

« A valorização rnpida, vi0lenta, .é tã0 ' perturbadora, ,tão pmfu~da
mente perturbadora, çomo seria em igCJ:al .gráo a depreciação. 

« A ruptura viotenta do equilibrio economico existe tanto no caso 
da valorização rapida como no caso dia depreciação immediatai, e não 
se qt:1ebra '- impunell'!ente o equilibriro das cousas, sem que cambaleie e 
caia tudo .aquillo qlll!e só ha podido Sl!l'bsistir em virtude do mesmo equi-
lihrio. » , · 

Essas perturbações se fazem sentir nos bancos·, nos· caip.itaes estran-
geiros, nas industrias, no commercio, nas fil.nanças do ES:tado, :na pro-
ducção nacional. 

No regimem de curso forçado do papel-moeda ilíleonversivel a: moeda 
de ouro é uma mereadorra cujo preço obedece á 1ei da offerta e da pro-
cura. 

Impedir as· oscillações do agio é tão i~possivcl e.amo• fixar-se o 
preço do café. 
· Todos os esforços teem sido empregad0s ·pelos nossos governos para. 
conseguir estabelecer- o valor da nossa moeda . e :nada se tem podido 
conseguir. 

O illustre relator entende qu:e, no· sentido de evitar a espe.culação, 
foi· decisivo o papel da Gaixa de Conversão na Republiea Argentina,. e 
alinha algarismos para comprovar sua affirmação. Gita depois ·um tre-
cho da obra dos Sr.s. Martinez é Lewandowski A Argentina na XX S~culo 
para provar .que com tal apparelho q:u~si se destruiu alli a especulação 
desenfreada que se fazia sentir so1bre a piastra papel. Acredita ainda 
S .. Ex. que « instituído .entre nós um appareiho C()mparavel á Gaixa de 
Conversão Argentina, produzirá elle os mesmos eflleitos salutares sobre 
a esp~culação que tanto no,s prejudica >J, Admittamos que as· nossas 
condições sejam as mesmas da Republica Argentina e eu perg.uritarei 
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ao nobre relator ·pela nossa lei de c9nversão e si a Caixa de Conversão 
que vamos crear é comparavel á instituida pela lei n. 3.871, de 1899? 

' Antes de entrar nesse estudo, que me reservarei para fazer rnais 
tarde, seja-me permittido desde já transcrever as palavras do eminente 
ex-sub-secrétario do Ministerio da Fazenda da Republica Argentina e 
notavel advogado, Dr. R. A. de Toledo : 

« A lei actual (referiu-se á lei 3.871), arraig:ou na Republica dous 
princípios : o da unidade de que fallo (unidade de preço para a sua 
moeda}, e o da efficacia da acção official, cortando com a especulação 
que se sustentava sobre a moeda, como o recurso de um gremio livre 
que nos impunha como si fôra soberano, o valor de nossas cousas, domi-

, nando todo o campo financeiro. Estes princípios, preciosos para a época, 
dep0is de uma loucura. monetaria, consagram o momento, a. meu ver, 
de abordar soluções mais radicaes que resolvam em -definitiva' as ulte-
rioridades das nossas finanças. Porém, ahi se detiveram os effeitos da lei 
n . 3.871. O typo de 0.44 centavos, ouro, que ella fixou imperativamente, 
não affecta a fazenda publica e particular. As oscillações do valor do 
bilhete continuam; os cambias inlernacionaes se governam por sua pro-
pria vir~ude; seguem estabelecidos os do mercado; a compra e venda do 
bilhete e o trafico de leltras sobre o exterior, com menospreço e em divorcio 
absoluto da lei que fixpu o valor do instrumento das transacções. Os bancos, 
O· commercio e a industria, a contabilidade publica e particular, a eco-. 
nomia ordinaria da familia l o soldo, o salario, à renda e os alugueis, 
túdo ó que importa uma transacção, uma obrigação qualquer, que 
empregue a moeda legal, es'fá fóra do governo ~ das disposições da lei . 
A mais significativa prova ~ qu~ o orçamento nacional; o da municipa-
lidade da Capital da Repub,lica e o das províncias, não µi.odificaram o . 
systema de antanho, conservando sua antiga fórma sem allusões á moeda 
leg.al. que(, eomo é elementar indicaI-o, devia ser o coefficiente de seus 
respectivos valores com rela~ão aos 0,44 centavos, ouro, da lei ». 

Como se vê, na Repubfica Argentina, a fixação não é uma reali-
dade na pratica. E.' isso meSimo que diz o illustre financeiro Dr. Terry : 
« Para impedir as oscillai;ões não ha sinão um meio, a conversão effecliva 
e real n. Ora, a Caixa de Conversão· não converte, logo não póde impedir 
as oscillações do cambio. 

O illustre relator entende, porém, que com o apparelho creado por 
este projecto a alta. será cqntida pela Caixa de Conversão, que dará 
papel, a cambio fixo, . em trqca do óuro que for nella depositado·, e a 
baixa pelo apparelho creado pela lei de 20 de julho de 1899. 

Vejamos algumas das disposições desta lei. , 
Creou o fundo do resgate do papel-moeda e deu-lhe os seguintes 

recursos : renda-papel proveniente do arrendamento das estradas de 
ferro; producto da c,obrança çla divida activa da União; todas as rendas 
eventuaes percebidas em papel pelo Thesouro; os saldos que se apu-

1 ' rarem no orçamento. ·-
Creou'' igualmente o func.lo de garantia com os seguintes recursos : 
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quota de 5 O /O, ouro, sobre todos. os direitos de i'mporéaç'ão; saldo gas 
taxas arrec11-dadas em .ouro, deduzidos os servíç0s çusteados pelo The-
s0uro por çonta destas taxas; o pro.dueto integral do arPerídamento das 
estradas de ferro da Uniãó, cobrado em ouro; .todas e quaesquer rendas 
.eventuaés em ouro. · 

O fund~. de garantia será ,constituid,o em ' metail ou se{i equivalente 
e depositado em um ba:\).co de · Londres. · 1 • 

Dos quadros juntos constaip. quaes as quantias 9rçadas e arrecá-
dadas para estes d:ous fµn:dos durante . os ·a,nnos de 1900 a rno6, 'sendo , 
que neste ultimo ánno a renda · arrecad-ada é relativa somente aó 'pri-· 
meir0 trimestre. · ' · ' 

Ft:NDO 1DE 'RESGATE 

(Quanlias or.çadas). 
'j 

1900 ........ .... .. ............. : ..... · ............. . " (Não foi orçada) . 
1901 ( 1) ...... : .. ........ : ......... i: • • • • • • • • • • • • • 25 .i820;000$000' 
1902 ............. . ..... .. ...... . ....... .. . : ...... 2.920:000$000 ' 
1903 ........ '. ...................... : .'............ 2.150:000$'00'0 
1904 ......... ; ..... , .... · ... ......... ...... .: . . . . . . . 2.150;000$0001 

' 1905 ........... ; . . : .............. .. .. , ...... .' ..... : . '2. 950:000$000 
1906 ............... . ............ .. ........... ... : 3. 150:000$000, 

(1900) mais ou menos ..... : .. ' ..... ! .•.....•...••• 
38. 240:000$000 
2. Í50:000$000 

! 40'. 390:000$000 

' FUNDO ,DE GARANTIA 

(Quantias orçadas)'. , 

1900 .... .. " ......................... , . . . . ... . . . . . . (Não foi OF,ça'da) 
1901. .............. . ........................ ....... ~ 9.02(k667$00Q ( ' 
1~02...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .. 356·:666$660,' ' 
1903. • .. ;. .................................. L . '.. 

11 
7 .870:<;)00$000 

1904 ....... •. • ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.253:000$000 ., 
1905.......................................... . .. 8.520:100$000 
1906 (2) ...................... , ... . ......• . ..... : . 9 ,410:100$000 

.(1900} m'ais ou menos ............................ . 
51 :436:533$667 

8'' 253:000$000 

59 . 689:533$667' 

( 1) Inclusive .10.000 1, 000$ nikel e a somma proveniente da~ Íiquidaçõe~ dos 
bancos emissores. 

(2) Não estão incluídos os 7.500:000$ ide direitos sobre a borraclia do1 Acre, 
) 

1 

,fi 

{ ' 

J 
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DEMONSTRAÇÃO DO FUNDO DE RESGATE DO PAPEL-MOEDA 

Receita. 

Em· 1900 .. . . ......... . ..... . ... .. ....... .. . .. .. ·. 
Em 1901 ..... ... .......... . .................... . 
Em 1902 ........ . ........ . .... . ................ . 
Em 1903 .. . .......... . ........ . , ... . ........... . 
Em 1904 ................................ .. .... . . 
Em 1905 ......... . .. . . . . . ....... . ... . .......... . 
Em 1906 janeiro a março .. ....... . .............. . 

A deduzir : 
Entregue ao Banco da Republica . . . . . 10. 000:000$000 

Resgate : 
Em 1902...................... . .. 3.000:000$000 

'Em 1905. 
Em 17 de julho .. . 
Em 21 de julho .. . 
Em 21 de setembro. 

Em 1906 : 

1. 000:000$000 
1 . oqo:ooo$ooo · 
1. 00,0:000$000 ' 

\ 

Papel 

2. 871 :400$317 
2. 950:097$612 
2. 714:173$802 
2. 807:438$760 
3. 332:722$706 
2. 833:943$060-

286:227$936 

17. 796:004$193 

Em 20 de abril . . . 1 . 000:000$000 4. 000:000$000 17. 000:000$000 

Saldo ... . . . ... . ..... ... ........ . . ... . 796:004$193 

Os exercícios de 1903, 1904 e 1905 não estão liquidados. Dos mezes 
do exercício de 1906 falta \) de março da Delegacia em Pernambuco. 

DEMONSTRAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA DO PAPEL MOEDA INSTITUIDO 

PELA LEI N. q81, DE 20 DE JUNHO DE 1899 . . 

Exercício de 1900 ... . .... .. ... . .. . 
)) )) 1901.. . . . . ' . . .... . ... . 
)) )) 1902 . ... .... .... . ... . 
)) )) 1903 . ... . .. . . ' . ..... . 
)) )) 1904 . . . . .... . ' ...... . 
)) )) 1905 .... .. .. . • . ... . .. 
)) )) 1906. 

(janeiro a março) ..... .. .. , . . . . .. . 

í s. d . 

865.571-15- 6 
776 .114-14- 9 
950.879-16- 8 
951.174-16- 7 

1.040 .561- 4- 6 
1.099 .806-17- 4 

295 .053-19-11 

Em réis ouro 

7. 693:971 $366 
6 .898:797$700 
8. 452:265$189 
8 .454:887$380 
9 . 249:433$125 
9. 776:060$930 

1 2.622:702$208 

A transportar . . .. . .... .. . · 5 . 979.163- 5- 3 53.148:117$898 
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A deduzir: 
Transporte . ......... . / . 

5.979.163- 5- 3 53.148:117$898 

lmportancia em- f. S.d. Emréisouro. > 
prestada ao 
Banco da Re-
publica em vir-
tude da lei n. / 
689h de 20 de 
setembro d e 
1900. . . . . . . 1.000.000-0-0 8.888:888$889 ' . -

Importancia en-
tregue á Boli-
via, somma de 
f 2.000.00.0 ac-
crescida <Ja com-
missão aos ban-
queiros, em vir-
tude do tratado 
d.e Petropolis.. 2.005.000-0-0 17.822:222$224 3.005.000- O- o 26.711:111$113 

2.974.163- 5- 3 26 .437.006$785 

ÜBSERV AÇÃO. - Os exercícios de 1903, 1904 e l 905 não estão liqui,. 
dados. Dos· mezes do exercicio de 19061 falta o de março da Delegacia 
de Pernambuco. 

Ha ainda a renda do Acre na importancia de 16.808:716$984. 
Em 1903.. . . . . . . . . . . . . . . 570:502$529 

1904 ................ 2.376:932$377 
)) 1905 . .... ·.·......... 8.416:972$068 

1906 (janeiro a março). 5.444:310$010 16.808:716$984 

Para o fundo de resgate foram arrecadados até março proximo 
findo 17.796:004$193, pouco mais ou menos, sendo applicados á queimq 
do papel 7.000:000$000. Ha um saldo de 796:004$193, visto que foram 
entregues ao Banco da Republica 10.000:000$000. 

Convém 1salientar que uma das verbas constitutivas do fnndo de 
resgate é a resultante dos saldos orçamentarios, saldos que cada dia 
vão se tornando mais problematicos. 

Para o .. fundo de garantia foram arrecadados 53.148: 117$898, ouro, 
eorrespondentes a ;f: 5.979.163:_5--3, mas foram entregues ao Banco 
da Republica 8.888:888$893, ouro, correspondentes a 1.000.000 de 

1 libras e entregues á Bolivia 17 .822:222$224, ouro, correspondentes a 
X. 2.005.000,. sendo ;f: 5.000 de commissões aos banqueiros. Existe, por-
tanto, um saldo de 26.711:111$113, ou f, 2.974.163-5-3. 
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A quantia entregue á Bolívia em virtude do tratado de Petropolis 
será restituida ao ' fundo de garantia á proporção que se for effo.ctuando 
a arrecadação da renda do territorio do Acre. Essa renda foi da quantia 
de 16.808:716$984 nos annos de 1903 a 1906, sendo que deste ultimo 
só é conhecida até 31 de marco. 

Pelos dados acima apre;entados facil é concluir que a · influencia 
do resgate não será tão grande que por si só assegure a permanencia 
da taxa cambial no typo adoptado. Em .um longo discurso que proferi 
nesta Camara, em agosto de 1897, sustentei a pouca ou nenhuma influen-
cia que essas retiradas parciaes de papel-moeda exercem sobre o càmbio. 

A nossa historia financeira fornece-nos provas abundántes de que 
as emissões e as retiradas do papel-moeda pouca ou nenhuma acção 
teem exercido sobre a taxa calllbial. Mesmo após as grandes emissões 
do Sr. Ruy Barbosa tivemos o cambio acima de 20. Demais, o que temos 
feito nesses ultimos annos não é o resgate, e sim a queima do papel. R.es-
gatar ·é pagar, é reembolsar. O papel-moeda é ,uma divida imposta ao 
paiz pelo Governo. As notas do Thesouro valem por titulos dessa divida, 
sem prazo certo de pagamento é verdade, mas pagamento que o The-
souro Nacional terá que fazer em moeda de valor intrinseco. A cedula 
é o recibo da quantia emprestada pelo habitante do paiz ao Governo . 
. Resgatar é pagar essa qúantia, é solver tal compromisso. 

Resgataram o seu papel moeda o Japão, os Estados-Unidos, a 
França, a Halia, etc. Já, em ~ 840, o ministro da fazenda, Alves Branco 
dizia : « O maior inconvenient e da circulação em papel-moeda vem de 
não ter elle valor intrínseco e por isso o principal empenho do governo 
devia consistir em dar-lhe es1se valor. A amortização pela queima não 
póde chegar a isso, e si continuar até ser o papel reduzido á metade, e 

seguir-se-ha dahi uma grande çrise igual a uma bancarrota. » 
A lei que quebrou o nosso padrão monetario, ·em 1846, para 11alorizar 

o papel pela elevação do valor nominal da · oitava de ouro, consignava 
a autorização para fazer-se a retirada do papel-moeda até que o cambio 
chegasse a 27 e nessa taxa se conservasse. O que determina o cambio é a 
relação dos debitos e creditos r1eciprocos entre o paiz e as nações estran-
geiras. A carribial é um valor, pois; que representa uma certa quantidade 
de moeda e, como esta, está sujeita á lei da offerta e da procura. 

O que observamos no ri.o ~so paiz tem-se ·passado na França, na 
Austria, na Russia, na Italia, na Inglaterra e na Republica Argentina. 
A retirada como t em sido feita á custa i:Ios impostos excessivos é um 
mal, porque taes impostos dirniinuem a capacidade productora do paíz, 
entorpecem a vida das industrias e prejudicam I'> commercio. 

Não sou dos que acredita:p que o cambio alto é sempre o signal 
de prosperidade e da riqueza d.e um paíz, ma's não compre.hendo como, 
depois de unia politica', seguida durante longos annos, de trabalho cons-
tante e incessante para consepuir a valorização da nossa moeda, se 
procure detel-a por meio de ur.na lei de fixação a uma taxa inferior á 
actual. Desvalorizar o meio cirrulante é cáu$ar um damno á economia 
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nacional, disse o eminente Dr. Mitre no seu celebre discurso contra a 
caixa de conversão ' arg,entina. Não confio, portanto, na alta do cambio 
corp. o resgate do papel inconversivel pelo processo entre nós adaptado. 

As palavras abaixo transcriptas do luminoso pal1eoer apr
1
esentado 

pelo illustre Dr. Campista, approvando os estatutos do Banco do J?razil, 
confirmam o que acabo de dizer. ' 

« Fosse o resgl!-te - no regímen do curso forçado - a causa absolu-
tamente exclusiva do melhor·amedto das taxas cambiaes e não se pode-
riam compre4ender a consideravel alta cambial dos ultimas· dous annos 
em que nenhum resgate se fez nem a depressão recentemente occorrida 
justamente depois da incineração de uma certa soIJlma Q.o papel em ·curso. 

· Resgatada certa porção de notas, a taxa cambial dever,ia permanecer 
est'avel · em correspondencia com ' a · massa circulatoria existente, , até, 
que novo resgate se fizesse para diminuil-a ou novas emissões a augmen-
tassem. 1 , 

Ora, ning\.l,ém ignora que as fluctuações do cambio entre nós tinham 
Jogar de momento entre extremos afastados, c0nservando-se abs0luta-
mente estranha ao volume do papel em circulaçã9 e escapando dos 1domi-
nios da previsão razoavel p;:i.ra o da phantasia especulad9ra1 e sem, freio. 

· Quando novas emissões se evitam d11rante largo tempq e se cohibem 
os excessos perturbadores da especulação, o proprie pro,gress@ do paiz 
e o des.cnvolvímento normal ela sua riquezq. export,avel 'valor~zam o 
µieio circulante porque a massa do papel existente 'cada vez mais se 
approxima do . vulto real das transações que é chamado a satisfazer. 

' 

• I • 

Ha, pois, um caso; pelo menos, em que a valorização do papel de 
curso força.do in~epende do resgate. 

Entre nós está montad0 e regularmente fun9cionando .o apparelho 
essencial á suppressão gradual da circulação ··inconversível - COIJl a 
instituição dos fundos de resgate e qe garantia de papel-moedá. DeSde 
que novas emíss.ões se não façam - a circulação metallica se avisinha,rá , 
constantemente como uma esp{jrança cuja realidaQ.e está,, cada vez m'ais 
proxima. , · 

Emquanto, porém, não consistir sinão em uma esperança', convem 
attemrnr, nos limites do possível, os effeitos depressores da espe.culação, 
que, mesmo transitol:iamente, prejudicam a, marcha ascencional da 
valorização do papel.' » , ' · 

Si esse apparelho é sufficiente pa'ra elevar o cambio á taxa de 15, não 
vejo necessidade de fixal-a por lei., Si elle nos promette a conversão, 
desde que nbvas emissões não se façam, 11cceio muito comprometter a sua 
obra lai;i.çando na circulação essa nova massa de papel, convertivel 
embora, mas que póde chegar a 320.000:000$, em um prazo difl).cil ' de 
ser previsto. · · 1 

Si elle não puder impedir ·a· queda do cambio abaixo',de 15 ou si o 

) ' 

.. 
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1 
nosso balanço internacional forçar essa queda, nenhum serviço prestará 
a caixa de co·nversão e será, como bem disse o Sr. Serzedello, um appa-
relho sem funcção. Admitindo mesmo que não se dê a baixa, o novo appá-
relho creado pelo prqjecto, si chegar a funccionar, não impedirá as esp ~-
culações. . ) 

, · , Na Republica Argentina a Caixa de Conversão, que é muito diffe-
rente da que o projecto crêa, não conseguiu acabar com ellas e, ao contrario, 
está as animando. 

Em um artigo publicado pelo Sr. Sixto Quezada, na lVacion de 4 d~ 
maio do corrente anno, encontrámos as seguintes observações : « A .enorme 
massa de notas lançadas á circulação em troca do ouro levado á Caixa, 
entrou a operar no mercado, e em nossas transacções produziu-se o 
que todos os economistas batem : a especulação absorveu grande parte 
dessas emissões, especulação que não se preoccupou de augrnentar o 
trabalho e a producção, sinão de ganhar as differenças no augmento dos 
preços, e é este um dos maiores perigos que nos ameaçam, quando as 
cousas entrem em crise tendo em conta os exemplos do passado. Os 
governos deram o exemplo do esbanjamento e o povo, seguindo descura-
damente essa mesma tendencia, tem continuado a obra de fechar a casa 
pela janella. Teem crescido enormemente os orçamentos, sendo fechados 
com grandes deficits, que augmentam a divida fluctuante; teerri.-se reali-
zado operações de credito perigosas, cujo exito depende da bondade da 
Divina Providencia, e não trm havido uma cabeça previdente que trate 
de acautelar e organizar o mqre magnum administrativo que nos tem feito 
viver ás escuras sobre o pres:ente e sobre o futuro. >> 

E' esse um dos meus grrandes receios. A reproducção das scenas de 
1889 a 1891, me causa séria;; apprehensões. A política financeira desses 
ultimos 18 annos .está-nos fo:çnecendo o aviso de qué devemos ser caute-
losos na decretação de medidas que aílectam o credito nacional. Os 
desastres que temos presenciado nos aconselham a não seguirmos a 
senda até agora trilhada. · 

Já tivemos ·mais de uma vez as emissões de moeda-pa:p.el, e os lastros 
metallicos dessas emissões foram convertidos em apolices, isto é, um 
titulo de divida era substituído, não por moeda metallica, mas sim por 
outro titulo de divida . 

Despois dessa medida consignada na lei d~ 1892, veiu a lei de 1893, 
que deu ao Banco da Republica o direito exclusivo de emissão de notas ao 
portador · e á vista, na razão do duplo do deposito em ouro, conversiv·eis 
em moeda metallica. 

Estabeleceu mais que a conversibilidade das notas entã·o existentes 
far-se-hia desde que o cambio1 durante um anno, se conservasse a 27, ou 

. quando fosse decretada a aboli~ão do curso forçado para o papel-moeda do 
Estado. 

Pelo decreto n. 2.406, de :l~ de dezembro de 1896, o Governo encampou 
todos ·os bilhetes bancarias que .estavam em circulação, apoderou-se . 
dos lastros depositados pelos ,bancos em garantia dos mesmos bilhetes, 
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extin~iu Ó direito de emissão de que gozava o Banco da Republica, 
e reservou para si, o direito exclusivo' de emissão. . 

A lei n. 581, de 20 de junho de 1899, que creou os fundos de resgate 
e de garantia, no seu artigo 5.0 , extinguiu o direito de emissão concedido 
ao Governo pelas leis de .29. de maio de 1875, 18 de junho de 1885 e 23 de 
setembro de 189$. 

A creação da caixa de conversão com o direito da emissão revoga 
a lei de 1899? E' apenas uma pergunta que faço. Pelo. § 1.0 do art. 1.0 do 
projecto os bilhetes emittidos pela caixa terão curso legal. Devem, 
portanto ser acceitos em to'das as ,repartições publicas nos pagamentos . 
realizados nessa especie. O art. 46 dos estatutos do Banco do Brazil 
estabelece o seguinte : <e O governo dará ao Banco o direito exclusivo 

,de emittir cheques ouro para satisfação dos impostos adúaneiros em 
toda a Republica, pela fórma que for combinada. >> O illustre Deputado 
por São Paulo, Sr. Galeão Carvalhal mandou supprimir' essa .disposição, 
mas o relator do parecer, Sr. David Campista, opinou que devia de ser . 
mantido esse monopolio. Os bilhetes da caixa de conversão não· servem 
para pagamento dos direitos em ouro nas alfandegas? Si servem, o 
Banco do Brazil não fará valer o seu direito exclusivo de emissão de 
·cheques-ouro?' 

A fixação do cambio não virá de algum modo restringir o campo 
de acção do mesmo Banco? São outras tantas questões que submetto 
á àpreciação da honrada Commissão de Finanças e para as quaes chamo 
a sua attenção. 

O art. 47 dos estatutos do Banco do Brazil estabelece 'que cc quando 
for possível a circulação metallica em ouro, si for instituído o regímen 
bancaria, este banco terá o privilegio exclusivo de emissão. Recebendo 
depositas em ouro com o titlilo de moeda-papel, o Banco poderá entregar 
aos depositantes a quantia equivalente cm notas conversíveis á vista, . 
fornecidas pela .Caixa de Amortização, conservando sempre o deposito 
do metal á disposição do portador da nota para ' garantia da emissão. >> 

A que fica reQ.uzida essa disposição dos estatutos, creada a caixa de con-
versão? 

Das considerações que temos feito conclúe-se que a caixa de conversão 
não pó de . impedir que as oscillaçõés da taxa cambial se deem abaixo 
do Íypo de 15. 

Como já tive occasião de dizer, -quanto maior for a depreciação do 
papel moeda maiores e mais violentas são as oscillações. A tão desejada 
estabilidade do cambio não se verificará e a dansa das taxas se reali-
zará, não dentro dos limites de 1 a 27, mas dos de 1 a 15. 

Convem lembrar que á taxa de 15, o ouro tem um agio de 80 O /O. 
Feitas estas ligeiras considerações passemos a estudar propriamente 

a ,organização ela caixa de conversão. 
O parecer declara que instituielo entre nós um apparelho comparavel 

á caixa de conversão argentina eile produzirá os mesmos effeitos salutares. 
Vejamos si a caixa ele que trata o projecto é comparavel á creada pela 
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Republica Argentina. Em primeiro logar salientarei que á creação da nova 
caixa argentina prec-edeu a decretação da fixação do agio, isto 'é, a lei 
que estabelece a conversão de toda a emissão de bilhetes de curso legal 
em moeda nacional de ouro ao cambio de um peso moeda nacional de 
curso legal por quarenta e quatro centavos de peso nacional ouro. 

Essa mesma lei creou o « Fundo de Conv(:)rsão '' e destinou-lhe, entre 
outros, os seguintes recursos : · 

5 O /O do imposto addicional de importação, 6.967.650 pesos ouro 
em cedulas nacionaes, ouro, de propriedade da Nação; o producto da 
venda de Estrada de Ferro Andino y á La Toma; o producto annual da 
liquidação do Banco Nacional; etc. 
/ Refiro-me á caixa creada pela lei n. 3.871, de 1899, e não á da lei 

n. 2.741, de 7 de outubro de 189Q. 
Todos aquelles recursos são depositados no .,Banco da Nação, que os 

emprega exclusivamente :µa compra e venda de cambiaes. Emquanto. não é 
decretada a conversão, mas a conversão da moeda de curso legal, a caixa 
entrega bilhetes por ouro, ao typo de 0,44, e entrega o ouro que recebe em 
troca dos bilhetes. Não reproduzirei, embora resumidamente, a historia 
financeira de Republica Argentina nos seis annos que procederam á 
creação da caixa de conversão e apenas quero salientar o seguinte: a caixa 
de conversão começou a operar no dia 9 de dezembro de 1899. Até o 
dia 31 do mesmo mez recebeu 1.463 pesos ouro. · . · 

N? anno seguinte recebeu 118.396 pesos ouro e trocou por bilhetes, 
mas taes bilhetes voltaram á cai:xa, que teve de restituir o ouro. Durante 
o anno de 1901 não entrou na caixa um peso ouro. Em 1902 entraram 
21.020.49 pesos e sahiram 18)$3,05, sendo o saldo a 31 de dezembro 
de 2.843,44. 

Em 1903 a Memoria da caix;a de conversão accusa : 

é:omprados pesos ouro .... . . . ...... . . 
Vendidos pesos ouro . ........ . .. . .. . . 

SALDO •• •• ..•..•...••••• ,, 

Saldo do anno anterior . . . . .......... . 

TOTAJ •••. • ' .. • • . . • ..•.•• 

Em 1904 o saldo era de ...... . .. . ... . 
Em 1905 elevou-se a ........ . ... . . .. . 
Em 26 de março de 1906 era de .. . .... . 

46.041.420 
7.803 . 116 

38 . 238.303 

2.843 

38.241.146 

50.341.638 
90.152.048 

100.000.000 

O Sr. E. Hansen, na sua ob:ra publicada em janeiro, deste ·anno, 
que tem por titulo La Reforma Monelaria, explica deste modo o successo 
da caixa : . 
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«. A causa originaria e fundamental do papelismo é a opulencia 
de nossa prodMcção· annual de mercadorias ou productos que teem pro-
cura nos mercados estrangeiros. Esfa nos crêa grandes saldos de expor-
tações, que o estrangeiro precisa cancellar com ·moeda metalli?a, em 
falta de outros meios para pagar sua divida. Na actualidadê nossa pro-
ducção annual nos fornece generos exportaveis em quantidade sufficiente 
para pagar tudo o que importamos em materia de consumos, de qualquer 
qualidade para pagar á Europa · tudo o que devemos pelo custeio da 
divida publica, ~mittida alli ou simplesmente alli collocada; para pagar , 
tudo o que o paiz deve por serviço de capitaes estrangeiros collocados 
aqui em fórma de emprezas commerciaes, ,industriaes e outras; e, depois 
de tudo pago; ainda ha um saldo que os paizes que recebem nossos pro- . 
duetos Jlecessitam pagar de alguma fórma, qqe, ·si o pagam em ouro 
deve entender-se que $ porque isso lhes convem >>. São os saldos da balança 
internaciona.l de valores que teem alimentado a , caixa de conversão 
da Republica Argentina e que lhe permittiram apresentar a s~mma 
a que nos referimos. 

Estaremos nas mesmas condições? 
Ninguem ousará affirinal-o. · , 
Para esse resultado contribuíram muitas causas, taes como ' colheitas 

abundantes de cereaes a preço~ elevados·, determinados pela guerra do 
Oriente, a exportação de gaclo em pé e de carnes conservadas, de lãs, etc., 
que avolumaram ' extraordinariamente as exportações naquelles annos 

Eis os saldos dos annos de 1903 a 1905 : 
1'903 - 89. 700. 000 - pesos ouro. 
1904- · 89.800.000 ~idem idem. 
1905 - 117 .600.000 - idem idem. 
Ou um total de 284. 100. 000 indem idem. 

Não foi ,a caixa de Conversão quem fez a 'prosperidade da Repub1iC.a 
Argentina. Continuemos a nossa ligeira analyse. 

Não nos póde servir ainda o .exemplo da Republica Argentina, 
uma vez qúe comparemos a sua política financeira com a nossa. Si 'estu-
darmos comparativamente as circula'ções de papel moeda nos dous pai,zes, 
verificaremos que, a .não ser em um per\odo .muito curto da nossa vida 
financeira, as nossas emissões de papel-moeda' nunca foram feita:'> ,.fóra 
das exigencias ·da circulação, ao passo que na Hepublica Argentina essas 
emissõ.es tomaram proporções enormes . . 

De 1850 a 1866 o nosso cambio conservou-se sempre acima de 
22 dinheiros, ao passo que na Argentina chegou a l d., valepdo a libra 
250$ de nossa moeda. Em 1867 foi e.reada a •< OffiCína de Cambio ))' que ., 
principiou a funccionar com grande successo. No primeiro anno teve 
em suas caixas 3.480.881 pesos, ouro. 

Em 1868,
1 

5.340.314 pesos, ouro. 
Em 1872, 15.413'.202 pesos, ouro. 

'1 

'1 '1 
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Em 1876; não havia mais noticia de tão grande deposito e o Banco 
da Provinpia, do qual fazia parte a « Officina », era forçado a suspender 
a conversão. 

Naquelle período, o banco havia augmentado extraordinariamente 
as suas operações, chegando a ter em 1872 um capital de 10.914.000 pesos 
metallicos e 50 milhões de pesos papel. Seus depositos particulares attin-
giram á somma de 464.117.504 pesos, papel, e 8.014.545 pesos, ouro, 
fora os depositos· commerciaes. 

Isso era devido não só aos emprestimos, na importancia de 57 mi-
lhões pesos ouro, feitos em 1866, 1868, 1870, 1871 e 1873, como tam-
bem ás enormes sommas em ouro mandadas pelo Brazil para pagamento 
dos fornecimentos feitos ao nosso exercito em operações c6ntrà o Para-
guay. 

A emissão do papel chego.u a. 942 milhões de pesos, sendo que a 
Officina e o Banco tinham emittido 600 milhões. Foi a época das lou-
curas. Os industriaes surgiram da noite para o dia, os bens de raiz obti-
veram preços fabulosos, o commercio exigia preços elevadissimos pelos 
seus generos e augmentava de um modo espantoso as suas impmtações. 
As consequencias foram fataes e deviam ser esperadas. Em 18'76, a 
<e Officina de cambio 1> desapparecia no meio da ruina de todcrs . 

. Já antes, 'em 1863, tinha sido .apresentado ás Gamaras pelo Governo. 
Saavedra um projecto de conversão, fu.ndado na necessidade de va:lo~ 
rizar o papel moeda, que esfava enormemente depreciado•. 
· Depois do desastre do 11anco da Província, o colosso da Sul Ame-
rica, veiu um periodo de reconstituição de forças. . 

Entre nós o cambio, apezar da guerra do Parâguay, não desceu 
de 14, no per:iodo de 1866 a 1885, ao passo que na Argentina chegou 
a 6 21 /32. · 

De um trabalho publieado pelo Jornal do Commerâo, relativo ao 
valor do meio circulante entre o Brazil e a Argentina verifica-se que 
de 1886 até 1905 esse valor tem sido o seguinte, reduzido o agio ao cam-
bio par brazileiro : 

Ann.os 

1886 . . ........... . 1 . 

1887 .............. ' . 
1888 .... . ......... ' . 
1889. : ...... . ..... ; . 
1890 . .............. . 
1891 ........... .. .. . 
1892 .... · ........ .. . . 
1893 ............... . 
1894 ........ .. ..... . 
1895 ............... . 
1896 ............... . 

Brazil 

20 5/8 
22 5/8 
25 1 /4 
26 3 /16 
22 5/8 
16.33 
11. 96 
11.56 
10.09 
9.90 
9.02 

Repuhlica 
Argentina 

19 15 /32 
22 3/16 
19 3/4' 
14 2/6 
10 15/32 
7 17 /64 

10 11 /64 
9 5/16 
7 15 /32 
7 27 /32 
9 7 /64 



Annos 

1897 ............... . 
1898 ............... . 
1899 ..... . ......... . 
1900 ..... .. ........ . 

- !15 -

Brazil 

7.73 
7.20 
7.42 
9.43 

Republica 
Ar·gentina 

9 17 /64 
10 1 /2 
12 1 /32 
11 60 /64 

1901. ~ ... ....... ·'·· .. 11.33 
11.93 
11. 99 
12.22 
15.94 

Lei de fixação 
1902 ... . ..... •.· .. .. . )) )) )) 

1903 . .. . . ....... . . . . . )) }) 

1904 ............... . . l) )) )) 

1905 .. ............ . 

Da simples inspecção deste quadro se· verifica que até 1896 o papel 
argentino sempre esteve mais desvalorizado que o nosso. O seu regímen 
era de cambio baixo. Desse periodo em deante começaram as economias 
e a franca prosperidade economica daquella Re·publica. 

De um outro trabalho, publicado pelo Boletim da Associação Com-
mercial do Rio de Janeiro, extrahimos os seguintes dados: 

<e De docum,ento official (Direclori'a de EstalisliCa Argentina. N. 128, 
1905) extrahimos os seguintes dados interessantissimos sobre o - com-

. mercio argentino, no período decennal de 1896 - 1905, expressos os 
valores em pesos-ouro. 

Quocien.te 
Annos Importação. Exportação Lucro 

eco no mico 
por habitante 

18-96 ... . . 112 .163. 591 116. 802. 016 4.638.425 1. 2' 
1897 .... . 98.288.948 101.169. 299 2.880.351 0.7 
1898 .... . 107.428.900 133. 829 .458 26.400.558 6.2 
1899 . . ... 116.850.6·71 184.917.531 68.066.860 15.5 
1900 . .. :. 113.485-.0691 154. 600 .412 41.115·. 343 9 .1 
1901 .. .. . l13.959.749 167. 716 .102 53.756.353 11.6 
1902 .... .. 103.039.256 179.486.727 76.447.471 16.1 
1903 . . ... 131.206.600 220.984.524 89.777.924 18.4 1 

1904 ..... 187. 305. 969· 264.157 .525 76.851.556 15.4 
1905 ..... 205. 154 .420 322.843.841 117. 689 .421 23.1 

• 1 
Dividido esse decennio em dous periodos,_ um de sete ánnos, de 1896-

1902, e outro de ires annos, de 1903-1905, verifica-se : 

Primeiro periodo (sete annos.). Lucr0i (saldos de e:J.{por-
tação), ... ., .. .............. ...... ... .... . ....... . 

Segundo periodo (tres am10s). Lucro (saldos de expo·r-
tação·) .... , ... , .. ... .. . ...... .................. .. .. . 
Lucro médio por anno : 

Primeiro• periodo (s·ete. ann.os} ...... • ............... 
Segundo período ( tres annos) ..................... . 

$ 27r3.305.361 

$ 284.318 .901 

$ 39 .. 043. 623 
$ 94.772.967 

../ 

\. 
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Quociente economico médio por habitante e por anno : 

1 .0 período.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6 
2. 0 período .. , .......................... . . 19,9 

Este simples cotejo de cifras demonstra, mesmo aos inconpencilieis, 
que o quociente médio economico da Republica Argentina, no 2.º pe-
ríodo, ultrapassou o do período anterior de mais de 125 O /O, e, portanto, 
que os saldos de exportação trouxeram para o paiz, o ouro que no 1.0 pe-
ríodo nelle niio se fixava: - tanto não se fixava, que a Caixa de Con-
versão, nos annos de 1900, 1901 e 1902 fez tristíssima figura ... 

Esse ouro, que de 1903 para cá fixou-se, era positi'vamente ouro 
argentino, propriedade do trabalho nacional, economia do povo; e como, 
em tal qualidade não pertencia a outrem e não linha de emigrar, · pro-
curou a Caixa, éomo cofre de deposito tão sómente, . porque a emissão 
representativa delle, era mais porlalil, mais commoda e, sobretudo mais 
do · co,çfume. 

Foi por isso - unicamente por isso, - que a Caixa guardou em 
1903 $38.238.304; em 1904 tinha $50.341.638, em 1905 $90.152.048 
e a 26 de março de 1906 celebrava a festa dos 100 milhões ... '' 

No anno de 1899 o saldo, como vimos, foi de 68 milhões esterlinos 
e justamente nesse anno o Sr Pellegrini fixava o ouro em 127,27 O /O. 
Era então de quasi 51 milhões esterlinos a massa do papel-moeda em 
circulàção, que soílriam um · a~atimento de 56 O /O, segundo o typo adop-
tado pela lei de conversão, ficando reduzida a pouco mais de 25 milhões 
esterlinos. Seria curioso o estudo .das diverS!:l-S parcellas da importação 
argentina, parallelamente com a importação bnizileira. Perçorrendo 
as estatísticas de importação daquelle paiz, verificámos que· os generos 
destinados á alimentação, as bebidas, as forragens, etc., figuram .com 
pouco mais de 11 O /O no valor ~otal da importação, ao passo que no nosso 
elles figuram com quasi 35 O /O. . 

Já apresen~ei as estatísticas de importação e exportaçã@ relativas 
a um período bastante consi~leravel da vida economica da Republica 
Argentina. Veja_mos as nossas rios Últimos cinco annos. 

Anno Importaçãq Exportação Saldos 
:f :f í 

1901 21. 377. 00;3 40.621.993 19 :.244. 990 
1902 23.279.418 36 .437 :456 g:~~~:~~~ 1903 24.207.810 36.883 .-175 
1904 25.915.428 39 .430 .1361 13.514.713 
1905 28.118 . 767 44.613.113 16.524.346 

Temos, pois, um total de saldos na importancia de f'. 75.115.000 
ou 667.620:000$000, ao cambio par. 



- 97-
. . . 

No seu luminoso parecer o Sr. Dr. David Campista apresenta o 
nosso balanço economico nos annos de 1902, 1903, 1904 e 1905 ( 1. o se-
mestre), e nelle se verifica que em 1902 houve um saldo de cerca dé 
8.000.000 de libras, em 1903 mais ou menos a mesma quantia , em 1904, 
9 l /2 milhões e em 1905 approximadamente 19.000.000 de libras. 

S. Ex. "faz notar que os elementos constitutivos do activo são o 
valor ouro da exportação e o capital novo introduzido no· paiz, pro: 
veniente de emprestimos e de emprezas que publicam balancetes. . · 

Não me merecem muita confi'ança esses algarismos, para deles. 
tirar a conclusão de que ha saldo creditorio a nosso favor. 

As estatisticas de importação de mercadorias são organizadas· pelas . 
facturas consulares e não será uma exaggeração dizer que aos valores 
nellas consignados podemos addicionar uns 5· O /O para as diílerenças 
de classificação, de accôrdo com as nossas tarifas. 

As nossas alfandegas não dispõem nem de pessoal sufficiente e 
nem dos apparelhos necessarios para uma severa fiscalização na arre-
cadação da nossa renda aduaneira e para evitar o seu grande desvio 
pela passagem do · contrabando. 

Conclua-se que mais de 30 O /O da renda aduaneira não são cobrados 
em virtude do contrabando, que é exercido em .larga escala, quer pelos 
portos marítimos e quer pelas nossas fronteiras norte e sul. De taes 
mercadorias não são apresentadas facturas consulares e nem despa-
cho8, visto que !).ão transitam pelas nossas alfandegas. Elias teem for-
çosamente de ser pagas ao estrangeiro e devemos computai-as na nossa 
importação. Addicionados esses 35 O /O ao nosso passivo, o balanço não 
poderá accusar a nosso favor um saldo creditorio. 

Não me parece que tenha ainda razão o illustre relator quando 
diz que dar-se-ha o :augniento de valor das exportações pela· valorização 
do café. · , 

E' bem possível que a valorização do café determine a diminuição 
da quantidade exportada desse producto e que esta não seja compensada 
pelo augmento do preço. Parece-me que é justamente a diminuição da 
exportação do café que dará lugar. á sua · valorização, emquanto .novos 
mercados não forem conquistados para esse producto. 

O projecto adopta a taxa de 15, e o seu illustre relator acredita que 
-O balanço internacional não influirá para a depressão cambial abaixo 
da taxa fixada e que essa taxa é a que serve ·aos interesses da industria 
€ do commercio, conforme verificou o Congresso Nacional ao votar o 
imposto de 50 O /O, ouro, sobre certos ' productos estrangeiros que t em 
similares no paiz. Receio muito que o abuso que temos feito, nesses 
ultimas annos, do nosso credito no exterior, elevando de um modo 
extraordinario e com uma i:apidez pasmosa as nossas dividas possam 
determinar dentro de pouco tempo uma quéda da taxa cambial. Os 
-emprestÍIJlOS contrahidos pelos Estados e pelas Municipalidades, muitos· 
<los quaes foram ou estão sendo applicados ao ' pagamento de despezas 
.sem carac.ter reproductivo, exigirão a remessa de grandes ~ommas de . 
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ouro par.a o p.ag:.am.ento -de juros ·.e dti amo.rJ:,izaç.ões~ .e is,w -forços.a~ente 
virá i11,fl:W:r no 11.0.sso balaJllço interna.cional. A fix.a:Çã<> da t.axa de 15 di· 
nheiro.s fa,rá d.es:appar.ece.r do o:r.çamen.to da· r.eceita uma iV.er.ba supe.rior 
a 3 mil .con.to.s, pois .a .col>rança .do im.p.osto de 50 O /O, isto' é0 d:(!) :acenes. 
cimo de 15 {)/O, .só .se fará effectiva .qual).do .o cambio . estiv.et #cima ela· 
quella taxa.. . 

As desp.eza.s "Votadas ultimament.e pelo Con,_gres.so .c.om o .augm-ento 
de vendmentos, .eonc.essilo .de pensões? relevaçã.o .de p;re.scdpçõ.es, Jice.nç.as 
w fl.Ulc.cionarios com ven.cimentb.s i$tew~.esp e as .q.ue .ain(;J.a ameaçam 
os orçamentos .de de.speza para o .ex.er.c1c.1.o ·futuro, f.@rços.am.ente deter-
minarão um. deseq.uilibrio entr.e .a receita e a d.espeza e :n,-0s condJ!lzirão 
ao restabelecimento çlos .deffr.il$ orçamentarfo.s, A n.os.sa situaç.ão .eco-
nomi.ca não .é das ma.j.s ·prosp.eras e a prova t.em,os .na s.erJe de projectos 
apresentados para a v.aforiza~i'ío po.s no.sso.s prin.cipaes p.r:.odtUc.tps de 
.expo;rtaç:ã.o. . . 

E é just.amente em Jlma occasião des.s.as .que vamos nos ave;ntura,r 
a fazer uma reforma tito $éri.a 1J de tffi,o grav.es .consequen·cias. Antes de 
tental-a, deviamos mandar proceder a um longo inquerito em todo o 
p.aiz., ouvindo as asso.ciaçõ.es com.merciaes, b.an.qu.eir-os, ,i,ndustriaes , 
cap.italistas, .@s direc.tores de e.mpr..ezas nacionae.s ,e ,estrang.eir;rn, inspec-
tores de alfandegas, .emfim, todas as manifostaç.ões ,çla opilil.ião. Já ,que 
proc,µ-ram.os imitar .fl. Republiça Argentina, lembr,erao-nos d.e qu13 ella 
ass'irn procedel!l. 1 

Isso co.nllta da m.ensa~.em dirigida JPelo presidente da Hepubli.ca, 
general Julio Roca, .ao ,Co~tgr.essv Nac;ional, acompi1n·h.an.do o pr:oj;ecto 
de conversão. 

,« Pr,oseguindo neste firme propPs.i.to, .me tenho .esf.o:r.ç:ado. diz ainda 
a mens1-1gem, pa1:a dimin.uir as d,espezas, tenh-0 .teimin:a.d.o .a liqu~daç.ã o 
das dividas exteriores das províncias, tenho attendido ás reclamaçõ,es 
do.s n.eg.ociant.es 1J industria,es re.lati:v,as .a impo.stos Jnterno:S ,e tar ifas, 
nomea.d.o commiss<líes ,oornp,Qst;.is de eLementos re.sp.eitav.ei.s .do:S div,ersos 
gr.er.nios9 .encarregadP.s de .o.uvir todas as queixas e reparos e de apnesentar 
w G.ov.erJ.W .o r.esultad-0 .dos !Seus .estudos .e investigações; sus.pe.:ncli, /Jit.WJ~ 
mente, o provimento .do,<; .em.JJr.eg,0s .qu.e 'Vão ;vagand,o na administra.ção, 
çpm.o um meio de ob.ter iin:ia ecopon;iia ,eff.ectiv.a, .desde -O momento, e 
de preparar o terr-eJJ.o, .sem violenci:a, p9.ra .as ,suppressõ.es que .será for.-
goso realizar mais tarde .. i> 

Além do proje!!to de yoav.ersão foram ·apriese.ntf.ldos n.a mesma 
oc_casil.io. @t:ros; . .qm.e faúam parte d.o pl1-1-no d13 re.torma.. Em um delles 
se .m.and.ava « r.e,d,u.zir de 10 O /D ti;;J.do.s üS sold-0s ,e pensões p.agos em p1-1pel, 
~Jilp.er.íor.el'l a 100 pesos. A b~tile do ;plano contiistía na redac.ção das des-
pe;zas pu,blic~s ,e n.a redu.cção do>'l impostos qu..e, grav.;mdo a p:r0duc-ç~o , 
impediam .o desen'VOliVim.ento das indiaatr:i.as e o progresso g~ral ,do paiz. ;; 

O que justifica n.es.te ~om~llt~ µ ;;i.ipr.esenta§ã@ deste pr,oJ.eçto., qµ~ 
ent.en.d~ com a .e.couomiiil n.íwioJl,ad, .e sobre o qJJal nem ·ao ffl~,n.Q.s foi 
Puvido f:> Poder Exec.uitivo? 
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Na Republica Argentina a iniciativa pârtiu do Poder Executivo. 
Examinemos o. projecto em questão. A Caixa de Conversão de que 

cogita o Convenio. de Taubaté não é forçosamente essa de que trata 
o projecto. Aquella devia ter por fim fixar o valor ouro da moeda papel 
existente na circulação, afim de evitar a alta cambial que · acarretaria 
o emprestimo de 15 . .000.000 es~erlinos para a valorização do café. Esse 
devia ser o pensamento dos signatarios do Gonvenio, pensamento que 
está traduzido no projecto que se encontra na obra do Dr. Veiga Filho 
e que deu logar ao brilhante debate a que temos assis.tido . 

Nelle creava-se uma caixa de eonversão1 mas antes fixava-se o valor 
do papel moeda nacional e constituia-se uma reserva .metafüca, que 
tinha como elementos constit.utivos, além de outros,. os saldos dos fundos 
de resgate e de garantia.. Diversas outras medidas nelle consignadas 
obedeciam á preoccupação de realizar a conversão do nosso. meio circulainte 
e de. crear uma nova moeda nacional, ouro. Nelle s.e estahele.cia clara-
mente a quebra do actual padrão monetario estabelecido pela lei de 1846.~ 

Era uma imitação da creaçã.o argentina. A caixa de que trata o pro-
jecto não fixa e nem converte. Não fixa porque não imped~ · a baixa do 
cambio aquem d.o typo adoptaqo. N.ão converte o papel-moe.da porque 
não está para is"So apparelhada e nem disso cogita. Não impede as oscilla-

. ções.1 mas impede a valorizai~ão do papel-moeda, o que importa em um 
grande prejuízo para eç.onomia nacional sem uma compensação. em futuro · 
mais ou menos proximo .. 

Quap.do todos os motivos já apresentados não me levassem a. votar. 
contra o proiecto, bastava a escolha da tax.a para que não. lhe pudesse 
dar o meu assentimento. Estou de, perfeito accordo, com as , obs.erya.çôes 
do Sr. Serzedello sobre o disp.ositivo' do. art .. 3.0 do proj1ec.to. 

Apezar das penalidades em que incorrera o.s. membros da Gaixa. de 
Conversão pefo des.vio do. deposito de. omo que a ella. for entregu.e em 
troca de bilhetes, receio muito que elle venha a ter o :mesmo fim q,u.e. 

· tiveram os lastros metallicos dos bancos emissores. 
Voto. e.outra o prolecto.. - Paula R_amas. 

\_ 
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SESSÃO DE 20 DE AGOSTO -

O Sr. Wenceslau Escobar. - Não é; Sr. Presidente, pelo desejo 
de exliibição que vou tomar parte na discussão deste projecto. 

Sei, tenho plena certeza de que quaesquer que sejam os conceitos 
que sobre elle possa emittir, em nada absolutamente influirão para 

o voto definitivo da Camara. 
2.ª discussão Si as poucas considerações que vou fazer 

do projecto. visassem esse unico objectivo, isto é, esclarecer a 
Camara, desvial-a do proposito que, porventura , 

tenha de votar desta ou daquella maneira, eu me absteria de fallar, 
porque reconheço que para isto não tenho competencia nem autori-
dàde. (Não apoiados.) 

Mas o meu proposito não é esse; o meu fim é dar á parte pensante do 
tneu paiz, áquella por quem for lido; é dar ao meu Estado natal; é dar, 
principalmente, ao partido que tenho á honra de representar, a razão 
do meu voto. · 

A minha situação especial de Deputado eleito por um partido de oppo-
sição, me colloca nesta contingencia, me impõe este dever, pelo menos, em 
relação aos projectos mais m(i)mentosos que forem · discutidos no seio 
desta Casa. . 

Gomeçarei; Sr. Presidenté, por declarar que voto contra o projecto 
em discussão, pelas razões que passo a expôr. · 

A Caixa de Conversão, se~undo o artigo 1.0 'do projecto, destina-se, 
especialmente, a receber moedas de ouro, de curso legal, ao cambio 
de 15, e dar em troca aos portaçlores um titulo representativo desse valor, 
conve~tivel á vista. 

Pelos proprios termos do artigo 1.º do projecto, vê-se que esta caixa , 
de conversão simplesmente tem o nome, porque nada absolútamente 
converte; e, como uma instituição para fixar o cambio, tambem não o 
fixa. 

A conversão, a Camara Sflbe, tratando-se de materia de finanças, 
é o acto pelo qual o Governo pu uma instituição legalmente autorizada ' 
para isso, retira da circulação uma certa porção de títulos da divida 
publica ... 

O SR. DAVID CA!\;IPISTA. ~- Não apoiado. 
O SR. WENCESLAU Esco~AR. - ... substituindo-os por outros, de 

ordinario, sempre tendo vantagens nesta operação. 
O SR. DAVID CAMPISTA. ~- Não apoiado. 
O SR. WENCESLAU EscoB,A.R. - Conversão, por exem.plo, foi a que 

effectuou o Ministro Belisario em 1886, convertendo todos os títulos da 
divida publica de juros de 6 O /,O para 5 O /O ... 
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.. O SR. DAVID CAMPISTA: - Isto é uma conversão de divida. 
O SR. WENCESLAU EscOBAR. - Chegarei á conversão da moeda .• 
Conversão foi a que fez o Ministro Visconde de Ouro Preto, quando 

converteu os juros deis títulos de nossa divida externa de 5 para 4 O /O~ 
conversão foi a que fez o Ministro Ruy Barbosa, convertendo uma certa 
emissão de a police de juros dé5 O /O, pagos em papel, para juros · de 4 O /O, 
ouro; conversão foi, finalmente, a que fez Bernardino de Campos, conver-
.tendo estas apolices de juros de 4 O /O, ouro, para os juros de 5 O /O, papel. 

Isto é o que se chama conversão em sciencia de finanças. 
O SR . . DAVID CAMPISTA .. - Em sciencia de finanças, não apoiado. 
O SR '. WENCESLAU EscoBAR, - Agora, tratando-se de nosso meio· 

circulante, a conversão será o resgate do papel-moeda pela moeda metal.:. 
lica, pelo papel conversível. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Ha de permittir que proteste em nome: 
dos princípios da sciencia de finanças. · 

O SR. WENCESLAU EscoBAR. - Eu não sei como se possa chamar· 
conversão o · acto de receber-se uma certa quantidade de ouro e dar-se. 
ao portador, em troca deste metal, um titulo representativo desse our0o 
ao cambio accôrdado de 15. 

Nisto não ha conversão, ha, antes, um deposito gratuito, porque 
no dia em que o portador do titulo quizer irá buscar o ouro que entregou .. · 
Si isto fosse conversão, então, os bancos que emittem sobre lastro metal-
lico podiam tambem chamar-se bancos de conversão, e ninguem ainda 
'se lembrou de dar a essas instituições de credito .esse nome. 

O SR. DAVID CAMPISTA dá um parte. 
O SR. WENCESLAU EscoBAR. - V. Ex. deve estar comprehendefido 

o sentido em que estou empregando a palavra - conversão .. 
O SR. DAVID CAMPISTA dá outro aparte. 
O SR. WENCESLAU EscoBAR. - Sobre este ponto, V. Ex, concorda 

commigo : a caixa de conversão não converte cousa alguma. 
O SR. DAVID CAMPISTA. - Não apoiado; não concordo. 
O SR. WENCESLAU EscoBAR. - Não posso ter a honra de convencel-o, 

e não sei si poderei ser convencido por V. Ex .. Acredito., porém, que o 
seja, porque V. Ex. é reconhecidamente competente na materia. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Não apoiado; estou vendo que V. Ex. é 
muito competente . Ha apenas dei:;accôrdo. · 

O SR. WENCESJ.AU EscoBAR. - Outro fim a que ·se propõe o pro-
jecto é fixar em 15 o cambio para o ouro de curso legal que for recebido 
pela Caixa de Conversão. 

Esta fixação, parece, tem o· louvavel fim, o patriotico intuito de ob,star 
ás bruscas fluctuações de cambio, que tantos e tão graves prejuízos 
causam a todas as manifestações da actividade industrial, ás fortunas, 
·quer publicas, quer particulares . , 
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Portanto, ficaremos com dous cambios : um. fixo, a 15, particular-
mente da Gaíxa, outro fluctuante, o oriundo do nosso padrão mone· 
tarío, o regulador das relações do cambio internacional. 

Eu penso que a existencia desta anomalia será um obstaculo perma-
nente ao pretendido fim visado pelo .projecto. ' 

A Gamara sabe que sinão é o unico, é, pelo menos, um dos principaes 
moveis das acções humanas o interesse. E qual o interesse para os possui-
dores de ouro amoedado Ievar!'Jm-no á Gaixa de Conversão? E' verdade 
que recebem um titulo representativo do valor desse ouro, na razão do 
cambio de 15; mas esse titulo, esse bilhete, essa nota que, digamos ser 
de 16.000, valor de uma libra ao cambio de 15, ficará sujeita no mercado 
ás tluctuações do cambio externo, cuja base é o padrão de 27. Assim 
por exemplo, si o cambio estiver a 20, esse bilhete de 16.000, repr'esen· 
tativo do valor de uma libra ·ao cambio de lf>; 'ilão valerá mais de 12.0úO, 
que é o quant.o vale uma libra ao cambio de 20. Assim, eur éom um bilhete 
de 16.000 da caixa, não poderei, no mercado, comprar as utilidades: 
necessarias á minha vida, em valor superior a 12.000. · 

Si, ao contrario, o cambio descer abaixo de 15, esse· bilhete de 16.000, 
súbirá de valor no mercado; si descer, por exemplo a 12, valerá 20.000, 
que é o quanto vale uma libra a esta taxa. 

De modo que, em taes condições, o possuidor de .ouro amoedado 
só tein a vantagem de leval-o á Caixa, para receber. um titulo mais portati1 
desse precioso metal. E' a unic~ utilidade, o uNico move!, a unica c0nve• 
niencia immedíata que enxergo ., 

Por outro lado, este projept0, co:nvertido em lei, pode causar l1m 
profundo abalo no orçamento da Repµblica,, um serio desequiffbrio. 
Para este ponto peço toda a attenção da Gamara. 

O § 1.0 do setl: art. ·l.º' diS;põe que os títufos emíttidos pela Caixa 
de C:onversã~ tenham curso· fegaJ. 

Nestas condições, os contril:im1ntes podem pagar ao fise<i> os impostos 
de importação em ouro com est<:js tituloq. 

Ora, pela. . proposta do. Governo, está 0rçada a receita em (Hi!Jl'O 
em 83. 000 contos, .fracções dewrezadas, o que sempre farei tratando 
de algarismos, para mais ordem e facilidade na cómprehensão de minhas 
idéas .. 

Estes 83 .. 000 contos, que ~ão catcufados ao cambio par, equiva-
lem ao valoT de 9. 000. 000' de fjbra:s esterlini;1s-. Ma:s; pa:gos os imp©stos 
em titulas da Caiixa de Go:nversãÇ>, essa quanba Stlr'á apenas- representada 
por cinco milhões de libras. O G\!l'verno, não· póde, po•rérn, p'agar 0s · s-e11s 
compromissos externos em bilhefeS' da Caixa, pelo· que terá que leval-os 
a troe.o, recebendo sómente ess-es, 5 milhões-, q;ue ao cambio de 27, repre-
sentam apenas '46. 000 contos, havendo, assim, na receita. orçada em 
ouro,, uma difforença: d,e 37.000 I?'~tra menos. 

OI SR. DAVIli> CAMl"ISTA.. - Vae ser o contrario. 

O SR. WENCE.SLÀU EscoBAR. - Eu. não1 digo que todos os di~eites 



de impot11:,i~ã:9' seyatríl pa:gos1 em tittt.l©'8· da< Ga-iix::a cFe ·C'onversão, m~smo 
p·orque· n:ã0 aierg€J.lirte> e(M O's pessu:id0'réSI de O'llF©' ami&edado é ~e'V'em. _'fr 
Cai:&'ai síim:plesmém:te p1a>Fai rece'b'er 11m Uhtló repll'ese11:iía:tiio/O' desM meta:P 
a:o . e:am.bio de l\fi,. tit&l:ei que fie'á' stlje'i'1le- nó :mercarl:a• fts tru·ctt1'açõ~ d6' 
cambio externo. 

Mas si. Q's tres p©!d'eroios Es:ta!dós ·que <íombiná·ram o Gü:t:tVéliio de 
Taulí>·aM eóntrahi:rem ó fl'Fetendidó empp·esti:rtto de rn rn.'l:H1ões de IFbra'S' 
sterlinas, e depositarem o liquido na Caixa, emittindo S'obT'e ene (J& 
títull€>s1 c©'m que p'i'·eténdem e·o·mljlral" o e'afé., que pr6jeetam sé«'fl'testrar 
dos mercados' Il'aeiona:es· p'áta val©rrzaJ~o· no ex'llerior, é nàtural ·que 
t ircmleDn e·01n: aitguma aibul'l·Efanciá· estes1 títulos, pel@ menO's; nais J')Ta'• 
ças de Santos e ·der Ria. · · · · · 

Des'cl:e1 €fll'e a;ss1m. for" tlffia pail'te, eórn' e'erteza1, dos· im:p©'Stos de' impor-· 
tação, se11ãó pagas. nesta> es-pédé de moe'da:, a· quaJl s'erá 0 Go<Vér'.llô' <'>'l<trí "' 
ga:d@ a teva·l>-a a tFEft©' .. Re·sufl\árá• dlf.s-t0', n:cf eaFeo!l0' da 11ee'ei'1\à a' arr'e'e'a"' 
dar.·se. em our01

, l!!'.ma clifEeTenç.a para- menos, que s·ii não fõr· áe 37. O©'O éó:fi..; 
tos, será! die 201, de :fü, de 101, mas' semrwe será- uma:: di'flli'ererl'<}a p·ara' m:eliÓ's,, 
que trará o desequi·~ihri©' 0r~arrren.fariío. · · 

Ainda ha àlllttro irreonvenien:te, quEl é o seguinte :· o Goverrr0, dada 
Elsta hyp0iihese d0s eón>iiribuintes· p·aga>rem <')lS impostoS' de· importagffé' 
em titulos1 da Caixa cl'e Gon-v>ersã0', serâ © pri'fl'l'eiró' a corrcorrer páf°::l' rtâ:ôl 
se ác·curaulal" o ouro nats arcas da G'ai·xa. · 

Desde que elle nã:0· póde pagar os seus c·omprn:miS'Sô~ externos nê'S'lla! 
espécie· <!Fe• meeàa', S'êr'á• forçatlio a feval-á. * tr<Jea', realizando-se õ que 
a:ca:b@ <Jie· affirmar, i<sto' é, ci[\e Cfl'te será o• pri·meir6 a @bstar· o accU'I'nl:l'l'ó' 
do 0uir0-,. a da.ir corriieta n'a' Caixa. . · 

Ainda !Ta rtrnis' ·outr·ó· iriconv1enfonie·, IetnbracFo eom feWácl:ade pefo' 
illuslire a'l'lt©'I' do voM em s'eparad·01, õ Sr: Paula Ra·ír:YOS·. · 

Jffille lem1Irnou, e ml1it0 bem, qtre ©' Governo eor!'cedel:l' ©' clireit01 exd\l'· 
sivo ao Banco do Brazil de emittir cheques para o· P'agamento d'e· fod<JS· 
os im p·o-sfos em O'l:lro·. ' · · · 

O SR .. GALEÃO CARVA.LI:IAL. - Imp@stos, não; vales ouro. 
O· SR ~ WE.NiCESLAU EsE:OBA·R·· - CID.eques oaro. 
Mas, approvado este projecto, tal qual está concebido, os titufos· 

da Caixa de Conversão terão curso legal. .. 
O SR. PALMEIRA RrPPER. - OUllÓ. é' o que ouro vale. 
O SR. WENCESLAU EscoBAR - ... e poderão, portanto, ser dados 

etn pa:gamento' a:o fisto·, 0ffend1endo, por este· modo\ o dfrefüo e~dusivo 
que p-ara este fim tem o' Bane.o' do :Bra'Zi'P. ' · 

Pergunto· á Gamara' : o Ban:co do' B.rirziP ha' d·e a:ssistw a- es·sa' O':flierrsa: 
a seus direitos adquiridos, de braços cruzados? Não; C'Onl ceteeza ctU"e 
não. · 

Ree'õrrerã· a:o P'o·tller Ji.rdfoiario para fa:zer '7a·Yer- 6 seu d'ireito'; pedfr·4 
urna- incforn:niza~'ão, não uma imfemnfzação-..de c~nt'ena-s· , nra:s' de mi~' 
lflares d-e COI'lbQ'.s. , 

' I 
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Nós, que, mais ou menos, conhecem.os a lei, bem .podemos ajuizar 
,que nenhum tribunal deixará de _condemnar a Fazenda ao pagamento 
de uma certa quantia, porque, sem duvida alguma, assiste ao Banco o 
direito de :vir a juizo pedir indemnização dos lucros cessaptes e damnos 
'emergentes. 

Assim, si passar o projecto tal qual está, bem pôde a Camara occa· 
sionar ao Thesouro um prejuízo de alguns mil contos, fazendo direito 
contra direito. 

Dizem os arautos .. da Caixa de _ Gônver~ão: fixado o cambio a 15 
para o ouro amoedado de curso legal que fôr levado á Caixa, o cambio 
externo não poderá subir além dessa taxa, nem tão pouco descer, porque 
a isso obstará o fundo de resgate, o fundo de _g'arantia. 

Não acredito nessa previsão. Para que ella pudesse se realizar, seria 
preciso que essa fixação tivesse a força poderosa de fazer paralysar 
t()dos os acontecimentos que determinam os phenomenos de ordem 
'política, economica e financeira nessa relação de 15; seria preciso que 
tivesse o condão mysterioso de fixar a esse cambio a quantidade do 
papel-moeda em relação ao valor da nossa exportação. . 

Isso não se póde dar. A Camara ·sabe que os factores que determi-
nam as fluctuações do cambio são diversos. Entre elles destacarei, em 
primeiro logar, o desequilíbrio da balança internacional, quando pende 
contra o paiz que vive sob o reginien do curso forçado, como o nosso. 
Incontestavelmente esse dese~uilibrio pende contra nós. 

E' verd.ade que o honrado Presid~nte da Republ!ca, na mensagem 
que dirigiu ao Congresso Naci~mal, affirmou que o valor da nossa expor-
tação em 1905 tinha sido sunerior ao da importação no mesmp anno, 
em 6:: 16.500.000. Mas peç9 yenia a essa respeitavel autoridade para 
discordar desse calculo. Julgo-o illusorio, simplesmente apparente; que, 
com segurança, para sua exacpdão, houve ausencia de algum elemento 
de importancia capital. 

De facto, procurando est~1dar este ponto, tratei com pessoas com-
pétentes, fidedignas, de conl1ecimentos especiaes sobre a materia e 

· cheguei á conclusão de que, de facto, no calculo das mercadorias impor-
tadas não tinha sido computiada a importancia dos direitos alfande-
garios ... 

O SR. SERZEDELLO CoRRE.i\•· - O Presidente da Republica se referia 
apenas á balança commercial, ao jogo de exportação e de importação. 

o SR. WENCESLAU EscoB4R. - ... cheguei á conclusão de que esse 
calCulo foi feito sobre o custo d11s mercadorias a bordo, nos portos nacio-
~aes, tomando-se por base a i;mportancia constante do preço das fac-
turas consulares. 
·' . Computada, porém, a iIIjiportancia dos direitos aduaneiros, na 
razão de 63 O /O, que foi, ness.e anno, a porcentagem consignada para 
esses · direitos, verifica-se que o yalor das mercadorias importadas custou 
mais a economia nacional ~ ~ 7.800.000, que, addicionadas ao valor 
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official de z 28.000.000, perfazem a .somma de cerci! \ie f 46 .000.000. 
Foi o quanto nos custou o valor de tiossa importação em 1905, 

superior ao da exIJortação em pouco mais de f 1.000.000. . 
Cumpre notar que faltam ainda nesse calculo outras despezas de 

que não tenho dados. Por isso eu pedi venia para discordar do calculo 
da mensagem do Presidente da Republica que, em meu conceito, é 
illusorio ... 

O SR. SERZBDELLb CoRREA. - O valor da nossa exportação é 
muito superior ao da importação. Basta considerar que com ella fazemos 
dezenas de pagamentos, remessas de toda sorte. ·Tudo isso é feito com 
a letra de cambio t não temos ouro; tudo sahe da exportação. 

O SR. WENCESLAU EscoBAR. - Não é tal muito superior. 
A verdade é que o vafor ·de nossa exportação não dá para desas-

sombradamer;ite pagarmos todos os nossos compromissos externos 
oriundos das ·permutas internacionaes. A verdade desta proposição 
ainda µiais se evidencia, si reflectirmos que uma grande parte do valor 
da exportação é absorvida pelo absenteismo, não se destina ao paga-
mento das difierenças da balança commercial, mas, exclusivamente, á 
mantença de milhares de familias e indivíduos que vivem das rendas 

· dos capitaes aqui empregados em emprezas industriaes, propriedad,ces, ete~ 

O SR. SERZEDELLo CoRREA. - E tudo, isto sahe do excesso da 
exportação sobre a importação. Si não holivesse o excesso ... 

O SR. WENCESLAU EscoBAR. - E' que não temos dados para cal-
cular a quantidade do ouro em especie que para esses outros fins sahe 
para o exterior. 

o SR. SERZEDELLO GoRRÊA. - Então, com que pagamos juros e 
dividendos de bancos e companhias, por exemplo? Pagamos com o 
excesso referido, pagarn,os com a letra de cambio. 

O SR. WENCESLAU EscoBAR. - Sem duvida; é a formula mais 
usual desses pagamentos. 

· A Gamara sabe que os principaes productos de nossa exportação 
consistem em rendimentos da terra, no café, na borracha, no cacáo, etc., 
productos cuja colheita depende das condições do tempo, .de .modo que 
o augmento ou diminuição do valor de nossa ex;portação está ligado 
a uma boa ou mâ colheita. Agora, pergunto : em que a fixação do cam-
bio á taxa de 15 póde influir para que tenhamos boa ou má colheita, 
e para que augm~nte ou diminua o valor da exportação'? 

O SJ;1.. DAVID CAMPISTA . .,.-- Dá licença para um aparte? 
O SR. WENCESLAU EscoBAR. - Penso, portanto, que laboram 

em perfeito equivoco os que sustentam que basta a fix~ção do cambio 
da Caixa a 15 para que o cambi,o externo não suba nem baixe além, 
dessa taxa. · 

Seria preciso que essa fixação influísse nos acontecimentos que 
determinam os phenomenos ,economicos : mas isto não se d;L 
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Agt>ra o- no"bre Deputadd p•6'de da>r· o seu apa:rte. 
O SR. DAVID GAMPIºS1'A. - O que eu queria dizer era· isto ~ não é 

a boa ou má cofheita: que infl'üe sôbre o valor da exportã:çãó", rró sen-
tido em que v: Ex. o diz. , 

o SR. WEN·CESLAU ESCOBAR. ~ s:ustento q.ue. é : si tíverm.os CO'-
lheita abundante e esta achar mercados consumídores, por for-ça O· valor 
da exportação augmentará. · 

O SR. DAVID .CAMPISTA. - V. Ex., v ej.a.: uma coihefta abunda.a.te r 
c0m p:reços inferiones· a uma colheita insignificante ., ~. 

O SR. WE'.Né.ES-LA.u Es.e:.0EM•<Et•. - 1\!Ias líl<ã'6 estou fil.g.l!l<rando est a 
hypothese. . 

O SR. DAVID CAMl'IST.A. :- Está falian.do em valor da exportação, 
e valor da exporta.ç,ão quer dizer valor da mercacforía exportada no 
mercado estrangeiro .. Or.a.,.. urna grande. colheita com baixa do proclucto. 
no mercado est r:ange1ro póde valer menos do que uma. colhei.ta. men.o.r 
que gbtenha l!lom preç,o. 

O Sa .. WEN<::ESLAtJ· Es ti::OB<AR. - Refiro.-me ao· va.10r €frl!Ile ba,s.te pai;:ru 
colimir os eflieit0s d.e líM>ssa i:nil.lf>6'ntaç_ão-,1 pa·ra saMa.r os. é<;HiilptornisSO's· d a. 
n0ssa balança. e.@ommerciaJ.. . 

Senhores, outro factor imp0rtante das fluctuaç_ões do cambi0- é o 
p·apel-moeda, q.uando a ma\;sa da circulaç.ão superabunda ás necessi-
dades do mercado. Isto ger1lmente acontece nos paizes como o nosso, 
qn-e VÍ'V'em S"O'b o regimerr d'o qurso força&o·, e- ondre, e'.IT1 regra', os governos, 
para s·e· sahirem de diffie1rfdad:esr financeiras, 11s•am e· <'í'D'11's-am tlo- recurso-
das emissões, as quaes trazem como consequencia immed'tafa a depre-· 
éiaç'ã©' der m eio eirewbaTuf!e-. . 

A Gamara• sabe Cifllie' qmiiakruer G'0'JnUmunhã.o soeia·l,. em. dacl0· peri:@'ei.CJ 
de sua existencia, tem Fl.'ecessjàiadie de. e'eFta somlililia pa11a 0.l sexviçn aehi.voJ 
d.e s1.rns permiutas. 

Si essa somma, por exemplo, fôr de 300 mil. e.oliltt0s. e repFeS'eTutada 
por p11.p,el-líIHilef1a., elilil(fl!l'fint«>- .não fô.r ultr.ap.assa.da. ess.a im.pe>-rtamcia, o 
valor d (i). papel m©ed·a se eq:n:se11vará mais ou menosr a.pproximado· ao 
valor da. m©eda. metallica,. pqr.qia1e as flue:lmaçães do aambio serão'. deteF-
minada& pelall! dif.ferenças 4f!i balança do comi!i1lercio, fluctuaçõe& que 
os eeo.lil.romistas chamam do c'amlí>io. rea·1 e q,ue d izem não exeeder . €1.e 
10 Ü /,0 wara cim a OU p:ara líJa•bW do paL', d.e 0Jí'dinari:0. liuritaclas pelas . des-
pezas de frete do Gurc;r; m.a.s, ;;i. essa s©mma: que tigureí- de 000 ri:ül eoRios· 
exceder ás n ecessidades do movimento das transacç.ões; si', por exemplo, 
for elevada a 375 mil conto$, a 450 mil ou a 525 mif, o papel · moeda 
que a representa S'e· éfepreci~·rá> em 25; 5õ- ari. 75 O /-0 e, si ccmt inuarem 
as emissães, nra:rs• se deprecip:r'â ainda, · até s•e, a'l.'lnU'rl a:r e©1np·Ietamente, 
como S'l.'.l'ccedeu com' os assigaadO's errí Frarl'Ça, 0'l'l.de 100 Iíbras em assi-
gnados não chegaram a val(lr, siq_uer, um schilling em especíe. Não- é- °' 
vaf.or figurado de 300 mil e1~new, nec.essa1rio ao movimente>'. eeonomico 
da sociedade-, que se' depreefa. Este se conserva ma1is ou menos o· ll'l'esrno·. 
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E1 ó titulo tepresentati:ve1 desse valor, é e1 meié circulante, f! {) papel · 
moeda que pétde ertt sua: forçá de acquisiçM 20, 00, 15 O /O,- fazertdéJ; 
mais ott menos, subir nesta mesma escala os }JteÇó~ de tódrts· ils mer-

. cadorias, principalmente das importadas, q1té mais immediatàn:i.ehte 
se réSE!rttem das fluctuações dó cambio, sohretudo para a> ba:ix,a, 

· lstú é ui.fia lei ã que está sujeita toda e qualquer egpeêíe de tnóedà; 
quer se trate de moeda metallica, quer do papel-moeda inconversiveL 

Quando uma scJciedáde vive· sob o regimen da moeclã sã: é a meio 
d rcula:nte superabunda ás necessidades do ·mercado, . tambem à pràta: 
ou <J. ouro se deprecia:, mas essa depreciação sé édrrige m.tu:,ra:lmêrtte 
p·eh~: emigração do· excesso da írwedá meta:Ilic:u,- visto ecmro o· oti-l'ô ·é 
cosmopolita, corte para els' mercados· que mais: vantâg.ens lhe· o-fiereeeru i 
<JUando isto não aeontece, e esse excesso desapparece, é porqué o empre'-
g'ám como capit:::tl em reserva. ' . 

Quartdo, porém, o mero circulante· cons:i&te eílí pap-ei~moeda de 
curM forçado, não suece·de o· niesmo. Nãd tend(f o papel~maeda a élá.<i· 
tiéidade do ouro, nãü póde. emigrar; não tendo, tão p<YtlcO, valor in.ttin..-
seeo, não póde constituir capital em reserva, de modo €{1'.lé' fica: 1Se:mpí'e 
saturando a cireutaçã& corr:ro:· e'lemento pettnrba:dor de todá ' a vida éCó'" 
nomíca do paiz. 

Isto é hoje uma: ásl:§etçã(} accei.tá pera generalidade dos entertcl>id€i!!i' 
€fl1 principios de economia e finanças: e á: qual os propri<'is infl:a:cion.istas 
se curvam em se tratando da superabundancia do paipel-m&©da. 

O SR. SERzEDELLo CoRRÊA. - Não ha duvida. A moeda . excessiva;' 
·qualquer que seja a sua :natureza, se depreda. 

o SR. WENCESL~.u Es·eOS:AR. ~' Conseguintemente, éJ um princi-piô · 
que se não póde néga:r que,, quand<'>' 01 papel-moeda exéede ás rreéessi-
dadieS' das transacções da vida eéo'l'l'.orrtica da socie·dade, in:flue po'déré" 
samel'lte na:s íluctuações do cambio, roas para a baixa:. Di$to n6s te:mo·s· 
um exemplo altamente e'lo'queBte na bístEJria financeira do rtoss'()' pa>iz1. 
Em um peti0dõ de 43 armos, desde ·q'Ne foi adóptado ,0• padrãé' de 27 di-· 
nheiros por mil réis, de 1846 a 1889, em que as emissões foram g:raclla,... 
t ivamente se etevando de 46 .a pouco tmüs dEY 200 mil conto·s, rrós ·sempre 
t ivemos bom cambio, os·cillando M Hi:àxi:m:o a 30 F /2. e no mínimo á: M; 
mas isto só um dfa, r:ro· tempo da gue'rrà do· P'ar·aguay. . 

Emfün, a média das <Ysci1la§Ões tresse período de· 43 annos, fo r, no 
maximo, 27 . e 3 /8 e :FW rrtiním:0 n. 

Quer isto &izer, a Cámata' sa1be,. que' nes·se peri:odo d1e 431 a'I'l.lJ'J.óS' 
n'UUCà no'l!l'Ve . exce·sso de· mero eireufal'J'te; que as emlÍ'Ss0•es á·cOrhf>"aI'ifiâ•' 
ra:m, ma'is ·ott menO'S, gra:c!lati:va'ntente,, as· exigenefas do• augmeFJto· pr"O'-' 
gress-iv0 citas; transa:eç0·es ;· qlil'e as- oseillaqõei'i· cai'l'l.ibfaes- eram mais deter'-
m-in:xdas J.U!el-asi difiePen:ças .da f:rafaBça d0 eo1nrnercio efo que po-r· 01.f·f.rl'is' 
causas. 

Mas, .p-rncFamada a Republfca:, nâ'©' f@i esta: a B'é'J.'ma· de1 pr<Yeedi-
mento dos estadistas do novo regimen. 
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A monarchia, em um periodo de 43 annos, elevou o papel-moeda 
~m circulação, de 46.000 contos a pouco mais de 200 e tantos mil. · 

A Republica, em pouco mais de sete annos, elevou a somma em 
circulação a cerca de 800.000:000$000. · 

A consequencia não se fez esperar : foi a queda .desastrada do cam-
bio, até chegar quasi que á taxa miseravel de cinco, á no~sa insolva-
bilidade. · -

Eu bem sei que não influíram unicamente para a baixa cambial 
essas . emissões tresloucadas, p(!rmittam-me a expressão; que tambem 
influiu consideravelmente, para a depressão da taxa cambial, a procla-
mação do novo regimen, a.s desordens subsequentes, a falta de con-
fiança nas instituições, a ·falta de confiança na estabilidade do proprio 
governo republicano . 

Tudo isso foram elementos de ordem política, que coincidiram 
com as emissões extraordinarias de papel-moeda, para causarem pre-
mente depre,ssão da taxa cambial; _mas, felizmente, grande parte destes 
acontecimentos que determinaram essa depreciação consideravel de 
nosso meio circulante · desappareceu. Eu estou perfeitamente conven-
cido de que as 11 instituições republicanas estão consolidadas; não t enho 
medo desse duende da restauração monarchica; só tenho medo agora, 
senhores, da desmembração, que, seja dito de passagem, para ella tem 
o Congresso Federal concorrido poderosamente com esse excessivo zelo 
pelas franquias estaduaes. 1 

• . 

Pergunto, á vista do e:xposto, aos senhores que sustentam que, 
fixado o cambio da Caixa d\3 Conversão em 15, o cambio externo não 
subirá além dessa taxa, em ~ue influe essa fixação para que o Governo 
faça ou deixe de fazer novas emissões de papel-moeda'! 

Tudo isso depende de circumstancias imprevistas; o Governo póde, 
de um momento para outro, ser forçado, por acontecimentos inespe-
rados em nossa vida política, economica ou financeira, a fazer grandes 
emissões: São os primeiros r13cursos de que lançam mão todos os Go-
vernos, em face de extraord;inarios acontecimentos imprevistos, deter-
minados por qualquer daquellas causas. 

A fixação em 15 em que influe para que esses acontecimentos não 
se deem, portanto, para que não hajam novas emmisões, que determi-
nem a fluctuação do cambio externo abaixo da taxa fixada? 

Uma outra causa ainda das oscillações do cambio é a especulação 
sobre o proprio cambio; não a 13speculação oriunda de transacções reaes -
porque negai-a seria condemnil.r o proprio commercio, vist6 como não se 
comprehende commercio sem actos especulativos -, mas a especulação 
que degenera em agiotagem, que joga na aita e na baixa, a-prazo, sem 
arriscar capita,,es, unicamente com a esperança no lucro da differença 
entre o preço de compra e o preço de venda na época da liquidação dessas 
operações. 

;Esta é a especulação que prejudica ao commercio licito, que perturba 
a lei entre a offerta e a procuq1.. 
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Não poderei melhor traçar as raias dessas duas especies de especu-
lação, do que citando os conceitos de um economista notavel, H. Say, 
os quaes peço licença á Camara para ler, visto · serem de uma verdade 
irrefutavel. 

Assim se exprime elle a respeito : 
«A especulação commercial é util e fá.voravel á sociedade; a agiotag~m i-

lhe é ptejudicial; esta é sempre, além- disso, contraria á moral. ,A 
especulação toma ó seu curso natural e se desenvolve nos . paizes livres e 1 
tranquillos; a agiotagem nunca é tão activa como nos tempos de ca~a- Í 
midade e perturbações publicas. A especulação é uma operação regular; l 
a agiotagem é uma aposta em que os jogadores conservam sem'pre 1 o pensamento occulto de trapacear, sepdo necessario. A especulação 1 
é um emprego de capitaes feito com intelligencia pela compra a baixo ! 
preço de generos ou mercadorias . na intenção de os revender mais tarde, 1 
logo que os preços se elevem. 1 '. Na agiotagem, ao contrario, a compra se faz com a intençã.o de reven- 1 
der o mais cedo possivel, negocia-se as mais das vezes a prazo para não 
se empregar capital, não se tem a menor intenção .de receber a cousa 
comprada, outras vezes vende-se com a promessa ele entregar o que se 
não possue, nem se pensa possuir, espera-se que no intervallo poder-se-
ha liquidar; por uma operação contraria, a preços cuja di:ílerença será 
um lucro; confia-se para isto nos acontecimentos fortuitos, nas pro.ha-
bilidades de colheitas, nas consequencias de uma noticia boa ou má, 
que se entra mesmo em combinação para inventar e espalhar, sendo 
preciso. r 

O agiota não baseia, em uma palavra, o seu proveito sinão na perda 
que faz pesar sobre os outros. 

Quando a sua operação está terminada, elle não teni nenhum serviço 
prestado, nenhum valor produzido; o que se produziu foi uma simples l 
deslocação de riqueza, ao mesmo tempo que um attentado profundo á 
moral publica. )) 

Vê a Camara que está traçada com precisão, clareza e methodo a 
distincção entre especulação licita e a agiotagem. . 

O SR. PRESIDENTE. - Previno ao nobre Deputado que está finda 
a hora. 

O SR. WENCESLAU Es8.0BAR. - Então, V. Ex, me reservará a palavra 
para continuar amanhã. · 

O SR. PRESIDENTE. - V. Ex. fallará amanhã pela segunda vez. 
O SR. BARBOSA .LIMA. - Fallar~ e~ prorogação, pois' que o nobre 

Deputado está na tribuna ha menos de uma hora. 
O SR. WENCES.LAU EscoBAR. - Si V. E:x. me concedesse 20 minutos 

<le prorog;:1ção, terminaria hoje. 
O SR. PRESIDENTE. - V. Ex. tem um quarto de hora de tolera11cia. 
O SR. WENCESLAU EscoBAR. - Não ha duvida, 'sr. Presidente, que 
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esta, eêpede qe ~specqlaçijo, isto é, a agiotagem, desenvolve~se nos m0111en-
tos, JH).s oçcasiões em que mais intensas sãc as fluctuações da ta~a campii;.I: 
(I!Jª-JJ.do tem logar f) ·que os signatarios do párecer, apropriando~se do 
nome dado por uma associação, chamam dança das taxas. 

Mas, em um paiz como o nosso, de regimen de curso forç:ado, a dança 
das taxas é ínevítavel, cle$de que $e detJm, com mais ou menos frequencia, 
os acontecimentos que dete:nninam os phenom,erl.os factores das fluctua-
ções carnbiaes. · · 

Pergunto : em que ínflue a fi);(:aç!io do Cambio da Caixa a 15 para 
pôr termo a estes males, :para conter estes àbusos? Em nada 1 absoluta-
mente. 

:fl.eceio, Sr. Presidente, é que esta duplicid.açle de taxas não vá incre-
mentar ainda mais o jogo de bolsa, a agiotagem i receio que tambem 
m~tre, com toda a razão, o iUustre Sr. Dr, Paula Ramos, autor do voto 
em separado. Receio, emfim, que esta duplicidade de taxas, além de per-
turbar a acção d<;> çominerciQ licito, não venba 1 em uma palavra, trazer-nos 
uma nova época de ensilhamtJnto. 

O cursq forçado é elemento primordial da agiotagem i só com a 
cessação da causa p(>de cessar o effeito. 

Em co:r;i,clusão, penso que aquelles que sustentam que a fixação do 
c;ambio a 15 será l,lm obstaoulo ás fluctuações do cambio externo, evitando 
suas 0scillações aoim:;i. e abaixo dessa taxa, laboram em perfeito equivoco, 
porque essa. füçaQão, como já

1
demonstrei:, não i~~l,le nos aco?teci:me:ntos 

que deterrnmam 0s phenor.o.enos de ordem politiea, econom1ca e finan-
ceira, que, por sua vez, são os prinoi·paes factores das fluctuações do 
cambio. Esta fix\\ção, repito, em nada influe sobre estes factos, não 
podend0, portanto, , evitar que; o cambio desça ou suba além dessa taxa. 

Agora vou entrar e~ uma outra ordem de considerações, porque, 
pepso, na medida · das minha,s forças, ter :mostrado que esta taxa não 
fixa o c,amb!o para o nosso Ill/eio círoulante. 

A conversão do papel-moeda pela moeda metaHi:ca, pela moeda-papel 
convertível, tem s~do, d(')sde os primeiros annos de nossa. exi1Stencia 
como nação independente, Ufl'fª das preoccupações principaes de grande 
parte dos estadistas brazileiros. 

Evitar as brusoas oscillaç,ões do cambio, que causam tantas pertur-
bações á. vida industrial, devido, principalmente, ao defeito do nosso 
mei~ cirçl,llan.ttl QOmo instrulfl.ento de permuta, é,. sem duvida, uma 
aspiração que muito honra a todo o homem que se dedica á carreira 
publicf!. Qo.Q.v~.rt.eJ..,a ~m realid íi,tde ,, seria ui;na medida de alto "alo.r ~cono
miçQ e soçi\\l. 

Mas, segundo alguns es~acUstas~ a conversªº do papel-moe,d.a pela 
moeda mçtallica só deve ser foitçi a,o cambio dtl 27, porque,, dizem elles, 
quando o Governo contrahiu essa divida :tluctuante, tomou a obrigação 
de resgatal-a á razão de 4$000 por oitava de ouro de 22 quilates. 

Mas, para !fazer· a conver~ã0 ao cambio paI', terfamos necessidade 
cj~ 79, milhõ~ (ie lihraa, que é o quanto equivale,, actual~ente, o nosso 
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meio cjr.culan.te1 que orç.a por 667 ... 000.000,$000. Onde~ porém, ir buscar 
tão av,u1.ltada qu.anti;~j Nafi\ ór-cumstancias ,actuaes do _pai.z, a. lr;npo.ssibí-
lidade \ie ~m .em,prestimo de . tal .ordem f.az tirar to!j.,o o pensamento 

. de :semelhante t.entamen. · _ · 
,Além ·d.iss.01 ,si a .con;versão .se tl.ze.s.se a .est.e c.am-hio, muito ac)ma do 

actual, far-se-hia por uma taxa que não .s.eria a .expres.s_ão real .da situação 
eeon(;lmica ~o paiz, pelo qµe serfa. in.stavel o regímen metallíco, havendo 
to.das as probabilidades .de, em ;pouc.o tempo., .desappa.re.cer. 

lsto q11e estou dj.zendo jti. fo.i plenament.e confüJUado em J10sso yro-
prio paiz. A Gamara sabe que um dos fins a que se p'ropunha .o Banco 
do Bra:ú l, crea.0.o em 1853, er.a o r.esgate d.o papel-moeda, isto é, operar 
sua i::onver:sã:o meta.nica pela e.missão d.e mo.ed.a-papel convertível. O 
paiz .atraves.sa uma .ép.oca .de .pr.os_p.erid.ade, de augmento de producção, . 
de e-ambio adoto, ,conç,o.rrendp .ainda p.ar.a bar.atear o oure a recente desco-
berta das minas da California. 

Tendo .c·essado ess.e est@..d.o de coµsas. bai:i:cou .o cambio, tornando-se 
i!J.1$uffieí1mtes :Os effoitos da ex_portação p.a:ra .a s.atis.façffi.o de nossos com.pro.-
mis.so.s .externos. o ouro, que então já circulava em certa . abun.d.ancía 
em nossos mereiJ.d.-0s, come.çou a emigrar ,par.a fór.a do paiz_, e por maior 
que fos.se.m -os ,e.sforç.os empr.eg.ados p.el.o Banco p,ara conter. a emígraçâo, 
não o conseg1:Iiu, embora chegas.s~ ao extremo de importar cerca 
de 22.00.0:000$, ,po;rque o our.o <jl.ue cheg.ava por um pa.quete seguia · 
pelo outro, como muito bem disse o iHustr.ado Sr. Dr. Amaro Cava'lcantí 
em uma de .sua:s estima.das obras~ creio que na - A Reforma Monelaria. 

Ne.r:n .PO.dia s.er .de outra imaneir.a, porque aque11es que tivessem 
d.hrJdas a pagar u.o estrangeiro, não iriam comprar no mer.cado, por 
mais pr~.o., .o ·ouro qu.e podiam .Pbter ao par levando ao Banco os bilhetes 
a troco. 

Portanto" -p.or duas :razões não se póde fazer a conversão ao cambio 
par ; Lª P.ela im.pO.S$ibfüclad.e d.e., na época actual, fazer o paíz o àvul-
tado empre,stim.o ·d.e 75 milhõ.es de libras .; .2.ª Porque, quando mesmo 
fizesse a . .convers.ão ao ;par, o regímen rneta1~foo não offereceria g.arantia 
de f)stabilidP.dé, visto -e.orno .teria .sido feita por ·uma taxa estranha f1 
verdade da situaç·ão ec.onomica . 

Mas, na imp.ossibilidade :de fazer-se a conversão ao cambio de 27, 
não se poderia fazer ao cambio corrente, pel.o valor r.eal do curso lia 
moeda? J>aTa isso pr.eci.sa.ri.a.mos t.amb.e.m de quarenta e ta,n'tos milhões 
de libras, .argumento g:ue bast a .enun.ciar para banir a idéa da conv.ersão, 
porque só em .çoncti.çõ.es desv.antajos.as poderiamo,s levantar tão avul- . 
tado emprestirrio. 

Dada, p.orém, .a hyp.othese .de fazer-se a conversão pelo valor real 
do .curso de nosso meio cir.eulante., ,desde que a taxa cambial não '.fosse 
obra do arti.flci.o, .d,e op.er.açõ.es financeiras para, prop.osítaaamente, fazer 
subir o cambi.o; d.esde .que realm.ente exprimisse a verdadeír.a .slttQação 
economic.a d.o p.a)z, traduzindo-se pela ,superíorictade do valor da expor-
tação sobre -0 .da ·imp.ortaç.ão, eu penso, h.avería garantía np. estabfü· 
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dade da moeda sã. Podia em um ou em outro - anno correrem mal as 
cousas, decrescer a exportação, escoar-se algum ouro para f óra do paiz, 
mas, seguramente, este estado de 'cousas não se normalizaria e, de 
.novo, no anno subsequente, tudo entraria em seus eixos, porque -0 que 
é de esperar nos paizes novos e ricos é o augmento sempre crescente da 
~xpansão das forças productoras. _ 

A conversão ao cambio corrente não prejudicaria a qúem quer que 
fosse, nem mesmo alteraria os contractos cujos objectos tivessem por 
cumprimento obrigações pecuniarias, pelo que nenhuma das partes 
teria prejuízo. · 

Conseguintemer.J.te, a conversão pelo valor do curso da moeda, não 
póde, com justiça, ser atacada de deshonesta. Assim dispuzessemos 
.riós do ouro necessario para essa operação, não por emprestimo, que o 
paiz só tinha a lucrar com essa medida de alto valor social, economico 
e financeiro. · 

No que não se deve pensar é na conversão com a quebra do padrão 
do valor real do curso do papel inconversível. Isso sim, seria uma immo-
ralidade, um attentado, um roubo; seria o Congresso, por exemp!O, 

1 decretar que o que eu tenho no bolso e vale 30 passasse a valer 24. 
Foi uma d.as vantagens que trouxe o Convenio de Taubaté, orientar 

a opinião publica, em vista das discussões havidas, que não convinha 
a conversão do papel-moeda"''pela moeda metallica com quebra dó .padrão 
abaixo do cambio do dia. ( Pa~~sa.) . 

·Os milhões da Caixa de Conversão da Republica Argentina teem 
deslumbrado os coripheus da c,onversão do nosso papel de curso forçado, 
que apontam triumphantes, cpmo causa do pasmoso .desenvolvimento 
que tem tido esta Republica, a instituição da Gaixa de Conversão e a 
fixação do cambio a uma taxa, correspondente á nossa de 11 7 /8. 

Mas, senhores, penso que ~rn uma perfeita illusão nesta crença. Não 
foi a Caixa de Conversão, não foi o decreto que obstou a valorização 
do meio circulante desta Repµblica, que · fomentaram os prodígios da 
expansão economica que ella tem tido nestes ultimos annos. Ao contra 
rio : a Caixa de Conversão hoje guarda os milhões que tanto deslum-· 
bram os apostolos da conversibilidade, ao cambio de 12 ou 15, devido 

. .ao grande excesso do valor qa exportação dessa Republica rios tres 
annos de 1903, 1904 e 1905. 

Esse excesso do valor da :exportação foi ~esses tres ultimos annos 
superior ao do valor exportado nos sete ultimos annos antecedentes. 
Antes . disso, a Caixa de Conversão não produziu resultado algum; nos 
primeiros annos de sua fundaç~o deu resultado negativo. 

Foi só depois do augmentÇ> pasmoso da producção nos tres annos 
preditos, augmento que coincidi]l com a valorização da referida producção, 
em consequencia da guerra dq Oriente, da secca da Australia e das 
más colheitas da Russia e Estaçlos Unidos, que começou o ouro a affiuir 
para a Gaixa de Convers.~o arge~ttina, até que em março do corrente anno 
chegou á bonita somma de cem milhões de pesos_ ou 25 milhões de libras. 

1 
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Mas a Gamara deve- ter em 'alta consideração que esse 0uro, que 
guarda a Caixa de Conversão argentina, não é o resultado de um empres-
timo externo ou interno, que se tem de pagar, mais tarde ou maís cedo,. 
ao dono, com os respectivos juros; é, sim, o resultado da economia nacional, 
dos grandes saldos, do valor da exportação sobre o da importação, que é-
unica base solida sobre que repousa a garantia da estabilidade do regimen 
metallico. 

O SR. SIMÕES LopEs. - Saldos tinha a Republica argentina ha mui-
tos annos, e o cambio era baixo. 

O SR. WENCESI,.AU EscoBAR. - Além ·disso, cumpre ponderar que 
O· mecanismo da Caixa de Conversão argentina é muito differente do 
mecanismo da Caixa que o projeto em discussão pretende crear. A Caixa 
de Conversão na Republica Argentina é uma instituição governamentalr 
segundo a · qual a nação tomou o compromisso de converter todo o 
papel de curso forçado á razão de 44 centavos ouro por um peso papel 
de cem centavos. Houve, portanto, quebra do padrão, cujo par foi 
fixado em 227 %, correspondente ao nosso cambio de 11, 7 /8. 

Pelo projecto em discussão não ha quebra do nosso padrão e nem 
o Governo toma obrigação alguma de converter o nosso papel de curso 
forçado á taxa de 15. Leva-o quem quizer â Caixa de Coayersão, sem. que 
para issq haja obrigação legal. 

A lei argentina obsta, de facto, as oscillações do cambio, porque 
fixou o par a 227 %, dispondo, para conter a baixa, de ouro bastante para 
offerecel-o á venda quando houver· excesso de procura d~ cambiaes 
sobre a offerta. Pelo projecto em discussão não ha quebra de padrão, 
por conseguinte continuarão as fluctuações do cambio interna,cional, 
para cuja fixidez em nada absolutamente influe o cambio fixado para o 
ouro que for depositado na Caixa, o qual , mesmo, não é destinado á venda ;·-
quando comece o cambio a descer abaixo de 15 por causa do excesso de 
procura de cambiaes sobre a offorta. Assim é que nem a quéda abaixo 
da taxa de 15 póde evitar. 

Devo deixar accentuado que tambem sou partidario dp resgate do 
papel-moeda pela -moeda metallica, como não póde deixar de ~s er todo 
brazileiro que tiver sincero interesse pelo bem, progresso e desenv<illvi-
mento de seu paiz; devo declarar, até, que vou mais longe, que não sou 
daquelles que entendem que a conversão só póde ser feita ao cambio par·. 
A meu ver , penso, que póde, perfeitamente, se realizar com a quebra do 
padrão monetario pelor valor real do papel moeda, desde que 'o cambio· 
a que elle estiver não seja o resultado de algum artificio; de operação 
financeira para o elevar; que seja a expressão da verdadeira sit uaçã() 
economica , e que ·esta forneça recursos desassombradamente para os 
pagamentos de todos os nossos compromissos externos . Nestes termos 
não ha improbidade na conversão, porque os contractos que se res0l-
verem no cumprimento de obrigações pecuniarias não causarão prejµizo 
a nenhuma das partes. 
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Todo nosso esfor.Ç,o, pois,. para atti.ngi.rmos este desideralum, deve 
ser no sentido de conconermos, co.mo representantes da nação, o quanto 
em nós estiver, para o augmento da expailsao das forças productoras 
do paiz; trabalharmos para reforçar os fundos . de resgate e de ' garaTutia; 
fazermos rigo.rnsas economias, de modo a to.rnar uma verdade o equi-
líbrio orçai;nentari.o. 

Não economias como as que se teem feito nos ultimos tempos; pois 
a verdade é que o Governo tem gasto nababescamente, tem vivido em 
uma roda viva de festas, bailes, recepções, pic-n:ics; banquetes, emfim, 
de apparatosas ostentações superfluas, a titulo de confraterhfaação ame-
ricana, sem. se lembrar, siq.ver, de mandar um ceitil aos 110ssos irmãos 
do norte q_ue foram flagellados pelas innundações do rio S. Francisco, 
grande numero dos quaes estará, com certeza, lutando com a miseria, 
com a propria fome. . 

No dia da desgraça, ha de, porém, à Republica, lembrar-se delles, 
para serem os primeiros attirados á frente do inimigo como carne parg, 
o canhão. 

Vou terminar, porque o Sr. Presidente acaba de me fazer signal 
de que o quarto de hora de tolerancia, que me concedeu, está findo . 

Antes, porém,. de deixar a tribuna, cumpre-me pedir á Gamara des-
culpa de, por mais tempo do qu.e suppunha, ter abusado de sua pre-
ciosa attenção (não apoiados), e, aos mestres em finà.:nças, perdão, pelas 
falhas, que, porventura,. na ~xposição de minhas idéas, de minhas dou-
trinas, tenha commettido; nerclão que, estou certo, não me negarão, 
·assim como justiça aos meus esforços, a meu trabalho, a minha patrio-
tica vontade de acertar. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimen-
tado p~r muitos Deputados prrsenies.) ' 

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO 

O Sr. Altino Arantes (movimento de aftenção). - Relevem-me 
V. Ex;., Sr. Presidente, e 6>S meus dignos e illustrados collegas da Gamara 
do& Deputados, relevem-me a ousadia, si me atrevo a que9rar o silencio 
a que a minha obscuridade e a minha incompetencia (não apoiados) me 
eondemnam, si me atrevo a sahir da penumbrn, que é o meu habitual 
e adequado recolhimento, piflta tomar parte na discussão que, com 
tanto lustre, foi ante-hontem iniciada nesta Casa pelo intelligente e.· ope-
reiso representante do Rio Gn.mde do Sui, Sr. Wenoeslau Escobar, e. que, 
dadas a excepciolilal rnagnitu,<ile do assumpto e a alta proficiencia dos 
oracl.eres que se annuRciam ilílscriptos, ha de passar aos fastos da his-
-t@ria parlamentar brazileira, corno uma das suas mais bellas:_:e fulgu-
rantes paginas. (Muito bem.) 
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IVfas, por iss·0 m.e&mo, ,p0r essa• mesma cireum,stanci'a, era j'l:lsto, 
razoavel, quiçá necessario, que ao luminoso do quadro não faltasserw 
as- sombras., as meias tintas indecisas · e crepusculares, que a rhet mica 
sediça de tempo terr.I cons'agrado côm0 trivi!aes e· indefectíveis• recnrsoS' 
oratorios; mas que; no caso OC'corrente', bem e· fielmente tradu'Zern e· 
rdlectem a minha passagem pôr este debate, e- sérvirãà' ·assim, c0n-
soante o seu natural destino, como de um fundo escmo, cr0nde rnell10'r' 
e ma·is relevantemente se' destaq11em as bri11ial'ltes e formosas orações 
que a Gamara ha de ou'VÜ" e l'l'l!erecidain.ente applatldir. 

Ha bem ·poucos d'ias a-i1'1da, Sir. Presidente, ao aTuriT 0 livro', recen-
temeIJJte piablicad'o, das e0nferencias universitari<as, prcrf'errctas em Oxford!' 
pelo cardeal New-man, para Eégo ·n1as primefras linhas do· prefacio da 
versão franceza, se me depara-ram as idéas , nais- q\tiaés 0 traducfor á:l!ra.i 
e compendia os motivos justificativos do seu trabaJ.ho, e que' a m.in1' 
me impressi0na:ra'fil ani:rl'tad0ramenfo e me fÓram causa de grande esti-
mulo e de superior iNófümentor, , 

Q.uando· de qualquer acto nosso, dfa eHe•, alguma utilidade-, por 
mi'rlima Cfl!le seja, póde· resulllfíar, não elevemos hesü'a·r um só insta:ate 
em pratical-o. 

Nessa humilde e subalterna tarefa, po·demos, é verdade, ·arriscar 
a duras e crueis provações o nosso amor proprio, apana1gio· inalienavcl 
da natwreza humana; mas, para aquelles· a (<ftlem não é dado·, srqiler, o 
direito de aspirar a .o·bras· completaS' e perfeitas, van e· engaD:adora mri.ra- 1 
gem, que fugiria sem cessar deante dos seus esforços, por maiores e 
melhores que fossem, o dever estúcto e imperioso é', a·ntes de tud6, não 
se immo•bilizaJ" :nl!lma . eterna e esteril expectalf;ivai, que hem · depres-sa1 
degeneraria em eÍlleTVarrte e lethargica apathia; mas sim, agir, agiL1 
sempre· e sempTe, na m:ediida1, por r.rwais restrietai (iflÍ!e seja, do• bem que 
possam praticar, @a do ideal que pretendaim realiizar. (l\ifrúl'o ' bem.:) 

E' iss.o precisamente,. Sr. Presi'd·ente, qiue · venh0·,. fazer; venho trazev 
o pallícilio e ap0ucado concuJrso . @.ra. ·minha palra>vra ao· projecto em de'bate-, 

Venho faze!-©, sern vai1cfades.,, sem pretenções de· qualqmer ordem, 
levacl·o unicamente pel~s exigencira.s d0 meu pwtriotismo· e pelas ·sugges-
tões da d:iscip1ina partF<iba.ria, essas duas fortes e poderosas· correntes, 
que traçam e delimitam a nobre e elevada de <!mtologi'a, a · cujos' pre-
ceitos não se p0deria:m · esquiivar,, sem quebra dos mais solemnes com-
promissos, o cidadão, que me prezo de ser, e o polimico, que tal me· fi;ze-
ram 0s i:mlIDl!eFecidos e malbaratados suílragios dos meus concidadãos. 
(Nãe apo.iades . .), · ·-

Que estes i-1:i.tm.itos, qtl'e· ·á trilln:rna me eoncll:lzem; que a emo~·ã0 
extraord'inaria, de que me sint0' possuído e que não quero e não pos-s© 
dísfarçar; que as difficuldades para mim in:superaveis, com• certeza, clt© 
assmnpto• ern discussão; e mais ql:le tudo isto, qu e a complacente ·defe 
rencía, que a Cam1ara costuma di&pensar a todos · aquelles que, como 
eu, se apresenta1n1 á liça parlamentar inexperientes e inermes, á n11i.ng0a 
de· dobes ora.to·rios e de arsena1 ·scieBtifico,' se am oub'.ros tantos ti.tu]:os 
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que me façam credor da attenção generosa e benevolente dos Srs. Depu-
tados. 

E, antes de entrar em materia, seja-me licito antecipar a V. Ex. 
e aos meus collegas de representação as minhas legitimas excusas pela 
censura, em que, porventura, me torne incurso o facto de ter eu de 
recorrer a frequentes e talvez fastidiosas citações, no decurso da minha 
despretenciosa allocução . 

Esse proposito, em que me acho, Sr. Presidente (garanto-o em 
minha honra a V. Ex .), não se filia ao immodesto e impertinente desejo· 
de alardear uma erudição, que realmente não possuo e que, aliás, na 
melhor das hypotheses, não me conferiria outro merito além daquelle, 
assaz limitado e bem pouco cobiçavel, que o classico Macedo definiu 
como pequeno serviço, quasi material e inglorio, de ç.juntar o disperso· 

_ e abreviar o longo. 
Não; o .plano, que neste particular me tracei, obedece apenas á 

justa occupação de quem, sentindo-se baldo, .sentindo-se carecido de 
autoridade propria, procura no alheio valimento e no estranho prestigio 
a força e a protecção necessarias para que vinguem suas proposiçõe& 
e fructifiquem suas theorias. (Muito bem.) 

Sr. Presidente, um dos mais pesados, um dos mais onerosos encargos 
que, na ordem politico-financeira, nos legaram os nossos maiores , foi, 
sem duvida, o curso forçado, o regímen de inconversão, sob cujos funestos. 
auspicios tem vivido, arrast~lndo existencia penosa e accidentada, o 
meio circulante nacional. 

Como judiciosamente pondera o Dr. Terry, na sua apreciada mono-
graphia Cuesliones Moneiaria$, para que a 'moeda possa bem desem-
penhar a sua missão de valorjmetro, necessita ter valor. 

(( O. m.etro, exemplifica eille, mede a extensão, a gramma o peso; 
o litro a capacidade; mas o m.etro, a gramma e o peso são, por sua vez, 
extensão, peso e volume. Nãq é possivel que meçamos o peso com um 
metro, nem a extensão com µma gramma. Para obter 10 metros, pre-
cisamós usar da unidade metrq, como para determinar vinte kilogrammas 
temos que empregar a un.idade gramma. Outro t anto succede 'com a 
moeda; pois, si é medida do -v.p.lor, necessita contei-o em si mesma, valor 
intrinseco, .isto é, inherente á ;materia de que se compõe. n 

E' o que concisa e clarart1J.ente explica Leroy-Beaulieu, na sua clas-
sica obra Sciencia das Finanças: (Lé). 

« O que releva notar é qµe a moeda vale, não pelo cunho que ella 
traz impresso, mas por suas qualidad es intrinsecas . A moeda metalli ca , 
ouro e prata, é acceita nas transacções, não como signal arbitrario de 
valor, mas, ao mesmo tempo, como medida e como equivalente real da 
mercadoria que se lhe dá em ~roca. >J 

Mas, Sr. Presidente, a \Gamara, que não ignora esta elementar 
noção de economia politíca, sabe tambem que, quando aos governos 
falham os recursos necessariqs para satisfazer aos seus compromissos 
pecuníarios, ou quando se lhes faz preciso soccorrer os grandes esta- · 
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belecimeritos bancarios, que se achem em. situação angustiosa, já em 
consequencia de alguma imprudencia commettida, já acossados por 
injustificado panico publico; emittem, no .primeiro caso, bilhetes de 
credito, aos quaes soberanamente conferem o caracter e a funcção de 
moeda, para com elles solver os seus compromissos e prover ás multi-
plas necessidades da administração publica; ou, no segundo caso, aucto-
rizam esses bancos, porventura em crise, quer. a suspender provisoria-
mente a conversão dos seus titulos em especies, quer a alargar-lhes 
as emissões, mantendo-lhes em uma e em outra hypothese, a força can-
celatoria. ' · 

E~ assim que, na maioria dos casos, apparece o curso forçado, o 
·papel inconversível, o regímen da moeda .convencional, na linguagem 
typica dos tratadistas italianos. Medida excepcional, dictada pelo inte- · 
resse publico, imposta mesmo peta lei suprema da publica ulilitas, no 
conceito de Saredo; o curso forçado devia ser, por isso mesmo, momen-
taneo, passageiro e transitorio, ·não podendo o Estado consagrai-o, e 
nem si quer tolerai-o como um facto normal e perman,ente na economia 
social , a que tem de presidir. · 

Assim não acontece, entretanto, porquê, nas circumstancias anor-
maes, nas crises agudas e affiictivas em que se opera a inconversão·, a 
moeda metallica, porventura existente no merçado, acommettida de 
desconfiança, exporta-se ou retrahe-se, e, em seu logar, o papel incon-
versível invade e domina o ambiente circulatorio, cedendo á fatalidade -
daquella lei ~conomica, que Gresham formulou assim : 

(( Todas· as veze~ que, num dado paiz, duas moedas de curso legal 
se encontrem em gyro, a moeda ·má expellirá sempre a ~oeda boa. » 

o enthesouramento e.a emigração do ouro produzem, como é natural, 
a sua. maior procura; augmentará assim ·o seu agi o, o qual correspon-
derá a uma gradativa depreciação do papel-moeda, isto é, a uma dimi-
nuição proporcional no poder acquisitivo desse imperfeito instrumento 
<le permutas. E, á medida que esta depreciação se accentua, maior 
quantidade de papel-moeda se faz precisa para occorrer ás transacções 
ordínarias da vida. Dahi, esta outra lei econornica : 

« A inconversão gera quasi sempre a emissão. » ' 
O curso forçado, diz ainda Leroy-Beaulieu, supprimindo, de facto, 

a moeda metallica, cria um estado de cousas artificial, em que desappa-
rece toda a medida fixa, todo o padrão estavel de valor das mercado-
rias . Os Estados propendem, então, a multiplicar as emissões dos bi-
lhetes não conversíveis em espe.cie. A grande abundancia de·stes e a des~ 
confiança que inspiram acabam por alterar-lhes fundamente os valores. 

Na verdade, Sr. Presidente, sob o regimen do papel fiduciario, pro-
priamente dito, são estaveis, fixas e constantes as rela~ões entre os 
metaes preciosos e as cedulas que os substituem na circulação; porque, 
neste caso, o valor nomirlal daquellas cedulas coincide com o seu valor 
efiectlvo em. ouro, sem outro onus, para os portadores d~llas, que não 
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,seja o simples trabalho d.e apresental-as a troco E.as repartições com-
petentes. 

Só neste sentido, é que podemos acceitar como verdadeiro 0 con-
.ceito do celebre economista Hica·rdo, ao affl.r:mar .q,w.e a m0eda se encon-
tra em ·seu estado mais perfeito quando consta unicamente ,de ;papel, 
.mas de um papel, cujo valor sej·a igual ao valor _da som.ma ele ouro, que 
nelle vem declarada ~ Desappareoenclo esta condição, eliminada pai:a 0 

portador a certeza de poder, á sua v@nta,de e ,quaindo Ih.e aprou:v,er, 
troca.r 0 jpapel-moeda por moeda metalli.ca.; é c.4wo que esta ,assl!lme o 
caracter e a funcção ele uma simples mercadoria, cujo preço, aferido 
Jlelo m.eio circulante .inconversível, será tanto mais elevado quanto mais 
intensa for a procura da moeda; tan~o mais elevado q1rnnto mais dirni-
m1ido estiver o poder acctuisitivo filo meio circulante. A . estas v.aria:nfos 
,no preço do .oi;im, Sr. Presidente, é q,lile a tec,lmi.ca s_cientiiica a.ttribue 
o p.ome de fluctuações ou oscillações cambiaes. 

M.as, Sr. Presidente, _si, como .acabamos de ver, ·Q cur.so forçado é 
a causa prim9r.dial da instabilidade dó valor do ouro, e1.1e nã0 é, com 
tudo, o unico e exclusjvo factor desse phenomeno economico. Para· o 
seu apparecimento., concorre convergentemente o balanço das contas 
entre os diversos paizes, . que entre si manteem reciprocas ·,transa.cções 
commerciaes e financeiras. · 

« O ca,mbio (diz a este proposito o incomparavel mestre, Sr, Ruy 
Barbos~.) é, sobretudo, a rest\ltante desse movimento immenso e con-
tinuo de va1ores, que, sob mil formas div.ersas, em dua,s co.rrentes oppos-

. tas, passam e repassam as fro1r1teiras de um paiz. _ 
_ Exportar é emprestar. frpportar é ·dever. E quando, no encontro 

entre o debito e o c recHio, no . rafego entre d-ois povos, a obrigação que 
.se contráe :excede 0 vafor do titl!l.10, .que se adquire, inevitavelmente o 
.poder lll e-rm1:1tafavo .da moeda metall!ica, a unica em q1we se .reso!:vem 
~s transacções ínternacionaes 1 crescerá na praça devedora em razão 
,Glinecta. do q1rn eUa exercer no:o :rnercad0s estra!llgeir0s. Baixa ID.<esse cas0 
·o_ .cambio, ist@ ·é, cresce a somma de moeda nacional p.r-ecisa .para esta-
ibeie.e.er a equiva,1enoia cle troca dos metaes com a mesma .somm:a ida 
moeda nacional ». 

Sempre se entendeu, com pflieito, que o excesso da expo.r.tação sobre 
a importação p.roduz cambio ~tito, e que o excesso desta sobre aguella 
produz cambio baixo; porque, no pr.imeiro caso, a differença .se corµ.pensa 
com ouro, que se importa, e, ;no .segundo,, com .ouro qille se ex[J.orta. 

A estes dois fac.tores, já de si mesmo.s bastante ;po.:adêros@s, ela 
instabilidade cambial, vem ain11a ajuntar-se um outro igualmente forte, 
e cujas consequençjas pernicipsissimas tào desastrosamente se teer:n 
feito sentir sobre o surto d.e qossas forças e .riquezas economicas. Re-
firo-.me á especulação, ao jogo, á cc tavolagem da bolsa », segundo o àna-
thema candente de Ruy Barbo1sa. 

Assim como n.a industria e no commercio, se formam guotidiana-
,mente ,essas poder.O.Sl:\S. all.sociaç(5es de capit.a.es, que se d.enominqm lr,usts 



nos Estados Unidos, carieis na Allemanba, . e qué se destinam a -pro-
mover a baixa ou a alta no preço de certas merca-tlorias; ·assim tam-
•bem uma associaçã:b ou um conchavo, de banqueiros póde, em um 
mt1mento dado, determinar a alta ou a baixa do preço elo ouro, j·á fer-
ta·lecend0 ·a procura de cambiaes, j·á amplfarrdo-lhes a ofierta. 

Para que se possa bem ajuizar · dos •efl\eitos ma·leficos . que a ·espe-
culaçã0 tem exercido sob're o cambio naoional, .basta que eu recórde 
.apen.as estes dous factos : o syRdico dos cnrret0res desta praça ,cheg·ffl!l 'ª registar, em lHI'l só dia, .33 ·cotações· diversas de cambio, e um 1esta-
,belecimenfo estrangeiro houv.e, ·que, em certa •occasião, s-egundo Q tes-
temuTI'ho .incoRtestacfo de um importante 0Fgã0 de pu.b'lic-i-Qlade desta 
Capital, ©peFou s0bre camibfos, -em >va11Qr l5 ·vezes superior ao ;v:a~leir 
do seu capital realizado. 

Razões de sobejo tinha, pois, o Sr .. Candido <Rodrig,u·es, o h@nrada 
,paulista que tão g;}01rios•as tradições e tão !fundas s,a.unfades .deixou Besta 
Qasa ·~apoiados~, quando affirm@lil, a0 Senado ·de .S .. P.aulo ,, que :as · lamg;as 
dg:br.as .das ©sciHações •cambia,es .eram •Q valb:acoit0 , ond·e se •esc;0ilil.dliam 

·0s agi~tas 0Usados, •OS espec1Jllad.o;r-es gananciosos ·e .atr.e-vidos, cque .dis-
1Jen.dem sobre o solo de nossa Patria o negr.egado e sinistro ~tapete :v-.e•d~ 
de uma vasta e col@ssal harrc·a <il·e j,0go. ' 

Fonte abund.antissima, · 1donde deí1uem em .avassalla.<ilrora .c0r.rente, 
.immumeras :e p-er.igo.s:as 1:pierbu:rha\ções -.em t0:dos os ram@.s da . a.d iiv:id:ad.e 
nac_ion.al.; a da:nça da·s rfaxas afiecfa pJ'.ltafunda e visoera-lme'l.'ute a Jtaw~o.ura1 
0 C<i>;mmerci0, a '.Í.Fli<lllilstria le ;até as pil'©i]ll'l'ias finam.·ç.as JfülílJicas do :pitaiiZ, 
·em ·q:trn, :porventura elJ:a assenta .seus .infausb(l)s rmnaiaes. 

Afie.cj:;a a .pr0diucç-ã0, affecta a laveura, l]l>O:rque, ·si dwr-<tnte ·o ;8.ilil.,lil.O 

o lavrador paga; por um determiJllado :pr-eço, 'ª uma .certa o©.hação, itm:@!©:S 
os gastos de sua producção, o salario .d0 'g:piera;r-ig, as .,suas .m.achinas, o 
seu material agrícola, o seu consumo 1)ess0a.1; chr.ega,da .a época d.a ooUi.eita, 
a perspectiva de ouro, que ella ha de produzir, como consequ~ncia. 
natural, e o j·ogo, satefüte ·insepa·ravel do pap·el ·inc·ouvert1vel", -promo-
vem a ·altba do •0alII1bio,, o.©ID e:fülei'to iimmedialto ,cfüe :dep.r.imir o 19reço da 
,pr@,filucção , em papeL 

E, assim, :f.J.ca1 'ª laV10ura :oorn duas 1n0ed.as : ;uma lílaix;a, dteswal@-
·Fiza©.a, ma.is -qil!LantiQsa !]ílOrrta:m.to , para o ·custeio de s1rn prod1ue.ç.ã.<'!; 1outra 
alta, valorizada, mais diminuta [lQ•i;bafl-t.o , .para a ven<!l!a d@s seu-s lfll1<i>-
ductos . 

Affecta as in'dustrias, porque eLla aca~réta a incerteza no ·pre_Ço .da 
materia prima, a "insegurança no preço da mão de dbra_, e co1!loca assim 
o industrial na contingenci.a' de não encontrar base solida _para os seus 
calculas, e rião poder, por isso mesmo, ter ceTteza dos result.ado·s; que 
possa auferir de suas explorações. industriaes. 

Affecta o coinmercio, por.que, · variando o vàlor da nossa moe.da em 
36· % e mais, dentro d.o curto peiio<1lo cl.e 30 dias, como não -raro tem 
acontecido~ impõe fatalmente ao commerciante e_sta dura e inelu.ctavel 
·a1ternabiva : 'O'l:l ha -cle augmentar --extraord;ina'riamente -a ·sua porcen-
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:tagem de lucros, para com ella fazer face aos prejuízos decorrentes das 
.provaveis fluctuações do cambio, e, neste caso, aggravará em extremo 
.a sorte do consumidor; ou ha de se fazer o mais perigoso dos jogadores 
,de bolsa, arriscando o seu credito e correndo os azares de uma fallencia, 
que ser-lhe-hia irremissivelmente ruinosa, e cuja generalização traria, 
.como consequencia inevitavel, a mais temerosa das crises commerciaes . 

Affecta as finanças publicas do paiz, porque, tolhendo a livre 
.expansão mercantil, entorpecendo o desenvolvimento das industrias, 
-0ppondo barreiras á marcha progressiva· da producção, prejudica 'o 
fisco, estanca as mais abundantes fontes da receita nacional, destroe 
.as mais sábias, as mais prudentes, as mais avisadas previsões orçamen· 
farias, e abr~ na columna das despezas publicas mais um tremendo sor-
vedoiro, sob a fatídica rubrica - difierenças cambiaes !. .. 

Si, porém, tantos e tão graves males produzem as oscillações cam-
.hiaes; e si ellas são, por seu turno, a consequencia logica, 'o effeito, 
para assim dizer necessario, da especulação, do desequilíbrio na balarrça 
i nternacional e do curso forçado, é índispensavel ,que a therapeutíca, a 
-empregar efficazmente contra o terrível morbus, seja dotada das ener-
:gias precisas para eliminar-lhe a triplice causalidade, isto é, deficil i~ter
nacional, o papel inconversível e a especulação sobre cambios. 

Realizará todas estas condições, condensará todas . estas virtudes 
·o apparelho, Caixa de Convers'ão, lembrado no patriotico Gonvenio de 
Taubaté e ora concretizado, 1nas suas linhas geraes, no projecto em 
·d ~bate? Penso que sim, e me i;iroponho a demonstrai-o, soccorrendo-me, 
para isso, · dos fartos supsidíos, que nos fornecem às polemícas da 
imprensa, os artigos de doutrina e os debates parlamentares, a que o 
:assumpto tem a:zado largas ern;;anchas. 

Antes de tudo, Sr. Presidente, o que é, em que consiste ,_ qual o 
;mecanismo da Caixa de Conversão? 

Responda"'º o proprio ar,t. I.0 do projecto em discussão : 
cc Art. t.o - E' instituída uma Caixa de Conversão, especialmente 

·destinada a recêber moedas d~ ouro de curso legal e as que constam 
·do art. 5.º desta lei, entregando em troca bilhetes ao portador repre-
·sentativos de valor igual ao 1 as moedas de ouro recebidas, e fixado 
este valor em 15 dinheiros este;rlinos por mil réis. 

§ 1.0 Os bilhetes assim en,1ittidos terão curso legal e serão resga-
tados e pagos a quem os aprf!sentar e entregar, para serem trocados 
:por moeda de ouro, na mesma Caixa de Conversão. » 

Como se vê, é simplícíssin.10 o apparelho, proposto nesses ·textos, 
para fixador do valor da nossa moeda. 

Como, porém, poderão se;r contidas ou ·frustradas as manobras 
fraudulentas daquelles que, p11ejudicando a fortuna publica e parti-
cular, fazem em larga escala, a especulação sobre os cambios? 

Para obstar a alta, Sr. Pr~sidente, o proprio organismo da Caixa 
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;' d~ Conversão, que se propõe a trocar o ouro por uma certa e determ!· 

fü\da cotação em papel, garante perfeitamente esse resultad9. 
E, aliás, quanto a este ponto, é me grato recordar á Camara que 

a maioria dos proprios impugnadores do projecto está de accôrdo em 
reconhecer a sua efficacia, para coriter a alta cambial. 
· Realmente, parece-me evidente, parece-me claro e intuitivo que 1 

nenhum possuidor de uma libra esterlina deixará de apresental-a á 
Caixa de Conversão, .que lhe off,erece sempre 16$ por essa moeda, para 
ir trocal-a em qualquer outr,o estabelecimento bancaria, que, pela mesma 
.moeda, dar-lhe-hia menor quantidade de papel. .. 

O SR. SERZEDELLo CoRREA. - C~m a condição da nota t ,er valor 
acquisitivo, não pedendo Ber recusada por nenhuma instituição do paiz. 

O SR. PAULA RAMOS. - Basta que tenha curso legal. 
O SR. SERZEDELLO CoRREA. - Si a nota tiver valor acquisitivo 

e não puder ser i;ecusada em parte alguma, dá-se de facto a quebra do 
padrão . · 

Os SRs . DAVID CAMPISTA, BARBOSA LIMA E OUTROS SRs. DEPUTADOS 
dão apartes. 

O SR. ALTINO ARANTES. - Si avancei à esta proposição, si affirmei 
que o projecto tinha força para obstar a alta cambial, fil-o baseado tam· 
bem na autoridade, que reconheço e deante da qual me curvo, dos signa-
tarios dos votos vencidos, os Srs. Serzedello Corrêa e Paula Ramos. 

O SR. SERZEDELLO CoRREA. - Si o curso legal tiver e,ssa extensão 
e significação, é a quebra do padrão; quebra provisoria. si assim o qui-
zerem, mas em todo o caso é quebra do padrão. 

O SR. ALTINO ARANTES. - Mas, Sr. Presidente, si são positiva-
mente estes os eff~itos do projecto em relação á alta cambial, quaes 
serão elles em relação á baixa? 

Quanto a este ponto, Sr. Presidente, reproduzindo as palavras do 
illustrado relator do projecto, Sr. David Campista, um dos mais pere-
grinos t alentos e urna das mais preclaras .glorias desta Casa (apoiados 
geraes }, direi tão sómente que a baixa · continuará a ser contida pelo 
conjuncto de medidas, estatuido na lei sob n . 581, de 20 de julho de 1899. 

Lei esta, Sr. Presídente, que (é preciso não esquecel-o) o projecto 
não modifica e nem deroga, que continúa em pleno vigor e que asse-
gura a constituição lenta, é certo, mas gradual e progressiva, dos fundos 
necessarios para operar, em futuro mais ou menos proximo , o resgate 
total do nosso papel . inconvertível. 

Dir-se-ha talvez, Sr. Presidente, que a Caixa de Conversão, aug-
mentando virtualmente a circulação, concorrerá como um facto r novo · 
de baixa, em detrimento de papel-moeda existente em circulação. Mas 
a este argumento contestarei que a moeda papel, emittida pela Caixa 
de Conversão, não poderá jámais produzir aquelle resultado, porque 
será uma moeda estavel, sadia, perfeitamente válida e, ~ois, incapaz 
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de introduzir um elemento perturbador ou enf erm:iço na circulaçãa. 
normal e -physiofogica das nossas riquezas. 

Os SRs. PAULA RAMOS, BARBOSA LIMA., GALEÃO CARVAL1:fAL E 
OUTRO_S 'SRs. DEPUTADOS dão apartes . . 

O SR. ALTINO .ARANTES. - Demais, Sr., Presidente, não vejr0 mo-
tivo para que se · receie a baixa do papel-moeda, acfaialrnente em cir·· 
eulação, ·quando, ha cerca de dous .a:u.nos, elle •mantem uma cotação. 
mais ou menos flrm1e de 15 dinheiros . 

E si factores estranhos, alheios ás nossas for.ças e aos rrossos recursos: 
economicos habil , discreta e (porque não dizel-o?) patrioticamente 
postos em jogo, concorrerem para a manutenção dessa taxa, porven-
lura fictícia e artificial; não seria, por certo, a Caixa de Conversão, 
que viria impedir ou cercear a acção benefica desses factores, sempre 
ql!le a reclamassem os grandes e m0memtosos interesses nadónaes .. 
("4.parlesj 

Na Argentina, Sr. Presidente, foi decisiva a acção da Caixa de 
Conversão sobre as especulações cambia.es. 

O SR. PAULA RAMOS. - E' cousa inteiramente differente a Caixa: 
de Conversão do projecto, da da Argentina. 

O SR. ALTINO ARANTES. - Responderei ·em seguida a V. Ex. 
O SR. PAULA RAMOS. - 1 Hei de demonstrar a V. Ex. que as duas; 

caixas são inteiramente dive11sas . · 
Lá se fixa o valor da mO\Jda circulante e aqui :µão se fixa .' 
O SR. DAVID CAMP'l1STA. - Está virtualmente fixado. 
OBR. ALTINo-ARANTES. - Que foi decisiv<0 0 papel rla caixa d.e con-· 

yers·ão sobre as especulações cQ.mbiaes, na· Republica Argentina, attesta-o· 
o testemunho do Sr. Toledo , na sua obra Consolida·c~on lJ conversion 
simultanea de la moneda de r:ur110 legal:<< A lei actual (trata da lei n. 3.871 ). 
arraigou na Republica dol:ls pdncipios : o da '!midade de preço para 
sua liFlOeda e o da efficacia .d.~ pcçã@ official, corta:m.do com a .especulação, 
que se su.stentava sobre a mqed.a, como o recl!lrse> de um ·gremio livre, 
que nos impunha, como si fôra, soberano, o vafor de nossas cousas, cll)mi-
nando todo 0 campo. finanoeirp. » 

Confirmam-no, mais positivamente .aiJlld.a, com a elo.quencia irre-
torquivel dos numeros, Martinez e Lewando\vski, no seu -conhecido 
livro L'Ar.geniine .au xxe siecle; 

« As operações sobre valores metallico.s, realizadas na Bolsa de 
·Buenos Aires em 1899 (antes da lei), repre[3entav;;im 549.083.583 pias-· 
tras ouro, ou 1.234.579.370 piastn1s papel; emquanto que, ·em 1903. 
(estando a lei em vigor) ellas se .r.eduziram a 9.969:912 piastras ouro, 
ou sómente 22.66.2 .. 922 piasttas papel, e afinal des-appareceram .em 1904. 1> 

DoJilde concluem elles : << Esta lei matou ·G agio que, antes de sua pro-
'Illl.uilgaçãp, havia fomado pr.opprções escandalosas e c@n.tribuia, por via: 
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de conseq;uencia, para alastrar por todo o paiz a paixão do j-.0go, ver-
dadeiro cancro a corroer o joven organismo da socied.ade argentina. » 

Objecta-se, p0rém, no luminoso v.oto vencido subser\p.to pelo intel-
ligentíssimo Deputado por .Santá Catharina, o Sr. Paula ,Ram0;s, que a 
caixa de conversão, na Argentina, não é comparavel áquella q.1;1e inten-. 
taro.os estahelec·er entre n0s. 

O SR. PAULA RAMOS.--:- Basta ver as duas leis .' 
O Sa. ALTINO ARANTES. - Dé facto : a lei argentina, sob .n. 3.871, 

de 4 de novembro de 189.9, Gbede.ce a tres propositofl, é, po'r isto mesmo, 
adopta tres ordens de providencias. · 

No seu primeiro artigo, ella .decreta cc .a conversão d.e ·[;oda a -emiss'ã<i> , ; 
fiduciaria actual d.e bjlhetes de curso legal em moe.cila nacional d·e .ouro, 
ao cambio de um peso moeda nadonal do curso leg.al .por 44 celiltavos 
de pesos moeda nacional ou.ro sellado. » Nos -ar.,ts. 3.0 a 6 .. 0 estabe1ece 
o fundo de conversão, díscr:irninand,.o-Jhe as nec·essarias dotações; e, 
finalmente, nos _arts. 7. 0 a 9. 0 insititue a Caixa de Conversão -e regula ~o 
seu funccionamen°to . 

Mas, é' sabido., Sr. P11esi0d.en.te, qu·e a primeira, disposi·ção desta lei, 
.isto é, aquella em que se ,promette a co.nversão de toda a moeda fidu-
ciaria ·ao cambio prefixado, ainda nã@ foi cumprida .. Foram, sim, p.ost<i,s 
,em execução as duas ultimas partes da lei; de sorte que só a ellas. é que 
se pód.e attribuir o arrefecimento das especulações, a cessa.ção das · v.exa-
torias explorações que ·Se exerciam sob11e .o agio. 

Ora, Sr. Presidente, o fmado de garantiçi., ,que foz objeçto da ,segunda 
parte da lei argentina, tem entr.e nós l!lID im;;tituto pe,rfeitamente similar, 
qual seja o de que cogita a citada lei n : 5_81, de 1.899. E, no tocante á 
Caixa de Conversão propriamente, · quanto aos seus fins, quanto ás suas 
norma,s, quanto ao seu mecanismo, - ella em tudo se assemelha .ao 
apparelho que, sob a mesma denominação e par?- os mesmos effeitos., • . 
trata o projecto de estabelecer entre nós. 

E, si na Republica Ar,gentina a existencia de um fuado de garantia 
e de uma caixa de conversão produziu a morte do agio, da jogatina 
cambial, é claro que as mesmçi.s causas, p'ostas em acção entre nós, _hã(} 
de forçosamente produzir os mesmos benefico.s resultados . 

. Mas si, como acabamos de. ver, são positivamente lisonjeiros os. 
effeitos da caixa de conversão sob.re .às especulações de bolsa, quaes · 
serão esses mesmos efieitos em rela~ão á balança internacional dos v:a-
~™? . 

E' o que passo a examinar. 
Do B:razil., .Sr. Pres~dente, poder-se~hia dizer, com a'Ce:rto, aquillo 

que, de sua patria, .disse um escriptor contemporaneO': 
cc Somos naturalmente ricos, mas economicamente pobres . » De· 

facto , não nos faltam variadas, opulentas cqndições de prosperidade 
e de P,rogresso; mas -estas c:ondições naturaes, sem a fecundação do tra-
balho, sem as exploraçõ.es da industria, são valores inertes, hibernados. 

/ 
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e improductivos. Precisamos movimental-os, actival-os, communicar· 
lhes a vida que lhes falta. 

Para' isto, Sr. Presidente, precisamos do braço do colono, que é o 
trabalho, . e do capital estrangeiro, que cria a industria e estimula o 
commercio. 

Mas o colono quer o salario fixo, determinado, estavel; do mesmo 
modo que o capital quer a renda segura, certa e permanente. 

Ora, sem a estabilização da nossa moeda, será impossível satisfazer 
a tão justas ·exigencias. 

Com effeito, dada a instabilidade capricl;iosa da _nossa moeda, 
torna-se incerto e precario o salario do colono, porque, com a mesma 
quantidade de 'papel, hoje elle terá duas libras, amanhã terá tres, como 
em seguida poderá ficar reduzido a meia libra apenas ... 

Esta insegurança afugenta a immigração espontanea e obriga os 
Estados, ciosos do povoamento do seu sólo e do desenvolvimento das 
suas producções e riquezas, a subvencionarem a immigração, com avul-
tadas e extraordinarias despezas para os seus erarios. 

Por outro lado, é sabido que os paizes ne>vos, como o nosso, cm 
pleno desdobramento de suas forças economicas, não dispõem de grandes 
fortunas e de importantes capitaes accumulados, e devem, por isso , ir 
buscai-os alhures, exoticos e alienígenas. 

Ora, na expressiva phrase de Terry, «nada mais medroso do que o 
dinheiro ». Elle foge, nla verdade, das especulações aventurosas, dos 
negocios arrisca.dos e de exito problematico; e, por essa razão, não se 
atreve a emigrar para a nosso paiz, onde as bruscas e violentas oscilla-
ções do · cambio . poderiam annullar:, de um momento para outro, os 
pingues resultados das operações porventura realizadas .. 

Garantida, porém, a estabilidade. da nossa moeda, a corrente immi-
gratoria de braços e de capitaes dirigir-se-ha para nós, afim de fecundar 
as nossas riquezas e impulsionar o desenvolvimento das nossas industrias. 

Operar-se-ha, então1 uma transformação salutar em nossa orga-
nização economica; desenvolver-se-ha a nossa producção, augmen-
tará a nossa e:içportação, decrescerá, proporcionalmente, a nossa impor-
tação, e entraremos, assim, francamente, no regimen do superavit ou, 
pelo menos, do equilibri<> dos valores internacionaes. 

Foi o que se deu (desculpem os nobres Deputados o eterno estri-
bilho), foi o que se deu pa Republica Argentina, onde, graças á acção 
efficaz da lei n. 3.871, vimos os saldos orç·amentarios accusarem os 
seguintes ass0mbrosos resultados : 

1900 ... · .... . .............. . 41.115.000 piastras. 
1901 ...................... . 53.756.000 )) 

1902 ................ . .... . . 76.447 .000 )) 

1903 .... . . . ............... . 87.777.000 )) 

1904 ... ·, ....... 1 ••••••••••• 76.851.000 )) 

1905 ........... 1 ••••••••••• 117 .000.000 )) 
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(L'Argenline au XXe siecle, pags. 186 e 188). 
A logíca dos numeros não tolera duvidas e nem admitte commen-

tarios ... 
Revida-se, , porém., que o argumento ·não procede, porque a exe-' 

cução do plano da valorização da moeda e da Caixa da Conversão não 
foi possível ímmediatamente, e sim tres annos depois, quando já havia 
crescido o volume da exportação. · 

A objecção, al~ás, já fôra prevista pelo S)r. Almeida Nogueira, ilh1stre 
Senador e um dos mais provectos lentes da Faculdade de Direito de 
S. Paulo; e S. Ex., na minha opinião, refutou-a cabalmente, com as 
seguintes expressões, que peço venia para repr<;>duzir : 

• (1 Sim; reconhecemos o valor dessa objecção. Não a consideramos 
porém, peremptoria, porque a observação é imperfeita; pois muitos 
são os phenomenos economicos que concorrem para aquelle resultado. 
Taes phenomenos foram simultaneamente causa e effeito, e são, .por 
assim dizer, de natureza reflexa, o que é muito commum nos pheno-
menos economicos. 

Expliquemo-nos mais claramente. 
E' crença nossa que a decretação da .lei fixando o cambio, como 

compromisso solemne da nação argenti.na, ,tenha determinado a ímmi-
gração de capitaes estrangeiros para aquelle paiz; o que, por sua vez, 
veiu concorrer para o desenvolvimento da producção. 

Sobrevindo esse augmento na producção nacional, teve o Estado 
recursos para fazer eílectivas as disposições . da lei de conversão da 
moeda e fixação cambial. 

Assim, a lei, mesmo antes da sua execução, começou a produzir 
efleitos, que lhe facilitaram o complemento ·do plano decretado. 

Mas, si se quer contestar que o plano da lei tenha influenciado 
· para esse resultado, imaginemos por um momento a inexfstencia della • 

. Em taes condições, seria natural que affiuissem a tentar aventura 
na visinha Republica os capitaes estrangeiros, que vieram ,fomentar 
a sua producção? Não seria natural. 

Si nos ~esponderem pela affirmativa, perguntaremos, então -
por que não se deu esse facto anteriormente? 

Dir-nos-hão ainda : só tres annos ·depois é que se começaram a 
sentir os effeitos de taes medidas; o ouro immigrou pelo augmento 
natural da producção. 

Sim; as producções industrial e agrícola não brotam de subito, 
como Minerva da cabeça de Jupiter, nem mesmo em um anno ou em "" 
dous; é preciso que se organizem as emprezas, que ellas funccionem 
e prosperem, para que avultem os resultados da preducção nacional. 

Podemos, portanto, -dizer que não procede a objecção e que si é 
verdade que o augmento da producção tornou exequível a lei, tambem 
é incontestavel que foi a decretação daquella lei que determinou o 

·augmento de producção. )> • 

Ainda encarado sob este . aspecto o problema, será util recordar 

1 " 
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que não são de desprezar-se, ant·es devem rperecer a mars aturada 
att ençã:o, as v"al.'1osas op"iniões daquelles, á frente dos qua€s peç@ li-
cença para destacar o prestigioso e distincto Deputado por Minas, 
Sr. Francisco Bernardino, que entendem que 0 meio circulante actual, 
orçado em 670.000:000$, é insufficiente para as necessidades das nossas 
transacções . 

De facto, distribuída esta somma pela po1pulação do Btazil, com-
putada em 20 milhões de a-lmas, tocaria a quota de 33$500 a cada habi-
tante. 

E'. certo, entretanto, que ·paízes muito mais prosperos do qu·e o 
nosso, dotados de vias de communicação rapidas e abundantes, ser-
vidos p0r estabelecimentos· de credito de primeira ordem, taes como 
a França, es Estados . Unidos, a Inglaterra e a Allernanha, manteem 
uma circl!llação monetarí•a que, em moeda brazíleira e em méd~a geral, 
garante a ca~i'a habitante 109$000. 

O SR. BARBOSA LIMA. - A intensidade da vida economica, nesses 
paizes, é igual á nossa? 

O SR. SERZEDELLO CoRREA. - Apoiado: A . comparação é peri-
gosíssima. 

o. SR. ALTINO ARANTES. - Si tivermos em vista esta enorme diffo-
r~nça, por um !~do, e _si, por o•i::tt·o. lado, considerarmos ql!l.e as exigen-
cras do numerar10 estao, na razao mversa do progresso e do adeanta-
mento de um paiz, seremos naturalmente leva@gs a reconhecer a insuf-
f.leiencia do nosso meio çí.rculante actual. 

Pois bem; veda-da como se· acha, pel0 art. 5·.0 ·da Ciitada lei n. 581, 
a faculdad·e paira novas erni-ssões; a Caixa de Conversão, além da sua 
ft!E.eção primi:mlial de reiguladora da · Jíl.Ossa moetlar, viría preencher mais 
essa : a de erníttiir tanto 1íl.mnerarío qmanto se fizess·e p-reciso· para incre-
mentar os tlive11sos :ramos da nossa activídade econO>Flil!iea, sem quebra 
dos nossos compromissqs internacíonaes, sem , ví.0façã0 daquelle pre, 
ceíto prohibíüvo e sem os perigos. da inflação <d.0 papelismo. 

O SR. SERZEDELLO GoRRÊA. - No emtanto V. Ex. sabe que o alto 
preço na Republica Argentina é cousa que está assustando. 

O SR. ALTINO ARANrrEs. - Surgem agora, Sr. Presidente, as obj-e-
cções que, a este propo:sito, formu1ol'.l ante-hontem o· Sr. Wenceslau 

- Escobar. 
A pTirr:ieira dellas, aliás levantada, em fórma dubítatíva· ap·enas,1 pelo 

vo:lto em sepa-rado· do Sr, -Pa·tlFa- Ram0s•, refere~se ao direit<'l e:x;dus-ivo 
file emí•ssão de vales oum, conferido· ao Banc<'l' do Bra:iii para pagamento 
nas alfandegas. 

A duvíclla não proce~le, porém, porque, a meu vê'r, o privilegio do 
banco permanece integro e inconcusso. Não se póde, aa verdade, em 
bom díreite, confundi'!' c~eques ouro com a nota conversível. 
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o SR. p AULA RAMOS. - o voto em separ~do na0 co.nfimde· o cheque 
ouro com as notas conversiveil>'. 

O SR. ALTINO ARANTES. - ·Quando me reteria V. Ex., dísse 1C:pire 
havia levantad© a questão em, fd>rma dubitativa , A obj:ecçã:o foi ·expli-
ó ta: e clar:ani.ente :tionoonilada .pelo ·Sn. Wen:ees.1au Eseobar. · 

O SR. WENCESLAU EscOBAR. __:. Dá um aparte. 
O SR. ALTINO ARANTES. - E' assim que, dotado_s embora de efffieitos 

praticamente identicos, a doutrina. conhece e acc13ntua differenças bem 
características entre aquelle e esta, quer quanto á sua natureza, .quer 
qua1'lto á sua modalidade. 

E' assim que o cheque. importa 111a affirmação expli.e.ita e ca,tegorica 
de que um determinado deposito efftectivo de ouro em es.peci ei se . . fez 
em dado banco : é um titulo de credito, portanto; ao passo · que o bilhete 
conversível affirma simplesme nte que a sornma por elle enunciada será 
paga á primeira requisição : é -um titulo de debito, portanto. 

o primeiro dá logar a retaçoespessoaés-;-Cõntinuas, entre o seu po.r-
tador e o banco respectivo; o seg:undo circula entre innumeros indi-
viduos, a quem o banco nem siquer conhece. 

Por mais , sub.tis que pareçam estas distincções, a doutrina, as con-
sagra e proclama, e dellas dão noticia os ·. economistas mais notaveis, 
e nomeadamente Ciccone. e Supino. 

Nada obsta., pois, a que o Banco do Brazil continu.e a exercer, so-
zinho e .sem conc.urrentes, a attribuição de· emittir cheques-ouro;, títulos 
dessa natureza não os emittirá jamais a Caixa d'e Conversão, cujas notas 
p.oderiam, entretanto, ser _recebidas nas repartições aduaneiras, pelo 
mesmo principio e pelas .mesmas razões, por que o seriam as moedas 
de ouro e prata, ás quaes asseg_uram as leis vigentes curso legal. 

A segunda objecção do. Sr. Escobar, e essa incontestavelmente 
mais séria, affirma que, subindo o cambio, o Governo terá grandes' di.f.lie-
renças prej.udicia.es,. com a recepção dos títulos da Caixa, na taxa de 
15 dinheiros. · 

O facto é incontestavel.. 
Calculou ultimamente o Jornal do· Commercio em 7 .500.000 libras 

o serviç0 annual de juros e amortização das . dividas federaes . e dos 
Estados. 

· Esta somma, ao cambio de 16 3 /4 (média act.ual) é equivalente 
a 107.460:000$000. 

Fixado, porém, o cambio a 15 pence, como determina o projecto, 
seriam precisos 120.000:DOO$ para a compra das 7.500.000 libras. Iia-
vería , portanto, uma differença contra o Governo de 12.540:000$000 . . 

Encaremos, porém, a questão sob um outro aspecto. ' 
Segundo o ultimo relatorio do Ministerio da Fazenda, o valor dos 

nossos productos exportados em 1901 foi de 361.607:243$, ~m our_o, ao 
cambio de 27, ou 862.137:193$, em moeda papel, ao cambio méd10 do 
anno de 11 11/32. 

• j 
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Em 1905, o valor dos productos exportados elevou-se a 396.826.514$, 
ouro, ao cambio de 27; ou apenas 684.833.915$, moeda papel, -ao cam-
bio medio do anno 15 5 /8. 

Quer isto dizer que, não obstante o augmento da nossa exportação, 
no período de 1901 a 1905, recebemos neste ultimo anno 176.000.000$ 
menos que naquelle. 

Parece, portanto, que si o cambio alto convem ao governo, não 
é nada proveitoso ás classes productoras do paiz. 

O SR. BARBOSA LIMA. - A' producção nacional convem o cambio 
baixo? 

\ . 
O SR. ALTINO ARANTES. - No desenvolvimento, que estou dando 

ás minhas proposições, encontra-se a resposta a V. Ex. 
Ora, no embate desses dous interesses que se chocam e que se con-

tradizem, qual a corrente que deverá predominar? 
E' claro, Sr. Presidente, que deverão prev:;ilecer os interesses e 

as conveniencias da producção nacional, já porque são elles mais avul-
_' tados , já porque são as classes productoras as que mais valiosamente 
concorrem para as receitas do Estado. 

A este ponderoso argumento, accresce um outro, de subida rele-
vancia; que, data venia, .tomo de emprestimo ao voto em separado do 
provecto financista e erudicto Deputado, Sr. Serzedello Corrêa : 

cc Aos prejuízos, qu~ decorrerem pela imposição da taxa de 15, para 
todos que teem pagamqntos a fazer no exterior, para o commercio que 
tem de pagar o que illl/portou. e tem de dar o imposto em ouro, para 
todos os que teem de 'transferir os lucros da sua actividade, para os 
que teem de r~ceber os juros de capitaes aqui empregados, para o pro-
prio Govern.o, nas remessas que tiver de fazer, fóra dos recursos que 
lhe proporcione o imposto em ouro; ha de alguma sorte uma larga com-
pensação nos beneficios que colherá o paiz no ouro, que procurar ll 
caixa e que, urna vez ca:nvertido em bilhetes que ·circulem como moeda, 

' representarão, no empr~go que irão ter, capitaes que vão fecundar a 
nossa actividade e dar expansão á nossa producção. » 

be pleno accôrdo, Sr. Presidente, com o Sr. Paula Ramos, ao menos 
quanto a este ponto, coi:tsidero que o meio mais seguro e expedito, para 
acabarmos de vez com o agio e com as fluctuações cambiaes, seria a 
abolição radical do cu11so forçado, .a conversão immediata ' do papel 
moeda. ' · 

'e< A lei e a fatalidade da moedá inconversível - dil-o o Sr. De La 
Plaza, na sua . notavel conferencia sobre a Valorizacióli de la moneda 
de curso legal - é a osçillação, a inseguridade, a fluctuação; sem isso, 
não seria moeda inconv1ertivel. De modo que a solução está circums-
cripta fatalmente a esta alternativa : converter ou supportar os incon-
venientes da inconversãp. » · 

Convertamos, porta~1to. -
Para alcançar máis rapida e menos dispendiosamente esse desi-

\ 
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deralum, confesso-o, Sr. Presidente, com a franqueza de que faço timbre 
em todos os meus actes, confesso-o corri a lealdade que ó Deput,ado 
deve á Nação, não hesitaria em votar desde já pela quebra im'med~ata 
e definitiva do nosso padrão monetario. · 

N~o tenho o preyonceito, não alimento 
1
a supers~ição do cambio 

d 27 } ' 1 ao par e . . . · ' . . · 1 
Muito pelo contrario : esclarecido pelas lições dos grandes econo-

mistas; guiado pelos ensinamentos da experiencia, penso que, na phase · 
economicamente embryonaria que atravessamos, só vantagens, mul-· 
tiplas e inca:lculaveis, poderíamos colher de uma cotação cambial baíxa, 
inferior mesmo áquella que o projecto preceniza e consagra. 

E' que eu pertenço, Sr . . Presidente, á numerosa · escola daque1les 
que acreditam na realidade evidente e quasi palpavel , do celebre_. pos-

''\ 

tulado de Adolpho Wagner: , . , t 
« O cambio bãixo actúa como um imposto sobre ,a iinportaÇão' •e } . .. 1 

como um premio em beneficio da exportação. » 
E ag<;>ra, precisamente, Sr. P.residente, quando, no propriq seio do 

Congresso, uma forte corrente de opiniões se accentha ·e se 'avolúma, 
no sentido de · adoptarem-se entre nós tarifas francamente proteccioL 
nistas, viria de molde recordar a profunda v~rdade, ,que s'e erp.nci?-
por este bem conhecido conceito : << o cambio, bàixo equivale a todo um 
systema proteccionista, sem o odioso da int,ervenção · offl.cilO\l, que pro-
voca irritações e autoriza rep~esalias.,. » . · · 

Por outroii lado, não me ass~stam os convicios, nem a grita indi-
gnada da<i{uelles que, á mingu~ de melhores argumentos, .qualificam 
de deshonrosa e de immoral a operação, que porventura se fizesse, ten-
dente a quebrar o DOS)>O imagiriario padrão monetario. 

Não se deshonr<f o dev.edor que paga ao seu ·credor aquillo que .delle 
effectivamente recebeu, nos estrictos termos de sua ebrigação - valor . 
recebido. 

Não se deshonra o devedor" que resgata seu titulo , pelo preço 
1 

C<!l~
rent~, que o seu dono e o cons~nso geral lhe attribuem, nas transà51ções , 
diuturnas e publicas da praga... · ' , 

Não me consta que ten,ham sido ' accusados de improbidade' d go- 1 
vemo da Austria, que reduziu 16 % no valor nominal da sua ' moeda,, ·· :., 
o da Russia, que reduziu 33 %, 0 do Japão ,, que reduziu 50' % ... 

O S.R. PAULA RAMOS. - Foram todos accusados. 

O SR. ALTÍNO ARANTES - ... e o do MexicQ, que agora mesmo, 
em 1904, acaba de fazer igual reducção, 'sob a clarividente inspiração 
do Minist110 Limantour. 

Não foram tampouco deshonestos os grandes ·estadistas do Imperio, 
que realizaram as reformas monetarias de '1833 .e de 1846, ambas , c,om 
quebra do padrão; assim colmo não é deshonesto -..,.. antes, todos nós 
f9lgamos em reconhecer e pr~clamar a~tamente moralizado, p~triotico 
e benemerito - o governo actual. que, entretanto, segundo rezam as 
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gaz~tas, teU: r~sgatado ao .cambio do dia, 16 .7/8, os títulos cl.a, emiss.ão 
de 1827, c0rrespo:m<llreBtes a uma taxa q.1J1e r.epnesenta o quadruplo da-
quella, l!}'l!lée ago.ra lhes servfo de ·preç@. 

Acode, pois, expontanea e 1qMasi. i~tinctiYa, .a pergunta do 
Sr. \Ti·eira S@uto : 

<< Haverá uma moralidade para a apoiice e outr.a para o curso .for-
~~?» , 

Por to.<d1©.s ·estes .lil!l:Oti°vos, Sr. President'e, .eu rn:e inserev© franca-
mente :entre 10s partida.rios ·cl:a rq.uebra do p-adrão -monetari©. Nã:o quer 
isto miÍzer Ki{rl!l<e ett atliilílilente a pretençã10., corri .certeza ridícula ·e irrís0ria., 
de querer sobrepôr a minha desautorizada ·o:pinião ao !11'lninos0 1Jarecer 
su•lí>scripito p.ela mai@ria :d.a Commissão de Finanças, a qual se compõe, 
em Sil!la 1.maaimídade, ·de tailentos de .eleição <e de competencias reco• 
nhecidamente provadas em materia financeira. 

_ Voto jp!elo ipr0jeeto taJ qual está form'wl:ado, e faço-o ·com •C@nvicção 
e enthusiasmo, porque ve~o 1llehle o pdmeiro passo, firme e decisivo, para 
a conversão -ef[ectiva .do nl()ss@ papel-moeda. Ma:s por isso mesmo que 
essa 1crmversão ·exige recl!l>r:sos exbraordin:ani10.s., dre :que não. disp.o.m.(i)s , e 
supp·õ:e a existel!l:cia ,file imi[il.Ortante e valirosissim@ · e:ncaixe Jillletallic0., 
q1rn não .se iiElil!prov:i:za de um ffilil.OmeIE1.to para outro, adverte a'Certada-. 
mente Ete0cle LorírJ..i que a .ailii:oli1ção do papel-moeda - a ·sua extir-
paçã0 r.adieal ,e completa - necessita de dnus rlll·eriodos : um prepara-
torio e outro de execuJ.ão. · 

A ·primeira dessas ~phasés comprehende a .©bedienrciía á«lJiUellas nor-
mas., a '.<l>.li>seryancia daqµelLas pr.a.ticas, a que o estadJi:sta russo dre Wtitte 
.apropr.iadamente C:.h;amou « a educação da órc.wlaçã<i> metafüca », ou, 
para

1 
servir-me de suas .pr0ipri1as express.ões,, o ·co:ro.juncto das precaMções 

a se empreguem, ·<ilas rneclidas .a se a d optarem, . pail'a qilJl:é :li reforma se 
,eónsumme .sem p.Foduzir o lilil'enor abalo, sem @c,eas·í~naT a rnrais Ei.geíra 
modificação nas condições preexistentes . « Ella não ·deve ter nutro 
efieit0 ,q1;1.e n:ão seja <dar a cada .estimação de valor, a cada propriedade, 
•renda Ol!l .safarão uma \bm:se .firFlíle, estavel, .livre de apprehens@es e 1:!.e 
.temores. Nivelemos por largo tempo os cambios e consolidemos o 1que 
assim ·se formar, de mpneira •que, chegada .a hora da convernào., nin-
guem se torn:e nem m·a\s rico nem mai.s poh.re. »> , 

A estas mesmas cqn4lusões chegrnm. a celebire co1mmissã•o Herschel, 
nomeada pelo governo hritannico para estudar as causas da crise monetaria 
da India e aconselhar f\S reformas necessarias. í ' 

Após s:erios estudi!l.s e conscienciosas · observações., essa commissão 
assentou as bases foil!l:d\:Uilentaes, .w.s elementos cardeaes, sobre que dewe 
repousar todo o plano e:flicaz de conversão, e que Oswaldo Pinero .resume 
assim: 

« Lo Neoessidade :Írfilh1.divel de uma moeda fogitima e de ·valor fixo, 
que ahm .o meraad.o 00.r,m. arniriJas facilidades para cq in:teiJ.·cambio ·dos pro- -
duetos com o exterior, <;: fomente, ao mesmo tem:pID, a ímmigr.ação re radi-
cação do capita.! estran~eiiro em emprezas de l:ar.g0 folego; · 
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2. 0 Necessidade de effectuar a conversão sob o padrão de ouro, ao 
typo do cambio monetario, que traduza a harmonica correlação de todos 
os preços. n 

A Caixa de Gonv.ersã0, S·r. Presidente, tal qirnl está ideada no projecto 
em debate, realiza perfeitàmente, no meu humilde entend·er, estas duas 
condições. Ella assegura a verdade ~ - a estabilidade da nossa moeda· a 
um.a taxa, que mais ou 11'l'l.enos •c<;>rrespon de ás nossas :forças -ec0nomicas 
e ·á qual já se lteem afeiç0ado quasi t0do:s ,os prtJços ·da missa prodU1oçã0 
e do nosso cons'l:l.mo . 

Elila ofierece assim, com<'I lembra o :talen.foso re1ator do parncer -e~ 
<liscussão, « um a:hrigo segqr0 ao •ca'}!lita-1 estrangeir<'I -que nos V:ier p<i:ocu .. 
ra:r »e que - accrescentar-ei eu - pela mais feliz . .e ,engenhosa das combina-
:ções, longe de ·esterilizar-'se n.a insalubr-e estagnação dos ithesçmr©s iq:ué 
a avareza accumuta e gúarda, infütrar-se-ha lflOr fodQs os canaes Gl.a 
rn'>ssa circulaç'ão moaetaria, cono<))rrendo dest'arte, como 0 mais po<!leros@ 
e salutar dos t01ifoos, para -o ilevantamento das nessas energias ecol<l..©mi-
cas desfallecidas, para a rngeneraçã0 do nosso -0rganismo financiú,i:@ :ta!ll 
fundamente combalido pela ·enfermidade minaz e ca<rrosiva dr@ 1curso 
força d(') . . 

Graças -á e:ffieienC-ia a dmiravel desse reme<;fi.0, tenho .a _ con:vfoçã@ 
<le erue, em .fut1:11ro não muito r emot0, nós mesm0s, ou :aqueUes que no~ 
suoeederem neste Teci-nt0, ·podereril0s 0u:V:i1r ré'Jilebidas as gr;atas, ·as ·es•J'l;e-
rançosas palavras, proferid:as, em setembro de ·1905, pe'.l@ Jilresidente •Q1iiD. .. 
tana, deante dos tegisladores da jov.en. e pujante natci@Il.a:J>idade .argentina ': 
·O mecanismo da 'Caixa de Corrver-s'ão, 'hoje indissolu:velmente ligado á 
riqueza exp0rta;vel .<Jo paiz, servirá agora ,de base s<'11l1ida e inabalav:e.l :â 
·conversão de ftlclo que vamos ín.ióa<r . 1 

E' esta tambem, ST. Presidente, -a perspectiva risonha .que se ngs . 
antofüa; é esfa a -éstrada larga e suave, que a ·Gaixa de ~onversão ·ab.re .aos 
nossos passos e que a contraprova irrecusavel dos factos assegura ifral'H~a 
de obstaculos ·e 1-imlila de emboscadas. 

iEnveredem0s p0r ella, sem temo'!' e ·sem desfallecimentos, e iá leg.isla,.. 
tura de 1906-1'9Q\il ca!Derá a assignalada gloria de ter ·efficaz e poô.en@sa~ 
menbe ·O©noorrido para o advento da -circulação metall.ica no Bit:a·zil, !)SS'e 
ideal grandioso, essa 0'bra ·alevantada: e patriotica, Cfl'le ·foi ' @ ·sonho 
torbtlrante do nosso passado,_ que constitue a maior e a m.a<is ·º'PJ'lr.essiwa 
pre0cupação do nosso presente é qu e, p·a.ra o ífoturo !qa.e se a.p.pr.o.xiirna, 
descortina amplos e 'ililnminados 1wrizo:ates, _onde •livremente .se ieixpan-
cl:am, entre os esplendoTes de unia triumphal apo:theose, a .f©<!'tuna da 
Nação, a prosp·eridad·e da Republica e a grandeza de Patr.ia (Muito bem.; 
muito bem. O orador é vivamente cumprimentado por muitos Srs. Deputa-
·dos. Pabmtls no recinto.) 



-132 - ' 

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO 

O Sr. Afionso Costa. - 'sr. Presidente, o projecto, em cuj a 
discussão venho tomar parte, pedindo para isso a ·necessaria venia ao 
honrado e illustre relator c).a Commis~ão de Orçamento, o Sr. David Cam· 
pista, ,é filho do celebre convenio de Taubaté, daquella reunião em que os 
governadores de tres Estados do sul, S. Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
concertaram o plano gigantesco 'da valorização do producto· que mais 
avulta incontestavelmente na balança commercial ·da noss~ exportação, 
ao mesmo tempo que 'procurava combinar os meios n.ecessarios para 
manter, tanto quanto possível, a estabilidade da taxa cambial, evitando 
as fluctuações do nosso meio circulantE;l ou da nossa moeda, que tantas 
perturbações acarretam ao commercio e ao paiz. 

Para a realização desse plano, incontestavelmente louvavel, cogita-
ram elles da .realização do granqe emprestimo de 15 milhões esterlinos e 
d'a creação de uma caixa de conversão, emissora de bilhetes conversíveis 
ao cambio de 12 dinheiros, quebrando-se ' assim o padrão monetario, 
operação\ que, na opinião 1de Macleod, no seu çonhecido livro de economia 
política é denominad.a - fraude injustificavel e ~eio indecfü1te, sob qual-
quer ponto de vista que seja considerada . · 

, O projecto, assim delineado, levantou no seio do paiz um grande 
e justificado clamor; na imprensa e nos círculos em quantas questões 
são estudadas e discutidas, encontrou os maiores impugnadores até que o 
honrado Sr. Presidente qa Republica o fulminou com o anatherria que 
conhecemos, na mensagem com que abriu a sessão do Congresso Nacional 
em maio do corrente anr~o . 

Foi no mais accezo dessa pelej a, no mais acirrado dessa luta que 
entrou em liça o honrado Deputado por Minas, illustre relator da Comis-
são, que, com a habilid1jtde que todos lhe reconhecem, e o talento que 
tanto o distingue, b.ifurcçm a grande questão, separando-a em dous pro-
jectos distinctos; um, cqncordando simplesmente com a approvação do 
convenío celebrado entre os referidos Estados para consecução do einpres-
timo, sem garantia da União e, fi,nalmente, o outro, creando a caixa de 
conversão, cuja discussão, iniciada em sessões passadas, continúa hoje. 

O primeiro projecto, como sabemos, depois de ligeirà discussão na 
Gamara dos Deputados e no Senado, mereceu a sancção do Sr. Presi-
dente da Republica, ,e j~ é lei. ' 

O segundo, porém, Sr. Presidente, vae arrastando-se em discussão 
mais demorada, mesmo porque, si a respeito do primeiro poder-se-hia 
dizer que se tratava de Interesses exclusivos de tres Estados, a respeito 
do segundo não se póde dizer o mesmo, pois estão em jogo os elevados 
interesses de toda a Na~ão. 
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Votei contra o primeiro projecto, porque não concebo nem justifico 
essa intervenção do Governo, esse socialismo do Estado em favor dessa 
ou daq~ella class\l, dessa ou daquella industria, com aband~no de outras, 
dignas da mesma protecção e do mesmo amparo. 

Votei contra o projecto, porque não mé esquecia das palavras de 
Adam Smith, um dos maiores fundadores da economia política, quando 
delimitou o papel do individuo e do Estado, em suas relaÇões consta'nte~ . 

Votei contra o plano de valorização do café, como foi ·estabelecido, 
porque recordei-me dos bellos conceitos · de Macleod, nessa obra a ·que · 
já me referi, condenmando, em absoluto, a ii;i.tervenção do Estado em 
casos semelhantes. 

« Quando a offerta de uma mercadoria é muito abundante, de modo 
que os preços descém do nivl'l remunerado'Í:-, A B:A.IXA nos PREÇOS AYISA 
AOS PRODUCTORES QUE É NECESSARIO DIMINUIR A PRODUCÇÃO, para, que o 
valor dos productos não caia mai;;, evitando-se assim que os objectos pro,-
duzidos affiuam a um logar onde já são demasiados . A fluctuaçã0 do preço 
é exactamente identica, em principio, ·ao apparelho que regula uma .ma-
china a vapor; quando o vapor se precipita em quantidade muito grande~ 
o apparelho adapta-se de modo a destruir a força demasiac).a do vapor,; 
quando a quantidade que se desenvolve é múito pequena, @ apparelho1 
abre as valvulas e ·admitte mais. A fluctuação dos preços actu.a 'do mesmo 
modo; é o gran,de córrectivo fornecido para guardar a unifOrmidade da 
relação entre a offerta e a procura. E' a gra11de1, bussu'la <lo commercio, 
ª ' qual o guia de modo a precaver-se dos males da carestia e dos abarro-
tamentos. AQUELLES ' QUE ATACAM A MARCHA NATURAL DAS COUSAS, 
TENTANDO FIXAR os' PREços, PROCEDEM COMO Loucos, çorho si fos~e 

, po~sivel forçar o apparelho a que no13 referimos a mover-se com v~loq i
dade uniforme. » (Macleod. -- Elementos de Economia Política, 271.) 

Votei contra o projecto de vaforização de café, · Sr~ . Presidente, porque, 
entendi que se devia dar ouvidos ás palavras de. Alfredo Jondaw l'ançadas 
em sua grande obra de Économia política, quando distinguiu o papel: do 
individuo e do Estado, na sociedade, resumindo toda a sua doutrina• 
nest a ' bellissima synthese, que corre mundo - O Estado é mero producfor 
de segurança. · ' 

« O Estado tem p@r funcção propria manter a. ordem, assegurar a 
todos os .cidadãos a segurança, liberdade, independencia; e é .para isso que 
vivem os homens em sociedade. O Estado não é o fim, é o meio. 

Não é licita a intervenção do Estado .na ordem economica. Não póde 
ser nem agricultor, nem manufactureiro, commerciante, nem agente de 
t ransporte. Tudo isso é do domínio da actividade privada. Não é com as , 
forças collectivas da sociedade representadas pelo Estado que se conta para 
fornecer o mercado . 

E' ,'. muito ao contrario, Ó Estado que espera da actividade economica 
dos indivíduos obter a maior parte das cousas reclamadas pelos diversos 
serviços e necessidades publicas - a ardem economica não pede ao 
Estado product6s, mas serviços - que são manter a ordem, a paz, a ~egu 

'1 
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rança e a justiça nas relações d0s home:LJ.s, o que tudo se resume· nesta fór-
mulai - O Estado é produclor de segurança. »' 
. Votei eontra o proj·ecfo, porque me 1e'l'llliwe~ tambem <d0s COlll!selh0rs 

do illustre Dr. Joaquim Murtirrho naquelle celebre relat0L"io que o sagrou 
estadista,. aondemnando, em absoluto, a transacção de que, naiquelle 
temp0· ~á. se fallava,_ sob fórmas diflierentes. 

Di:úat S. Ex. : 
«' Quando se manifesta uma crise no· traba.Iho, é d.ever do Estado 

afa:star tod,as as causas com que elle tenha contribuido para aq.uelle mal; 
mas seria: Gontra os principios de justiça proteger os ineptos, os impru-
dentes, os viciosos, com sacrificio daquelles que luctam, que se esforça•m 
e q.ueo vencem com elemelil.tos proprios da energia. i.n.dividuaL 

A fórma mais aguda que tomou ultimamente a crise de 1av0ura 
foi, sem c111rvi.da., a0mo se sabe.,. a baixa forte que so:ffreu o' pTeço do café. 

Sem fallar nas especulações commerciaes que podem alterar momen-
taneamente: os, pre<j;OS" deste importante wroducto, cousas mais notaveis e 
ma.is graves estão actua:ndo no sentid0 cie produzir aquelle resultad.O". 

o desenvolvimento, cacilra vez maris extens.<'>, que te'lil'.iE tid0' em nosso 
p.aiz a: cultura do café, s.em que se manifeste desenvolvimento correspon-
de:LJ.te: rr@' c<imsumo· desse proclucto, alterou profundamente ais relações 
antigas da 0ffe11ta e da procurá em favor do primeiro desses dous elementos 
e a baixa do preço foi a co/nsequeneia natural e· inevitavel. 
, Nestas. condiçõer4, nerihuma· acção podia ter o Estado rsobre mauifes-
iação da cris·e agrícola; n~nhum pnder humano póde alterar as. leis natu-
raes,. e toda a tentativa qtfe se , fizesse nesse sentido só serviria para tomar 
a situação mais. angustio~a. _ 

A unrca solução do problema em taes casos é, sublil'lletterrdo-se a essas 
leis, proc.eder de accôrdo i::om ellas. 

· Restringir a cultura do café ao·s pontos 'fiais procluctivos, procurando 
eutras cl!llturas dentFe tap.tas que podemos explorar com grandes . vanta-
gens. 

O proprio· interesse ~ndividual, sem acção· do proteccionismo, . para 
o qual j·á rnaitoso appellam, ha d:e resolver oJ problema nesse sentido. >> 

Votei ainda contra o projecto, por uma razão poderosa : p©•rque me 
lembrei do· cefobre- paree~:r do honrado Deputado paulista, o Sr. Galeão 
. Ga.i:va1hal éo:r:rtr,a; pTO.po~ta rden-ciea apresentada nesta Gamara pelo 
Sr. Dr. Galil<ilido Rodrigues, que hoj.e, ín:folizme.nte> não faz parte daquella 
ba11il:Gada-.. 

. Assim S'e pronundav~l o nobl'e Depu.ta:d@ po• S. Paulo em seu parecer: 
« Tenho· sustentado ba muitos annos que o GOV'erno nã:o deve intervir 

nesse ass.ampi'a, e a eltiv~~ção rec·ente dos pr,eços d.o caJl.é €stá provançlo 
de um modo inilludivel qqe muito se póde conseguir naS' relações commerc 
ciaeS'ínternaciortaes, sem ~t intervenção governamental, qwe, quasi sempre, 
é perturbadora dos mais sagrados. interesses em jogo. 

A crise que a~gans. an,nos at@rmenta a laY©'l!l.ra do café não será resol-
vida pelas medida~ de e;iccepção que f9rem tomadas em S'eu beneficio. 
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Estão <'JS interessados de accôrdG em qm.e. a baixa dos preços é a resul-
tante de i,i.ma sl!l.perprod•i,i.cção, em coimsequem.cáa das extensa$' p1a:m:ta-
ções feitas principalmente no Estado de S .. Pau:lo. 

Parai rem(i)iver um se:im1elhante: ma~ ainda não se( de.si;o·bviu. um remedia 
que. possa sustentar os aLtos· preç0s de um gener@ que é 01f.l1ere1údo e1!1a dema-
sia ás. necessidades d0 consumo. O remedí@1 1IDI1ico, a:1wnsefüado. pelar expe-
riwei•a e pela li!~ão· da historia, .sei:á deixar que. 0· ec;preÍ!libri0 se. res:fa.heleqa 
pel'@s mei:os naturaes, ist@ é, pela eHminação das unidades· mais :fracas,, 
incompletamente apparelhadas, no ramo de trabalho em decadl©ncia, 
elimilll.ação· que. se effectua sempre au.t0martiea:mente e s.em abalo, 
urna vez que não seja embaraçada pela ~ntervenção de força:s contra-
riantes.». 

Pa11a nã0 alongar a dis:au.ssã@, pam. não immail-a fastidiosa, ahusandOJ 
neste rnoment0 tla preaiosa• atte~ção dos :meu.s h@nrados· collegas, r.eme-
m@rarllli, sem. cGmroentarioS', em syn.these, as opiniões valiosissinms com 
que iniciei o meu despretencioso discurso,, afim de ewar agora., &r. Presi-
dente, n~ exame do projecto que crêa no paiz a caixa de conversão. 

A caixa de conversão, _q@mo está .estabelecida na proposta, ou é 
uma creação de alto valor financeiro, instrumento de grande valor acqui-
sitivo, chamariz tentador de todas as economias, publicas e privadas de 
tiodos 0s capitaes, e, neste caso regorgitando de ouro, póde transformar-se. 
em um instrumento perigosíssimo, .perturbaidor da direcção que ultima-
mente se tem dada ás nossas finanças, por isso que- as nota's da caixa N 
a(i) la·d0r do papel-moeda, poderão. produzir os phenomenos de que fallava 
Turnes, em uma das suas celebres cartas a Roberto Peel, dando-se a: 
inflação do meio circulante; ou, então a caixa é um instrumenw nullo1~ 
de nenhum valor, condemnada a permanecer por muito tempo,, sem 
receber um ceiti-1 das economias publicas .ou particulares, e não com:pre!-
lii.endo, como ninguem comprehenderá tambem; que o Congresso gais.te 
G selil. tempo e pueoc'cupe a attenção dos seus legisladores na creaç.ãCJ de 
iinstrumentos inuteis, peças meramente decorativas, no mais importante 
dos departamentos da administração· publica, que é o das finanças. 

Na prjmeíra hypothese, admittindo que a caixa possa .tornar-se UiliJ 
chamariz de ·economias Jilarticulares e publicas, admitÚndo qué a caixai 
JilOssa em um futuro proxim.o regougifar de ouro,, enchendo as suas arcas:, 
espalhando-se por todo paiz as notas de sua emissão, teremos forçosa-
mente de mudar de rumo, dando nova orientação á politica financeira, 
até então seguida. ' 

Sim, Sr. Presidente, si cogitamos ag0rn da crea:ção de. instrnmento 
de· tão alt.0 valor fü1.anceivo, que pé>d.e pe·rtl!lrba·r a ma11J~·l!Ia! cll@, plan0 
ad0;ptado dep@1is do Funding, plai;t@) que tem da:ell0 os Iil'l'elhores result ados., 
é porque n-ão' se· confia mais- na orientação seguida e se preten.dre urnai 
nova, tentand0-se um. FJ.0'VOI plaiw, .. 

N.o Imperio, Sr. Presirdente, c0m0. sal>ernOS', a. ciirculação do papel-
moeda no paiz nunca ultra.passou a cifra de 180, 000:000,$ e, ape'l'a:r 
disso, os es.ta:distasi- d!aquell:e tempo não se c-aDçavam de c0nfessar, C©>mo 



F. Belisario, que uma das causas principaes da taxa do cambio era a 
sú.perabundancia do papel-moeda pelo excesso das emissões. 

Na Republica, esse conceito foi despresado por completo, seguindo-se 
uma n<~va orientação, em cuja analyse não preciso qem devo mesmo 
entrar no actual momento, elevando-se a circulação do ·papel-moeda ao 
quadruplo; e nós, que no Imperio nunca chegamos a ter em circulação 
200.000:000$ em papel-moeda, na Republica., attingimos á fabulosa 
somma de 800. 000:000$, do que se originou a fictipia prosperidade 
transformada depois em miseria. · 

Si no imperio, Sr. Presidente, podia haver duvida a respeito da influen-
cia que o excesso das emissões exercia sobre a baixa can:ibial, nos paizes 
como o nosso, no regímen republicano, essas duvid~s desappareceram 
de todo, tornando-se evidente, certo, inconcusso, que a causa poderosa 
e quasi unica, da baixa cambial, entre nós, foi o abuso das emissões. 

Passemos rapidamente os olhos sobre um dos quadros que por ahi 
correm e verificaremos o facto, · · 

1889 a 1898. 

QUANTIDADE EQUIVALENTE 
1 

CAMBIO AGIO de 
.A}NNOS PAPEL·MOED~ em ., 

(EM PENCE) 
1
DE OURO º/o em ~ILllÕES 'DE f / Cll\CULAÇÃO 

' 

1889 . . . 27,00 . .. .. . . .. · ~ Hl2.SOO 22.091 
1890 . 23,38 116 297.SOO 28.073 
1891 . : ·• 16,12 167 313.727 34.984 
1892 . 12,00 224 561.000 36.808 
1893 . . 10,12 267 631.700 20.433 
1894 . .. 10,06 268 712 . .000 29.944 
1895 . 10,06 . 268 678.000 28.077 
1896 . ' 9,18 ' 295 711.641 27.057 
1897 .. . . . . 7,87 345 720 :962 23.187 
1898 • . . J~,75 471 788 .364 

' 23.537 

Foi nesta posição desgq:tçada, neste momento infeliz, que o Governo 
se viu obrigado a celebrar cqm os nossos credores em Londres o contracto 
conhecido pelo nome de funding-loan, entrando-se, dahi e~ deante , 
como e preciso que se diga cqm toda a justiça, no regímen de severas eco-
nomias. Dos orçamentos fqram cortadas avultadas verbas e adiadas 
muitas obra.s publicas, o qu~ permittiu á Republica, graças á política de 
estreitas economias, levant?-r a taxa cambial de cinco a oito, de oito 
.a 10 e ate a 18, como já a tiv·emos, sendo natural e justo que, mais tarde, 
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seguindo-se a mesma trilha, possam0s vel-a, sinão ao par, âo menos em 
su'a,s proximidades. , 

\ ' ' ( 

0 SR. JosÉ BEZER<R,\. - Permittind'o, como bem disse o Sr. Rosa 
e Silvà,, um paiz rico com Es~ados pobres . 

. O SR. AFFONSO CosT·A .. - Assim, Sr. Presidente, não parece acertado 
abandonar a politicf!. que, nos tendo sido imposta pelo funding-loan, cr,eou 
a lei do fun.do de garantia e ' cle resgate do papel~moecj.a, produzindo os 
resultados que ~onhecemqs, para experimentar uma outra, ,de efieitos 
imprevistol). E convirá, no momento prnsente, quando o·paiz todo applaude 
os fructos dessa politica, quando muitos .estão convencidos de que . pelo 
menos, é perigoso mudar de orientação financeira, será conveniente, será · 
necessario, será patriotic0 enveredar pelo caminho de •novas experienCias? 

Penso que não. 
Em todo o caso,, como não me arrogo autoridade em assumpto como , 

este; a respeito do qual tenho a franqueza de confessar a , minha incom-
petencia (não apoiados), peço licença á Gamara .para recordar as pala,vras \ 

' sensatas de um dos membros do actual 'Governo, e qüe, pelas suas •respon-
sabilidades, nos devé merecer attenção. · 

Diz o illustr~ Sr. De•. Blühões em seu uitim0 relatorio : , 
<e Ao facto juntarei a informação da sciencia,' quando ·affiima que, 

graças á politica financeira, seguida nos ultimeis annos, graças espeeial-
mente á reducção do papel~moeda, foi que ·obtivemos· a, melhora de nossa 
situação ec6nomica, e a eUa deveremos a ,sua completa e perenne regene-
ração. · · ' 1 • 

. "!. 

Urgindo, entretanto, restituir ao paiz a circulação rheta,llica, de que 
só ephemeramente tem gosado, 'nada mais , tem o, Gove~no a fazer do qu'e 
persistir· na politica seguida nos ultimas fempos : reduzindo a massa do 
papel-moeda, incrementando, tanto quanto possiv:el, mais 'essa reduc-
ção até, elevado ao par o valor do p~pel, fixado o metal, no paiz, será 
possivel a cix:culação conversivel, , 

Grande ~rro commetterá qu'em suppuz~r que se póde parar sem 
perder os r~sultados iá alcançados com a politica ' do resgáte, ou que se ' 
deve experimentar outra differente da que nos· deu o cambio a 171 n 

Outra orientação não tem o honrado.,:, Sr, Presidente d,a Republica; 
nem outros . conselhos nos dieta S. Ex. na celebre mensa·gem a qye já me 
referi, qyando, depois de varias considerações, concl:ue assim : , 

cc Em toda parte, como sabeis melhor do que eu, o problema ,da moeda' 
é encarado como o de mais delicado funccionamento, nos apparelhos da 

' grande machina administrativa; e o padrão legal, urna vez estabelecido·, 
só se altera si começa a faltar a confiança nos recursos do paiz. Não, é feliz..:· 
mente a nossa situação e tudo está n0s indicand0 que podemos e aevemos 
perseverar na execução dos planos iniciados por meus antecessores, com van-
tagem para o credito publico e lender.zles á valorização da moeda. 

1 r 



-138 -



-139 -

seriia maito différente .. A que se publicasse regulando a chuva e o fri<> não 
perlulni:ria o curso das estarçoes : ellas• seguiriam as leis natuira:es, sem a 
menor comtemplação com as disposições da assembléa; a lei fixando @· 

vafor lilo o'.l!l'.ro não fixaria nem o cam.bio nem o valor dos met'aes, tudo 
seguiria o curso determinado pela opinião publica da praça. >i 

A prop.heeia do n0tavel estadista realizou-se, o que não impediu, entre-
tant©', que aquellles que viam na quebra do padrão em E833 o remedio effi., 
caz á estabilidade do cambio, tornassem ainda a tentar, em 1846, a mesma 
experiencia, com identicos resultados; notando-se que então, quando se 
pretendiia, pela segunda vez, à qweb:rn do padrão mon.etario de 43 pa.ra 27, 
o Minrstr©• da Fazenda, Holla<Fld!a CavaleaBti, defendia assim a operaçã0 : 

'<< A relaçã0 fixad:a entre o valor da prata e o ouro a,pproxima-se 
muito- á média result:;mte' dos estabelecidos nas leis monetaria:s dos prin-
cipaes estllJ'dos d© globo e tem grandes vantagens. 

O fitn é. evitar as freqaeIJtes os·ci1Hações do valor do papel, que alteram 
as relaçõ:es entre credores e devepores, causam perdas imprevistas e lucroS' 
indevidos. » · 

Realizou-se afinal a· Cf\!lebra: do padrão, desprezadas as s'ens1atas· opi-
niões dos que se oppunham á medida e esquecidos os conselhos da primeira: 
experitmcia; e depois de ©erlo numero de annos, o cambio começou de 
novo a fluctui.ar, conforme a: prosperidade e as difficuldades do 'parz, ch~1 

gando, na Republiea, a descer á vergonhosa e deprimem.te taxa de 5 1 /2 d. 
por 1$000! 

Agora, s·r. Presidente, quando a experiencia, duas vezes tentada., nos 
demonstra que não ha lei humana capaz de evitar e prender as fluctuações 
cambiaes, agora que a orientação seguida nos promettia conduzir O' paiz 
ás portas da prosperidade, agora que não· parecem ser enganosas as 
esperanças de ver mais e mais elevada a taxa cambia'l,. surge novamente a 
idéa cre quebrar o padrão' monetario de 27 d. para 12, ou de 27 d. para 15 (" 
j')'O,J; 1 $000. ; . 

Ora, admittído mesmo em theori'a que a quebra cfo padrão seja uma: 
medida capaz de trazer bons resultados, a pratica já não se teria incum-
bido, por um duplo exemplo, de mostrar que esses. resultados são illu-
sorio:s'? De facto., si já que.IDramos o padrão monetario em 1833, e si tiViemos 
.amrla de tpuebral-0' em 184&; si agora se pretende uma nova (;JUebra para 
12. ou para 15, como quer,iarn uns e opinam outros, séjamos logicos e reco-
nhe~amos que no faturo será possível descer ainda da taxa de 15 ou, 12 
para a de 8, desta paira a de 4, e assim por deante até .o infinito! 

Esta deve ser a conclusão logica ('apeiado·s) :1 tirar dre semelhante 
do'l!l:trina, e por iss·o é que r'epato a idéa da fixacão ao cambi0 uma idéa 
íllusoria. . • ' . . 

O cambio ha de .se. man.ter sempre na taxa correspondente aos saldos , ) 
da n.Gssa·exp@rtação sobre. a importação, segundo a maior ou menor pro-
cura de lettms: FlO" estrangeiro,, tendo-se muito. em ,conta as variadas cir-
comstancias de paz e confiança do paiz e as neeessidades do com:mercio e 
dá praça. -
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. Analysemos agora, Sr. Presidente, o outro motivo pelo qual tanto se 
advogou a quebra do padrão monetario -,- a taxa reduzida pro~ege as in-
dustrias e a lavoura do paiz. 

E', de facto, possível proteger as industrias e a lavoura com o cambio 
baixo? 

A taxa reduzida é a desvalorização da moeda, o encaredmento do 
ouro; é isso que .convém ás nossas artes, ás nossas industrias, á nossa la-
voura? . 

Penso que não. , 
Com effeito, Sr. Presidente, pele facto de fixarmos o cambio em taxa 

inferior, teremos encarecido o ouro, diminuído, de tal arte, o poder acqui-
sitivo da nossa moeda; a lavoura, a industria nacional receberão pelos 
productos vendidos ao estrangeiro maior quantia - em dinheiro, isto é, 
em papel-moeda desvalorizado, de modo que os objectos e [serviços que 
com essa moeda poderão adquirir e exigir serão em menor quantidade do 
que adquiririam e exigiriam, dispondo de moeda valorizada, de maior 
poder acquisitivo. 

Assim, as vantagens de um cambio baixo para a lavoura e industrias, 
são simplesmente illusorias, uma vez que não é possiveL ao agriqultor, ao 
artista, ao industrial; isolar-se, por completo, do resto do mundo, em um 
paiz que importa tudo, e, em geral, o que produz é para vender mais caro do 
quç nos vende o commercio, /mportando do estrangeiro. 

O. SR. JosÉ BEZERRA. - Não ha economista que negue que o cambio 
baixo constitua premio á expqrtação. · 

· O SR. AFFONSO CosTA. -- O nobre Deputado que me aparteia não de-
via se esquecer de que comecei dizendo haver economistas que acredita-
vam e affirmavam que o camf>io baixo vale por medidas de alto proteccio-
nismo. Neguei sempre e negQ ainda a verdade .desta doutrina, e como o 
nobre Deputado me intima a apresentar-lhe um eco11omísta que suffrague 
a rµinha opinião~ corro ao seu encontro e cito-lhe Macleod. 

« Dizer, pois, que um e~tado desfavoravel dos cambios é favoravel 
á exportação é o mesmo que off.erecer ·uma venda barata a um hommc 
que não tem dinheiro para comprar. De modo que podemos dizer que o 
estado dos cambias é o resultado das operações de exportação e impor-
tação, e que os preços dos arqgos e o estado dos cambios não são as cau-
sas das exportações e ímportiações. >> 

' Demais, Sr. Presidente, q ,ue lavour~ é esta, que artes são estas, que só 
podem viver do cambio baixo, da desvalorização da nossa moeda? 

A que está mais em evidepcia, a que tem pleiteado com mais interesse 
e ardor esta causa é a lavoura do café; mas esta, embora muito importante, 
porque os seus productos são os que ma;s avultam nas vendas com o es-
trangeiro, não é a unica que d~ve merecer o apoio e o conforto dos poderes 
publicas. (Apar(es.) A arte que; vive de .ma terias importadas do estrangeiro, 

1. 
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essa industria falsa que nos esforçamos por manter todos os· dias e que,' im-
portandq tudo, ele nacional só terri. o nome, e gue sómente p~de viver 
á sombra de exaggeradas medidas proteccionistas, ...L que desappareçam 
de uma vez, porque constituem um prejuizo ao verdadeiro progresso do 
paiz. 1 

O SR. J osÉ BEZERRA. - Digo ,que o cambio baixo fa~orece ao produc-
tor e isto é o que dizem todos os eccmomist;i.s. (Soam os iympanos.) 0 que 
é desastroso para o lavrador é produzir ao cambio de 12 e vender ao de 16. 

. O SR. AFFONSO CosTA. - Sr. Presidente, a prop~ia lavoura de assu-1 

car, a que se honra de pertencer o illustre Deputad'o que. me aparteia ... 
O SR. JosÉ BEZERRA. - Muito. 
O SR. AFFONso CosTA. - ... por \1m dos seus m:ais autorizados orgãos, 

pel~ palavra do Qr. Pereira Lima se pronuncia d6 mod·o que a Gamara vae 
ver. 

\ l 1 

Sãó trechos de uma memoria que, por occasião da. passagem do futuro 1 · 

presidente da Republica, o Sr. Dr. Affonso Penna, pelos Estados do norte, 
em Pernambuco lhe foi offerecida pelo referido .doutor', um dos industriaes 

. mais notaveis daquelle Estado. , , ' ,1 . · 
, ' 1 

O SR. JosÉ BEZERRA. - De muito valor. · 
. 9 

O SR. AFFONSO CosTA (lendo). - « No 'que diz respeito á valorização 
do assucar, o palliativo do cambio baixo é o mais 'pernicioso de quantos se 
possam d~sejar e essa circumstancia tão desmoralizadora das finanças 
nacionaes 'concorre apenas, em dado momento, para a elevação dos pre-
ços em, papel-moeda. · . . 

Estendendo os seus effeitos· em periodo regular, se observa• que' nem 
o preço ·do genero r;i.em Q volume da exportação variam forçosamente na 
razão directa da baixa do cambio. 

O quadro em seguida dá as taxas médias mensaes qe_ cambi~ e os 
preços do assucar mascavo d'e exportação, e~ Pernambuco, nos annos de 
1901 e 1905. 

' 
TAXAS l\IENSAES DO CAMBIO PREÇOS DO ASSHCAR 

' PQR KILOGRAlll'iA 
ANNOS 

MAXIMA 1l!1Nn!A MÉDIA MAXIMO M!NIMO ~IÉDIO 

---
1901 . ...... . . . 12 13/32 10 11 25/,32 $ 155 $132 $144 
1902. .... . . . . 12 1/4 11 5/8 . 11 31/32 $162 $106 ( $139 
1903 .. .. .. .. . 12 13/32 11 11/16 12 $211 $159 $177 
1904 ...... . . . 13 7/64 11 63/64 12 7/32 $234 $155 $191 
1905 ...... ... 18 1/8 13 15/32 15 15/16 $226 $080 $147 . 

,. . 
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Resalta, pois, dos argumentos arithmetic~s cofügidos, que o cambio , 
baixo, sob o -ponto de -vista mais amplo, não é um factor decisivo para 
a valorização do assucar, tanto relativamente aos preços de exportação 
como aos do mercado interno. 

A dep.reciaç.ão de nossa mo:eda t .em apresentado, como .unica con-
"-- se.q:uencia ,positiva e peroluraveI, im![ile<dir o melhor.ament© .do fabrio0 

e rda witurà, .a montagem das indm;trias connexas e .a c0nseqaente 
expansão do consumo. Nos dous uI.timos anno.s~ tornou-s.e mais favo-
ravel a situação financeira . do paiz e imme,diatamente tal -circumstan.cia 
começou a exercer sa1utar influencia na industria do assucar, em Per-
nambuco . 

..Diversas usinas .log.o . cuiçl:aram de ref.ormar ·os seus ,maclriFJ.ismos 
.e augmentar a capacidade de prod.ucção; já importantes melhoramernt.os 
foram introdu,.zidos, tanto no fabrico como na cultura. 

Entretanto., no longo perigdo anterior de mQeda ,ext.r:emam~nte 
dep.r.ecíada houve safras n~g;Ulares cle aitos pregos .iFJ.ternos, em cam-
panhas de excessiva produ.cção; o.s mercados d.:0 ,exterio.r nos o.ffiereceram 
sahi.~a favoravel, até mesmo occorreu par.a a Jav;oura a. facilidade de 
obter dinheiro, mas a industria assucareira não fez um passo na via do 
progresso. 

E' que as altas c0taçõ~s foram illusorias, o ;y:alor r.eal d.as ruachinas, 
·do.s .i:nstr,1:1meFJ.1tos arat-(])rios e d0s trilh0.s )tor.n.oM.-:se •FJr0ki.bi,tivo :p.e10 aváll-
tamento :da m0;eda nacionat. , 

E €1.evern.@.s ;aspirn1' ao regresso de tão .precfi:ria fsifai:açã©~ 
E por ahí segue o ilh-J.strado indu~trial em uma seri-e 1d.e c©nside-

.ragões., .demonstrações e qu,adr:©.s digmHi>s realmente de · 1ei1tHr.a .. 
iO 'SR. Jos-É BEZ"ERRA .. - 'Dã 'licença para 1un apa11te"? Alguem, 

respondendo ao Dr. Pereira Lima, disse P,ela 1mpterrsa que a lavoura de 
assucar a cambio -altó não importava machinism0s baratof:1., ·sõ impor-
tava miserias. Para_ pr0var que 0 Dr. Pereira Lima está engànado basta 
dizer (soam os lympano's) que a safra actual de Pernambuco tem t'ido 
preço ínfimo, exclusivame:qte devido á alta cambial s.ustent.ada pelo 
Banco da Republica. (Soam os tympanos.) 

O :SB. AFFO.NSO GosTA. ·- 'Sr. Presíden'te, V. Ex., e o honrado DepU.-: 
tado que me ouve e me interrompe, a Gamara emfim sabe ql'l!e não me 
.é possível resp0nder a itodos os .apartes a respeito de uma questão em 
que, só por accidente, t@quei, podendo affirmar, entretanto, que o Dr. Pe-
reira Lima não está isofado. 

Admittamos, Sr. · Presidente, para arg11mentar, que o estado die 
;cambio :baixo favore,ça a layou.ra e ,as indus1tTias do paiz; mas ha 1mra 
_gnande !classe, massa enorIIJ.e, ·cmj.0s inter:esses não podem., nem .devem 
ser menos prezadqs e, ao c~mtrario, .merecem muito e muito as Jil.0.ssas 
·attenções; é a grande dasqe, é o povo, a massa popular, somos nós 
!todos, ricos e. pobres, gran~.es e peq11enos_, ,que não podemos vivér _ein 
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uma terra em que tudo -se importa do estrangeiro com o cambio baixo 
e moeda desvalorizada, pagando uma exorbitancia pelos objectos mais 
requeridos pelas necessidades da vida . 

. Um, paiz em que mais de metade da cifra de sua grande importação, 
daquillo que compra ao estrangeiro, é representada pelo qu.e vestim0s 
e pelo que oolnemos, não póde desejar ser feliz á sombra do cambio baixo. 

O ligeiro quadro que organizei, de dados officiaes tirados d0 rela-
torio ·do anno passado, · do Sr. Ministro da Fazenda, prova a :verdade 
inconcussa da minha asserção . 

. PRIMEIRO SEMESTRE DE 1905. 

Total d~ importação. . . . . . . . . . . . . . . . 219. 625:239$ 
Algodão.. . . . . . . . . . . . .. '3. 364:549$ 
Lã .................. :. 1.411:838$ 
Artigos de algodão ma-

nufacturado. . . . . . . . . 25.382:127$ 
Lã sob várias fórmas... 5.150:61'5$ 
Linho . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .110:667$ 
Seda.................. 1.227:492'$ 38.627:288$ 

Ge:aeros .alimentícios : 
Bacalháo, banha, batatas, trigo, fa-

rinha de trigo, xarque, etc......... 75.370'.246$ 

Total.. .. ....... . , . • .. . . . . . . . . . • 113 .997:538$ 

BOLETIM DO SERVIÇO DE ESTATISTICA COMMERCIAL DE 1905. 
Quadro. 

Importação de 1903, segundo o rda-
torio do Min..isterio da Fazenda de 
1905. 

Total.. .. , . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 486 .488:000$ 

Tecidos de algodão.,. ,. .. . 51 .,007:000$ 
·Dito idem,............. 14.535:000$ 
Artigos manufacturados. 52. 216:000$ 117. 658:000$ 
Generos alimentícios. . . . 36. 140:000$ 
Vinhos ........... ' . . . . . 30. 746:000$ ,,...... 
Xarque . . . . . . . . . . . . . . . 23. 254:000$ 
Farfr11ha cle tr·igo. . . . . . . 24. 988:000$ 
Trigo ..•. ·! • • • • • • • • • • • • 22. 222·:000$ 
Bacalháo. . . . . . . . . . . . . . 12. 250:000$ 
Manteiga.. . . . . . . . . . . . . ·5. 969:000$ 165. 559:000$ 

Total.. . . . • . . . . .. . . . . . . . . • . . .. . 283. ii 7:000$ 
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Deste quadro, SP1 Presidente, verifica-se que a cifra de importação 
geral, em 1905, elevou-se a 486 mil contos· e a somma das duas pa1rcel-
las do quadro; isto é, artigos que são importados para' vestuario, e 
artigos que importamos para a alimentação; se elevam a 286 mil contos, 
mais de metad!J da cifra geral da 1importação. 

Isto em 1904 sómente. Em 1905, apenas no J.0 semestre, o resul-
tado é o mesmo. · 

Não comprehendo, pois, Sr. Presidente, que um paiz ri.estas .con-
dições, em que mais de metade da cifra da importação geral é .repre-
sentada por generos necessarios á nossa alimentação e ao nosso ves-
tuario, possa e deva encaminhar a sua orientação financeira para a des-
valorização de sua moeda, para a baixa cambial, julgada assim um 
bem, quando é um mal. . · ' 

Ditas estas palavras, em relação á idéa da quel;>ra do nosso padrão 
monetario, idéa que considero funestíssima, felizmente, por ora, afas-
tada dos planos d~ honrada Commissão, entro a analysar exclusiva-
mente a caixa de conversão projeêtada. ' 

'Vamos crear, Sr. Presidente, uma caixa, á qual deve ser recolhido 
o ouro dos particulares e as economias do paiz, que a procurarem espon-
taneamente; dando-se em troca bilhetes conversive!s á taxa cambial de 
15 dinheiros por 1 $000. 

E' uma imitação inc?mpleta do que se fez na Republica Argen-
tina: com a lei n. 3.871, d\~ 1899. · 

. A Argentina passou, çomo nós, pelas phases as mais dolorosas em 
sua vida financeira. 

Houve tempo, em 18~11, em que a depreciação cambial foi tal que 
o agio do ouro se elevou a 364 % ; quer dize~ - era necessario dar 
400 pezos ouro para obter 100 pezos papel. 

Nessas circumstancia~; apertadas, quando todos 0s recursos do 
paiz sé esgotavam na vorapem da baixa do cambio, os estadistas argen-
tinos foram obrigados ao F1f.JNDING como recurso extremo, afim de arran-
car a nação á voragem da bancarrota. 

Passado o panico, resrirando mais livremente a Republicà, desen 
volvendo-sé com mais actíyidade o trabalho nacional, e accentuando-se, 
pefas medidas postas em rratica, a ascensão do cambio, que tão por 
baixo andara nos tempos calamitosos, cogitaram os estadistas argen-
tinos da restauração desse apparelho regulador do cambio e mante-
nedor do valor da moeda, como em 1867 se houvera creado e lograra 
funccionar até 1872. ' 

A ·reforma de 1899, autorizando a conversão de toda a emissão 
fiduciaria por moeda de ot,iro á razão de um pezo, moeda nacional de 
curso legal por quarenta e quatro centavos d!J pezo, moeda nacional 
ouro, e creando a caixa qe conversão, levantou os mais vehementes 
protestos e a mais séria opposição, sendo, entretanto, approvada e 
finalmente completada pela lei n. 2. 741, qe 7 de outubro de 1890 em que 
se tornou obrigatoria a ta'la cambial estabelecida . 
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Desde 1,899 até 1903 a caixa f~nccionou como apparelho éompleta..'. 
mente inutil, senclo pouco, muito pbuco o dinheiro que lá ' ficava em 
deposito para ser convertido em notas do modo 'está'belecido pela lei. " 

Para termos uma idéa do estado desse appl:J.reÍho é bastante ier o 
que a respeito delle nos escreve o Dr. A. , de Toledo, notavel argentino :' 

« Porém ahi se hão detido os effeitos da lei n. 3.871. · ' 
O typo de 0,44 centavos, ouro, que ella prefixou imperativamenté, 

não transcende á fazenda publica e privada. , 
As oscillações do ~ valor .. do bilhete pr9seguem; os cambios intér-

nacionaes se g\)Vernam por sua propria yirtud(); seguem a ' corrente 
os mercados. A compra e venda do bilhete e o trafico das lettras -sobre 
o exterior, fazem-se com menospreso e em divorcíq absolu,t'o da l'ei que ' 
fixou o valor do instrume,nto de nos1sas transacções. Os bancos e o co:m'.-
mercio, a industria, a contabilidade publica e prívada, a economia ordi-
naria da familia, o soldo, 0 salario, a renda, os alugueis, tudo o qu~' 
importa uma transacção, uma obrigação qualquer, em que ,se emprega , 
a moeda le'ga:I, está fóra do governo e das disposições da lei. » (Consd-
lidación de fo Moneda - DR. R. A. DE TOLEDO - 1901.) 

De 1903 em deante, Sr. Presiden'te, o ouro começou a affiuir, clie-
, gando no correl).te anp.o a ascender a 100 milhões de pezos ouro os depo- . 
sitos da caixa, de modo que já o Sr. QuitaI\a 'cogita,, em projecto apre-' 
sentado ao Congresso, da realização completa da reforma monetaria . 

, Aqui, Sr. Presidente, cabe p,er:gunta'r si, a pr0speridade , crescente 
da Republica Argentina' é devida á creação da caixa ou si, pelo cón-
trarío, elIÁ se origina de causas outras . que não essa, cio desenvolvi-
mento do trabalho nacional, da marcha ascendente de suas exportações' 
e dos saldos definitivos e reaes de suas tl'.ansacÇões cdm ·o estrangeiro, 
como· se verifica do· quadro seguinte : 

Annos Import?-ção Exportação Saldo 

1896 ... 112.163.591 116.802.016 4.638.425 
1897 ... 98 .288.948 101.169. 299 2.800 .351 

( 1898 ... 107 .428. 900 133 . 829 .458 26.400.558 
1899 ... 116. 850. 671 184.917:531 68.066.800 
1900 ... 113 .485. 069 154 :600.412 41 .-1 15 .. 343 
1901. .. 113. ,959. 749 167. 716. }02 53.756.353 
1902 . .. 103.039.256 179.486.727 76.447 .471 
1903 ... 131. 206. 600 220.984.524 89 . 777.920 
1904 ... 187.305.969 264 .157. 525 76.851.556 
1905 ... 205 ,- 154 .420 ) 322.843.841 117. 689 .421 

Esta é, Sr. Presidente, a opinião de grande nu.mero de escripfüres 
·e financeiros da Argentina; este é o modo de sentir de grande part~ de 
sua imprensa. 
, Eis o que ainda ha pouco tempo disse neste sentido o conceituado, 
orgão portenho La Prensa. 

CAIXA DE CONVERS,\O. - vo'L. !. 10 

'I 
;!,' 

1 11 



-146 -

<< A Caixa tem debaixo da sua guarda cem milhões de pesos; logo, 
a lei monetaria é sábia. A con'sequencia não é logica . A lei não creou 
essas caudaes ~ Para que exista a relação de causa a effeito entre o ouro 
d-epositario e o systema monetario, seria necessario que sem este aquelle 
não existisse. 

O thesouro que a Caixa está guardando é a prova grandiosa da 
nossa vitalidade. 

Os cem milhões da Caixa, não foram gerados pela lei. Acham-se 
alli depositados porque a lei obrigou os possuidores daqui a transfor-
mal-os em papel, como condição de poder utilizal-os nas transacções 
commerciaes. 

Não híl. notícia de um povo, que exporte 70 ou 80 % de sua pro-
ducção agro-pecuaria, avaliada em centenas de milhões de · pesos, por · 
anno. 
, A .Argentina consome uma porção mínima do que produz; o resto 
o remette para o exterior, transformando-o em ouro. 

Ahi a origem dos grandes depositos da Caixa. » , 
Nós, Sr. Presidente, somos de facto, um paiz de imitações, .e si a 

Republica Argentina creou uma ca1xa de conversão, si essa caixa regor:.. 
gila de ouro, porque não havemos de seguir-lhe o exemplo?! N~o será 
temerario e impatriotico condemf}ar a creação de um instrumento que , 
embor!l vasado em outros mold~is, produziu na Republica visinha tão 
·bons resultados?! Pois, a creaç?o da caixa de conversão não será o 
caminho que nos conduzirá á tãq desejada circulação metallica? ! 

Penso, Sr. Presidente, que este é o desejo dos honracfos Depu-
tados que apoiam o projecto, p~:nso que esta é a aspiração dos signa-
tarios do convenio de Taubaté; mas me parece não poderemos substi-
tuir a circulação pape,l pela circulação metallica neste paiz, sirrã.o depois 
de serias medidas preliminares, quando dispuzermos errifim de recúrsos 
durante longos e longos annos ac;cumulados. · 

Que paiz já sahiu da círcul<,tção de papel moeda inconversível, en-
trando em circulação metallica, sem ter reunido, por sabias disposi-
ções de lei, e bem applicadas eGonomias, grandes saldos de seus orça-
mentos, e accumulados recursos t? 

Onde já se operou esse mil<,tgre? . 
A Russia, por exemplo, ci.:ija reforma moneta.ria todo. o mundo 

cita, gastou mais de 50 annos a apparelhar-se para o grande commet-
timento e só depois de varias alternativas de desespero e de esperanças , 
conseguiu realizar os seus. arderf tes desejos pela sabia e segura orien-
tação do Conde de Wite, que, ppr sua vez, diz ter -sido a reforma obra 
de seus antecessores. São frisantes os exemplos da Austria e do Japão. 

A Italia pagou caro a tentr tiva, quando em 1880, dep0is de ter 
realizado um grande emprestimo, julgou-se apta ; a substituir a sua 
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circulação fiducüuia pela metall ou, v ndo !ugf. para o mitr ngeí:ro 
todo o ouro que, com sacriflaio, obtíverit para ·tão de1Ht,fada op~ml 
ção . 

De tudo isso s infere; Sr. Pref!idente, qulil,o longe eJJt~ur.ws do ca.. 
mínho da conversibilidade, )!OI' faso que i;ão paqtrnnoEJ orJ 'i;ialdo<! de nt'IStlllB 
exportações, grandes os deflalle dmJ nofJfilôB oi·~tnnentos 1 qu0 todos oa 
dias gravamos de novu d spezas, com essa serie consttt.nte de pensões 
e gastos de toda a ord · m. · 

Imaginemos, entret anto, Sr. Presícl nte, que a minha opinião seja' 
filha de um falso modo de ver as couHs, que a minha intellígencía se 
tenha obliterado por u1rni.s certas leituras contrarias , em absoluto, ao 
projecto em discussão e assim · admittamoe que a caixa seja creada. 
Quem levará dinheiro á caixa de conv mão? Que capitacs em ouro a 
procurarão? / 

O dinheiro dos particulares ? Este absolutament e não. 
Os nossos capitalistas nlio empregam as suas economias e os seus 

saldos disponiveis sinão em emprezas remuneradoras e a caixa não 
paga juros. · · 

Levar ouro a 16$ para recebel-o a 16$ não tenta ninguem. 
O ouro resultante dos saldos de nossas exportações? Podemos res~ 

ponder negativamente. 
E' exacto que, durante os cinco ultimos annos , o Brazil tem tido 

saldos em suas exportações, que se contam na média de seis milhões ester-
linos, ao passo que na Argentina, nos ultimos tempos, os 13aldos se con-
tam por centenas de milhões, o que tem dado origem aos grandes depo-
sitos da caixa de conversão; mas · convem não esquecer qµe dos nossos 
saldos nada vem. para o paiz. 

Vejamos o quadro que nos fornece o Sr. Dr. Serzedello Gorrêa e falle 
por nós S. Ex. : 

Mercadorias exportadas do Bra.zil. 

j 

MIL 
ANNOS 

RÉIS EQUIVALENTE 

LIDIIA.S 
PAPEL OU RO 

1001 . 860 .826:694$ 361 . 088:896 8 40.621. 993 
1002 . 735. 940:125 s 323.892:546$ 36.437.456 
1..~ 742 .632:278$ 327.850:412$ 36.883.175 
19D4 .. 776. 367:418 s 350 .490:096 $ 39.430.136 
1005 . 685 .456:606 $ 396 .827:679$ 44.643.113 

.. 
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. Importação do Brazil no ultimo quinquennio (exc•usive metallicos). 

MIL RÉIS EQUIVALENTE __ , 
ANNOS -

LIBRAS 
PAPEL OURO 

' 

1901 , 448 . 353:353 $ 190 . 020:179 $ 21.377.270 
1902 . 471.114:120$ 206.928:160$ 23 .279.418 
1903 . . . 486 .488:944 $ 215 .180:539 $ 24 .207.811 
1904 . . . . 512 :587:889$ 230 . 359:319 $ 25 .915 .423 
1905 429. 622:641 $ 249. 944: 592 $ 28.118.767 

Os algarismos de 1905 não são ainda definitivos. 
Apezar do saldo ouro de nossa balança commercial, não entrou •para 

o nosso paiz em ouro uma só libra desses saldos, e antes foram elles con-
sumidos em remessas de toda ordem e com files os emprestimos que 
effectuamos . 

E agora Sr. Presidente, fiergunto á Camara dos Deputados, pergunto 
·aos defensores do projecto : que ouro irá procurar a caixa de conversão? 

Figuremos, porém, que t ,enhamos o reverso da medalha, que o paiz 
entre em tal quadra de desen,volvimento, em tal phase de· prosperidade, 
que se avolumem os nossos sp.ldos em ouro, vindo a caixa de conversão 
a regorgitar de esterlinos, faz~ndo a sua emissão de bilhetes conversiveis 
ao cambio de 15 d. por 1 $ou 16$ cada libra, como estabelece o projecto. 

;Emquanto o cambio real $e mantiver em alta o ouro dormirá na Caixa 
_; de Conversão; mas no momento em que a taxa cambial cahir abaixo de 15, 

o ouro todo alli recolhido fugirá como por encanto, e a caixa ficará despida 
desse metal , como delle ficou privada, por muitos annos, a da Republica 
Argentina. 

Ainda na hypothese de vir a caixa a regorgitar de ouro, qualquer que 
·seja a sua origem, dando-se a ii,sualdade entre o cambio da caixa e o cambio 
real, não será para receiar a i,nflação do m'eio circulante, vindo juntar-se . 
á grande massa do nosso pap!)l-moeda esse novo elemento, embora repre-
sentado por bilhetes conversíveis? 

Porventura esse. accresCÍ\'llO de emissão, invadindo todos os canaes 
da circulação, não acarretará,l graves perturbações á vida économica e 
.financeira da nação? 

E ainda, no caso estabelecido, não teremos de presenciar o phenomeno 
·que levou Thomas Gresham a estabelecer a sua celebre lei, tão conhecida 
em todo o mundo-a boa moeda expelle a má, evitando-lhe :;i. companhia? 

· São perguntas, Sr. Presid~nte, que ahi ficam á espera da douta expli" 
'cação do nobre relator; são du,vidas que me assaltam o espírito, são inda-
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gações a que não foge qu~m procura estudar tão melindroso , , a~SUII).pto, 
no prdposito de acertar. , 1 , 

Depois, qu~ de factos interessantes teremos de presenciar entre com-
pradores e vend~dores, deante dos bilhetes da caixa, quando · estes ~ão 
representarem o preço real do ouro no mercado do cambio, ·bilhetes que 
vaierãq sempre 16$, quer o cambio esteja a 20, quer desça a 12; seiJ.dq 
com certeza, necessario que cada um de nós ande mu:aido de uma tabella de 
cambio, para verificar-~e o val,0r real das notas da caixa, uma vez que ellas 
não teem o curso forçado. . ' 

· Feitas estas considerações ' a que me julguei obrigado para justificar 
o meu voto a .respeito de tão momentoso assumpto, chamarei. em au~ilio 
das minhas opiniões favoraveis .á política financeira, seguida pelo Governo 
depois do funding, a autoriqade cle Jacques Lyon citando os seus conceitos, 
a respeito do Brazil'e da Argentina. 

Não conheço condemrnição mais formal á orientação argentina, 
creando a caixa, do que a que foi lavrada por esse escriptor, como' se vê 
do volume intitulado Questões Monelarias, publicado em o a'nno passado. 

Diz este illustre publicista : . 
« Emfim, si a circulação fiduciaria diminue no Brazil, a'inda que len-

tamente, não se dá o mesmo na Argentina. 
Este Estado não .tomou medidas sinã0 restrictas e· passageiras ten-

dentes á reducção de uma circulação extessiva e 'quasi exclusivamente 
composta de papel-moeda. Por outro lado, a pratica que adoptou de repre-
sentar por moeda de papel conversivel todo o o'uro que vae reunir-se na 
caixa de conversão, é perigosa sob certos pontos de vista. 

Elle accrescenta a círculação d<:> papel-~oeda, quando seria de toda 
necessidade reduúl-a de importaneia, e não prepara sinão nullamente, a 
transformação futura db papel-moeda inconversível em bilhetes ao baI,lco, 
pagaveis em ouro. '" 

Todo o nume,rario em deposito na caixa não é, com effeito, sinão a 
exacta representação do papel conversível que se acha entre as mãos do 
commercio e que este póde, a todo o momento, trocar por ouro na propri~ , 
caixa. » 

E agora, Sr. Presidente, é occasião de concluir. 
Votei contra o proj1ecto de valorização do café como voto contra este 

que crea a Caixa de Conversão,' embora sem a que~ra do padrão, quando 
·essa ainda é a esperança de muita gente, para quem as passadas experien-
cias não convenceram dos seus illusorios resultados. 

Ambos podem ser nobres e patr10ticas ten~ativas - valorizar o café 
e encaminhar o paiz a tão sonhada circulação Il).etallica; mas não passarão 
de tentativas, porque ambos contrariara as leis geraes da economia polí-
tica. 

Voto contra o projecto, Sr .. Presidente, porque não comprehendo o 
empenho de abandonar-se agora, depois do mais brilhante exito, a poloitica 
que nos levantou o cambio de 6 a 8, de 10 a 12 e até a 18, tentando-se, 
em materia tão vital, uína qova orientação, conduzindo-se o paiz a mais 

1 

" ' 
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uma experiencia, empreza arriscadissima, que, si fbr um desastre, arras-
tará nesse Maesllrom do desconhecido e da duvida, além dos milhões 
do Thesouro, os nossos esforços .e as nossas locul)rações, e ainda, o 
que vale mais, as esperanças deste povo cançado de aguardar dias me-
lhores na Republica que lhe promettemos seria uma patria forte, pros·-
pera e feliz. 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem. O orador é muito cumpri-
mentado.) 

O Sr. Barbosa Lima diz que accórde ás praxes regimentaes, era 
de suppor qµe, ao discurso que acaba de ser proferido em contrario ao 
projecto em debate pelo honrado Deputado por Pernambuco, o Sr. Affonso 
Gosta, seguisse o pronunciamento de alguns dos illustres collegas que for-
mam essa immensa maioria da Gamara, e á cuja incontrastavel preponde-
rancia vamos dever a votação, desde já annunciada em torno do projecto 

- creando a Caixa de Conversão, typo quasi argentino. Vê, porém, com sur-
preza, sem acaso pretender exercer censura, q.ue um discurso annunciado 
em defesa das idéas consubstanciadas neste projecto foi adiado para 3.' 

' discussão. · ' 
Respondendo a um aparte do Sr. David Campista, informando que 

o orador inscripto, por enfermo, reservara-se para a ultima discussão, _re-
pete que apenas assignala es~a occurrencia, principalm·ente para mani-
festar o seu pezar pela auser1tcia de quem naturalmente proporcionaria 
ensejo de alargar ainda mais p debate, porque esse digno membro da re-
presentação nacional, pela, sua alta capacidade, offereceria novos elementos 
á meditação da Gamara. 

De qualquer maneira, nãp lhe ficaria motivo para deixar de tomar a 
palavra, desde que esta. lhe cabe no desdobramento dos acontecimentos 
parlamentares desta hora. 

Iniciando, portanto, as suas considerações, aincl a quando não se 
achasse com o espirito devidamente apparelhado nd:dfocante á prolon-
gàda meditação que a colheita de dados sobre um caso tão complexo, 
como este, impõe a todos os ho.mens que se devotam ao estudo das questões 
economicas e financeiras, sente não ser das mais faceis a sua missão, 
embaraçando-se em um debate df"•;natureza deste, que ainda ha dias deu 
ensejo a uma das mais auspiciosas estréas que tem apreciado nesta Casa , 
qual foi a brilhantissima oni.ção do talentoso Deputado por S. Paulo, 
cujo nome declina com sincerp devotamento o Sr. Altino Arantes. 

O orador recorda ter lido em Laurine, na · obra classica que elle de-
dicou ao estudo d@ problema monetario 'da Russia, que o grande homem 
de Estado que é Sergio Witt,e, contrariado por um verboso antagonista 
do~ seus planos economicos e financeiros, ponderou-lhe uma vez ser o_relo-
gio de algibeira um dos objei;tos mais familiarizados de todos nós, cuja 
corda sabemos dar, sabendo l~r no quadrante as horas, m as que, no entre-
tanto, desmontado o engen~toso apparelho, raros são os que poderiam 
recompol-o, retornando-o á nqrmalidade das suas fµncçõ es. 
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A si proprio, ~pplica, pois, o orador el cuenlo, na certeza de que na / 
hypothese, mais do que em muitos casos submettidos á apreciação do 
Congresso, o problema inverso que a questão financeira traduz é realmente 
dos mais ard·uos que se póde deparar a quem quer que reflicta e medite, 
equivalendo á lição que vem desde a mathematica onde a differenciação é 
sempre mais facil elo que a integração. 

Assim convencido e orientado, colheu o orador innu_meros elementos 
de informação, e. ao esforço de combinal-os, de pezal-os, de apprecial-os 
no espaço e no tempo, de conferil-os com a situação propria nos momentos 
de cada povo, na atmosphera politica, no conjuncto de antecedentes ethni-
cos, de costumes e de habitos, de trilha em trilha, de vereda, acabou se 
encontrando naquella situação tão admiravelmente descripta por. um 
outro estadista de não menor envergadura que a do eminente Sergio Witte, li 
na situação que inspirou a Lord Beaconsfield esta observação : depois do 
amor 11enhum problema tem enlouquecido maior numero de pessoas que a 
moeda. 

Mostra que o juizo dos cOmpetente:;; começou a surgir nos jornaes desta 
Capital e do vizinho Estado de S. Paulo, dividido em dous campos per- _,, 
feitamente delimitados, em um dos quaes havia muito .quem, com precisa 
competencia, affirmasse que esta é a tão ambicionada solução para as 
nossas difficuldades financeiras e economicas, e no campo opposto muito 
houve quem, com coinpetencia não menor, sustentasse se tratar de uma 
temerosa aventura, que ·uma vez victoriosa nos reconduziria aos dias da 
crise angustiosíssima, que foram os que precederam os episodios tristes 

_e conhecidos sob a denominação de moratoria Toolal. 
O plano em debate vale por um salto nas trevas~ vale por um brusco 

cotovello na estrada em que caminhavamos guiados pela clarividencia de 
um estadista nosso, cuja obra se compara á dos maiores homens de qual-
quer dos paízes civilizados, e não só talentoso, mas sobretudo Ministro 
tenaz e extraordinario, hoje com justiça.o orgão das aspirações do partido 
político da immensa maioria dos dous ramos do Poder Legislativo -
o Sr. Joaquim Murtinho. 

O orador es.tá com as aspirações concretizadas na pratica do seu go-
verno, bem como no discurso proferido em celebre banquete, e que foi de 
alguma sorte a parte capital, e medulla do programma político com que 
nasceu o partido que levou ás urnas o nome do Sr. Affonso Penna. Está . 
ainda hoje, como estaya em 1899, com o programma financeiro do 
Dr. Joaquim Murtinho, e acha que é lamentavel por-se á margem a fecunda • 
experiencia resultante do memoravel quatriennio, em que foi Ministro no 
Brazil o nosso grande compatriota. Acredita, até que o debate convença-o 
do contrario, que o projecto em' discussão representa uma orientação 
ci,ue não é precisamente aquella pela qual se norteou o Sr. Dr. Joaquim 
Murtinho, e tem esperança de vel-o no Senado da Republica pressuroso 
correr em defesa da sua obra immortal, pois as suas responsabilidades são 
immep.sas em face da Nação. 

O que mais surprehende no projecto ~a inversão nos. processos adop-
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tados por todds os povos que teem v.otado a circuh~ção metallica depois 
de em uma certa época, mais ou menos longa, terem vivido no regimen do 
curso forçado. Com excepção dos argentinos, que nós estamos procurando 
copiar neste momento, a regra geralmente adoptada por todos os paizes 
que buscam sahir no regimen do curso forçado, consiste em um regimen 
de severas economias para estabelecer o equilibrio orçamentario, e mais 
do que equilibrio orçamentario, saldos com os quaes se consigam realizar 
as operações necessarias. 

E' preferivel ·o exemplo da Italia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, 
de grande parte dos processos adoptados por Sergio Witte, do que o modelo 
dessa republica vizinha, para a qual nos temos voltado recentemente, 
com tamanha predilecção na megalomania de que o periodo presidencial 
actual foi atacado, demolindo em muitos pontos a obra iniciada pelo 
período anterior. Deante disto esperava estar assistindo, desde o momento 
em que a colligação se i,den.tificou com o programma do Gonvenió de 
Taubaté, a um rude e severo trabalho na nossa economia orçamentaria 
pela rejeição systematica de tudo quanto fosse augmento de despeza, 
pela remodelação dos nossos orçamentos, cortando' desapiedadamente 
nas despezas superfluas que elle contêm, nas despezas adiaveis que elle 
incontestavelmente comporta, para, estabelecida esta preliminar, entrar-
mos, então, no estudo da solução importante que é a Caixa de Conversão. 

Descreve o orador e analYisa o que é a taxa cambial. Que taxa se 
poderá tomar para a vertical de1ste pendulo, cujas oscillações á direita e á 
esquerda tanto nos affiigem e ta11tos males causam á lavoura, ao commercio 
e ás industrias? Ha a este respe;ito affirmações variadíssimas e ao mesmo 
tempo categoricas, todas precedidas da ponderação de que são scientificas. 
Nós recebemos o Brazil, em 1889, das mãos de um dos estadistas mais 
eminentes que a nossa Patria tem produzido, o Sr. Visconde de Ouro 
Preto, e a situação cambial vin~ta oscillando desde 1888 em torno da taxa 
27. O estudo dos quadros das qscillações cambiaes patenteia que o paiz 
comporta, com economia, perf~itamente essa taxa. Devemos caminhar 
com segurança, com firmeza, sem hesitações, para a valorização cres-
cente do nosso meio circulante, até nos collocarmos na situação de per-
mittir a movimentação da moeda ouro sem risco de escoar-se repentina-
mente; como sóe acontecer nos paizes em que esse facto se dá por uma 
gymnastica phantastica. 

Desde 1846 até 1905 o carpbio, tendo estado a 27, acima e abaixo, 
. muito, muito abaixo mesmo des'~a taxa, dá~ entretanto, uma média para a 
qual chama a attenção da Cam!lra, e que se encontra no Reslrospecio do 
Jornal do Commercio. Tomadas as mínimas absolutas, portanto as cota-
ções ínfimas do cambio em todos esses annos até 1905, a média das mínimas 

ainda é superior a 15, é de 18 .1
6~0~, como quem di1z 18 u / 16 • Logo, si 

fixarmos a taxa abaixo desta, iestaremos fazendo ' uma fixação artificial 
com pleno desconhecimento d;i. capacidade oriunda espontaneamente 
dos factores economicos. 
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~ Em relação ás variações do cambio, dá~se o mesmo que se dá com <;>s 

phe11omenos da gravida.de : 'sabemos que, conforme a collàcação do centr:o 
de gravidade, assim tambem as -oscillações pódem sei· de maior' Ol!l. menor 
amplitude, o equilíbrio mais ·ou menos estavel. Existe alguma cousa ana-
loga com o cambio; quant0 mais' nos approximamos da paridade de 27, 
menores são as oscillações, menor o agio do ouro e a clep'reciação do papel 
em dadas oscillações medidas na mesma escala. , , 11 

. Diz que nq notavel i:;elatorio em que o Sr:' Murtinho fez a resenha dos 
resultados de seu magnific0 trabalho de estadista, se ensina que os cambios / 
que se approximam de 27 sã'o os cambios bops. Já nessa época, o honraao 
Ministro respondia áquelles que pediam 0 cambio baixo· como uma condi-
ção indispénsayel á pr.osperidade da lavoura, publicando então um sugges-
tiyo quadro. Cita o Sr. Ives Guyot, .e o Sr. Jàcques Palin, para mostrar 
que se trata, na especie, de uma miragem; de uma phantasia, que não ' 
corresponde á realidade, e que, si correspondesse, constituiria um 'enigma 
de difficil solução para aquelles que sustentam que o papel-moeda, 0 typo 
da moeda ruim, é o peior flagello cóm que póde ser, martyrizada a eco- ' 
nomia de um povo. 1 

• 

Depois de outras considerações, por estar a hora adeanta,da, pede 
o orador, e lhe é concedido, ficar com a palavra para continuar na proxim'a · 
sessão a, fallar, pela segunda vez, sobre o art. 1.0 · do projecto que crea a 
Caixa de Conversão. (Muito qem; muito bem·. O orador</ vivamente 'cu.mpri-
menlado.) 

SESSÃO DE 25 DE AGOSTO 

O Sr. Barbosa Lima. -:- Sr. Presidente, ninguem mais ,nesta 
Casa sustenta a necessidade e a conveniencia do papel-moeda. ·Quas'i 
todos os discursos que a proposito do projecto actual ou em outras occa..: 
siães teem sido proferidos neste recinto, veem co,n.demnando esse detestavel 
instrumento das . permutas, ainda quando tantas vezes imprescindível 
nas horas de crise por que passam, póde di_zer-se, todos os povos. 
Entretanto, Sr. President~, entre aquelles mesmos que repétem corp 
emphase, com calor a sentença ha tanto tempo lavrada coi;itra o papel 
de curso forçado, encontram-se alguns ·distinctos patrícios que, sem 
o sentir, de alguma sorte evidenciam que não lhes f0í facil deixar de lado , 
a antiga bem querença pelo papel-moeda. 

Esses, Sr. Presidente, são aqµelles que entendem, que dão a crêr, 
que affirmam, procurando d,emonstrar que com elles é que se acha a ver! 
dade, que nenhum nigimen é mais proprio ao desenvolvimento da riqueza, 
ao cJ.esdobramimto da producção em um paiz novo de que o r!Jgimen 
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economico em que prepondera o agio cada vez mais alto sobre o oiÍro 
convertido em mercadoria ao lado do papel-moeda, infiltrado por tddos 
os canaes da circulação. . 1 

Com semelhante theoria não se comprehende, porém, -tanta cerimo-
'nia por parte dos pregoeiros dessa doutrina. A melhor política para esses 
seria aquella que consistisse em, desde já, revogar a lei de 1899, que por 
sua vez revogou as leis de 1875 e 1885; isto é, restaurar as leis de 1885 
e 1895 para, de vez em quando, projectar na circulação_ uma pequena 
emissão de papel-moeda para 'auxiliar a lavoura nas -suas difficuldades 
periodicas, para ir ao encontro dg.quelle phenomeno inevitavel, tanto 
mais quando se trata de paiz extensíssimo como o nosso, e que consist e 
no facto de não ser continuo, não ser propriamente circular, ser antes 
intermittente o movimento na collocação das lettras de cambio que surgem 
em quadras certas, perfeitamente conhecidas no correr de cada anno, 
acompanhando as safras dos nossos dous principaes factores da expor-
tação - o café no sul, e a borracha no extremo norte. 

Foi tomando na consideração este· facto, recordando que em deter-
mi@.das épocas do anno ha como que um colapso, ha falta de elementos 
capazes de impedir a elevação do agio, capazes de favorecer os cambios 
altos, na linguagem brazileira; foi attendendo a grita que principalmente 
nessas occasiões surge, que grande num.ero de estadistas do imperio 
julgaram dever propugna'r 1o processo que se consubstanciou nas leis 
de 1875 e 1885. · 

Mas os pregoeiros das excellencias desse methodo eram coheréntes : 
não condemnavam em absoluto o papel-moeda; diziam que a questão 
era de dosal-o, evitando o enfarte, propinal-o em hora opportuna e 
decretal-o em quantidade moderada, de modo que essa moeda flal money 
(citação ingleza) ..• da Jinguagem classica dos tratadistas norte-americanos, 
por peior que fosse nessas éfocas, poderia trazer um certo estimulo, um 
certo tonico ao organismo (:lebilitado da lavoura nacional. 

Os partidarios de tal doutrina, Sr. Presidente, eram coherentes, 
repito, pois que com esse instrumento podia;m satisfazer a essa convicção, 
de que elle seria um vehiculo são para âs exigencias da permuta e, ao 
mesn10 tempo, um factor capaz de manter aquella situação que, aos 
olhos de alguns dos contemp.oraneos, parece a mais propicia ao desdobra-
mento da producção nacional. 

Tenho me referido a esse outro effeito que se nos depara, no exame 
dos resultados das emissões de papel moeda, depreciando-se 'cada vez mais, 
elevando o agio do ouro, s~gundo augmenta a quantidade com que ií· 
introduzida, em dete,rminacjas praças, ou em determinados. pontos do 
territorio nacional. 

Bem sei, Sr. Presidente, não ignoro que a theoria . quantitativa 
não é hoje mais sustentad9t com o absolutismo rigoroso com que em 
algum tempo, foi trazida a debate; isto é, ninguem hoje sustenta mais 
que, em absoluto, sempre, em qualquer logar, uma emissão de papel 
moeda determina1 uma elevQ.ção do agio e augmenta a sua depreciação. 



-155 -

Este facto precisa ser estudado com um certo espírito de relativi-
dade, o que ):lão importa, todavia, deixar-nos arrastar para um terreno 
de impalpavel metaphysica. 

De facto; S~. Presiden~e, entre outros autores dos mais claros, dos 
mais completos sobre a rhateria, CARLOS FERRARrs, na sua excellente 
monographia sobre a moeda e o curso forçado, apresenta um estudo 
completo, acompanhado de quadros em que_ a re'alidade foi devidamente 
surprendida na sua nudez, e dos quaes se deprehende que em todos os 
paizes, muita vez se nos depara o facto de emittir-se uÍna certa somma 
de papel moeda, uma certa quantidade de papel de curso Í()rçado, e ne'm 
por isso o cambio baixar, segundo o conceito brazileiro, ·e nem por .isso 
elevar-se o agio. 

No nosso parlamento mesmo, esta questão já foi brilhantemente 
illustrada, largamente elucidada, por homens de grandes responsabili-
dades, neste regimem, como por estadista de não menor responsabilidade, 
no regimen extincto. 

São conhecidos os discursos do então conselheiro Affonso Celso no 
Senado do Imperio e mais recentemente os trabalhas do erudito . Sr. Ruy ' · 
BarbQsa. 

Entretanto, apezar de todo esse temperamento, apezar de todas 
essas phases episodicas, ninguem sustenta mais a conveniencia, a oppor-
tunidade de se permittir ao Governo da Republica a emissão de papel 
moeda. 1

1 

Antes, de quanto tenho ouvido e de quanto sei pelos pronuncia-
mentos havidos nesta tribuna, quasi todos condemnam semelhante pratica" 
reputam-na mesmo . criminosa. , · 

Não ·haveria maior crime hoje, no momfantG financeiro e economico 
em que nos encontramos, do que emittir papel-moeda. 

O grande publico, os nossos concidadãos, como todos quantos fóra do 
Brazil acompanham a marcha das . cousas publicas · nesta terra, estão 
convencidos de que cessou definitivamente ó. regímen das emissões, 
dos assignados do curso forçado do papel, emittido sem base pelo Governo · 
garantido, para circular sem lastro metallico de especie alguma. 

Não era demais então, Sr. Presidente, que eu começasse analysando 
uma tal ou qual contradicção implícita que existe para aquelles que, 
convencidos que isso seria realmente um crime por parte do Governo 
deste paiz, sustentam, entretanto, a conveni~ncia de um agio alto, 
de .um cambio baixo, desprezando o factor que mais seguramente podia, 
além de certos limites ás mãos cheias, atirado á · circulação, produzir 
tão desejado fim, ou pç>r outra, augmentar o peso morto desse vehiculo 
que se julga assim o. mais conveniente para o mundo das permutas . 

Quasi todos, porém, Sr. Ptesidenté, assignalada sua tal ou .qual 
contradicção, não querendo mais o papel-moeda, querem, entretanto, 
outro papel, que eu me p,ermittirei de qualificar de bastardo, uma nova 
moeda, um instrumento de permuta geítosa, habilidosamente imaginado, 
especíosamente preparado para ,illudir a essa dupla difficuldade : por um 
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lado aquella que assume as proporções de um crime, qual seria o de avo~ 
lumar a circu.lação oU augmentar o numerario emittindo papel-moeda, e 
por outro lado aquella que está na impossib~lidade de emittir moeda 
conversível em ouro a cambio de 27 d. por 1$000. 

Entre o~ dois extremos escolheu-se aquelle que se concretiza no art. 1.0 

do projecto que se discute; um novo typo de moeda-papel, um.instrumento 
de permuta legal tender na linguagem norte-_americana, com um curso 
legal, segundo a nova technica, que nos console, que nos conforte, e que 
console e conforte a todos· os amigos das classes productoras, na emer-

1 gencia em que ·nos encontramos e não poder, de outra fórma, augmen-
tar o numerario. 

O SR. FRANCISCO BERNARDINO dá u:rú aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Ouvirei V. Ex. com o maior respeito; mas 

creio que será difficil despersuadir-me que o papel-moeda constitue uma 
praga das mais perigosas que se poderiam lançar sobre· um paiz, e mais 
aínda' sobre o Brazil. 

O SR. FRANCISCO BERNARDINO. - Respeito muito a opinião de 
V. Ex., mas peço permissão para divergir. 

O SR. BARBOSA LIMA. - Acompanharei esta nova phase do debate 
por parte dos que defendem o papel moeda. 

Ora, Sr. Presidente, esta 1nova moeda papel, quanto á substancia de 
que é feita, moeda quanto aq officio que vae desempenhar na actividade 
collectiva, esse novo modelo ~liverso da unidade monetaria que o projecto 
quer manter, esse novo denpmínador commum dos valores, esse novo 
condensador e conservador jle valores, vae m1gmentar o numeraria a 
circular por todo o terrítorio brazileiro á tá:~rn de 15 di'nheiros por mil 
réis. Até quando? Até á irnportancia de 320 mil contos, maximo attingido 
no dia em que o lastro conv~rtido pelo ouro que, espontaneamente, tiver 
aftluido ·para essa caixa, houv~r alcançado o algarismo de 20 milhões ester-
linos. · 

Assim, seja-me licito perguntar: o lastro desta caixa de conversão 
não é desde logo c.onstituido p,elos 15 milhões esterlinos tomados de empres-
timo para valorizar o café ... 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Ninguem sabe. 
O SR. BARBOSA LIMA. - ... ou foi abandonado este po~to <;Ie partida 

"affirmado no Convenio de Tqubaté, que nós haviamas de votar de uma 
vez, mas que andamos aqui a votar em duas dóses? · 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Como V. Ex. disse que o ouro seria 
e~pontaneo, eu não posso adivinhar essa espontaneidade. 

O SR. BARBOSA LIMA.-· A phrase é de V. Ex. 
O SR. DAVID CAMPISTA.-.- Si o ouro é espontaneo não, posso assegurar 

que o ouro procure ou não a Caixa. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Mas, eu formulei a pergunta por isto : porque 

·si prevalece o plano tal qual estava redigido no projecto primitivo e, caso 
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suggestivo, que acompanha como um d.ocumento destinado a instruir 
este processo, - o novo· projecto em debate; si é ainda esse p,lano o do 
Convenio de Taubaté, o que poderi'a ainda de alguma, sorte vir a preva-
lecer seria termos de levantar esses 15 milhões fóra ou dentro do paiz, 
naturalmente Mra, lastrar" assoalhar com elle a caixa milagrosa e sobre 
ella, desde logo, emittir 240 mil contos de notas com cur~o legal, á razão 
de 15 d. por 1 $.ou 16$ por soberano, ' 

Veem-se bem os dous aspectos da questão. Si temos que esperar 
que ouro venha cahindo de libra em libra ao fundo da caixa, a emissão 
irá acompanhando de nota em 'liota que esvoaça, pomba promissora do 
novo período de fecundidade para nossa patría ang\lstiada :19ela falta de 
numerarío. 

O i::\R. DAVID CAMPISTA. -Não sei como V. Ex. possa ver dous aspec-
tos da · questão. Na caixa só ha um •aspecto - 15.000.000 ·de libras 
ou 1.000.000 é a mesma cousa. A caixa não fazendo nada faz muita 
cousa, porque impede a alta do cambio. 

O SR. BARBOSA 'LIMA. - E' incontestavel que a questão póde ~er 
encarada sob este duplo ponto de vista. Ou o ouro vai á caixa cahíndo 
como nos gazophylacíos dos templos, moeda por moeda, e então a emissão 
de notas se faz iiu fur el à mesure desse i~g.resso de moeqa metallíca; 
ou desde logo a caixa mostra-se lastrada pela entrada, i:le uma ;vez, 
de í: 15 .000.000, dando logar a ,240.000.000$000 de notas de ,papel 
atiradas á circulação. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Está claro. Não vejo que este facto possa 
causar admiração. 

O SR. BARBOSA LIMA. - V. Ex. não me attríbua outra intenção 
que não seja de acompanhar, com 9 carinho que merece, o engenhoso 
trabalho devido· ao talento de V. Ex., mas, naturalmente do meu ponto 
de vista. Parece-me, entretanto, que essa consideração dá motiyo para 
reflectír; porque, uma cousa é o augmento gradual na mass!l do m~merai::io 
existente, no meio circulante, e outra cousa é, de uma vez, arroj a.r na 
circulação 240. 000. 000$ de mqeda papel. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Entretanto, no Brazil não se fez outra 
cousa. Faz-se um emprestímo externo; que representa esse emprestimo? 
Cambíaes que representam saques sobre ouro depositado i;io extrangeiro. 
Os bilhetes conversíveis representam saques sobre ouro, depositados no 
paiz. ' 

O SR. BARBOSA LIMA. - O lastro de í: 15.000 .000 dará', ao cambio 
de 15, mais 240.000:000$; ao cambio possível de 12, mais 300 .000:000$. 
Desde logo conhecido que o maximo d,a e~issão, .segundo o projecto, 
será sobre a base de 20. 000. 000 í:, prefixada no mesmo projecto ao 
cambio de 15, 320.000:000$, e ao cambio de 12, 400 .000:000$ de moeda . 
papel vê-se que. com os 670.000:000$ de papel-mpeda actualmente em 
circulação teremos attingído . o milhão de contos de réis para feli cidade 
de nossa patria. 

" 
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·Aqui chego ' a outro (ponto de que tomei nota, porque de.sperta 
realmente a attenção. 

Por que o maximo de f, 20. 000. 000? 
Parecia que esse projecto, tendo nascido da conferencia de Taubaté, 

os algarismos deviam estar de alguma sorte em relação immediata com 
os artigos capitaes do Convenio ahi estabelecido : 15 milhões. Seriam 
esse 15 milhões o ponto de partida; mas 20 milhões? A unica cousa de que 
me lembrei para approximar deste algarismo foi que 20 milhões esterlinos 
correspondem aos 100 milhões de pesos, que determinaram a extraordic 
naria festa que tão prematuramente fizeram os Argentinos, agora appre-
hensivos com a retirada de 10 milhões que ultimamente teem emigrado 
'da maravilhosa cc Gaja: >>. 

l . .\ · 
(Trocam-se apartes entre os Srs. David Campista e Paula Ramos.) 
E' uma phase que está marcada aqui no meu discurso, mais adeante, 

sobre o effeito possível dessa passagem da barra, degráo em degrá.o, na 
cremalheira que. vai desde 15 até 27. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Não temos feito outra cousa, com a diffe-
rença que anda e desanda. 

O SR. BARBOSA LIMA. -: Ha outra differença : uma cousa é o que se 
faz por decreto e outra é o que corresponde ao desdobramento natural 
dos acontecimentos. 

Pois bem, sejam 20 mil~ões sterlinos, em todo o caso, na hypothese 
chamada a melhor em um31 certa roda· que entende que a taxa limite 
deve ser 15, considerando tliypothese inferior á daquelles que fixariam 
12 como taxa limite (e ha ainda uma pequena corrente que acha que, depois 
do período de despezas sumptuarias exageradas, que fez esse~quatrienio, 
nós poderiamos pôr a cumieira do novo edificio apenas a 10 e tanto) ... 

UM SR. DEPUTADO. -E;: ha ainda a opinião do Banco da Republica, de 
que a taxa devia ser de 16. ' 

O .SR. BARBOSA LIMA. -- Do Sr. Custodio Coelho? Então, seria outro 
partidario da Caixa de Conv~rsão que eu teria de combater, o que não me 
consta. 

O SR. DAVID CAMPIST,~. - Não: esse é partidario da barra fixa. 
1 O SR. BARBOSA LIMA. _,..Pois bem, Sr. Presidente, com essa acrobacia 
que está introduzida na lin~uagem economica de barra fixa e de trapesios 
é para nos curar de males ?. que a realidade não póde proporcionar ào 
que se. diz, melhor remedio 1 chegaríamos ao' segujnte : 

A somma 670 mil contps, dividida por 18 milhões de habitantes dá 
o coefficiente, per capita, de 37$222 réis, ou, ao cambio de 15, frs. 58,52; 
mais 320 mil contos, moeda papel, que correrá da caixa' quando no fu ndo 
della estiverem 20 milhões, dão o coefficiente,. per capita, a esse cambio 
de 15, de 17$777, ou frs. 47,90; total, nesta hypothese : frs. 86,42 por 
habitante. 

Ora, a Allemanha, paiz de uma extraordina'ria intensidade economica, 
cuja industria é a maravilhst de todos os povos cultos e o terror de grande 

( 
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numero destes, segundo a phrase conente made in Germany, essa ·Alle-· 
manha das acieries de Krupp,· essa Allemanha formidavelmente appare-
lhada com o oulilfüge mais mod1erno . é, segundo o quadro1 publicado pelo 
eminente professor da Escola Polytechnica, o Sr. Vieira Souto, o paiz 
que tem menor ~oefficiente monetario, pois tem 67 francos. 

Pois bem, . nós ficaremos com 86 francos contra 67, conseguinte-
mente com um coefficiente muito maior do que o da Allemanha. Essa 
theoria, dos coefficientes monetarios, do minimo de moeda de que deve 
dispôr cada indivíduo ; bem o sei, Sr. Presidente, não póde ser acceita 
sinão com a preciza relatividade scientifica (apoiados) que deve acom-
panhar as meditações de todos os homens que teem educado o seu espí-
rito nos postulados ,da philosophia de Bacon, isto· é, tomando para mes-
tra a experiencía. Não é o individuo, esse ente abstracto que só existe 
na cabeça dos philosophos, o homceconomicos, é o homem real, profun-
damente diverso si se trata do laborioso anglo-saxonio ou do mongol, nessa 
populosissima China, para cujos 400 milhões de habitantes nós teriamos 
de pensar em quatrilhões ou quintilhões em unidade monetaria, uma vez 
aceita essa theoria de crescer tal coefficiente, de acompanhar a moeda, 
a quantidade de numerarío, o crescimento da população. Todos nós 
sabemos que insular-se neste ponto de vista, seria collocar-se em situ:;i.Ção 
precaria e víciosa de unilateralidade. Para comprehender o modo por 
que se dá o jogo de taes elementos da actividade social, precízamos 
ter· em mente a extensão do paíz, os meios de communicação entre as 
suas variadas provincias, o estado da industria bancaria e todos estes 
progressos nos · instrumentos de permuta com que se vai pouco a pouco 
requintando a capacidade ecoiJ.omicá dos povos mais cultos. -

Portanto, a allegação de que temos um pequeno coefficien.te ,mone-
fario e não nos devemos alarmar com esta circulação anormal accres-
cendo aos seiscentos e tantos mil contos que na opinião do Sr. Murtinho, 
devermos continuar a resgatar; essa opinião assim despida das mais 
informações não póde ser aceita como elemento capaz de derimir a 
questão. · 

Pondere-se ainda que esse foi o calculo, feito na taxa de 15 e as 
mesmas considerações se reproduzirão si a taxa fôr de 12- Teremos 1 os 
670.000:000$ de papel-moeda, mais quatrocentos .mil contos de moeda 
papel... cuja somma daria per capita 59$444, que ao cambio de 12, 
valerá 74,64 francos, contra 86,42 ·francos, na pPimeíra hypothese. 

E aqui temos um novo aspecto da questão : qual seria preferivel, o 
que devemos desejar de preferencia como elemento sacl,io, vigoroso, 
capaz de tonificar o nosso organismo economico? O coefficiente maior 
ouro, ou o coefficiente maior papel? O coefficiente maior da moeda na -
ciona'l· ou o coefficiente maior da moeda internacional?. O coefficiente 
maior no mercado fechado·, ou o coeíp.ciente maior do mercado universal? 

Na primeira hypothese teremos 86 francos contra na segunda 74; 
e pois, si quízessemos o maior coefficiente ·ouro, teriamos de fixar a taxa 
de 15. 
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Mas si, como deu a entender o Sr. Deputado por S. Paulo, - do 
qúe mais devemos carecer é da moeda a que estão . habituados os bra-
iileiros, o nosso 1$, então estará ahi mais como um argumento em favo!'. 
dessa c0rrente que vae se formando nesta assembléa ;. pois, teremos á 
taxa de 12, 59$444, contra apenas, 54$999, ao cambio de 15. · 

Si, portanto, nós resolvermos, si a maioria do Congresso Nacional e 
. o partido conhecido sob a denominação de Colligação, ou recordando a 

nomenclatura contemporanea em França, o bloco entender; si esse par-
tido, pela sua grande maioria resolver adoptar a taxa de 12, ficar!)mos 
com esse vehiculo de maior peso morto, que tal será ao typo de 12 d. 
ou com maior agio do que a 15, o instrumento destinado a servir de 
novo intermediario das permutas mercantis. 

Continuando, Sr. Presidente, a estudar o mecanismo da caixa, per-
guntarei em terceiro Jogar; quando houver de mudar a taxa que define 
o novo 1$, o padrão n. 2 qual será? 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Nós já quebramos o padrão duas vezes. 
Essa será a t_erceira quebra. · 

O SR. BARBOSA LIMA. - Perdão; ainda não fui á epoca anti-dilu-
\ viana. Estou do diluvio para cá. 

Passarei pela Gomorrha do Encilhamento e talvez possá dar a crer 
que as nossas missões são ~apazes de ressuscitar phenomenos analogos 
que se deram no anno de gr~ça de 1890. ' 

Mas, a primeira moedar emittida; segundo o novo mecánismo, é a 
taxa de 15. Dá-se a plenitude das condições aconselhadas no projecto ; 
chega-se aos 20 milhões esterlinos e o Congress'o resolve por foi mudar 
o padrão, o typo, a taxa, emfim o limite extremo para 16. 

Pergunto '·: porque sign31es se conhece que chegou o momento de se 
fazer subir a barra na mar31vilhosa cremalheira? 

Por que o lastro attingiu a 20 milhões? 
A caixa recebeu neste seu primeiro gavetão a importancia de 

20.000.000i: ... oriunda do nosso saldo credor no balanço dos pagamentos 
internacionaes ou de outros mananciaes; attingido esse maximum a 
caixa não recebe mais nenhµm reál de ouro. Pergunto: que novo phe-
nomeno precizo aconselhará ou indicara que é chegado o momento de 
transferir ... 

O SR. DAVID CAMPISJ'A. - O simples facto de attingir-se aos 20 mi-
lhões, e esses 20 milhões se cpnservam no paiz; porque, si é ouro espon-
taneo, esse ouro donde prov~m? 

Deve provir do saldo em .nosso favor. / 
O SR. BARBOSA LIMA. -- Quanto ao modo como o ouro eri.tra já 

fiz uma pergunta no princip~o, para firmar uma distincção. 
Temos um caso bem significativo; o que aconteceu na Argentina 

em 1898 ... 
O SR. DAVID CAMPISTA. - Não vejo nisso inconve~iente. 



- 161 

Acredito até que 'é possível, depois da creação da Caixa de · con-
versão, uma pequena depressão cambial. 

O SR. BARBOSA LIMA. - Neste ponto .estou de accôrdo c~m V. Ex.-, 
. salvo no qualificativo - pequena. Acho que caminhamos para ·llIDa 

formidavel depressão cambial. , 
A somma de despezas considera veis feitas e contratadas . neste 

quatriennio, os 220 mil contos de divida, que peza sobre o Dís•tricto 
Federal, a liquidação de todo este extraordínarío inventario, , não me 
parece que se possa fazer por estes pequenos 1artificios. E é pQr isso que 
eu comecei lamentando que não principiassemos o nosso trabal}lo pelo 
importantíssimo serviço da revisão do nosso Orçamento. (Apojqdos do 
Sr. Paula Ramos.) · 

Mas, senhores, uma das allegações, a allegação, capital que surgiu . 
em uma certa parte do nosso mundo economico, da:i:ido· origem ·a essa 
combinação conheciçla sob a fórma de segunda parte do Convenio de 
Taubaté, foi esta : ·é preciso arranjar um apparelho que nos resgu3;rde 
do extraordinario, do formidavel impulso que a alta receberá, desde 
que entre no. paiz o emprestimo, o sonhado emprestimo, o desejado 
emprestimo . .. 

O SR. DAVID CAMPISTA. -r- · Que ha de se reaJ.izar, apezár ,das· pro-
phecias em contrario ... 

' /' ' O SR. BARBOSA LIMA. - Ha de se r.ealizar'! 
Ha de se realizar; sómente nã~ nos devemos esquecer que somos 

uma familia com a casa hypothecada, que somos' uma nação com as 
rendas da · Alfandega penhor<;idas, respondendo pelo completo cumpri..: 
mento do chamado emprestimo de consolidação -;-- funding-loan. 

O SR. DAVID GAMPISTA. - .E continuamos a levantar emprestimos 
em dezenas de milhões? 

O SR. BARBOSA LIMA. - Taes sejam as cçmdíções , de senielh,ant~.s 
{)perações de credito __,.:. o typo, as taxas de jurds e amortização e as con-
dições de pagamento. · ' , 

O SR. DAVID CAMPISTA. - QuEJr di,zer que, apezar disto, estarqos 
em condições de credito. · . , , 

O SR. BARBOSA LIMA. - Sei que ha muita gente que, arruinando-se 
dia por dia, nas diversas phases da sua ruína, continúa a conseguir em~ 
prestímos, embora cada vez. mais oi:;ierosos, : e o credor apenas procura 
verificar si ha com que pagar opportunament~ tu1o; - isto em,1 l:lma 
época em que a doutrina de Drago anda tomada de tanta suspeição em: 
certas côrtes o chancellarias. ' 

Imaginemos que se faz esse emprest.imo, siciliano~ carthagi11ez, 
ou que melhor nome tenha, que entrem logo para a caixa de conversão 
os 15 milhões; -que se façam outros emprestimos, que os Estados , obte..! 
nham os milhões !esterlinos ql:le quizerem. Ha quem diga por :rhi, por 
exemplo, que o Estado de Minas procura obter un emprestimo. ' · 

CAIXA DE CO.NVERS,ÃO • .,--- VOL, I. 11 
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O SR. DAVID 0AMPfSTA. _.: 'Tambem ·já ouvi üízer. Mas, os· paizes 
J novos precisam sempre de capitaes estran'geiros e estes só veém ou p elos 

emprestimos,· ou·'pelo desenvolvimento de' empm~zas' paFticulares .que vão 
levantai-os lá 'fóra . 

o SR. BARBOSA LIMA. - Pois bem : ·fazem.!se estés emprestimos; 
sa'tisfaz~se o maximo, do lastro ·prefixado, desde logo attingimos os 
20 ~milhões, 'immediàt'anierite ·e de '" um jacto teem-se os '320 mil <tontos 
'de· moeda papel. '·'Logo, não se Jil'ód"e evitar a exigencia âo ·saldo. cambial 
'de 15para 16 ou outra que seja a nóva ca:sa da' cremalheira ... 

O 'SR . . 'DAvrn ' CAMPISTA. - D"á ú.m aparte. 
O ~R. BARB~SA LIMA. - E depois? 
Passa-se para 16? ,Para 17? Para 18? 
O SR. DAvm.• ÜAMPl'ST<A. - · Não lserp.ócl.e di.zer. Não se .regulam as 

tàxas cambiam? ao .bel pt a.zer ,de -'.quem ;H.uer .q.ue s~ja. 
10 SR. B:Á.RBOSA LIM'A. - Mas, si aqii i regulamos,; por palpite ,' a 15? 

(A.partes.) · 
(1) que se ' quer1 é 'evitar esta p'oussé~, m:as 'si ella: 'Se der porque" OS 

20.000.000 entraram desde logo. 
Ora, o ·cambio :alt o nos éonvem, cliz-se. Por •11füe razão, · ~rítão, ' esta 

caixa ha de funccionar só em um sentido? · 
' Por que não haveremos· ?e em t al caso deixar ou. fazer cahir a barra 
na cremalheira, não já a .15 ameaçado de ser transposto na préa-mar 
dos emprestimos, ·mas a 13, a 11, a 9? 

Tal não está previsto •na l_ei. · 
O SR. b>.A!vÜ D · CAMPISTA.~ ·Dá um a·pa·r.te . 
·O SR. BMi:BOS* 1LIMA. -:·· Nós .estámos estudando 0 1funcci0namento 

do apparelho . 
. . E' outra pergunta que n,rn occorre : << A nova mudança será de 15, 

em uni salto, para 16, isto é, de ;E 16$ para ;E 15$, em uma differença 
de 1$ em libra? ' 

Ou será pela escala fraccjonaria das tabellas usuaes do nossó carribio 
sobre Londres', i

1

sto ié, de ·1 /~12 em 1 /32, ·afim d·e evifar maiores abalos 
como se allega? >> 

.E i:a 'uma das consideraç(ies que d evia: assignalar1 no 1d0sdobramento 
do méu .·discurso. .. · 

'. €> 'SR. ·BA vrn 'GxMPISTA. - "Isfo está 'de accordo com ás trad'icÇões 
na:cionaes em que o cámbio se altera 32 vezes' por dia . 

0 '.SR. BARBOSA LíMA. - Então não remediará cousa ' alguma. 
O SR. DAVID .CAMPISTA. ·- V. Ex. está criticando as alteráções .. . 
O .Sn. BARBOSA LI•M,A. - 'Estou ,assignala,ndo . . ; 
O SR. PAULA RAMOS. - O ·orador ·está .criticando>o,.apparelho. 
O SR.' HARBOSK' L i:MA. -· © 'que quero é um •severo'·regimen de:'eGO~ 

nomias preliminares e impre~ciridiveis para . .. 
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O SR'. · 0-A"VID ÜÀMP.r;s:1tA .. "- [:)áJ .l:IFÍil !apa:nte. 
' 

. . Ü SR. BARBOSA LTMA. -:- 'N'ão sou o' partídt:> que domi?a aqu'i; não 
sou quem deiibera, -quem manda ' como··chefe nesta assembléa. 
. Senhores, não ha povo ·nenhum que tenha ·resolvido .o problema 
monetari'o com o seu' orçamento · em 'deficit, e aque"l'les que o tentaram 
fazer passaram 1pela decepção de ·crue é deploravel :ensinamento ·º caso 
'da Italia em 1886. . . 

·Pouco depois:. da conversão sabí~merlte preparada por M1NG1IE'rTI 
e DEPRETIS e Tealfaa'da por 'MAGUANI 'mediante um ·regirrien de supe~ 
ravits orçamentarios, reorganizaçào bancaria e -resgate 'do papel · incon· 
versivel, a política dos esbanjamentos e aventvras mi'litares dê .C~rsPt 
e ·seus apaniguados "tudo subverteu; sen'do préciso qué os ·seus succes-
sores , nótatlamerite LuzzA.rr, fossem pouco a pouco voltàndo ao regir~en 
do pareggio ·orçamentarío ·e de melhor ori<eri.taçãd âiplomatíca. .. · 

O SR. DAVI.D CAMPIS.TA. ·~. Dá um q.p.arte. 
·O SR . . ;g,A:R•Bô,slA! ,LIMA:- - , Se-m.•h011es, ·a lei ·do ":c1m1sorzirJ Pbancario ' é 

d.e. 1B74·na Itali·a, •medida prelirninar · . .19ara o encaminJhrament@ da cfrci!t" 
la1.?ã0 da Itália :àfirn de sahill" do ealuds ·ban;q1rj,o , :cl.o· papel ' m&,eda para 
uma ciretllação é ã ... E'. , de 1874 esse vigpros0"'.inieio dos pre'limináres> <ila 
conversão , que 1só ·se ,fez FJ.OV<e annos d1epoÍ'iil. :Nessa pha:se prep-anator..ia 
cúidou de reerguer o 'credite · na:donal, : e remo.d:e1ar. 0s .mrçamentos1para 
obter os superavits indispem.sa)\'eis .. com 0s .q.uaes .se havia .de ·pôr rem 
pratica o . resgat'e de ; gran.de parte das notàs im.convensiveis, <rned.ida de 
f{Ue V. Ex. e eu som0s partida'r.ios, c0m@ ·-imp11escin\d;i'Vel neste m:@i:me.1íl:t0. 
O resgate· .de> nosso papel moeda q'IJ.e·,:~r. Ex. · m.a.11.tém; p,ela '1lei'l de 1i}~\i)9 
se ha de fazer ee>m• O· fünd.o, o . ext:ess0 espee.i-a'l 1prj1Rcipalmenffie consti-
tu.iclo ·a:vô1umado .ce>m .os ,salrd@s orçamenta·r-ios. · · 

· L0.g;o , ·temos necessidade d.e •revêr est'es ·.0rçameN:tcis ·para •tenwr@s 
aqueHa .solida· l!Jasé que ·não ternos ... ·(Apartes ,,) 

· Assignalo isto• com prazer., •a ,sisudez, a · sincer.ida'de ·e a "segmra iorí·en-
tação p@I!itica do nobre ·Deputado qELe ,hem ·systema:ticamente'~ v0tado 
coni>ra o •.augmento .da: .. despeza·· pubhioa:. ·O que'1 lamento ·é Gfl'l.e um '<paT-
tid0 fónte ' o·ome este,. uma q1>1asi, unanimirdade co•m:o .,e a actwail .legisla-
turà, lima 'Vez ·:que s.e mett:e a rés@.ltv;er o:' problema . IhOiiletanio, a uoHooar 
o paiz em ·ma.r.dm rmais v·élt0;z 1pa:m· ,a1rnO'lução deste 1p'I'-0Merna:; • porq.ue 
a:c~a>va um po.uco . taPdigr:a·<i10 o · passo ' e·. 0 1comp>msso 1q.ue -viRham0s· tuencfo, 
segundo ·as normas do ,Sr.. Dr: Mur.tinh0, nã10•·.co·m13ce i tom0; outrds 0paiaes, 
pelaTeV<isão séria e severa dos 'Nossos 0r~ament0s, 1·para ra!vig0rar •o nosso 
credito e armazenar elementos de valor. 

Recordando :a 1sente:m:ça, e• num só:a 1 sen.ten-ça e o emrceiuo r rnais ainda 
a 1propria prabi1Ca,' a vid•a . real do :byip·o1Tepu"blica:no ooroad0, 1que foi ·iFne-
derico o GnaIBJ.de.,da ·Prussia, di-rei ql'l.e, :segundo em conjwhctu:ra ainal0ga 
lembrou •EMrLE· L..%.VELEYE, a ibàstança e :a prosperi~ade, ma:x:imé ' dep&is 
de •tamanha p.rodirgalidade . com0 .a .que presenéiamos, só 1 pó'de ter· p@r 
alieerce a economia, a parcimonia ajui.zada c@m <i{l<le 'resgatam ·as Sl!laS 
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dividas os devedores honrados. O rei philosopho não se pejava de con-
servar nas ·vestes gastas que usava botões lascados, CO]Iltanto que do 
alto não descesse o exemplo funesto da megalomania em que se vai 
despenhando a nossa insensata democracia . 

Mas, prosigamos, fechados por emquantor os ,parenthesis que os 
constantes apartes abrem no meu discurso. · 

V Si a mudança da taxa limite, a começar de 15, se faz de penny em 
penny, teremos até o longínquo 27 o total de mudanças na significação 
cambial do maximo valor de, mil réis e nos effeitos que decorrem do 
.recolhimento de 12 emissões respectivamente substituídas por outras 
tantas de typo crescente. 

Si, porém, aquella passagem se ha de eff.ectuar quasi micromati-
camente, com o intuito de estreitar a faixa de possiveis prejuízos da 
inevitavel oscillação minima, teremos 32 vezes 12 ou melhor 64 vezes 
12 (sendo l /64 fracção que se encontra em calculos de cambio), 
isto é,' 768 mudanças, assignalando as 768 gavetas com que é feita a 
caixa, para que possamos nos acostumar e acostumar o povo, de cyclo 
em cyclo, aos multiplos effeitos economicos de cada uma dessas paradas. 

Attingido o limite, para o lastro ouro, de ;t 20. 000 . 000, cessarão 
as emissões da Caixa (art 3. 0 do projecto) e serão chamados a troco denlro 
de seis mezes os 320.000:000$ (art. 4. 0 ), findo o qual praz,o continuará 
por quatro annos e .meio a 

1
circular com 20 % de desconto a emissão 

que não tiver vindo a troco por aquella fórma. 
Ora, aqui varias hypotpeses pódem occorrer; - si essa em1ssao 

addicional se tiver infiltrado nos canaes da circulação, não se provincia-
lizando, mas no seu officio de jntermedi'ario de permutas, passando de mão 
em· mão desde o Amazonas ~tos sertões de Goyaz e Matto Grosso, como 
occorrer ao troco-em seis mezes - essa caudal de cedulas especiaes? Sup-
pondo que dos 320.000:000$ a não pequena somma de réis 120.000:000$ 
affiuiu dentro dos seis mezes ás repartições onde se fará a substitvição 
pelas novas notas, nos quatrp e meio annos restantes ficará a população 
sujeita á pesada finta de 20 % sobre os retardados 200. 000:000$, o que 
equivale a beneficio para o Thesouro ou par'a a Caixa, que assim poderá 
escripturar como renda extr8rordinaria nada menos de 40. 000:000$ ouro ; 
do ouro da mesma caixa que, a titulo de muleta, não poderá mais ser 
reclamado. Si na outra hypot~1ese não viaja pelos domínios da communhão 
brazileira a nov·a en:iissão e ficfl em Alfandega-sireet e adjacencias, dar-se-ha 
o empastamento ou enfarte mpnetario, resuscitando a febre da especulação, 
a riqueza artificial e ephemer~ do encilhamenlo e não receberá o paiz bene-
ficio algum desse aureo orvalho. 

Continuando ç. encarar mais de perto o projecto no desdobramento 
de futuras phases que elle jmplicitamente prevê, - supponhamo-nos, 
depois de uns 10 annos de paulatinas e successivas accomodações, guin-
âados ao cambio de 18 sem gymnastica da Officina de Giros (que o projecto 
brazileiro não. tem, como o foz a lei argentina, art. 6.0 ) e sem os perigos 
e alvoroços dos emprestimo~; externos. A libra desceu a 13$333 e os 

/ 
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f: 20. 000 .. 000 esterlinos servem de lastro a ' 266. 666:000$, menos 
54.000:000$ ç.o que a emissao inicial, e ainda na mass~ \dos 670 mif con-
tos inconvevsiveis, menos a importancia que houver de ser resgatada de 
vez em quando para manter a almejada estabilidade compromepda com 
as possíveis quedas' da columna cambial, por desfalleci,rnento np balanço 
dos nossos pagamentos internacionaes, a 14. a 13, ao insinuadq 12, ao 
preferido 10 e ao saudosissimo 8, algarismos que o .projecto espera excom-
mungar de vez. A quanto subirá a quantia que em papel-moeda - deva· 
ser RIGOROSAMENTE retirada da circulação. - na phrase e,xpressiva do hon-
rado relator? 

. S. Ex. é partiel.ario de~sa retirada, 'e eu 7compan?o, com vivo Çesva-
nec1mento, o modo por que S. Ex. sustenta a doutrJna, com a qual me 
sinto de inteiro, accôrdo. , · \ ~ 

Pergunto a· quanto subirá a quantia em papél moeda a ser retirada, 
e mais: , 

<e Como pensar n~ possibilidade de ser refreada a depressão graças 
á resislenoià que se lhe póde oppor em virtude do mecanismo da lei de 1899, 
segundo as proprias palavras do parecer e opinião, portanto do 11elator'Z 

Esse mecanismo a que S. Ex. se refere é o funccionam~nto duplo ao 
fundo de garantia e ao fundo de resgate, ·podendo . p.assar as necessaria~ 
quantias do primeiro para o segundo; e v'ice-versa .' 

Como se poderá fazer isso, pergunto,« si no memento, si ,.agora, tanta 
irritação está causando em certos, circulos o funccionamento daquell~ 
mecan.ismo, exaetamente para conter os baixistas? » ~ não seria, nttssa 
corrente de idéas, desde já uma possibilidade do mecanismo, e por amor . · 
á estabilidade cambial, um d~ver do Ministro Bulhões - (( . retirar VIGO~ 
ROSAMENTE papel-moeda, 1que devia por lei ser e não foi at~ hoje retirado, ' 
para resistir ás investida.s dos baixistas e ao possível collapso? ' 

Sim, porque a accu8ação que se faz ao extraordinario director da 
carteira cambial do · Banco da Republica (apoiados), o eminente, nosso 
collega que foi, Dr. Custodio Coelho, é que S. Ex. está mantendo uma, 
situação artificial. Mas que é que elle está fazendo? Está resistindo, á 
baixa? E resistirá baixa não é <e pôr em jogo aquelle aconselhado meca-
nismo? ií' , 

Supponhamo-nos já transportados ..• 
O SR. DAVID CAMPISTA. - Elle não .está pondo en;i. jogo esse meca· 

nismo, mesmo porque não póde pôr. . 1 "' 

O SR. BARBOSA LIMA .. - Como não póde? ! 
O SR. DAVID CAMPISTA. - O mecanismo do resgate não é elle quem 

o tem de fazer funccionar. 
O SR. BARBOSA LIMA. - E a carteira de cambio, para que serve?! 
De quem é delegado o seu director? ' 
V. Ex. me dizia o anno passado que era exactamente para mant,er 

a estabilidade do cambio que se . creava tal departamento 
1

official... 
( H a varios apartes.) 
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Ou nã© s.enemos,, nós outros · que estam©s anismarulo a baâxa, ,qu>ando 
querem0s votar 'l!lma taxa de 15, in:ferior á .do mercado .ac'tualrne:m.tel?'• De 
facto, o hernrado Depu<bado nã.0 faz, um. apparelho para não ÍUMciona.n ,: 
.é parai fanceiona1i; Gie'!.'.<énas •<l{U:e S. Ex. o .• a:rchitec;tou. 0ra, si nós- adoptas-
semos a t.a;xa de.112.era um.proj:eet.o ei<ll vo.tassemos rapidamente, esta!Ifamos 
armande .perfeitament.e aquelles que q1uiizessem j0ga•r fia baixa até 12, pois 
que;,a partir. de· cerb0t período, a; taxa não pode:via ser -inferior a 12, o lNero 
.ella' certo na1bai-xa. 

Agova, do ·pornt0'; de. vista gov.errna:menta.l. 'li'emos 1uma lei de orça'" 
mento que vae até 31 de dezembro e dá, em um de seus artigos , como 
recui;so para ·o Gover:m.:(i), .ai cobrança d:e imp~stos em ouro, s-egundo o 
coefficiente de· 5Q % toda a vez que a taxa caw biail esüver acima d·e 15, 
não a 15. Essa lei reconhece ainda que temos o d'efief!l, .. e qne o meio de 
eviitaJ-o é. permitti['1 ao Governo bailancear 10 % da cobrançai em ouro, 
convertidos em papel, passando-os para as despezas em papel. 
,. ( fí a varies · apartes .. )1 

Assim, si fizermos· o cambio chegar a 15, teremos desarmado o 
Governo de um dos recursos que lhe foram dadbs para evitar o deficiL. 
e o G'overno que ahi está natura:lmente não quer legar au--seu honrado suc-
cessor um orçame~fo com a certeza de deficit; naturalmente procura 
·manter a taxa com a mesma legitimidade· com que esse outFO mecanismo 
offióal procurará manter no f~turo Governo, apoiado nesse mesmo appa-
relho1que está hoje em-vigor e que o projecto recommenda. 

Pergunto de 'novo : não s~:ri a nessa corrente de idéas desde logo uma 
pO'ssibilíêlaâe do mecanismo, por amor da estabilidade um dever do 
Sr. Leo·poltlo de Bulhões retir,ar rigorosamente o papel? ' 

· EStou de publico exprimJndo opinião perfeitamente identica á' que 
exprimia em 1899 e 1900. , 

O fundo de resgate não te!n sido perfeita e devidamente applicad0 ao 
fim a que foi imaginado, as incinerações tendo ficGtdo muito abaixo do 
que se esp.erava. 

. Es:te mecanismo é ainda novamente prestigiad0 p.elo brilhante 
parecer do honrado relator, como sendo uma das assentadas em que 
repousa o edificio que S. Ex . . está construindo. 

Pois bem, esta alavanca tem de funccionar quando ha tendencia 
para a baixa e, pergunto, não seria um dever do iUustre Ministro da 
Fazenda, na phrase do parecer, retirar o papel? 

O SR. DAVID CAMPISTA. ~-Acho que sim; o dever é retirar o papel. 
O SR. BARBOSA LIMA. - E, senhores, a este res]_'leito, nos achamos 

visivelmente na corrente que vem de 1846. Pois esta lei de 11 de setembro 
de 1846, que fez naquella épó'ca uma concess.ãq -que o futuJ:'o mostrou 
que era innocua e desvaliosa, ~;ínão nociva, mas . nunca proveitosa como 
~e sup;pun~a, qual foi a quebra do padrão de, 43, 2 /5 para 27 dínheír,os, 
não contem a mesma-Ooutrina'l' 
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Aqui está (lê)1: « E' o Gov.émo autorizado a retirçzn da circulaçãQ a 
somma. de papel-mo.eda que fôr necessaria PARA EL]j:V AL-o ao · valar do ar-
tigo antecedente (27 d . . por 1$) E NE):.Llj: CONSER.V.A:L-o; , para esse fim . 
poderá fazer as operações de .credi(o q,ue forem indispensaveis. n 

(,Lei n. 401de11 de, sétembr0 de 1846, ,,art.2.0 ) 

Este text0 . .estou lendo. aqui como nota que puz á primeira parte dQ 
texto que nos veio em'relatorio official, em inglez, do contracto, da mo.ra,. 
toria do funding-loaf]., onde·se app,ella . para essa lei permfJ.p.~n,te em vigor 
ai·nda hoje: Portanto, que,r ,de, acçôrdo com esta lei, quer de apcôrdo. com! 
a lei de 1899,, quer ainda de, acco;rdo com. O eSP.Írito que resulta .de •out,ra; 
parte desta ultima lei de 1899, parte em que ~e . revogaram as leis qµ,e, 
permittiam. urr;ia certa emissão .d.e papeli.rnoeda (25 1 a, -50. poo . · 000$)~ para 
auxílios á lavoura, leis de 1875, ~885 e 1893, o Ministro da Fazenda proce-
der.ia.:rnuito legalmente, e çorn m.uito acerto, do pont0 de. vista . or.çamen~a:; '· 
rio, m.anda:mdo q.ueima:u ágora alguns milha.Fes . de notas , de, papel-moeda., 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Consta que ;vae fazel-o agora-. 
O'SR. BARBOSA LIMA". - Eiltão mandó desde ja daqui parabens a S. Ex._ , 1 

O S.R. PAULA RAMOS. - Não me e&queç,o ,de que. o Sr .. M.urtinho foj 
obrigado a .susnender a queima. 

O SR. BARBOSA l!.IMA:. - Nesta questão c1e · papel-moeda se podevi:a-
dizer, no tocante á incineração e sem figura de rhetorica, que · dessas 
cinzas nasce uma1Phamix muito mai9,• real do que ·a da fabula, .e é o. maior 
valor acquisitivo que. se •incorpona á1 moeda restante. 

O SR. PAULA RAM.os. - Já Alves Branco dizia que díst<;> não rest'ava. 
cousa alguma. · 
. Q SR. B.ARBOSA LIMA. - A lição do .quatriennio Campos Salles proyíl. 
o contr:ário; . . . 

O SR. BARBOSA LIMA. _;,Supp,onhar,nos ,ainda que o ouro nãp,procure 
a oaix;a ou que ahi entràl].do , f.)ouco se demore, escoando-se por uma 
forte e invencível depressão, correi>pondendo a ,pesado saldo devedor no. 
balanço dos nossos pagamentos , internacio:n,aes. O projecto não prev,ê 
a mudança da famosa barra para. um. degráo inferior a 15 çomo .preYê 
riara as .varias cotas da prêa-mar, cambial. 

Assim sendo, rejubilarão aquelles que entendem hoje que tal é a nossa 
situação cambial que, não de 15 como .quer, o . projecto, mas de 12. e até 
mesmo de 10 com0 sustenta conhecido hanqµeiro, deveria partir, como 
maximum iniçial, a Caixa de Conversão .. 

Em tal caso, pergunto : votar~se-ha nova lei para começar de novo 
com a barra agora fixada em 10?· Não. Pelo projecto far-se-ha funccionar 
o mecanismo da lei de 1899, retirando fortes sommas de papel-moe<fa 
para 1i;ilevar 9 cambio ao prefixaqo 15. 

Mas ,assim sen<;l.o, pergunto. ainda.: onde .os saldos orçamentarios 
ou. reour~os de outra r;i.aturE}za par.a, dentro , de. mezes .. ou semanas, retira11 
e incinerar _50 ou 60. 000:000$; de,,_modp a ,fo.r,çar. a asc.ensã.o e. repr.imi.x.i o 
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perigoso collapso? E' evidente~ pois, que o iqeado apparelho impossibi-
litando a alta e não podendo qominar a baixa, não alcançará a desejada 
estabilidade em torno do prefixado 15. 

Isso mostra como o ponto saliente da questão é, mais do que o equi-
librio do orçamento, uma severa política de economias que permittam 
fortes e crescentes saldos a empregar na crescente valorização do nosso 
meio circulante. 

Assim foi que se procedeu nos Estados Unidos, logo, após a guerra 
de secessão, onde ninguem lembrou a quebra do padrão monetario nem 
providencias legislativas tendentes a embaraçar: ou impossibilitar a cres-· 
cente reducção do agio do ouro. 

Já rio seu primeiro relatorio, em 4 de dezembro de 1865, o ministro 
do thesouro, Hugh Mac Culloc, declarava que, na sua opinião, « ha mais: 
perigo nas apprehensões oriun~as da incapacidade,do Governo .para reduzir· 
a circulação com bastante rapidei, do que em uma demasia,do rapida reduc-

' ção dessa circulação. >> 

Mais tarde p Congresso Nacional julgara conveniente declarar: 
« A palavra e a fe publica dos Estados · Unidos estão solemnemenle empenha-
das no pagamento em especies, ou seu equivalente de todas as obrigações 
dos Estados U nios, não rendendo juros / conhecidas, como notas ou bilhetes 
dos Estados Unidos.>> A quebrad e padrão ficava fóra de combate, repel-
lida desde logo. ." ' '.

1 
• • • 

Nada escapou á larga trjbutação destinada a avolumar a receita 
federal, ao mesmo tempo que se convertiam a menores taxas uns, e se 
recolhiam outros, dos títulos d\l divida publica emittidos em formidaveis 
eommas durante e após a guerra civil. 

Dentro de oito annos, após a capitulação de LEE, o numero de milhas 
de vias ferreas tinha duplicado, Fóra as 1.800 milhas da Pacific Railway, 
que já em 1869 ligava os dou'\ oceanos, para mais de 30. 000 milhas de 
trilhos para vias ferreas assentavam-s'e de 1865 a 1873. 

Analoga política adoptou a Russia, com muito mais seguro funda-
mento par a sua prosperidade do que a tão fallada quebra do pad~ão, o 
eminente SERGIO WITTE; judicioso propugnador da sabia codificação das 
tarifas nas ferro-vias da Russia1 de modo a facilitar o transporte dos pro-
ductos agricolas e mineraes Pªfª as fronteiras marítimas e terrestres do 
vasto imperio moscovita. 

Apezar da critica dos infiaçionisias, conseguiu MAc CuLLOC a autori-
zação para emittir á di'screção (>onds do thesouro a 6 %, ou menos, para 
o fim de resgatar papel-moeda... · 

O SR. SERZEDELLO CoRR~A . ....._ Esses bonds tinham valor que lhes 
permittia circular como moeda .. 

i 
O SR. BARBOSA LIMA. - Recordo-me de ter lido, Sr. Pr~sidente, 

que/ não foi menos accesa a opposição a taes medidas, do que o foi pouco 
mais tarde na chamada batll11 of standards, provocada e alimentada 
pelos silver-men c,ontra os sound money-men. 
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O que foi essa renhida peleja ,em favor dos (Jreen-backs, em prol do 
papel-moeda e das suas fallazes vanta'gens, dizem, em eloquentes paginas, 
o insigne J. BLAINE e mais technicamente D.ANA NoYES ." . 

O d~putaclo THADEU STEVENS c;lassificava de revoluc~onaria a auto- ·-
rização ampla concedida ao Ministro MAc. CuLLoc, e propunha que se 
subs~ituisse esse alto funccionario por outro mais conservador,;,em ,outro 
ponto dizia que não podia en~ender como é que, tendo-se $ 450 .000·.00q 
de divida que não paga juros e que os 'não precisa-pagar, fosse substituit-a: 
por aq~elles bonds. O deputado W. KELLEY affirmaiVa que a politica d@· 
resgate oulcontracção era cc uma accelerada marcha para a bancarrota ,,; 

Mais moderado, o deputado HrnA,M PRICE allegava que w preterrçao 
de assim voltar-se ao immediato ·pagamento em. especie era uma <lesmar:. 
cada utopia. Entre nós, autorizados jornalistas prenunciavam, em junho 
de 1899, que a queima do papel-moeda, energicamente practicada pelo 
Ministro MuRTINHO com ·pretenções a val9rizar .o papel restante, era um 
processo condemnavel, e duvidavam do cambio a 10 que os partidarios 
do resgate julgavam imminente. As ~axa5 andavam então. em oitd, e todos 
hoj·e se record~m da 'firmeza das cotações a 12 que, durante o mais l~rgo 
peri0do de estabilidade que tivemos n a Rep,ublica:, nos d~u aquella política. 

Continuando no exame do projecto, esperando . que me 'relevem ·,os 
dignos collegas as -prolixas considerações em que mais me alongo por , 
força das 'frequentes interrupções em apartes, que muito II).e honram, 
mas muit d frequentemente quebram o fio da exposição, passo a encara·r 
outras faces da delicada questão . ,' · ' " 

Acceitemos que a nossà grande prosperidade nos co:n'dl!za ,' em 
menos de cinco annos, de.15, a que hoje descemos por força da ·lei, a 17, 
que a lei nesse prazo consinta decretar-se nos termos do projecto . 

Teremos então em circulação : 
. a) notas do 1'hesouro inconversiveis, da emissão actual 

670.000:000$000; ! ' 
b) notas ainda do Thesouro, mas contramarcadas (art. 1.º, 

§ 4. 0 ) para a emissão da caixa; 
e) cedulas especiaes da caixa , da emissão a 15 e com. abati- · 

men~o de 20 %; 
d) cedulas especiaes, novo typo, da emissão a 16 tambem 

com abatimento; 
e) cedulas fSpeciaes, novissimo typo, a 17, plenas, sem abati-

mento. . · 1 
; 

Isso é o que resulta dó artigo do projecto, que passo a ler, e do qual 
se deprehende que tã@ urgente é ou se julga ser uma nova emissão de moeda 
um augmeQ;tO de meios circulantes, que não dá tempo a que se mande 
imprimir as · cedúlas espec'iaes ou certificados de deposito ouro : 

! 

l 

r' 



- 170 -:--

<t Arl. l.º, §.4.o Emquanio não for.em impres.sos ,.bilh,etes especi,aes para 
serem emillidos pela Caixa de Conversão, .p,oderão ser utilizadas par.çz , este 
fim notas do Theso.ur.o não usadas ,, q,11e . ser,ão . devidamer.zte. assignadas e 
conterão as necessar.ias declar.açf)es. » 

Ror. que é q,ue ~credito que teremos ao mesmo tempo, na circu~açãp.; 
notas <;1.aqvelles variados ty1pos? Porque essa consequencia parece decorrer 
do contexto• do art. 4.0 , que reza : / ' 

« Ari. 4. 0 ·A-tbingindo o limite estabelecido no •arh 3.º; e alterada a· faxa 
na fórma desta lei, serão chamados a troco, em prazo nunca menor , de ' seis 
mezes, os bilhetes emiltidos. Esgotado esse prazo confimwrá· o troco com· o 
desconto até vinte por cento do valor dos bilhetes, durante,oinco·annos contados 
da data · inicíal do troco. (Depois · dos ~oinco p.nnos dar~se-hi:v a· prescripção; 
revertendo o fundo · pre·scr-ipto em favor· do fundo de, garan{ia instituído pela 
lei n. 0 581, de 20 de junho.de 1899: » 
· Por Ol:ltro laclo, ST. Presidente, os bilhetes da· caürn,. diz o art. Jl. 0 , 

§ 1.0 , terão curso legal. Qual é o verdadei·ro alcance pratico dessa locução 
« curso legal n? Não se reputará ociosa a interrogaçã'o desde• que um• dos 
mais' notaveis pr0.fessores de Economia Poli:tiea -entre nós assentou· o 
edificio ela sua argumentação sobre a signifieaç'ão e alcance dessas expres7 
sões. Confesso que fiquei lrnsitante, voltande> a medit'ar com as' minhas 
escassas· noções jurídicas. -Fui ao classico Manual• de ~Econ. Polit'. de 
CH'. GtnE e ahi reli : cc Não s:e·deve confundir curso lega.f,com cursoforçadoi 
Um bilhete tem .curso legal ·quando os credores ou os• vendedores não· o 
podem recusar nos pagameptos. Um bilhete tem curso forÇado quando os 
portadores não teem o di-reito ·de pedir ao banco o seu reembolso em moeda. 
O curso forçado suppõe ·sempre ·cur:so legal, mas a reciproca não é verda" 
<leira : os bilhetes de banco teem curso legal em França e na Inglaterra, 
mas não teem curso forçado, cada qu,al é obrigado a acceital-os, mas, 
desde que o queira, tem facilidade de os fazer trocar por moeda no· banco. 11 

No texto do projecto de;· re~o-rrna mo:aetaría, apresentado pelo ministro 
WrTTE em 2 de março de 1896, lê-se : « As m0edas sup,ramencionadas 
teem curso legal; isto é, nin~uem l tem o direito de recusai-as em pagamento. 
(E Lorini., Cef. Manel Rus1>:) 

Esse é tambem, a meu ver, o conceito juridico das expressões curso 
· legal empregadas no 'projecto em debate; com a · mesma significação 

<la locução congenere - leg,al Tender - empregada•- nos Estad-os Unidos. 
, As cedulas emittidas nela caixa teem força liberativa e não podem 

:ser recusadas nas estações publicas para pagamento de impostos e de 
serviços , como moeda nacional, solvendo obrigações e compromissos 

1 '?egundo o valor que a lei lhf'ls dá~ 
O SR. DAVID GAMPISTfl.. - Perfeitamente. 
O SR. BARBOSA LIMA.--:- Essa é a noção .que eu tenho e que me pareceu 

ser a do_ projecto com a co11sciencia precisa para attingír aos fins visados 
pelo distincto relator. 

O Sn. DAVI.D CAMPISTA, - .E' a n0Çã0 qúe eu. tenho , tampem. 
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O Sn. B A-RBOSA· LIMA. - E é po11quei_ as cedu1as assim emittidas 
com o limite cambial maximo de 1'5 d .. por 1$ présta.m os mesm0s.serviços, 
payam ·e con;i.prcpn tal e qual como as. ~wta.s da a.€tua1 circulaç.ão i.twonver-
sivel, fazendo tudo qtu:mto 0 .· €linheiro pqde fazer, q,ue; eu ac;redito que, 
em. tal regimefü,c não poderá a libra esterlina vender-,se.ppr m·enos ·de 16$. 
Ex;istindo .. um podeiroso fneguéz que dá, sempre que o carnbio .chegw~. a 15, 
em tvoca de cada !i.b.xa esterlina,. a imp.ortaID.cia., sem falta ou .duvic;la, 
de 16$, é claro que nenhun;i. ,portador de libra~ asr qu1ererá vender wor 
menos de 16$, isto é, poi: 15$500, por 14$,. etc .. C:G.mo ha,;v:erá daqui ,por 
deante libras a 14$, a 12$, a 10$ si, antes de. lá.,chegar a cotação, d.etem-se 
a apreciaçã0 do papel, .dando .o Gove:uno .. na caixa por todas as· libras 
.qu.eJhe lev-ar seja quem fôr, in>.r·a·riavehnente., 16$? 1CbmQ recusará o porba-
dor da libra, a. cedula da1,caixa de 1.f;\$, .si. esta,desemp.enl:).a . os mesmos ofil~ 
cios do dinhei.no b:UazileiJ.)o ·c0nrente? 

Assün,, com tal meca-njsmo., .. as· cousas se passam com,o si tiy:essemos 
q,uebrado o pad.i;ão ª' 15, sem con;Versã0 . da massa cü1cula~nte, , velaElo· o 
facto com ·as possiveis ascenções por lei, ,ist0r é, por novas. leis . a novos 
padr.ões a.té 27. 

Insisto, desde qw;h o dambio se ma;ID.ttenfila, pela natural temperatura 
do ambiente ee.on0lífli00 a.15 (com tendencia para .transpol-a)· toda.p·essoa 
que tiver uma f não. a v.enderá por me11os de t6$, emqµanto h@iiv.e.r 
quem ·_ e o faz sempve a .Caixa, .isto é, 0 Governo - lha aomiPre por 
16$ p·recizo,s. Não havendo, quem se abRegue , a pon,.to de .Víender ouro 
cunhado em f por menos cl.e 16$,. pois q,uaJJ.tas · appareçam se cá fóra s0 
obtivessem 14$- alcançam, em qualquer: oaso,.na·Caixa, a postigo :;i.1b.erto., 
essa importanc,i.a fixa .m,inima official de 16$1 não poderá a.f baixar c! e 16$, 
não poderã0 240 pence valer menos de 16$,, ou, digamos ainda· . .não .poderão 
15 pence valer menos . de 1$. :Ha·, entr;etanto., qhl€m ,p.ergunte incredµlo-: 
. e si o cambio mb~r cá f.ôra? Que significa essa pergunta siRão o s.eguinte : 
.e si a f'. valer cá fóra 14$.545, que çorrespondem a , 16 l• /2: penee pçir 1 $., 
isto é, si o cambio subir a 16 1 /2? Mas isso é 6 que não.se ·p.óde c;lar, p0.nque 
como ha de alguein, proprietario de libras esterlinas, passar pela por,ta da 
Caixa de Conversão, ·despre'zando a offorta de 16$ por libra, para ir 
adi'ante cedei-as por PL·545' réis, •quandó os mil réis 'emitt:idos pela , caixa 
possuem as mesmas virtudes e aptid'ões, o mesmo poder acquisitivo· e' a 
'mesma força liberatoria, que tem a nota ode 1$· actual? ' 

Agora, si o cambÍO' baixar, isto é; si .. a f ' só se vender cá fóra· pO'l··: 
7$142, o que importa dizer si o cambio· descer· ;3. · casa d·e 14 d., poiiS que 
'ioda f'. encontra quem a troque por 17$1.42, é evidente que não só quem 
a tiver não a levará á caixa para- receber 16$; - relação > invai-íavel 
e fixa pela que l a ·caixa emitte·, mas ainda as cedulas ela caixa· emitticlas 
nessa razão de uma f - 16$, refluirão á mesma caixa, retirando dahi 
a f'. que só lhe daYa 16$ para, irem• ao mercado buscar os · 17$J42 que 
valem cá fó.ra. A caixa esvasíar-se-ha. O. que ella impede, . pois, · é que o 
1.$ brazilf)iro que ainda ul,timamente vale.:u 18 3 /32, valha daqui por diante 
mais de 15. Por. outra, :f st. póde-se agqra,comprar por14$200; poder-se.e 

/ . 



/ 

/ , 
1 

172 -

hia comprar mais caro, por 18$ ou 20$, o que a caixa não. impede, mas não 
se póde adquirir daqui por diante por rrienos de 16$000. 

O paredão que ahi fica permittirá a baixa, mas não consente a alta. 
Por outro lado, perguntarei ao honrado Deputado por S. Paulo, 

o brilhante orador que ha poucos dias tanto nos encantou, Sr. Altino 
Arantes : - e a lei de Gresham que o talentoso Deputado' invocou para 
lembrar, segundo a observação de Aristophanes, que a ruim moeda não 
circula conjuntamente com a ,moeda sã, que esta é expellida por aquella 
e que assim enthesourando-se nos boards não exercerá nas varias · zonas 
dos preços a desejada e esperada influencia? 

Não teremos a peior um cambio interno com o agio Q.as novas cedulas 
sobre as antigas, ou antes, não precipitarem~s assim a desvalorização 
do actual papel-moeda? Seja como fôr, é tambem este um ponto que 
desperta reflexão, e sobre o qual por agora não me deterei. 

Bem sei que a observação de Gresham assentou principalmente no 
estudo comparativo das moedas metallicas, vendo o que se dava com a libra 
recem-sahida da casa da Moeda e a libra gasta pelos attrictos de longa e 
antiga circulação, e mais que essa observação se estendeu aos pàizes 
onde coexistem moedas metallicas e papel-moeda. 

Proseguindo, 'Sr. Presidente, para que não pareça que se dá uma 
quebra de padrão, se quer provisotia com promessa de fúturas e graduaes 
elevações por novas leis q~e a meu ver crêa cada uma por sua vez um 
padrão, typo ou limite mais alto, passando a barra-legal a 16, a 17, etc., 
até 27, propondo a seguinte emenda - ao art. 1.º, § 1.0 , supprimam-se 
as palavras - Terão curso legal. · 

E' certo, e isso mostr~t quanto é intrinca.da a questão, ou quão bem 
a transfigurou o honrado relator, que S. Ex. diz na synthese com que 
fechou a exposição de motivos que precede o projecto : 

« Os pagamentos em (JUro serdo feitos como aciualmente', de accôrdo 
com o padrão de 27 d. por i$, sendo recebidos os bilhetes da Caixa de Con-
versão pelo valor ouro que representam. )) 

E no proprio projecto diz o 
Art. 2.0 Os pagamenfos decretados, contracfados ou que por qualquer 

compromisso hajam de ser etfecluados em ouro, serão feitos, como aclual· 
mente, de conformidade co~ri o padrão . legal de 27 dinheiros esterlinos por 
mil réis, podendo ser realiza.rios em bilhetes da Caixa de Conversão pelo valor 
em ouro que representam nq fórma desta lei. 

E ainda na citadifl syuthese accentú.a o honrado relator : A fi xação 
da. taxa refere-se ás notas ?mittidas pela ·caixa e é como uma condição de 
um contracto entre a caixa ~missara e o portador do ouro. NÃO HA QUEBRA - ( DO PADRAO MONETARIO. 

O SR. PAULA RAMos. - Em que ficamos: ha ou não ha quebra? 
O SR. BARBOSA LIMA,. - Dado o alcance pratico das faculdades 

conferidas pelo cur.so legal ao bilhete emittido pela caixa, segundo longa· 
mente venho de explicar, penso que ha o aband?no do padrão ou quebra 

) 
(' 
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, " sem resgate, immediato, desde que daqui por diante (até que outra LEl 
mande outra cousa) o mil réis' papel, que tinha por limite maximo na 
sua valorização crescente 27 dinheiros esterlinos, passou a ;não r poder · 
transpor o maximum de 15. ' ' 

Não importa que se continue · a collimar o inaccessivel 'píncaro 
dos 27 d., isso servirá pa,ra. mais pezados calculos, ' como poderia servir 
o extremo de 43 ' 1 /5, d. a·ntes da lei de 1846. 

Par que a lei prohibe que se ;:i.ttinja não é par. 
Parece-me que os effeitos desta lei ainda que velados em seductoras 

roupagens e escoltados p0r variegado cortejo de considerações de doutrinas 
varias é perfeitamente analogo ao que teriambs si houvessemos derogado 
a lei de 11 tle setembro de 1846. 

Esse algarismo de 27 fig.u1ra já agora como de 18 do funding, loan 
ou 12 das tarifas, com a differença a 'mais de ser por lei inaccessivel o que 
parece-me dar razão. A meu ver as cousas se passam como se mantendq 
essa füâdez de , 15 e se declarassemos que os pagamentos em ouro se 
faziam calculando 1.000 ouro pelo iríaccessivel 32 d., como calculamos 
o valor official para bases dos despachos de importação, nas alfandegas, 
a 12, apezar de nos acharmos a 16 7 /8. E isso tanto mais quanto ;não temos 
em circulação nenhuma moeda nacional ouro 1para o cambio manua,I, 
que evidenciaria, que imposto novo limite 'para o 1.000 reis esse mil réis 
no limite 15 intranspóniv;el por lei .daria para valor ouro do, mil réis, em 
vez, de 823 milligrammas, apenas 456 milligrammas. · 

Aqui permitta-se~me uma digressão, pois que é . bem possível que 
tenhamos de ·encarar a questão aberta~ente posta na sua mais clara 
redacção da opportunidade e conveniencia <;la qtJebra do padrão. · 

Já por essa fórma no Parlamento suppuzeram homens os mais aca-
tados do nosso mundo político ter resolvido o pr0blema monetarí0, dando 
satisfação aos seus corollarios ecünomicos e financeiros, com 1 have-
rem em 1833 e 1846 quebrado o padrão - definindo a unjdade mone-
tária mil réis - pela legislação duas vezes de debilitadas situações de 
facto, baixando o mil réis de 67.9 d. esterlinos a 43 1 /5 e depois a 27. 

Essa reminiscenc.ia parece-me que milita em favor dqs que opugnam 
a reedição de uma providencia que nada remediou, tendo si'do impotente 
para resolver por artificios de uma precaria arithmeti,ca de padrões, ' o 
problema cuja solução .se concretiza na formula - a moeda é o expoente · 
das condições economicas de cad~ paiz. Nada lucramos com essas mu.d-an-
ças de unidade, como nada ganhou. a actividade c'ommercial brazileir'a 1 

com a indiscreta decretação do systema metriç;o. Não m~lhorarrios nem 
progrediu a nossa lavoura ·com havermos passado 'das cuias e selamins 
para litros e não usad'os decalitros. , 

· E' a meu ver alguma cousa de analogo a mudança de origem das 
·Coordenadas que nada affecta ás propriedade.s da curva, ainda que tra-
duzida · por outra expressão analytica. , 

Assim, em ma~eria de precedentes, poderíamos ir desde o repudio 
.das dividas pu~lieas por alguns estados da l.Tnião America:qa até o ' 

\ 

'! 
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exemplo da Republica Argentina, c0ns-agrand0 'ª, 1equ.i:valencia las.ti-
mavel de 25 pesos papel por 11m r>eso ouro. Com tàes deplora<veis alti· 
ficios não se modificou o ambiente, antes desv-io_1l-se a a.ttenção dos 
interessados das verdadeiras causas da depressão ec01i;wmica e do seu 
tratamento physiologico sem médias cabalísticas. 

Não classificarei com rude malevoleneia taes erros dos nossos ante-
passados, de cima de cujos hombros é que podem0s ver mais long:e e por-
tanto sem iguaes escusas parn o erro em éprn l'eil!l'cidirmos, desprezada 
a lição da experiencia' que· tão ·amàrga l>hes 'foi. 

Eu usei hontem, Sr. Presid·ent e, cresta expressfü> - a cai~a quasi· · 
argentina, para assignalar ·pro'funda·s differenças que, aliás, 0 ·proprio 
relator reconhece e com inti.iito de conduúr á ma•is dérnorada mecli.tação 
todos quantos na imprensa desta Capital e 'de São .Paw.lo; ·como nas 
assembléas políticas, vívem a inculcar-nos o·.ekempfo :da · Capa de Con·ver-
sion defendida por Pellegrini. 

Qualquer cedula argentina ; 'sem distincção entre emissão de caixa 
e emissão inconversível anterior levada á Gaja obtem Q,44 de ·p·eso ouro 
para cada um peso papel. J • 

Não assim a :hossa; quem·lhe·levar ON•ro o!btenH1ma cedula, mas quem 
lhe levar uma cedula só obtem ouro si se tratar de c'edula já. emittida 
pela caixa e que volta a buscar o ouro que lá deixou. 

Demos agora a caixa 1como funccionando regular e copiosamente : 
que effeitos se . podem esperar dessa em'issão addiciona1 que parece ser 
o .que prineipalmente ·se vi;;a uma vez que não se ousaria emittir mais 
papel-moeda? Falle por mi:in o Sr. Sixto Quesada, cujas palavras dizem 
bem acerca de alguns e.ffeitos na Argentína pouco estudados pelos apo-
logistas na reforma : 

cc Guardadas as · dEwidas proporções, a .situação em 1866 era muito 
parecida com a ac~w.at 

Prnduziu a c·aix<a de então . um !g,rande desenvolvimento de espe· 
culaÇão : em• .consequehcia . da abundan-cia ·de meio circulante. Julgavam 
permanente a causa, toda· accidentàl, que 19roduzir.a esse movimento 
extraordinarfo e"r>redomina1v:a l:1m 'optililil!isrno. absoluto . . 

Com. a lroca··dó ouro po1·· papel jul·gavam haver .. resolvi.do o gna.nde pro· 
blema ·monelario. Ningl:lem e-l!lidou de fortalecer · as instituições e' t anto 
go·v·éPNantes como pa.rticulares ·só c:u.fola;v;a'm de al:lgmentar os negocios, 
ain.da .. at é os ~mais ffiieticios . 

De mais â ·mai·s·'.O ·regi1r1en dessa troca se complicara cem .as aoias cha-
madas melallié:as e1. que •valiai,n ·o seu p>fJr :em, ouro. 

Quando, finda a guerqi. , terminou a introducção do ouro, impoz,se 
a realidade. O ·metal começpu 'ª emigrar; desvaneceram-se os sonhos de 
grandeza; r:ain1rn.ou-se a maiG>.r parte. dos 'es;p.eculadores; baixou o pr~ço 
da propriedade real e o paiz entrou em .um periodo de grandes pertur-
b.ações. >> ' • 

.. 
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((. Hoje aJenotme massa de notas láhça'das á circulação em ·troca Cio 
ouro levado á caixa, entrou · a operar :no mercado, e em -nossas 'tran-
saGções prodl!lziu-s·e o que todos os econ'omistas combatém; a especulação 
absOl'Veu grande ' parte dessas emissões" ' especulaç·ão ·que ' ·ri ão se 'preoc-
Cú1pOU file augmentar ·ó traba1lho e a producção, sen'ão de garlhar as d'iffe-: 
tenças no augrrténld dos preços, ·e •e' este um d'os inaíores peri·gos que 'rros 
ameaç'a'm qu'ah'cfo as' cousas entrem em 'Crises 'tendo em conta o 'exenn:Ho 
do passado. ' 

<<Os governos deram o exemplo do esbanjamento e o povo seguindo 
descuidosamente essa mesma tendencia tem continuado a obra de fechar \ · 1 
a ·casa pela jan:ella. 'Teem crescido enormemente os 01::çamentos, sendo · 
fechados com grandes deficits, que augmentam a diviéla . fluctuante; 
teem-se realizado · operações de credito perigosas, c'ujo exito depende 
da bondade da 'Divina "Providencia, e não tem havido uma cab<:<Çf! pre-
vidente que trate de acailtellar e organizar o mare magnum adminis-
trativo t{ue nos tem ' feito viver ás escuras sobre -o presente e sobre o 
futuro. ' · 

((.'Seguindo o exemplo dos 'gov'ernos, ·os particulares (lançaram-se 
em especulações alea'.torias, é os valores dos campos e àas terras augmen-
taram de tal modo, que não estão em relação com a -renda que produ-
zem ou .podem produzir; como a,conteceu antes, a febre domin·a ·todos os 
espíritos e arraigou-se a crença de que tudo isto nunca acabará. 

'« Assim, ·estamos ássistindo á ' formação de' instituições de toda a 
casta, cujas projecções, com o unico fim de crescerem e crescerem, rião 
teem alicerces capazes de sustentarem tão enormes edi'ficios. Todos 
auginentam os seus capitaes para eclipsar as suas · rivaes e vivem no 
dia de hoje ·sem se occuparem do de amanhã. _ ' 

« E assim vamos indo, confiantes na Divina Providencia, e em que 
nunca negará os seus · favores, e 'não nos abalanc).o com a e:Ji:periencia 
do passado. 

. • ... .. . 
, (( A circulação monetaria está pesada, e a excessiva emis,são de 

$ 530.973.451 p·apel que representam 233.638.8'88 de · pesos ouro, ao 
typo actual de 44 %, dá a média de 46.75 pesos ouro, ou '233.75 ' francos 
por habitante, mene>s do que Se 'O ' papel füvesse ·Chega"do ao par, mas 
somma ' enorme, c-omparada •com •a aírculáção de outras naÇ'ões. » 

E' ·osque re·ceio ·que aqui -se dê. Mas como? 1Cada· cedula ·que requeira 
á cai'Xa de lá 'e:xtrahe o \m.iro ·que representava e que 'fôra a razão âe sua 
.exístencia. Que sejam · ;f'. · 20,0001000 aos' quaés ·corresponde ·em ·notas 
conversiveis 320.000:000$. ' Baixando' o cambio · depois dessa "folga e,phe-
mera e retirá.do o o·uro com a subid·a do agio, contrahe-se a · circulação, 
a qual se desfalcará em ·meses si se não 'espraiar a 'massa ·emittida, de 
2 a 3 centenas de milhar de contos. 

ID comm~rCÍ'o dirá ·que eslá tiem numerario, a lavoura biamará con-

-
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tra as ,<lifficuldades em que ficará para movimentar-se e succederá o)que. 
tem acontecido em todos os pai·zes. 

Não são os funccionarios da Caixa, será o Estado que mais uma 
vez fará o que fez com os 97.000:000$ ouro que servia de encaixe a 
garantir part!J do papel bancario em circulação na primeira decada da 
Republica, ott o que fez o visinho que tomamos para mestre nesses 
assumptos, a Argentina. Passará para o Thesouro o lastro que ficar 
depois dos primeiros dias da corrida e o Governo decre~ará o curso for-
çado encampando mais esta emissão. ' Nessa occasião será tarde para 
im.pedir a catastrophe. (Apartes.) 

Por sua vez o jornal platino a Prensa encara a questão dt1 um ponto 
de vista não menos grave, qual é o do encar,ecimento da vida, compa-
rada não já com a de outros paizes, mas cotejada na propria Argen-
tina com o que era antes do augmento da circulação pelo ingresso das 
notas da caixa. ' 

O SR. MIGUEL CALMON. - A vida encarece quando ha prosperidade. 
O SR. BARBOSA LIMA. - V. Ex. traz-me á lembrança analogo con-

ceito que se me deparou em um dos opuscu_los do Sr. Amaro Cavalcanti. 
« A vida barata, li em um dos livros do Sr. Amaro Calvacanti, é 

signal de pobreza. » 
A esse extranho conceito contraponho as seguintes palavras de 

E. Laveleye : -
« A meu ver, a moral 1 deve applicar-se á Ec~nomia Politica, e, em 

presença das surdas mas profundas irritações das classes .laboriosas 
devemos fazer o nosso exame de consciencia sobre o emprego q,ue damos 
á renda liquida, que augmenta continuamente, oriundas de apolíêes e 
dividendos e postas por taes títulos á disposição das classes superiores. 
Que extranha contradição, exclama em outro ponto o economista belga! 
A Europa se queixa de w,n excesso de producção e a metade da sua 
população padece a falta do 1necessario. De onde provém esse facto? 
Não será porque as forças illimitadas de qué dispomos são empregadas 
na maxima parte em crear cousas inuteis, superfluas, consequencia 
natural das desigualdades soc,iaes? » 1 . 

O SR. MIGUEL CALMON . ..:._ Eu digo que a vida encarece quando 
ha prosperidade; não digo que a vi?a barata é signal de pobreza. 

O SR. BARBOSA LIMA. - A vida barata o que é? Não está isso 
dependente do razoavel e máis elevado estandar of life, attribuido tam-
bem aos proletarios, e não é, como um sublime ideal dos republicanos, 
o advento das classes salariadas, o accesso do op,erario das cidades e 
do trabalhador das roças .ás vantagens materiaes, ao conforto do lar, 
á alimentação farta e sã , ~s horas de convivencía com a fami-lia, que a 
burguezia vai fruindo em , tão irritante desigualdade, principalmente 
alimentada pelos orçamentos officiaes e pelo egoísmo ainda pouco do-
mesticado da obcecada aristocracia do dinheiro? 

Na Argentina, apontada tão frequentemente nesta Gfl,sa, tomada 
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para modelo pela simplicidade extrema do mecanismo que ideou . para 
resolver o seu problema monetario, artificio e expedie;nte que não se 
percebe que tenham sido inacessíveis ás cogitações de um QurnTiNo 
SELLA, de um M. MINGHETTI, de um MAGLIANI e de um LuzzATI, eII).fim 
de todos quantos se preoccuparem com probl~ma equivalente I).a Russia, 
na Austria, na Hespanha, li.la Norte America, na França, na India ... 

O SR -, DAVID CAMPISTA. - A .Argentina copiou da Inglaterra. 
O SR. BARBO!?A LIMA. - Não conheço da Inglaterra nada que se 

pareça com a Gaja. O que me parece é que· se estão confundindo pro-
blemas e soluções que diversificam profundamente. Na fodia e no Japão, 
como em oubros paizes, havia, além de um meio circulante metal!ico 
depreciado como a prata e em outros com esta o papel-moeda, ·havia 
repito, a delicada questão da passagem para o padrão de ouro. (Apartes. ) , 

O Japão? diz o nobre Deputado. Consinta que leia .ainda uma vez 
uma nota a pr'oposito: <e No Japão a refórma monetaria não tendp mu-
dado a unidade monetaria, o poder de acquisição da moeda não pôde 
variar. Os commerciantes japonezes nenhum interesse teem em modi-
ficar a avaliação do preço de suas mercadorias, quer para mais, quer 
para m~nos '; elles recebem em pagamento moedas de ouro em logar de 
moedas de prata; sendo taes ·mo,edas de igual v,alor, só houve mudança 
no metal, na côr e no tamanho, mas duas moedas de prata de 50 seris 
continuam a valer 1 yen. >> ' 

- E' o que nós vamos fazer, por ventul'.a? Mas, ha mais claro ainda: 
cc Antes da reforma monetaria o importador europeu pagava por uma 
mercadoria japoneza 1 yen de 26 gr. 26 de prata fina que lhe tinha cus-

, tado O gr. 75 de ouro fino, ou sejam 2 frs. 58; ,depois da reforma, elle 
paga pela mesma mercadoria 1 yen de O, gr. 75 de ouro fino, isto é, 
2 frs. 58;' nada, pois, se mudou, houve sómente uma simplificação. », 
(Queslio,n monet. conlemporaine.) · '' 

O SR. SERZEDELLO CoRREA. - E' a ultima phase da reforma. 
(Apartes.) 

Ô SR. BARBOSA LIMA. - Na Iridia a primeira reforma é de 1893. 
Aboliu a livre cunhagem da prata ; a segunda é de 15 d~ setembro '' 
de 1899, quando a da Argentina é dé novembro de ' 1899, e apoiada 
na metropole universal do ouro visou conter, não a valorização: m1!.s 
a depreciação da rupia de prata. Não será em um fim de discurso, 
exhausto, após duas horas de debate, que eu me possa abalançar a 1.dis-
sertar com o meu escasso cabedal de leituras, sobre as reformas. ,mQne-
tarias na Russia, Austria, Mexico, etc., por um lado, e na Italia, Ingla-
terra, Estados Unidos, França por outro, nessa intrincada questão 
inversa da volta á saude monetaria pela eliminação do curso forçac;lo. 
Dei já, creio eu, escravo das injuncções de um ardente patriotismo, o 
maximo que a minha fragílima sai.ide e escasso poder de inducção e de-
dução podiam dar, tão impressionado me 'deixa a convicção .de que o 
Convenio de Taubaté e as reformas que elle vae gerando valem por 
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uma deploravel retrogradação no largo caminho que trilhavamos desde 
1899. 

Mas dizia eu que, na Argentina inundada pelos sald·os magnificos 
e ctrescentes do seu balanço internacional, a produzir alguma cousa mais 
que não é a pimenta do Malabar, o cravo e a noz muscada das Molucas, 
as especiarias emfim do Oriente, canella ou cinamomo de Ceylão e café ... 
de Moka, mas sim alguma cousa que ninguem dispensa e que não pre-
cisa de particulares esforços de propaganda, ou sejam pão, carne, leite, 
lã e couros . 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Qi:ie todo mund.o produz. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Nós tambem e em tão boas condições de 

preeminencia? Que mercados especiaes foi preciso abrir á custa da dis-
pendiosa propaganda para taes generos? Bastou que a guerra assolasse 
a Russia e a Africa do Sul, que a secca devastasse a Australia e o enfra-
quecimento das rivaes enriqueceu a Argentina. E nós? Quem é o nosso 
rival no café? Não foram iguaes vantagens auferidas 'pelos Estados 
Unidos traduzidas em ouro que fizeram subir da solução economica á 
solução monetaria? 

Mas permitta···Se-me ler as invocadas ponderações de uma teste-
munha de vista, dizendo a sua opinião menos optimista sobre a Argen-
tina de hoje. Lê-se na Prensa 

1
de 30 de março ultimo, isto é, quasi seis 

annos a contar da miraculosa lei da Gaja. 
· A população assalariada, diz esse jornal, vive fóra do seu centro 
de gravidade, com uma reclamação permanente nos labios tremulos, 
allegando que NÃO GANHA o Nj;:CESSARIO PARA FAZER FACE A UMA SUB-
SISTENCIA DESAFOGADA. As paredes demonstram es(le mal estar. - A' 
vida ·é carissima, repetem diariamente os operarias, e o capital, applí-
cado ás industrias, responde qµe não póde pagar maior salario. 

E' um problema sem solução. 
Acaso não concorre para essa complicação o facto de se ter fixado, 

pela lei monetaria, um typo demasiado alto para a conversão, sob o 
criterio proteccionisla, cujas cqnsequencias é manter especulações indus-
triaes artificiosas? 

« A influencia do regímen monetario na economià. da vida nacional 
e dos negocios é innegavel, da piesma maneira que não se póde contestar 
a que exerce no incremento qo trâbalho, da prosperidade e, portanto, 
dos alugueis e das rendas, a apundanci:a do mei.o circulante emanada das 
emissões que faz a caixa sobre o ouro que nella se deposita. 

Si a situação economica do paiz fosse sã e solida, o povor argentino, 
nesse período de sua maior :producção lucrativa, dev·ia gozar um bem 
estar amplo e sem sombras. A immigração deveria afiluir a estas plagas 
em avalanches nunca consign~4as na nossa historia. 

A fortuna distr:ibuida · err~ relação ao capital e ao esforço pessoal 
do operaria deveria causar a satisfação e a fel.icidade de todos. Mas, . 
infelizmente, as cousas não f;\e passam assim, nunca nos perturbaram 
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mais do que hoj,e os problemas socfaes que teem a sua origem a0s con-
flictos economicos. » · • 

Os inimigos da val0rização d0 papel nã0 s~ apresentam como .taes : 
<e allegam, advertia o Sr. J osÉ TERRY, que a valorização patUlatina é 
boa e .conveniente, e ·que o que nã0 querem é a rapida, que é altamente 
prejudicial, e a seg.uir propõem como .cousa muito natural um meio 1 para 
impedir tanto a rapida como a leve e gradual apreciação. » 

Ponderando que ' a verdadeira e solida rÍ<[tleza não se encontra na 
deSYalorização permanente do papel-:çnoeda, contestava a phrase -
que todo o consumidor é. productor e vice-versa . Não é assim, dizia o 
SR. TERRY : A immensa maioria do povo não é dos productores, cujos 
inter.esses se pretende defender; a immensa. maioria não é fabricante 
nem agricultora. E' o proletariado, são os jornaleiros, digo eu. E o Sr. A. 
RAFFALOVICH apreciando em 1901 no Journ. des Eco'n, a obra de KARL 
KoRGER sobre a agricultura e colonização na America Hespanhola, 
dizia : « Na Argentina, um partido influente á testa do qual se acha o 
Sr. PELLIGRINI, o partido dos vq,cunos e que .representa as idéas agra-
rias proteccionistas, é inflaccionistq,: foi elle quem impediu a reforma 
da circulação monelaria de se completar e que fixou 227 % COlrfO li"!ife 
ao melhoramento do cambio. ' · 

O trabalhador das roças, o que capina, limpa e colhe, como o ope-
.ra!'io das · fabricas nas cidades, ·pela maior lentidão no movimento de 
accommodação ás novas condições creadas pela, moeda, são os que mais 
soffrem. O productor e exportador, como o gerente e directores de fa-
bricas, podeni fixar lucros e augmentar á sombra dessa legislação avul-
tadas vantagens, mas é sabiclo .que em nada se reflectem taes iproven.tos 
no jornal do trabalhador sobre quem, entretanto, reca·he mais pesada-
mente o' ·eflieito 'dos' novos impostos como da sobrecarga que o agio do 
ouro .põe sobre os antigos. · · 

O SR. J o Ão L urz ALVES. ' - Para ,esses operarios sem a valorização 
será a miseria. (Ha outros apartes.) 

O SR. BAiR.B OSA LI\\fA. - A valorização ! Si se pudesse fazer pelos 
pvocessos artificiaes e damnosos ao Thezouro que aq.ui combati, crei0 
bem que, após ephemeras vantagens ao fazendeiro e ao commissario, 
á aristocracia rural, desa:ndaria, passada a febre arti.ficial, como desan-
dou de 1893-1894 pará cá, a,pós os altos preços de então em novas e 
mais graves 'clifficuldades para a lavoura tra:nsviada em erra<il.os planos. 
e fantasticas campanhas contra os exploradores no estrangeil'© . 

Quantp aos trabalhadores, chamo a attenção do meu collega, pa·ra 
a profunda díversíàade de condí·ções do jórnaleíro agrícola no sul, em 
S. Paulo e no no11te. Ao sul, como um cliché de vaudeville na phrase 
expressiva de Yves ·Guyot, o que se ouve constantemente são CifUeixas 
contra a cc falta àe ·braços »; o trabalhador importado, nomade por assim 
dizer, o italiano principalmente, que quer saber o que lhe dá em liras 
o sala.rio .que lhe pagam em papel depreciado; e, portanto, em tal caso, 
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systematizar a baixa e difficultar a alta é encarecer o ouro e dahi a lira, 
que em um cambio alto daria 560 réis (a 17 d.); e, em cotações infe-
riores exigiria 794 réis (a 12 d.) o que significa que o trabalhador que 
recebe, digamos 6$, teria em um caso 10,7 liras proximamente e no 
ouro 7 ,5; e mais que neste caso em que a reducção do salario augmenta 
o descontentamento do colono, é precisamente quando o Estado, pelo 
plano salvador, mais peza sobre o fazendeiro, pois tres francos, por 

/ sacca de café, dão no primeiro caso 1 $680 e no outro 2$382 . . 
No norte, porém, já o problema é bem diverso para o trabalhador 

indígena sempre, com outras mais simples aspirações. que não as do ita-
liano, as do tyrolez e do allemão. Não é, pois, tão simples o proble:(Ila, 
e nem é o mesmo para o norte e para o sul do Brazil, de modo .a que 
possa a União Federal impor-lhe uma solução uniforme. Si a União 
política, federação que é, não é a unidade, tão poµco póde ser a uni-
formidade. 

Em verdade, bem razão tinlw o Sr. Galeão Carvalhal quando attri-
buia ás .aventuras do enci/!hamenlo as difficuldades da lavoura. 

b SR. TEIXEIRA DE s~.c - E' a verdade. 

O SR. BARBOSA LIMA. - Esse talentoso Delegado de S. Paulo 
dizia-nos,. em dezembro de 1 ~03, em um brilhante voto em separado 
proferido em relação ao projec;,to de valorização do café, assignado pelas 
bancadas paulista, mineira e fluminense e conhecido com o nome do seu 
honrado tautor, o Sr. A. Can(.lido Rodrigues: << E' verdade que muitos 
lavradores estão compromettidos e ·outros arruinados, mas nem por 
isso a lavoura irá perecer. » Em outro ponto : << Qual seria o criterio para 
afferir o preço mínimo do c:.lfé? Seria esse preço mínimo igualmente 
remunerador na mesma cifra para as fazendas desempenhadas, ferteis 
e bem situadas, como para as oneradas de dividas, em terras menos 
ferteis? Sel-o-ha igualmente para o fazendeiro diligente e economico e 
ao que fôr negligente e perdutario? ii 

Em outro ponto assignaiava S. Ex. : << ••• a grande prosperidade 
(entre 90 e 96) ·do fazendeirp de café, que reunia avultados capitaes 
com os quaes comprava e formava fazendas em municípios possuidores 
de ,terras fertillissimas. » E :;ilhures: << As economias nacionaes passa-
ram-se para a lavoura do café desde 1890 até 1896, emquanto a pro-
ducção deste artigo conservou.·se mais ou menos dentro das necessidades 
de consumo, graças ás emissões de papel-moeda. » E adeante : << Con-
vém salientar que o café tev~ o seu período aureo de 1890 a 1896, e, 
cousa singular, em nenhuma época da nossa historia se manifestou no 
Brazil uma penuria maior, re11ullanle das liquidações do encilhamenlo, -
uma miseria economica tão ~rande , factos tão graves, que trouxeram 
o paiz á triste contingencia qa concordáta com os credores europeus. ii 

Foi nesse parecer - dezembr10 de 1903 - que a Commíssão de Orça-
mento, pelo orgão do Sr. ANI?IO DE ABREU e votos dos Srs'. David Cam-
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pista, Cassiano Nascimento, Francisco Veiga e alguns · outros dignos 
Deputados que se assígnaram com .resiricções, affirmou : 1 

<e Auxílios INDIRECTOS, amplos, completos, urgentes -:--- sim; auxilias 
DIRECTOS - por meio de EMPRESTIMOS (síc), de retirçidas lf,e dinh~;iro dos 
cofres publicas, de OPERAÇÕES DE CREDITO (sic), de emissão de moeda-
papel ou de apolices - NÃO E NUNCA. » 

E, Sr. Presidente, eu terminarei com duas· observações, uma sobre 
a situação em que ficaram as classes laboriosas na Argentina, outra 
sobre a situação em 1que ellas ficaram na Russ.ia, naquelle tremendo 
vulcão, cujos estampidos chegam aos nossos ouvidos assombrados com 
as explosões da colera popular. / 

UM SR. DEPUTADO. - Não é por causa da moeda. 

O SR. BARBOSA LIMA. - Nós veremos. O Sr. E. DIL,LON, publicista 
· inglez largamente conhecido, fazendo a biographia de SERGIO WITTE, 

com a maior. admiração pelo es,tadista slavo, depois de lembrar que p 
antecessor de SERGIO WITTE, autocraticamente armado com a illimitada 
confiança do Czar, para preparar a reforma monetaria (tão frequente- i 
mente invocada · como exemplo para a nossa Republica Federativp, 
desarticuladamente descentralizada), começou lançando os alicerces. do 
<e balanço dísponivel » que desde então tão importan~e papel des,em- ' 
penhou na historia da reconstrucção financeira da Russia, adverte ;, 
cc Esse saldo deve a sua origem á tributação .. O dinheiro ganho pelo 
carriponez transferia-se para' o Thesoure por uma pennad~ imperial. ' 
O processo tinha .13ssa simplicidade, observa DILLciN, mas as conse-
quencias foram mais complicadas do que o póde imaginar o létor menos 
informado. Houve que y~nder-se e exportar-se mais trigo do ,gue até 
então, de modo a conservar a receita imperial, acima das despezas,; e 
.ferro-vias construiram-se só com o fim de facilitar o transporte das ço-
lheitas ,dos mujiks para os portos do Mar Negro e dq Baltico. Ora, pon-
dera DILLON na succínta biographia de WITTE, na ' minha opinião e,"' ao 
que sei, aquelle trigo era necessari~ aos camponios e não poc;lia pdis 
tomar-se como parte do superavit. Eram· sobra·s á força. Por .. isso, diz 
ainda esse publicista, não posso, máu grado a minha admiração pela 
capaciqade intellectual de WITTE, applaudir essa , política de VYscH-
NEGZADSkI, seguida e reforçada por seu successor SERGIO WITTE. 

A meu · ver as immensas pilhas de ouro amontoado nas ~asamatas 
do Thesouro em São Peters.burgo constituem um monumento erguido á 
penuria do povo Rus.so. » Assim · construiu-se o Transiberiano, assim 
passou-se do monometall!smo prata para o . padrão monetario ouro. 
E' esse exemplo que se no~ aponta? 

Terminarei, Sr. Presidente, com o testemunho que sobre essa tantas 
vezes invocada Argentina, dá um interessante livro , prefaciado por 
ELISÉE RECLUS... . ' 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Que .é anarchista, não? 



-182 -

O SR. BARBOSA LIMA. - Sim, anarchista rro sentido doutrinario 
do termo, significando o excesso do individualismo que de seducção 
em seducção nas funcções do orgam - Governo - acaba por julgai-o 
desnecessario á sociedade e susceptivel de ·eliminar-se. 

Escreve FELIX BASTERRA, no seu interessante opusculo El Cres-
pusculo de los Gauchos : 

<< Los salarios, de suyo bajos, descienden, centavo á centavo, casi 
insensiblemente, hasta ser irtisorios. · 

Si e! hombre tiene familia, la vida es · imposible, si no trabaja la 
mujer á la par dei marido para que los COI\sumos no se interrupan y 
se intente mandar calzados los chicos á 'la escuela. 

Las mensualidades oscilan entre 15 y 60 pesos, los que ai actual 
tipo de cambio, que es fijo, hacen 33 y 132 pesetas, respectivamente, 
ó sea en duros ', 6, 50 y 20 - 40. · 

Sólo por una covacha para habitación, término medio, págase 18 pe-
sos, y en los arrabales, á una hora de camino á pie. 

Para tales salarios, no só!~ los servicios de gas, cloacas , aguas co-
rrientes,, transportes, ~te., son ca7os., sino que el pan, _la carne, la leche, 
la rbpa y el tabaco tienen un prec10 asaz desproporc10nado, lo cual da 

\ la visión exacta del estado de miseria en que se debate esa porción de 
clase obrera que ·por felicidad divina tiene ocupación periódica ó' rela-
tivamente durable. 

Mas el capitulo ignominioso, el gravamen que más pesa sobre el 
pueblo de la república, es ese 1'9 % de impuestos abonados por cada 
habitante, como si la riqueza de las condiciones actuales de la indus-
tria y de la agricultura, pudiesen sobrecargar tamaiía mole. » 

(Lendo) « O salario desce centavo a centavo ... » 

O SR. MIGUEL CALMON d~1 um aparte. 
O SR. PAULA RAMOS. - J?lle está se referindo á Argentil'l.a. (Tro-

crzm-se varias outros apartes entre os Srs. David Campista, Miguel Cal-
. mon, Paula Ramos e outros Srs". Deputados.) 

O SR. BARBOSA LIMA - (lendo) : O salarío baixou ... 
O SR. MIGUEL CALMON. - Isto é na Argentina, e como é que vem 

da Europa ,milhares de italianos buscar lá o trabalho? 
O SR. PAULA RAMOS. - y. Ex. veja as estatísticas e notará que 

só em um trimestre, retiraram-se de lá 70.000. (Trocatn-se muitos outros 
apartes. Soam os tympanos.) 

) 

O SR. BARBOSA LIMA. - Isto não prova que na Argentina seja 
bom o passadio para o trabalhador, provará que na Italia é peior e. 
sobretudo no sul da Italia, no "l-ntigo reino das duas Siçilias e em todas· 
as regiões meridionaes para as quaes se voltam com · carinho as vistas 
dos estadistas italianos. · 
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(Trovam-se prolongados aparies entre os Srs. David Campisia, Mi-
guel Calmon, J:aula Ramos e pulros Srs. Deputados. Soam os lympanos.) 

O SR. PRESIDENTE. - Attenção ! 
O SR. B;A.RBOSA LIMA. - Vê V. Ex., Sr. Presidente, que o qye se 

discute é outra questão; é a immigração italiana para o Prata. ( Con-
tinuam os apartes.) 

Vou terminar. Não ha penuria lá, conceda-se; contra os testemunhos 
que li, ha fartura, mas esta não quero para meus patrícios, e p0r isto 
me bato · contra o projecto, no presupposto de que elle, mau grado os 
sentimentos pàtríotícos dos dignos collegas que o defendem, nos possa 
proporcion.ar um espectaculo analogo. 

O SR. PRESIDENTE. - Attenção ! Lembro ao nobre Deputado de 
qu-e está finda a hora. 

O SR. BARBOs.À LIMA. - Sr. Presidente, nós estamos em um paiz, em 
uma cidade beneficiada - em um quatriennio de fascinante megalomania 
com uma divida que talvez ascenda a cifra formidanda de 250.000:000$ 
a ser custeada por um orçamento que difficilmente attinge a cerca de 
20.000:000$ annuaes ! 

Nós estamos em um paiz que assignou uma moratoria na vigencia 
da. qual ainda vivem0s, moratoria pela qual respondem as nossas alfan-
degas em uma phase do direito internacional em que ha uns processos 
pacíficos para os povos que teem canhão é outros para todos que nãó 
possuem taes instrumentes de ce'nvicção diplomatica. 

Nós estamos em um paiz ·que, depois de ter promettido tomar jmzo, 
encurralado no cambio 'felicíssimo que desperta ,tan.tas saudades <le 
~ 5 /8, en.controu a complacencia de credpres que lhe permittissem a 
suspensão dos pagamentos de seus compromissos annuaes em euro no 
exterior, fazendo-nos passaT po,r uma amarga confissão official de insol-
vencia que ainda hoje nos cleve entristecer e despertar altivos para a 
obra da reconstrucção. 

Terminada a primeira phase desse contracto, appellidado na época 
em que foi assignado, de termo de bem viver de um pov0, presos aincl.a j ' 
por clausulas que nos ô'Er iga iiiã retomaropagamentoClãSamortizações 
em 1911, pagamento ·que se nos permittiu su·spender a.té então e mais 
com as nessas alfa.nclegas pen~10radas, não pelo cre~or fulano ou cicrano 
que disperte a nossa animosidade, mas pelos portadores cl.r0s tí'.tulos cl!o 
emprestimo de 8.600.000 ;t até qUe o resgatemos - e para lógo nos 
despenhamos na orgia dos procligios desassisados que tud·0 empenha na 
descommedida sêde m~galomaniaca de ostenta.r e gastar quer possa, 
quer tenha, quer não. 

Assim descemos, os Brazileiros de ;t 43.000.000 de dividas da tri-
falice Federação seg1mdo a divisão em tres dissi•padores officiaes, a 
União, os Estados e os municípios, parecendo que se tríparhl'l para mais 
rapidamente ·devorar e arruinar o povo soberano - nós chegamos á 
cifra que faz pensar no '.Egypto e em Venezuela, de ;\;: 117 .000.000 para 
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melhoramentos babylonicos, para . nos civilizar a galope e resolver em 
dous ou tres annos custosos problemas de sumptuosa insensatez de 
pobretões soberbos a incharem na corpulencia fictícia, com que hão 
de attingir as dimensões que a vaidade officíal nos prescreveu. 

Oxalá que o futuro quatríennio, e que o partido político que tem 
hoje um · po.der incontrastavel na gestão da causa publica, em hora tão 
tormentosa para os destinos da Repu-blica e para o credito brazileiro, 
possa, cercado como está de tantas sympathias no mundo político, en-
caminhar-nos ás mais risonhas perspectivas que nos proporcionem a 
visão consoladora de um povo forte e feliz, celebrando mais solidas 
revelações d·e uma prosperidade e de uma abastança, generalizadas, 
approximadas cada vez mais do ideal que o eloquente ANTONIO CARLOS 
chamava o Alcáçar de Eudemonia. . 

(Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado por lodos os 
. Srs. Deputados presentes.) 

SESSÃO DE 28 DE AGOSTO 

O Sr. Alcindo Guana,bara (movimento de altenção; profundo 
silencio). - Releve-me a qamara a impertinencia colll que ouso 
occupar-lhe a attenção em materia de tamanha gravidade e de tão 
extensa influencia sobre a vida da nação. Não houvesse, pela contin-
gencia de minha profissão de jornalista, adeantado sopre a these, em 
debate opiniões e conceitos, qµe reclamam neste momento mais ampla 
-explanação que justificará o 1voto que vou proferir e, reconhecendo a 
ínsufficiencia e o desprestigio dil minha palavra nesta assembléa, deixaria 
que o debate corresse entre os que teem a autoridade que dão a sciencia 
e o talento, contentando-me die aprender nas suas lições o que me falta 
:saber. 

Ha, Sr. Presidente, muitofl annos já que acompanho attentamente 
a situação finap.ceira ., do paiz e medito sobre os factos occorridos. Uma 
apreciação incorrecta, um estµdo incompleto dos phenomenos que se 
produzem, ·um desvio da · boa doutrina, determinado pelo influxo da 
opinião dominante, podem ter-me perturbado aqui e alli, podem ter-me 
induzido a erro neste ou naquielle ponto. Não me considero superior ao 
que é o patrimonio commum da humanidade, e não córo de entoar o 
pamitet. 

Creio, porém, que posso í;mpunemente affirmar que, na apreciação 
dos phenomenos economicos e financeiros que nos perturbam e na inda-
gação das suas origens, nunca ;me apartei dos sãos princípios, em defesa 
dos quaes ainda agora me ave11turo a occupar a tribuna. 
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A questão que hoje nos occupa, Sr. Presidente, não é em essencia . 
sinão a mesma que nos perturba desde os primeiros dias da nossf). inde-
pendencia, - a questão 'do meio circulante, o problema da moeda, sua 
influencia sobre a economia, sua acção e reacção s0bre a riqueza do paiz. 

Quando, em fevereiro deste anno, se ' reuniram em Taubaté os presi• 
dentes dos tres grandes Estados do sul, o pensamento predominante não 
era ou.tro sinão o de concertarem entr.e si as medidas e providencias 
capazes de dar effectividade á ·autorização concedida pelo CoI).gresso ao 
Poder Executivo na .lei do orçamento ení vigor, para o fim de' se obter -
a valorização d0s preços do café pela intervenção directa dos poderes 
publicos no mercado desse genero. Bastou; porém; que o illustre Sr. Presi~ 1 
dente do Estado do Rio de J.an.eiro, estadista de largo .descortino e de \ 
visão segura das causas e origens dos factos, tivess~ sugger:ido que o que 
carecia de pronipto remedio era o mal que provinha do defeituoso meio 
circulante de que díspunhamqs, para que immediatamente fosse esse o 
problema que tomou a preeminencia e absorveu toda~ as attenções, que . 
apaixonou e cl:esvairou a opinião, que se constituiu a principal e obsedante 
preoccupação de todos os que teern responsabilidades ou interesses 
ligados aos destinos de nosso paiz. O que nesse documento os bres presi-
dent~s suggeriram ao Congresso Nacional foi apenas. a necessidade ou a 
conveniencia de se fixar a taxa do 'cambio, quer dizer : estabelecer uma; 
relíJ.ção entre o valor do mil réis papel e o ouro, tão fixa quanto possível. 
Apenas lançada esta idéa, em fórma quasi laconica, suscitaram-se na 
imprensa os mais ardentes debates; tão competentes e autorizados 
foram os seus defensores, quanto os seus advers~ríos, de modo que. a situa:.. 
ção póde ser hoje definida como uma lu,ta entre os ·que julgam està medida 
indispensavel á segurança actual e ao desenvolvimento futuro da prod~c
ção e os que a reputam lesiva e altamente funesta ao credito cl.o paiz 
no estrangeiro e allegam que os seus defensores se equivocam lastima-, , 
velmente, quando a julgam vantajosa á producção, por não terem em · 
vista a repercussão fatal que ella irá teF sobre todos os preços internos: " 
Não ,obstante o ard'ente e prestigioso combate dado a essa medida desde o 
seu nascedouro, ella fez o seu caminho, ganhou a opinião do, corpo 'legis-
lativo e ahi está consubstanciada no projecto oflierecido ao deba~e pela 
illustre Commissão de Finanças desta Casa. Os que são chamados a decidir 
definitivamente della carecem, pois, de examinar : 1.º, si ha: conveniencia 
e possibilidade de se fixar o valor do meio circulante em relação ao ouro i 
2.0, si o projecto oflierecido ao debate é capaz de conseguir essa fixação. 

O exame da primeira questão, que é uma verdadeira preliminar, 
leva-me, Sr. Presidente, a recordar principios e factos geralmente conhe-
cidos, do que certamente me absteria si fàllasse apenas para esta illustrada 
assembléa e não tivesse necessidade de justificar a minha posição perante 
o eleitorado que pa.ra aqui me enviou e perante a nação, cujos interesses é 
meu primeiro dever defender e resalvar. 

Não se J!lóde suggerir remedio a um mal, cuja natureza e origem 
se desconhecem. O que cump,re, portanto, antes de tudo, é, desde que se 
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parte da convicção de que um- mal existe actualmente, investigar as · 
causas e origens desse mal. Em quasi todos os paizes, essa investigação 
t em sido commettida a commissões de holllens competentes, homens 
de estado, homens da administração, homens do commercio e da industria, 
as quaes teem procedido a inqueritos si;bstanciaes sob!'.e a situação do 
paiz, indicando, não só as manifestações do mal, como as suas causas e 
meios de resolvei-às . r 

Não nos temos nós apartado desta regra. Em diversas occasiões, 
temos appellado para esse recurso, já officíal, já particl:llarmente, e 
póde-se affirmar, sem receio de erro, que a opinião unanime reiterada-
mente affirmada é a de que o mal que nos affiige reside no facto de consti-
tuir o nosso meio circulante o papel-moeda inconversível. De facto, a 
historia da nossa circulação synthetiza-se pela depreciação quasi ininter-
rupta. Durante o período colonial, as remessas do Brazil para Portugal 
eram feitas em barras de ouro ou em moedas · vulgarmente chamadas 

1 
Joões, que valiam 6$400 ou 1 ~ e 16 s. 

' A paridade do cambio era entã0 de 67 1 /2 d. por mil réis. A chegada 
de D. João VI em 1808 effectuou uma radical transformação no paiz, 
quer sob o ponto d·e vista social e político, quer sob o aspecto cornmercial, 
como facilmente s·e comprehende, recordando que então foram abertos 
ao commercio estrangeiro os nossos portos, e muitos negociantes estran-
g~iros aqui se vieram estabflec~r. O rei e~ sua c?rte eram pobre~ e ganan-
c-iosos : os recursos da c\)loma erarn msufficlentes para satisfazei-os. 

O primeiro expedient~ de que para isso lançaram mão foi a intro-
d ucção da moeda de prata, desvalorizando-a para terem o lucro de 
20 % : eram os pesos hespanhoes comprados :no Perú, que valiam 800 reis 
fortes cada um e postos em circulação a 960 réis. 

Estas transacções e p rapido desenvolvimento do commercio de 
importação determinaram sem demora o esgotamento de cambiaes e 
de ouro do mercado e consequente baixa da taxa de camb~o. Em breve, 
a emissão de prata excede·µ ás necessidades do mercado e como o ouro 
havia emigrado, tornou-se a pràta praticamente o unico meio circulante 
de que se usava para comnra de cambio sobre os m ercados estrangeiros. 
Cahiu o ouro do seu-valor par, começou a ser cotado com premio, orçando 
a taxa cambial por 56 d. Recorreu, então, a corte portugueza a outro 
expediente : o de emissão de papel-moeda, que, em -1819, se tornou tão 
excessivo e por conseguinte depreciado, que foi necessario que um acto 
dos poderes publicos lhe impuzesse curso. A consequencia disso foi uma 

, nova perda de cambio, cuja taxa, na época da retirada de D. João VI, era 
de 48 d. Durante o primeiro imperio, a situação só peíorou, já por effoito 
de uma desastrada legislação bancaria, já pela creação da divida ex-
terna. 

Em 1823 o cambio tinha cahído a 47 d . Um emprestimo estrangeiro, 
então contrahido, det erminou melhoria das taxas : as cotações variaram 
de 52 a 56 d., que era a q~te vigorava no fim de 1825, começo de 1826. 
Dahi por deante, por efieíto de agitações e de luctas internas , as cotações 
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cahiram progressivamente, de modo que em 1830 attingiram ás alar-
mantes taxas de 18 e 19 d. ! 

Sob a regencia, fizeram-se muitas reformas para o melhoramento-
.das finanças nacionaes, entre as quaes a liquidação dos bancos de emissão 
em bancarrota e a substituição · de suas notas depreciadas por outras 
ernittidas pelo Thesouro. Em 1833, foi revista a lei monetària e o par 1 
fixado em 43 1 /2 d. _ po~ mil réis. As taxas em curso melhoraram por 
algum tempo, mas não lograram attingir ao par. Em 1846 / nova altera-

-ção foi feita nos valores monetarios do paíz, estabelecendo-se o pa~ adual 
de 27 d. por mil réis. 

Cumpre não perder de vista que, · em todo esse longo periodo, o aug-
mento do papel-moeda em circulação não seguiu nenhum curso regular ; 
foi emittido durante a alta e durante a baixa, obedecendo apenas ao capri-
cho ou ás necessidades da autoridade que o emittia. Sendo assim, é 
claro que a quantidade desse papel é a causa da sua depreciação. A 
autoridade póde decretar o valor' da circulação, mas si essa circufação, 
e augmentada de uma quantidade de papel superior á procura que· delle 
existe, nada póde evitar a depreciação correlata do que já está na cir-
culação. A quantidadi; da propria circu1ação metallica é regulada pela 
ofierta e procura e, quando a acção mecanica dessés dous. factores é per-
turbada, o facto se traduz pe1a apreciação ou depreciação da que já 
está em circulação. 

<< A depreciação, lê-se no Bullion Reporl, traduz-se de maneira menos 
brusca e menos apparente no regimen do papel conversivel; entretanto,. 
ella não .é menos o resultado de um excesso de emissão. Desde que se 
corre aos bancos par?- pedir ouro em troca ele notas, máu grado todas as 
vantagens e facilidade ele transporte e ele rapidez ela circulação que fazem 
de orclínario preferir estas, é que se vê nisso um proveito de segurança -
ou de ganho. » 

O estudo detalhado do valor da nossa circulação demonstra á eviden-
cia que todas as vezes que a offerta do papel-rrioecla foi augmentada por 
uma nova emissão, seguiu-se como consequencía immediata a sua desva'-
lorização. De 1860 a 1864, de 1870 a 1875, ele 1886 a 1889, o total da cir-
culação não excedia a 18$Q50 por cabeça : era exactamente no primeiro 
período 10$832, no segundo 18$554, no terceiro 14$774. As t axas de 
cambio eram respectivamente 27 d., 24.30, 24.35. ' 

Nos periodos que vão de 1865 a 1869, ele 1876 a 1885, de 1890 a 18\)3, 
a média por cabeça elevou-se a 26$852 e o cambio· assignalou essa eleva--
ção, cahindo respectivamente a 21.31, a 23.37, a 13.65. O facto - que 
estes algarismos já bastam para evidenciar, impoz-se a todos os espiritos 
deEois das emissões que _caracterizaram a política ela Republica ele 
1889 a 1898. Elevada a circulação de 192. 800:000$ em 1889 a 785.941 :758$. 
a que attingiu em 1898, isto é, elevada a média per capita de 12$050 
a 43$663, a depreciação do meio circulante elevou-se cfe 1. 82 % a 73. 37%,. 
o que vale dizer que a taxa do cambio deseu de 27 1 /2 a 7 3 /16. 

E' preciso ter bem em vista que não é porque o meio circulante se 
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deprecia que elle se faz excessivo, mas, ao ~ontrario , é porque elle se 
faz excessivo que se torna depreciado. A apreciação do me io circulante 

,depende da relação entre a offerta e a procura . A procura do meio circu-
lante é a procura de uma somma sufficiente .de dinheiro com a ,qual se 
effectuam as operações usuaes da permuta. Si a offerta é augmentada 
de modo a exceder as necessidades daquellas operações; a depreciação 
do meio circlJ,lante é fatal. 

Neste caso, só ha dous meios de se voltar á normalização do preço : 
ou reduzir a quantidade do meio circulante, ou augmenlar a sua procura, 
o que vale dizer, augmentar a população do paiz; augmentar o volume 
dos pagamentos commerciaes; modificar a natureza dos balanços interna-
cionaes. O cambio nominal estará ao par quando a somma destas tres 
especies de procura se balancear precisamente com a offerta; terá um 
desconto si essa somma for inferior e vice~versa. O eminente Sr. Dr. Joa-
quim Murtinho exprimiu este conceito em. uma fórmula mais simples : 
o cambio é a relação entre a somma do papel-moeda em curso e o .valor das 

1 exportações do paiz. O Sr. J. P. Wileman, no seu valioso estudo sobre a 
nossa circulação inconversível, estabeleceu que o valor da circulação e 
a relação entre a procura e a offerta, entendendo por procura as necessi-
dades do ccimmercio local e dos pagamentos no estrangeiro e por ofierta o 
total da circulação existente, e deduziu a fórmula de seu valo~, nestes t ermos: 

Si V e v' representarp o valor da circulação em differentes datas ; 
S e s' 'representam .a offerp ou o total em circulação, D e d' representam 
a procura, teríamos : . 

1 Vd' S 
V= J'JS: 

Si assim é, ninguem recusará admittir que, augmentada a offerta 
e mantida a mesma proci;tra , nada impedirá a depreciação do meio cir-
culante. 

Si, não havendo ne1ri.huma ou pelo menos sensivel alt eração no 
consumo, na população qu na producção de um paiz, o governo, por 
uma emissão, subítament13 dobra a circulação existente, o que se dá é 
que as mesmas operações que se faziam antigamente continuam a ser 
feitas; mas como ha o dobro da somma de dínheir:o, como a offerta 
duplicou e a procura é a mesma, é preciso mais dinheiro do que antiga-
mente para pagar os mesmos objectos, isto é, á proporção que augmenta 
a circulação, augmentam geralmente. os preços. E ' por isso que urna 
emissão conversível nunca póde ser excessiva, po'rque no momento em 
que ella tende a tornar-se tal, as notas voltam á autoridade emissora 
para conversão e, portan,to, desapparecem da circulação. Em relação 
á nota inconversivel, emciuanto a sua emissão não se torna excessiva, 
não é susceptivel de depreciação . A depreciação resulta do excesso. A 

' questão está, pois, em sa!rnr quando a emissão inconversivel representa 
o equilíbrio entre a offert~l e a· procura. Ora, emquanto o cambio estiver 
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abaixo do par, como a offett~ e ,a procura ·devem se equilibrar e a depre-
ciação da circulação é o factor desse equilíbrio, a offerta é representa.da 
pelo total do papel-moeda em circulação e a procura pel~ seu valor real 
ou metallico : por conseguinte, o qoefficiente desse valor, que outro não 
é sinão a taxa de cambio, representa sinão exactamente, ao menos · de 
modo muito approximado, a quantidade excessiva, da offerta. Si, portanto; 
o cambio sobe, ha nisso a prova de que .a offerta diminuiu, iso é, a quan-
tidade de meio circulante foi reduzida qu a procura augmentou ;·si o 
cambio cahe, póde-se com, segurança concluir que a ··Offerta ainda é 
excessiva, porque de outro modo elle não cahiria. 

Os factos,_ entre nós, comprovam a verdade desta theoria. Já dem~ns
trei como o augmento extraordinarío da circ~lação ,determinado pelas 
emissões de 1889 a 1898 causou a depreciação do papek1,n0eda e a baixa 
do cambio, que chegou ao extre.mo de 5 5 /8. Em 1898 o Sr. Campos 

. Salles chegava ao gCJverno corri um programma, que não lhe era imposto 
só pelas circumstancias, mas ·· pelas convicções e pelos ensinamentos 
da experiencia : extinguia-se a faculdade de emissão concedida ao Governo 
pelas leis de 1875 ,e 1885, e, graças aos recursos do funding-loan, iniciava-se 
a política da retirada do papel-moeda:, isto é, da . reducção da offerta. 
A' proporção que essa reducção se foi fazendo, o p.apel .circulante se 
foi apreciando, as taxas de cambio foram ' subindo . Em 1898 o papel-
moeda em circulação montava a: 780. 765:423$; a taxa maxima do cambio 
foi de 8 1 /2, a mínima de 5 53 /64; o agi o do ouro era de 288.. 32; a depre-
ciação do papel-moeda era de 74. 24. 

Tres annos depois, o papel-moeda em circulação estava reduzido 
a680.451:058$; a taxa do cambio maxima era de .121 /2, a minill/-a de lOj 
o agio do ouro havia baixado a 134 .46 e a depreciação do papel-moeda 
a 57.29. 

Vejamos agora o outro lado da questão. 
De 1 de setembro de 1898 a 31 de maio de 1903 foram retiradas 

da circulação notas no v'alor nominal de 113. 018:619$500; a taxa de 
cambio elevou-se a 12 1 /32. De 1903 até o momento actual; tem-se 
resgatado mais apenas 7 .000:00$; entretanto, a taxa de cambio elevou-se 
de 12 1 /2 a 18 e ainda hoje se mantem a cerca de 17 d., exactamente 
16 15 /16. . ' 

O agi o do ouro baixou, oscíllando entre 59.41 a: 60. 30 %·A' primeira 
vista, este facto parece destruir a doutrina que acabei de expor. lJma 
ligeira reflexão, porém, bastará para mostrar que, ao contrario, elle a 
confirma. E' certo que ne.ste período a redução da offerta foi i;iiminuta; 
mas em compensação, a procura foi consideravelmente augmentada : 
augmentada pelo ' valor das safras, augrnentada pela introducção de 
capita1:1s estrangeiros destinados á e1xploração de'. industrias no paiz; 
augmentada pela entrada de capitaes t;omados por emprestimos no 
estrangeiro pela União, pelos Estados e pelas municipalidades. Não 
pude, Sr. Presidente, encontrar dados exactos que me habilitem a indicar 
a Gamara a cifra, real representativa desse supplemento de procura -,_ 

\ 
y 

\ . 
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Creio, porém, que não estarei muito longe da verdade avalia11do-a 
11or esta forma :. 

Para collocação em industrias exploradas 
por companhias com concessões clo 
Governo ........................ . 

Emprestimo contrahido pela União .... . 
Emprestimos contrahidos pelos Estados. 
Emprestimos contrahidos pelas munici-

palidades .......... . ............ . 

TOTAL •...••.........•. 

Libras 

4.450.000 
5.000.000 
6.725.000 

4.850.000 

21.025.000 

Si addicionarmos a isto os liquidós das exportações sobre as impor-
tações, càlculado para o exercício de 1905 em z 16.524.000, encontra-
remos facilmente a explicação natural e logica da elevação rapida da 
taxa cambial, que subiu de 13.04 em dezembro de 1904 a 17 :53 em 
agosto de 1905 . . 

Posso, pois, recapitular e concluir : 
.1 a) O valor do papel. moeda é a relação entre a offerta e a procura, 
1 sendo a offerta o total circulante e a procura representada pela somma de 

dinheiro necessaria á mass1a das transacções e das permutas; 
b) Si o total da offerta se balance-a exactamente com o total das 

permutas, o papel moeda, em curso não so:fkerá depreciação alguma, 
o que será expresso pela paridade da taxa de cambio; 

e) Todas as vezes que p. taxa de cambio estiver abaixo do par, deve-se 
concluir que o 'total circulante do papel excede d·as necessidades da 

, procura, está depreciado e a taxa de cambio é a expressão dessa depre-
óação; 

d) Que, neste caso, C\1mpre ou reduzir a offerta, retirando papel da 
circulação, ou augmentar a procura, desenvolvendo o conj1mcto dos nego-
cios e augmentando a proclucção do paiz. 

Reduzir a offerta, re~luzir a quantidade de papel-moeda circulante, 
quando, como é o nosso caso, a taxa cambial indica inilludivelmcntc a 
sua depreciação, importa em resgatar esse papel, presuppõe a posse 
da somma de ouro para isso necessaria. Augmentar ·a procura significa 
augmentar o total das producções exportaveis e não exportaveis, o 
que presuppõe, em um paiz como o nosso, augmento de população, aug-
mento da area cultivada, desenvolvimento dos meios de transporte, 
reducção de impostos, h~.rateamento de fretes, visto que o augmento 
<la procura derivado da \'lntrada ele capitaes obtidos por emprestimos 
não só póde ser ephemero, si esses emprestimos forem consumidos em 
despezas sumptuarias ou em pagamento de dívidas, vindo-se a traduzir, 
.afinal, ern uma maior queda de cambio e "portanto em prejuizo consi-
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deravel do productor nacioBal em beneficio exclus.ivo do capital estran-
geiro, como ainda não póde ser levado em linha de conta para o melho-
ramento da situação do paii, por ser cousa aleatoria, que depende prin-
cipalmente de co:n:dições moraes . . Assi.m, pois, si queremos consolidar 
definitivrmente a nossa situação, devemos optar por uma de.stas daas 
soluções : ou resgatar o papel em ·curso,. ou elevar as necessidades da 
pr.ocura ás proporções da offerta'. 

O resgate do papel póde ser emprehendido por dous modos : resgate 
total, immediato; resgate parcial, contim10. Estou em que Bão me será 
necessariÇ> provar á Gamara a impossibilidade absoluta em que se acha 
o paiz de emprehender ·o resgate-total immediato. 

A massa dé papel-moeda circulante exigiria para o seu resgate a 
somma de ;f 75. 000. 000, dado que quizessernos praticar a injustiça 
e o erro de effectuar esse resgate á t,axa par de 27 d. por mi.! réis. Si preten'-
dessemos e:ílectual-o á taxa . de {5 d., indicada no projecto em deb.ate, 
careceríamos, digamos em algarismos redondos, de 42 milhões. 

Basta indicar estas somrrias pàra ,que, desde logo, se sinta que nã.o 
é praticavel o resgate total immediato do papel em curso, pois que nem 
temos reservas para isso, nem podemos pensar em eontrahir emprestim0s 
externos nessa irnportancia. Si um sopro de lomcura nos impellisse para 
esse caminho e conseguíssemos ·(o que, felizmente, é irµprovavel, sinão 
impossível) realizar esse emprestimo, sej.a de 75 milhões, seja de 42 milhões, 
a consequencia seria que teríamos perturbado o eq.uilibrio entre a oílerta 
e a pi;ocura, augmentando arti'ficialmente este ultimo factor de modo 
tal que chegariamos dentro em pouco á a·bsoluta ruína. 

Não podend·o augmentar, de chofre, as exportações, não conseguindo 
diminuir as importações, antes, .as tendo assim estimulado, transforma-
ríamos dessa arte o meio circulante em metallico exportavel; e claro 
era que todo o ouro, eom tanto sacrificio obtido, se escoaria, deixando-nos 
a braços c0m uma crise, cuja expressão immediata seria a volta fatal ao 
regímen dd curso forçado, de que nos teríamos q!-lerido libertar, sem 
attenção a leis imprescriptiveis. Resta, pois, o outro processo : o resgate 
parcial e continuo. · \ , 

Este é o unico que podemos e devemos empregar. Para fazei-o, 
ha dous processos : resgate directo, pelo Estado, .isto é, retirada e des-
truição do papel em curso; resgate por um apparelho emissor, que substitua( 
paulatina e progressivamente as notas inconversiveis em curso pelas 
suas notas com.versiveis, que se não podem .depreciar, porque, desde 
que sejam excedentes das necessidade? da procura, volverã(j) ao apparelho 
emissor. 

O resgate dir~cto pelo Estado presuppõe, preliminarmente, uma 
política rigorosíssima de economias, a existencia de saldos permanentes 
no Orçamento, pois que é só . com os recursos do exceâ.e:üte da receita 
sobre a despêza que esse llesgate póde ser feito. Q eminente Sr. Dr. Joa-
quim .Murtinho, o homem de Estado mais completo que o Brazil tem 1

{ 
possuído, não tanto pela sua capacidade intellectual, como, sobretudo, 
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pelas sU'as extraordinarias e raras qualidades de caracter, no sentido 
t ph~losophico da palavra, assentou nestas bases a politica ,financeira 

permanente do Brazil. As leis votadas em 1899 estabeleceram os elementos 
para a constituição de um fundo destinado ao resgate do papel e de 
outro, em ouro, destinado á garantia da circulação. O mecanismo é de 
uma simplicidade absoluta e de uma segurança perfeita. O papel vae 
sendo retirado da circulação e destruído; á proporção que, assim, se vae 
diminuindo a offerta, vae se erguendo o valor do meio circulante, de 
modo que dia virá em que se hão de nivelar a offerta e a procura, conceito 
que o Sr. Murtinho formulava, dizendo que chegaríamos ao equilíbrio 
·quando o total da circulação convertido em ouro á taxa 24 d. (que era 
a que, ao ver de S. Ex. convinha para padrão monetario, o que mostra 
que S. Ex. não padece do fetichismo da taxa de 27 d.) désse o valor, ouro, 
das nossas exportações. Como, simultaneamente, se vae constituindo 
um fondo de garantia em ouro, día virá em que (j) papel moeda circulante 
terá um lastro sufficiente para permittir que o Estado declare a conversi-
bilidade da moeda. Si, pois, esta questão não tivesse outro aspecto, pode· 
riamos dizer que, em matería financeira nada mais havia a J azer nq Brazíl, 
sínão persistir, tenazmente, na execução do programma, traçado com 
mão de Il_lestre, em 1899, pelo illustre estadista que dirigiu o departa-
mento das Finanças no quatriennío ínolvidavel do Sr. Campos Salles. 

- Ha, porém, outro lado da questão, que 'cumpre examinar . 
1 

Do relatorio do Sr. Ministro da Fazenda consta que ·para o fundo 
de :resgat e se arrecadararr

1

1, desde a sua instituição, as seguintes impor-
tancias · 

Em 1900 ...... ... ... .. ... . .... . ... . 
)) 1901 ............ . ... . ... . ... . 
)) 1902 ..... . ................ . . . 
)) 1903 ..... ., .................. . 
)) 1904 .... . .... .. ... . .... . ... . . 

2 .871 :400$317 
2. 950:097$612 
2.714:173$~02 
3 .455:441 $235 
3 .368:629$715 

o que dá, em média, 3.071:948$536, digamos 3.100:000$ por anno. 
Do mesmo relatorio $e vê que as importancias arrecadadás para o 

fundo de garantia foram : 
1 

Em 1900 . .. .... . ............ ·" .. . 
1901 .......... . . . .. . ... .. ... . 

)) 1902 .. . .... . . . ...... .. ... . .. . 
)) 1903 ........ . ...... -...... . .. . 
)) 1904 ..... . ...... . . .' . ... . .... . 

o que dá, em média, ~ \396. 860. 

~ 865.571-15-6 
~ 776 .114-14-9 
~ 950.879-16-8 
~ 851.174-16-7 
~ 1.040.561-4-6 

A Gamara sabe que ambos esses fundos teem soffrido desvios do 
seu objectivo principal : ao Banco da Republica foram entregues do 
fundo, de garantia - um_ milhão; do fundo de resgate - dez mil.contos; 
do fundo de garantia sah;iram os 2. 000 . 000 sterlinos para o pagamento 
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á Bolivia; de modo que, na data do ultimo relatorio do Sr. Miµistro da 
Fazenda, o saldo deste furi.do era, apenas, dei: 1 :823.820-18-4 e d0 fundo 
de resgate, tendo sido applicados, nes·se proposito, apenas 5.000:000$, 
era de 643:550$436. 

Não façamos, porém, cabedal desses desvios, !mpostos, aliás, pela 
fatalidade das circumstancias, reconhecida pelo Congresso, que os auto-
rizou; admittamos que, de a'gora pa1ra o futuro, esses fundos se:jam e 
permaneçam intangiveis. Vamos · a ver quando chegaremos ao ideal 
collimado de declararmos a conversibilidade, mesmo ao cambio de 24 d., 
padrão ln.clicado pelo eminente Sr. Joaquim Murtinho. Isso implica o 
exame do·· seguinte quesito : 

Qual é a somma de papel-moeda que deve ser resgatada para que a 
taxa cambial attinj a a 24 d.? ' 

E', certamente, impossível responder a. esta questão com precisão. 
Ninguem o poderá fazer, · porque os elementos, que para isso influem, 

escapam, . em boa parte, ás previsões e aos calculos. Só podemos tentar .1 

avaliar essa somma por approximação. Si admittirmos que a taxa de 
cambiõ é a relação entre a of'Ferta e a pro.cura e que a .offerta é representada 
pelo total circulante, si considerarmos que, em 1889, a procura era repre-
sentada por 14$260 per capita e a offerta por 13$969, sendo a populaç'ão 
de 16.000.000 de habitantes, podemos calcular, tendo em vista ' que a 
população é, actualmente, de 20. 000. 000 e a ofierta de 34$ per capita, 
que, para ob~ermos_ a taxa de 24 d., será ·necessario recl.uzir a ·ofllerta 
a 17$500, digamos 18$ per capita, o que importa ' dizer que precisamos 
reduzir a circulação a 360. 000:00.0$000. , . 

Si considerarmos, como quer o eminente Sr. Dr. Murtinho, a refação 
entre o papel existente e o valor ouro das nossas e;xportações, attendendo 
a que, segundo o relatorio do Sr. Ministro da Fazenda, o valor das nossas 
exportações é de ;t 43. 000. 000, precisaremos, para chegar, · á taxa de 
24 d., de reduzir o total circulante de 430 mil _contos. r 

No primeiro caso, teríamos que retirar 310. 000:000$; neste seguncl.o 
caso, teríamos que retirar 209.906:129$250, digamos 210 .000:000$000. 
Argumentemos com esta cifra por ser· a maís favoravel. ' Proseguindo, 
rigorosamente na execução do plano em vigor, retiraria:mos annuahnente 
3 .100:000$ de pa pel-moedà e, como precisariamos de retirar 210. 000:000$, 
empregaríamos nisso cerca de 68 annos; assim .como; sendo a média annual, 
arrecadada para o fundo de garantia, de i: 896. 860, para constituirmos 
um fundo metallico equivalente aos 480. 000:000$ circulantes, carece-
ríamos approximadamente de 54 annos . E' certo que esses prazos podem 
ser abreviados pelo augmento que podem ter as dif'Ferentes parcellas que 
contribuem para o total de cada. um dos fundos em questão; mas, como 
essas parcellas são formadas por saldos orçamentarios e por impostos, 
o que vale dizer que são formadas por contribuições pedidas ao trabalho e 
á riqueza do p,aiz, ·a questã0 toma este aspecto : de só podermos abreviar 
este período, na hypothese de se augmentar, desenvolver e ,valorizar o 
trabalho e a "producção. Ora, emquadto existi'!· uma massa circulante 
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excessiva das neces~idades, ainda que sujeita a urh resgate parcial e 
continuo, nada impedirá, a n&o ser o reconhecimento expliciio da depre-
ciação que ella sotfre., as continuas oscillações de seu valor, em relação" 
ao padrão do ouro e as continuas variações, ou, mais justame1nte, o , 
continuo desequilibrio .entre esse valor e os preços nas relações internas. 
Por eíleito das pscillações do valor entre o meio circulante e o padr.ãõ 
do ouro, os capitaes estrangeiros evitarão o paiz, 'as econ@mias do tra-
balho emigrarão, o que impotita dizer que nem o paiz poderá adquirir .o 
capital fixo, indispensavel ao seu progresso, nem conseguirá constituir 
esse capital pelo trabalho nelle realizado. 

Por outro lado, como a baixa e a alta do vak>r do papel em reláção 
ao pa:drãó ourn reagem desigualmente sobre os preços, elevando os das 
exportações, quasi simultaneamente ao do ouro, ma:s elevando os das 
importações muito mais lentamente e ainda mais lentamente os do trabalho 
e os das producções 'l!lào exportaveis, succede que .esse desequilíbrio deter-
mina a ruína dos productores e géra um mal estar que affiige todas as 
classes sociaes, do que a situação que agora atravessamos, é um exemplo 
eloquentíssimo. Si a ·elevação do valor do papel' em relação ao ouro e 
ás exportações determinasse, simultaneamente, a elevação de todos os 
pveços, si, para dar um exemplo que bem illustra a materia, a elevação 
do valor ouro do café exportado determinasse . ao mesmo tempo o 
valor do preçd do s·alario, do duro do capital fixo das explorações agri-
colas, do preço dos saccos, d~ preço do frete, etc"., isto é, si a reducção 
que essa elevação determina na quantidade de papel moeda recebido 
pela sacca de café vendida, de~erminasse proporcional reducção do papel-
moeda pago por esses diversos itens, o equilíbrio se faria de modo tal que 
a producção tenderia a augmentar a cada elevação da taxa cambial e 
poderiamos, sem duvida, apIYessar o dia d@ resgate total. E' sabido, 
p@rém, que · isto não é assim, ;nem está em poder dos homens fazer com 
que o seja : o factor tempo n~o pôde ser eliminado. Si se conseguisse a 
elevação do valor ouro a uma determinada taxa e nella se permanecesse, 
n·ão evitariamos as perturbaç~ies que essa elevação . determina, mas as. 
teriamos sofllrido só de uma vez, conseguindo, afinal, o ·nív·ellarnento de 
todas as transacções interiores a esse typo do valor da moeda; que paiz, 
porém, resistirá a esta seri·e ~e perturbações, deste genero, oriundas de 
uma moeda cujo valor .varia d~ dia pab ·dia, e que paiz poderia admittir, 
como programma de seu. gov\'lrno, provocar, fomentar, determi1nar essa 
variabilidade progressiva e cqntínua? Em quanto existirem ta·es oscilla-
ções; a producção não progride, a riqueza não augmenta, a massa de tran-
sac:ções nã@ cresce; e, entretanto, é preciso que tudo isso se faça pàra que 
possamos nos libertar de taes pscillações. Eis o circulo vicioso, dentro do 
qual nos vimos agitando, desde 1822, e cio qual embalde anciamos por 
sa.hir, presos, como estamos , á cadeia ·dos preiconceito.s e das idéas pre-. 
concebidas. 

Quem quer q1rn examin\~ esta questão., isento de precc>rJ.<ceitos · de 
esçola, encarando os factos" quaes elles se produzem, chegará,. certa-



' ' 

- 195 :_ 

mente, a esta conclusão : o que importa ao Brazil não é conseguir eleva~ 
o valor do seu meio circulante ao typo arbi,trario de 27 d. por 1$000 
- é obter, desde já, tanto quanto possível', a fixidez do valor da uniea 
moeda, que possuímos, que é esse papel i:nconversiveL Que essa .é a nossa 
principal necessidade, porque é só satisfazendo-a que poderemO:s obter 
os instrume:atos ' indispensaveis ao trabalho, corniervar no paiz econo-
mias e, assim, constituir .capital e riqueza, sentem todos os ,que sé. ~eem 

· occupado desta questã0, meditado sobre ella, mesmo , quando .recusem r 
chegar ás ultimas conseq11eneias' e realizar a reforma reclamada impe..: 
riosamente por fodas as forças da Nação. 

Não é demais citar, ainda uma vez, o Sr. Joaq.iaim Murtinhp, porque 
a Republica não produziu, sobretudo nesta materia, espírito ciaja lucidez 
se compare á sua. «' Trata:ad0-se de um paiz novo, comp o nosso, dizia 
S. Ex., a primeira necessidade a satisfazer é a ,entrada de capitaes e 
braços estrangeiros; e a 'condição indisp.ensavél :para realizar esse desi-
deratum é 'a valorisação e a fixidez do valor da nossa mpeda, obr,a inicia.da 
P,elo Governe actual e qiUe deverá ser continuada pelos , governos fu-
turos. >> , 

No relatorio de i900, já dizia S. E~.: ~< Sj a Ófiier ta e a procura, " 
entre ~ nosso papel-moeda e o ouro, se fi.zessem de modo normal, regúlar , 
e continuo, poderiam.os manter a taxa dé cambio COIJ'I certa fixidez, :ô que· 
seria de grandes vantagens · para .o ,paiz. >> Fpi obedecendo· a es,te pensa-
mento que, entregue ao Governo a direcção do Banco da Republica., 
o Sr. Mu~tin~o lhe co~fiou um mi'lhão esterlino e '1 organizou nelle • a car-
teira de camhio cujo 0hjectivo unico era corr;igir, quant,o possível, os 

1desvios da especulação e manter uma tal ou qual fixidez na taxa. " 
O actaal Sr. Ministre da Fazenda, cuja competencia SÇ>,b ~jamente 

demonstrada nps debates desta Cas~ , tão bri'lpante contra-prova pratica 
tem tid@ na gestão da sua P,asfa, adheria formalmente ao pensar:µento 
cl'e instituir o Estado u'm appa.relho reg1ilador ·da taxa ,cambial. Na· 
brilhante .intr-oducção ao seq relatorio·.do anno passado; justificou s ~ Ex. 

, 1 I 11 

esse pensamento, nestas palavras, que devem ·ser rememoradas ; « Sem 
a estabílídade do valor da moeda, a prod,ucção não se póde. def3env9lver; " 
as oscíllações dos preços das machinas, de , ma teria prima, dos luprifi-
cantes , do combustível, dos salarios, 'deixam . incertas e s()bresaltadas ' 
todas as industrias; · o commercio, á falta de base, claudica, d.e'sfallece, 
victima das eventualidades; a actividade de cada um entorpece e todo 
.O traba.Jho torna-se aleatorio. 

Dahi o retrahimento dos capitaes., desconfiança · geral i;eciproca 
e ausencia do credito e essa apparente fálta de meio circulante, que faz 
as suas victimas illud.idas pedirem mais emissões. , 

Em uma ,situaçãe destas, o our0, o unico representante do verda-
deiro dinheiro, da verdadeira econqmia,, 'hão t ein officio e escôa-se. 

O ouro não serve a transacções precarias e aventurosas, nãp .se presta 
á permuta de v:alor instavel ' e, como os bons não toleram as . más com-
panhias , foge dos . canaes da circulação á medida que o papel os inva,de. 
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· Si a desconfiança substituiu o credito, si o jogo substituiu o trabalho no 
interior do paiz, o ouro, producto de seculos de.: labor, emigra, Tomam 
o mesmo caminho os nossos saldos credores internacionaes; , as ecQno-
mias nacionaes sangram para fóra do paiz, 

Eis como a nossa propria receita desapparece no golphão do curso 
forçado, 

' Determinado o caracter monetario da crise, que nós affiige, é obvio 
que, para combatei-a, teremos que appellar para a intervenção dos po-
deres nublicos e recorrer a medidas extraordínarias e mesmo artificíaes. n 
Mais adeante affirma S. Ex., precisamente: << Não basta, porém, a redu-
cção da circulação, gradativa, ininterrup'ta, para que o melhoramento 
do meio circulante se torne evidente, se fixe e se estenda ' a sua influencia 
a todas as espheras da actividade economica. E ' mister, para a real 
garantia e immediata efficacia da política do resgate,, a intervenção 
do Governo no mercado no ouro, para regularizar-lhe a funcção da 
offerta e da procura, visto· que, por circumstancias anormaes, o metal 
deixou de ser agente de permuta, symbolo de valores, para se tornar 
mercadoria facilmente. monopolizavel, objecto de especulações em 
épocas periodicas, determinaveis. 
· Isto sempre se deu entre nós, a ponto de se tornar observação vul-
gar. E' nesse caso que a industria ou o commercio, quer dizer, a liber-
dade individual deixou de s \~r a convergente physiología da cqmmu-
nidade economica, para torn,ar-se parasitaria, divergente e . puramente 
egoísta; o papel do Governo, apparentemente, de interventor industrial, 
é em verdade o seu genuíno P:apel de simples regulador, de simples reín-
vindicador da ordem social eixplorada anormalmente, trahída por uma 
industria anti-economíca, por um commercio fatal ao credito publico. 

E' sem duvida um phep.omeno interessantíssimo, um espectaculo 
instructivo, revelador, o dos ultimos annos da nossa luta contra o agio 
do ouro, contra a estabilida\[l.e do valor da moeda, contra as bruscas, 
terríveis e damnqsas oscillaqões do cambio. O mal cesseu, como por 
encanto, quando o Governo ~niciou a cobrança, em ouro, de uma parte 
dos direitos alfandegarios e 11uando, instínctivamente, em seguida, aju- , 
dou a espontanea formação, no Banco da Republica, de um orgão des-
tinado a reparar as investid:.rn qe singulares negociantes de ouro contra 
a vida economica geral, e a 4estruir e nullíficar a acção anti-social desses 
agentes, a restabelecer, em,fim, a ordem economíca pervertida pela 
avidez e inconsciencía privadas. 

Não foi de todo filha qo empirismo · essa organização paulatina do 
apparelho regulador do cambio, não foi obra do acaso ou da aventura ; 
foi, antes, o producto desse instincto collectivo, dessa necessidade func-

, cional, que na vida do in~íviduo precede a estructura e a apparição 
do orgão. Qualquer que sej.,a a sua origem, filha da política do ultimo 
Governo, ou pratica afinal ir~spiradora delle, é justo repetir aqui as pala-
vras suggestivas da yossa :mensagem de 3 de maio ultimo, referentes 

. ao mercado cambial : 
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<< E' · por isso que o Governo liga particular interesse aos serviços 
que o Banco da Republica tem prestadp e póde prestar neste terreno, 
e procura cada vez mais reforçar-lhe os meios de acção. » 

E' ainda por ter em vista esse plano salutar, tendo ha poueo desejo 
de fallar perante os accionistas do Banco., que julguei déver pronunciar 
as seguintes palavras : 

« A reorganização do banco se imp'õe, attende a uma necessidade 
palpitante, · inilludivel; eu a considero como parte integrante do pro-
gramma financeiro do 1Governo; acredito que será a consolidação desses 
melhoramentos economicos que se observa e que dia a dia se accentua. » 

A directa e positiva instii uição de um apparelho regulador da taxa 
cambial, afim de evitar as oscillações bruscas determinadr s pela espe-
culação deve ser a pedra fundamental da nova organização financeira. >> 

Já em 1833 o ·Marquez de Barba~ena, propondo a fixação de um 
padrão monetario, na base de marco de ouro de 22 quilates, valendo 
102$400, dizia, na Exposição de motivos da lei : « Um governo sabio e 
prudente deve procurar com todo o esmero evitar grandes e repentinas 
variações de cambiO, porque taes variações arruinam o commercio e 
industria nacional e,, conseq'uentemen.te, diminuem ou estancam as 
fontes da renda publica. As pequenas variaçõés, provenientes da maior 
demanda de lettras ou metaes, ou de inesperado bloqueio ou guerra, 
são de facil reparação. A prudencia e p~rspiçacia dos negociantes res-
tabelecem mui depressa o -perdido equilíbrio. Nenhum meio, p0rém, se 
conhece para evitar as grandes variaçõ'es, senão a e&;tabilidade do meio 
circulante, visto que o cambio, por via de regra, nada mais é do que a 
medida ou proporção existente entre os valores do meio circulante, de 
uma · para outra praça . >> ' 

Longo seria e, quiçá, inutil "repfoduzir aqui as palavras dos mais 
eminentes dos nossos estadistas do ' imp_erio e da Republica, accordes 
neste ponto. Basta-me assignalar, como acabo de fazel-o, que, desde 1899 
pretendemos sahir das palavras para a acção e emprehendemos a c~m
panha para a obtenção. da fixidez do cambio, instituindo no Banco da 
Republica urna carteira especial, dotada com um milhão sterlino e pre-
posta a esse fim. Teremos a elle attingido? 

Os factos dizem mais do que as palavras. De um, quadro, publicado, 
em 1902, pela Gamara Syndical desta praça, verifica-se que as taxas de 
cambio de janeiro de 1899 ·á junho de 1902, foram as seguintes: 

1899 . 1900 1901 1902 

J aneiro ........ . . 7 7/ . 7 1/2 10 d. 12 1/ 16 16 
Feverei ro . ..... .. 7 15 / 64 7 15/16 10 5/s 11 5/s 
Março . .......... 6 21; 32 8 1/4 11 5/ s 12 d. 
Abril ............ 7 d. 8 9/32 12 13/ 32 11 15/í.6 
Maio ....... . .... 7 21/32 .8 '),! /32 12 1/2 12 1 /4 / 
J unho . .... . ..... 7 31 / 9 'J3/32 11 15/ 32 12 d.' 32 

) 
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1899 1900 1901 

Julho ............ 8 5/ i2 3/32 10 s;,. 32 
Agosto .......... 8 1 /16 10 15/ 10 . 3/,8 32 
Setembro ........ 7 11;t6 10 d· 11 d. 
Outubro ..... . ... 7 1;,. 10 9 

/ 32 11 21 /32 
Novembro,, ...... 7 1 /a2 10 7

/16 11 29 /32 
Dezembro .. . .. .. 7 d. 9 7/s 12 "/ o i6 

De 1902 a 1905, as taxas extrema e; • foram estas : 

Annos Mi'nimas Maximas 

1903 ............ . 
1904 ............ . 
1905 .......... . . 

O simples exame desses quadros, melhor ai,nda, a simples inspecção 
deste díagramma traçado pela Gamara Syndical (mostra o diagramma) 
demonstra que, realmente, estamos longe de ter attingido á fixidez do 
cambio. E' certo que a linha geral, traçada por essas taxas, é· ascen-
dente; a1 tendencia do cambio foi · para a alta, em virtude das causas 
que já deixei indicadas; mas1

, é inneg_avel que essa alta tem sido feitq 
com grandes varíações e bqiscas oscillações,1 o que, demonstra, que d 

· apparelho preposto. a corrigil,-as é, só ppr si, incapaz de consegu'ir e\)Se 
· objectivo. · 1 

Creio, agora, que posso Jlesumir esta parte das minl!as observações, . 
concluindo : 

a) q~e a crise que, actualmente, nos affiige é da mesma natureza da 
1 que nos tem affiigido desde os pri~eiros dias da nossa nacionafídade, 
1 isto é, é uma crise inonetaria Í ' · 

b) que b que nos inffiige maior damno não é . o facto de ser o cam-
hio alto ~u baixo : é ó de ser oscillante e variav.el; . ··' . , 

e) que todos os estadist21s, com@ todos ó~ publicistas, ql).e se teem 
óccupado deste assumpto, indi.cam, como medida capital P,ara remediar 
esse mal, a estabil.ídade do meio circulante, o que vale dizer, a fixação 
da taxa cambial ; 

d} que, desde 1899, procuramos obter a fixidez dessa taxa, pela inter-
venção do Estado, por interq1edio do Banco da Republica, no mercado 
de cambio; e que apezar disso, não . o conseguimos. 

Por conseguinte, remontando ,ás minhás primeiras palavras, posso 
affirmar que o projecto em debate, cujo faituito é conseguir este deside-
ratum, não é só conveniente, como necessario. · 

Gampre, porém, agora v.erificar si o mecanismo, que elle· ofiereée, 
dará o resultado desejado ev' caso não dê, si é simplesµien,te innocno 
ou perturbador e lesivo. 
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De 1897 para cá, quatro paizes, assolados po'I'.' críses monetari~s, 
ide:nticas á nossa, emprehenderarn reformas com o objectivo de. sanal-as : 
o Japão em 1897, a ArgeBtina e a Indía em ]1899, e o Mexico em 1904. 
. Tenho lido e ouvid0 que a reforma de alguns desses paizes não· póde 
sei: invocada por nó,s como lição, por isso que 'o meio circulante nelles 
era meta'llieo e nós só temos papel e ... faro fias. · 1 , 

A allegação não é , procedente, porquanto quer nos pa'Ízes d~ cir-
culação puramente fidtlciaria, quer nos paizés de circulação de prata, 
a crise tem o mesmo aspecto : depre~ia,ção do meio circulante .em rellilção 

, ao padr'ão ouro, expressa na queda das ta.xas de cambio, perturbando 
todas as .' relações de comrra1ercio e reagindo desastradamente s·obr

1e, a 
situação econoi:pica. ,;, 

No· Japão, a relagão legal' ~o valor entre o ouro e a prata em de ,l 
de ouro para 16.174 de prata, como entre nós a relação legal do valor 
entre o papel e o ouro é de 1$ )Dara 27 d.; ora, assim cmpo actual!flen.te, 
sein embargo dessa disposição legal, este valor cahíu aqui á relação de 
1$ para'. 16 d., af\Sim llO Japão, antes da reforma, a relação do v,alo•r 
era de 1 de our.o para 3.1 a 3() de prata. . . . .. · 

O primeiro cuidado do governo imperíal do Japão foí unificar o 
systema circulante com o fim de gara.ntir a sua estabi1fül'acle; a leir cle 1871 
estabeleceu, o systema monetario dó ímperio crean:do o yen c01!10 uní-:. 
dade monetaria ouro pesando 2B,15 grãos. ' 

/ r 'I 

Estabeleceu tambem o yen de prata igual em p~so e qualídade ao 
peso mexicano, que só devía ter curso dentro dos', iimites d.os portos 
sob · a acçãq , dos tratados coi;nmerciaés, e erá por ísso chamado <frade 
dollar. O valor relativo de uín yen de prata foi· fixado á taxa de 100 yens . 
de prata para 101 de ouro, isto é, á taxa de um' de ou.ro para cerca i• d'e 
16,014 de prata. · ' 

Cinc0 annos depoi.s, a lei de 1876 já alterava esta relação para a 
que acabei de referir; 100 yens de ·prata passavam a valer 100 de ouTO; 
isto é, a taxa passava a ser um de ouro pa:ra 16,174 de prata. O preço, 
da prata, porém, <iomeçou a ~aixar. De facto, a relação legal, já: ~'nã? .regu-
lava as transacções : praticamente havia cahido a um de ouro para 18 
ou 20 de prata. O çmro emigrava, a prata tomava conta cio mercado., o 
irade-dollar tinha ·curso em to.do o imperio. ' 

· .Em 1878 o curso metallico ouro no Japão era apenas uma 'recor-
dação d@ passado e o que havia era o bi-metallism·o. 

A isso veiu jm1tar-se a emissão de papel-moeda do Estado, incon-
versível. Havia bancos emissores do papel conversivel; mas em 1876, 
permittiu-se que os bancos convertessem as suas notas no papel incon-
versível do Esta~o ~ o1 resu1t_ado. foi1 o que sempr~ se observou em casos 
destes : a deprec1açao do me10 circulante determmou a alta dos preços, 
a emigração da especie metalJica, o excesso das importações sobre as 
exportações, . e a que ia do comm,ercío e da industria. Emprehendeu 

, então o Japão p9litica semelhante á que encetámos em 1898.' De 1879 
a 1883, com. uma ' energia rara e á custa do sacrificio que: nós,: brazi'leiros, 

1 

.1 1 
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podemos facilmente avaliar, · elle constituiu a reserva necessaria para 
resgatar todo o papel depreciado, emiÜiu papel conversivel reduzindo 
o volume das notas em circulação, e lhe restaurou o valor ao par. Em 
junho de 1895 o governo do Japão noticiava que em janeiro de 1896 
restauraria os pagamentos em especie e o resgate das notas inconver-
siveis com moedas de prata. Em dezembro de )899, foi prohibida a 
circulação das notas inconversiveis do governo e dos Bancos. 

De então em ctean-te, o meio circulante do Japão foi prata, pois 
que em moedas de prata eram conversiveis os 286.625.752 yens da' 
emissão bancaria circulante. Nem por isso, .porém, se conseguiu maior 
estabilidade no valor da circulação em relação ao padrão ouro. O preço 
da 'prata continuou a variar. 

O desastre da União Latína, que determinou a passagem defini-
tiva para o padrão de ouro ldos paizes, que a constituíam, o âugmento 
extraordinario da producção da prata nos Estados Unidos e no Mexico, 
contribuiram fortemente para a quedlil do preço da prata; e essa baixa 
reagia no Japão por oscillações contiI).uas do valor do. meio circulante, 
traduzidas nas oscillações da taxa cambial e na variabilidade das t axas 
de desconto. 

Em 1892,,;nomeou o governo uma Corpmissão, incumbida de estudar 
as causas da fluctuação no preço do ouro e da prata, os effeitos dessa 
fluctuação nas condições ecopomicas do. paiz, e as medidas a adaptar 
para corrigil-as. Essa commi9são apresentou, dous annos depois, o seu 
relàtorio, concluindo pela necessidade da adopção do padrão de ouro. 
Sobreveiu, em 1897, a indemnização da guerra, paga pela China; achou-se, 
po'is, o Japão com os fundos necessarios para emprehender a reforma 
definitiva da sua circulação, estabelecendo-a na base de ouro. A li ção 
de experiencia, porém, havia aproveitado : em 1876, o Japão pretendeu 
e realizou a conversão do s~u papel-moeda ao par; agora, ia realizar 
a conversão metalica definitiva, reconhecendo, porém, que sería irnpra-

. ticavel e improficuo manter o padrão estabelecido pela lei de 1871 : A 
lei de 1897, verificando qu.e a taxa real era, não a' de 1 de ouro para 
16.174 de prata, mas de 1 de ouro para 31 a 35 de prata, e que era sobre 
o padrão da prata que assentavam 1todas as transacções reduziu o peso 
de um · yen de ouro a 11,574 grãos, peso que a lei de 1871 havia fixado 
em 23,15 grãos. A relação do ouro para a )prata passou a ser de 1 para 

1 42,348. Em termos simples, 8f reforma !!J.Onetaria do Japão foi feita me-
l diante a quebra P,e 50 % do padrão legal. Como se vê, a reforma mone-

taria do Japão foj radical e definitiva. Graças aos fundos que obteve 
por effeito dessa indemnização de guerra, elle isentou-se, quer do onus 
de constituir por accumulação um fundo metallico, como fez a Russia, 

' quer dos encargos de avultado emprestimo externo, como fez a Italia. 
Quebrando o padrão á taxa que as condições do paiz impunham e 

,introduzindo, desde logo, ei,n circulação as novas moedas de ouro, 
fez uma reforma definitiva qµe dispensou quã(quer apparelho de garan-
tia. 
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Não assim. na India , e- no MeX:ico, paizes cujo meiO circulante é 
tambem constituido por prata, sujeita .ás mesmas fluctuações. 

A producção da prata no Mexico tinha nos ultimos tempos augmen-
tado, consideravelmente, talvez na razão do triplo. A cunhagem desse. 
metal era ' livre, o que vale dizer que o augmento do meio circulante 
era sem limites. A consequencia dest~s fac~os era fatal e produziu-se : 
a depreciação da .circulação era attestada pela baixa da taxa cambial. 

O valor par da piastra mexicana era de 5,45 francos, ou sejam 
4 s - 3 d, entretanto, a taxa do cambio, em 1897, foi de 1 s - 11 1 /8 d; 
em 1898 de 1 s - 10 3 /4 d; em 1899 de 1 s - 11 7 /8 d; em 1900 de 
2s; em 1901de1 s -11 3/8 d; em 1902 de 1 s - 8 5/8 d; em 1903 
de l s - 8 3/4 d. Cumpre notar que á proporção que as taxas cam-
biaes baixaram o valor das exportações subiu : eram, ein 1897, de 
f'. 12.875.590 e chegaram, em 1903, a ;t. 18.587.643. 

A fluctuação do valor do meio circulante perturbava, porém, as 
transacções internas pela mesma fórma por que a fluctuação do nosso 
papel-moeda perturba as nossas. o governo nomeou uma commissão, 
incumbida de estudar a situação .e de indicar o remedio a dar-lhe. O 
resultado do estudo dessa coinmissão coincidia com as opiniões já conhe-
cidas do eminente Ministro da Fazenda Sr. Limantour: era necessario 
fixar o paclrão do ouro, estabelecer uma relação entre o valor do ouro e 
o da prata, suspender a livre cunhagem, prohibir-a importação de prata, 
_meswo em moedas nacionaes. A 9 de dezembro de 1904 foi pr0mulgada 
a nova lei · monetaria . Por essa lei estabeleceu~se que o peso de prata 
continuaria a ser a moeda legal da Republica, mas autorizou-se o ·go-
verno a « aperfeiçoar o systema monetario e adapta-lo ás necessidades 
economicas da Republica » e, pela l·ei de 25 de março de 1905, estabe-
leceu-se que o valor legal da piastra, que era de 5,45 francos, passava 
a ser de 2,59 fr.ancos. 

O Ministro Limantour não jqlgou que estivesse nas possibilidades 
da Republica a substituição da prata circulante pelo ouro, que, de facto, 
o Mexiço não possuia e só podia ser obtido por um emprestimo calcu-
lado em 40 milhões de dollars. Corno o ·que se visava era a estabilidade 
da taxa cambial, elle emprehendeu obtel-a, pondo em acção duas orden; 
de medidas : . · · 

l.a, equilibrio entre as necessidades reaes da procura e as condições 
da offerta, o que procurava conseguir : 

a) p:cohibindo o augmento do méio circulante, pela suppressão da 
Ii7re c.unhagem gue ficou a cargo. exclusivo do Estado; 

b) pefo reconhecimento da depreciação do meio circulante, fixando 
o seu valor á taxa r.eal ; 

1 

2.a, pela intervenção directa do :J3:stado no mercado de cambio por 
um apparelho, identico ao que aqui creámos no Banco da Republica, 
com o intuito de manter a fixidez da taxa decretada. 

Assim, a reforma monetaría realizada no Mexico não teve em vista 

\} 
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o estabelecimento da circulaÇão ouro, mas ·conseguir dar estabilidade 
ao meio circulante, tão sujeito a fluctuações como o papel-moeda, isto 
é, estabeleceu o meio circulante da , prata, sobre a ·base do ouro, me-
diante uma relação fixa entre o valor dos dous- metaes, fixidez que se 
deve traduzir na taxa cambial. Ahi, porém, como no Japão, a condição 
primordial, foi a reducção do valor legal da moeda circulante, em relação 
ao ouro, ao valor existente e real, o que· quer dizer - quebra do paclvão 
mQnetario . Sobre essa base, a carteira cambial do Banco·· Nacional elo 
Mexico, dotada para esse efieifo de um fundo de 13 milhões de pesos, 
tem podido manter a taxa cambial; muito approximada do valor reco-
nhecido ao peso. ,. 

A reforma é d.o anno passado, muito recente, portanto, para que 
se possam 'tirar della conclusões seguras; entretanto não é inopportuno 
lembrar que, de 1895 - 1896 a 1903 - 1904, o cambio sobre Nova-
York oscillou entre 189 centavos e 236,68 e que de outubro de 1904 

·a março de 1905 a variação se limitou aos extremos de 216,43 e 201,94. 
Commentando esse r esultado, o governo mexicano dizia que elle 

serve para mostrar o (( assignalado effeito que a obra da commissão 
monetaria tem tido na e.stabilização da. moeda nacional e na eliminação 
das fluctuações violentas, existente nos ultimos annos

1 
)). 

E' sabido que, 'desde 1834, o meio circulante da India é constituiclo 
pela prata. A historia das 1perturbações, derivadas desse facto, é a mesma 
dos paizes que acabei pe .estudar rapidamente : superproducção elo 
metal, depreciação decorrente, variação de valor em ·relação ao ouro, · 
·fluctuação e ·baixa da taxa de cambio·. As reclamações insistentes elos 
seus subditos contra esse facto, que impedia todo o trabalho e, prati-
camente, os empobrecia, acudiu varias vezes o goverm> britannico, com 
remedios que não deram resultado. Em 1898, uma commissão, de que 
fazia parte lord Balfour, estudou, mais uma vez, o assumpto e o resul-
tado desses estudos foi consignado na lei de 15 de setembro de 1899. 
Os fundamentos de,ssa lei foram : \ 

a) limitação da offerta do meio ci~culante pelo monopolio do go-
verno para a cunhagem 11a prata .: 

b) reducçãó do valor nominal da prat& ao seu valor real, decre-
tando-se que uma 'rupia de prata valeria 16 pence; 

e) estábelecimento de um apparelho official, destinado a garantir 
a permanencia desse valor. · 1 

Leroy Beaulieu, expficando o que então se fez, disse o seguinte: 
(( Como o padrão de ouro, pratico, não póde existir em um paiz em que 
o dia de trabalho é de 10 (l. 15 soldos, os inglezes .conceberam uma moeda 
interior distincta da exterior, mas tendo com eUa uma relação fixa. 
Para obter esse resultado, o Çoverno do India fechou as Casas da Moeda 
á cunhagem livre da prat;:i. , mas reservou-s~ o direito de cunhar rupias, 
quando julgar util. Assim, quando ha tendencia a que a rupia perca 
deseu valor em relação . ao ouro, elle suspende a cunhagem; quando, 

. ( 
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ao contrario, a. tendencia @pp0sta se accusa, elle recomeça a Cl:lnhagem. 
·Assim, o governo indiano chega a manter incurso da rupia em 

uma relação fixa com o ouro. 
Isso é evidentemente um expediente, mas· urn ~xpediente q'-1;e tem. 

pleno exito, ha mais de dez annos ». 
A situação da Republica Argentina 'tem :sido,· historicamen~e, a 

mesma do Brazil, apenas com maior aggravação do mal, ·derivada de 
maior intensidade das causas que o produzem. ~ 

Os esforços, esporadicamente feitos, para se libertar do ' papel-
moeda inconversível teem naufragi do, como .os nossos pr:oprios. · · 

Em 1890 Pellegriní fundou1 uma caixa de conversão, que tinha por 
fim (( attender ,á cdnversão e amortização gradual da moeda de cu,rso 
legal ii. O art. 5. 0 dessa lei creava um fundo de conversão a isso desti"' 
nado, que se comporia das reservas metallicas dos bancos garantidos; 
cujas emissões pass·avam á responsabilidade da nação; das sommas 
que ainda deviam os bancos garantidos, pelo valor d0s títulos com-
prados para garantia; dos fundos pubhcos, emittidos . para garantia de 
emissões bancarias; dos saldos do orçamento e de quaesquer sommas 
para isso votadas pelo Cong~esso. O , art . . 11 disp1mha que, quando o 
valor ela moeda fiduciaria na praça estives1se .ao par ou proximo ·do p'ár; · 
a Caixa de Conversã.o, de accôrdo com o Poder Executi'io, poderia 
<< entregar bilhetes, em troca de our0, ou vice~versa; com o fim de fixar 
o valor da moeda fiducíaria ii. 

Como se vê, não ha differença essencial entre este processo e o 1qu,e 
nós temos estabelecido : a Caixa de Conversão ª'~genüp.a, de 1890, ' era 
um simples apparelho destinado ·á c'onstituição, de um fundo; qde 'seria · 
empregado no resgate do papel circuJ•ante pela cofaçã0 do dia, 1 corr10 
o nosso fundo de resgate tam,bem é; ·e, sómente quando se tivesse attin-
gido ao. par daria bilhet~s em troca do ouro, como aqui tambem .d Banco 
do Brazil pela u1tima reforma está autorizad\J a fa:~er. N?.o preciso lem~ 
brar á Camara que esse plano falh0u : a situaçã0 da AFgentiha chegou 
ao extremo de se haver tornar necessa:rio um accôrdo com os credores.· 

Foi numa situação verdadeiramente a:n.gustiosa que o general Roca 
fez approvar a lei conhecida, entre nós, por leí da Caixa de Conversão, 
e que foi a inspiradora do projecto em debate ~ Quem, porém, estuda 
os factos e medita sobre elles, verifica sem difficuldade que o objectivo 
primordial dessa lei- nã0 foi crear a Caixa de Conversão, que existia, 
desde 1890; foi, sim, estabelecer a "base essencial para a viabilidade de 
qualquer reforma dessa .natureza, isto é, foi fixar uma nova relação 
entre o valor d0 meio circulante argentino e o do ouro, como fez a Aus- · 
tria, como fez 1 a Russia, como· fez o Japão, · como fez o fylexico, como 
fez a Inglaterra, na India. .. . 

O Ministro da Fazenda, no sett relatono de 1899, expoz nestes ter-
mos; o seu pensamento : 

<1 De accôrdo com estas idéas, formulei o plano geral, comprehen-
dendo os seguintes pontos : 

ly 

/ 
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1.° Fixar desde já o typo -a que se fará a futura conversão, com 
relação ao valor real e actual da moeda. 

A fixação do typo. correspondente á necessidade de consolidar o 
estado de cousas existente, supprimir o agio, dar uma base positiva 
ás transacções, não retardar indefinídameNte a possibilidade da conversão, 
liquidar o nosso passado moneta,rio e libertar o paiz da ma'ior parte do 
enorme peso de suas emissões. 

2.º Formar um poderoso encaixe metallico para garantir e fazer 
pôssivel essa conversão e para que, entretant0, a moeda adquira esta-
bilidade. 

3.0 Procurar manter o typo fixado por estes dous arbítrios :. 
a) estabelecer uma secção na Caixa de· Conversão, que, como um 

regulador automatico, correspondendo ao movimento de contracção, 
onde a expansão da moeda, seguncfo as necessidades do mercado, dê 
á moeda de papel elasticidade, augmentando ou diminuindo a circulação, 
segundo a quantidade de ouro, que receba em troca; 

b) a intervenção nos cambios internacionaes, por meio do Banco 
da Nação. ii 

Assim, o pensamento capital da' reforma monetaria argentina foi 
preparar a conversibilidade da moeda fiduciaría, assentando esse pre-
paro; primordialmente,! no es.tabelecimento de uma nova relação entre 
o valor do papel e o pqdrão do ouro. Pela lei de 1881, a unidade mone-
ta·ria era o peso ouro qe 100 centavos. . 

Na data da reforma, o peso circulante papel só valia 56 centavos 
ouro. Preoccupada con,1 o exito da reforma, a Argentina estabeleceu 
uma relação aind·a mais baixa : decretou a conversão na razão de 44 cen-
tavos ouro para um peso, o que vale dizer quebrou o seu padrão mone-
tario. 

Assim, Sr. Presidente, todos os paizes, que nestas ultimas decadas 
procuraram vencer as fluctuações de um meio circulante depreciado, 
ou constituído por prata, ou por papel moeda, assentaram como pedra 

· angular da reforma - a reducção do valor da moeda, a quebra do 
padrão monetarío, de modo a harmonizar a doutrina legal com o facto 
existente, a consolidar ~t .depreciação soffrida em virtude de. excesso cir-
culante, depreciação qlie, como já demonstrei, é inevítavel para que 
se possa fazer o exacto balanço entre o valor da offerta e o valor real 
da procura. 

A quebra do padrãp tem sido feita quer nos paizes que, ou em vir-
tude de um longo preparo, ou por effeito de accidentes felizes, teem 
podido estabelecer a circulação ouro, quer nos paizes que, não tendo 
recursos para o resgate; do seu meio circulante depreciado, prata ou 
papel, teem procurado qbter a estabilidade do seu valor por meios arti-
ficíaes. Em regra, essa IC{Uebra de padrão tem sido feita de modo defi-
nitivo, e assim convem que seja. A Republica ,Argentina commetteu 
o erro de transigir com q clamof alvorotado que a lei de 1889 provocou; 

1 ) . 
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e em vez de decretar desde logo a revogação da lei de 1881, limitou-se 
a estabelecer « que a conversão futura se faria á razão de quarenta e 
quatro centavos ouro ». Como esse valor era fixado para toda a emissão 
em çurso, essa taxa tem sido mantida. 

Ell,a corresponde, em relação á taxa de 1881, ao agio do :ouro de 
127.27 %· 

Actualmente toda a emissão existente na Argentina, ou seja a 
anterior a lei de 1889, ou seja a oriunda da Ca:ixa de Conversão, é con-

- versivel em ouro ao portador e á vista, na relação de 44 centavos por 
peso estabelecida por essa lei; como, porém, não está revogada a lei 
de 1881, que estabeleceu 'ª unidade monetaria do peso de 100 centavos 
ouro, apezar dessa conversibilidade de facto, o ouro é diariamente cotado 
na bolsa de Buenos Aires com o agio de 127.27 % "como si o paiz ainda 
estivesse sob o dominio do papel inconversivel. O intuito dos que em 1889 
recuaram deante da quebra definitiva e franca do padrão, dissimu-
lando-a no círcumloquio .do art. 1.0 dessa lei, era 0 mesmo que agora 
animou o illustre autor do projecto em debate : era facilitar a passagem 
da lei, t ransigindo com os que declamam que a quebra do padrão é uma 
immoralidade ou um _roub'o, corivencidos de que facíl seria efliec'tiva-
mente regressar ao antigo padrão, quando a prosperidade economica 
do paiz o permittisse. Ha :ruísso uma illusão, que o e:içemplo da Argen-
tina deve contribuir para evitar que sofliramos. O prineipal bem que 
buscamos . obter com a redupção do valor da moeda é a estabilídade 
desse valor, estabilidade que effectivamente: pód·e ser obtida, ainda 
conservando o mesmo meio circulante, . si a essa medida principal jun~ 
tarmos os apparelhos necessarios para conserval-a e ·mantel-a. Ora, 
durante ô período (lm que a taxa de cambio -se conserva estavel, graças 
á reducção do valor da moeda, nivelam-se a esse · valor .todos os preços 
internos, estabelece-se uma extensa rêdé de transacções, · liquidam-se 
as que foram encetadas ao typo. anterior, modificam-se os juros, .os . 
salarios, o custo das mercadorias, em summa, a vida nacional assenta 
sobre essa nova base. 

Para que, depois de tudo isso obtido, subitamente tudo alterar 
e destruir, modificando outra vez a relação -do valor entre o meio cir-
·culante e o ouro? 

Quem lucra com essa alteração? 
A quem aproveitam os prejuizos que ella infligirá? · 
Ainda agora está a Republica Argentina sofirendo as consequencias 

dessa hesitação. · 
A reforma provisoria de 1889 deu todos os. fructos que della se / 

esperav~m; mas •por isso mesmo que era provisoria, recomeça vigo-
rosamente a propaganda no sentido de se abolir a taxa de 44 centavos 
e de se volver á de 1881, que é ainda a legal. ( 

Desejoso de pôr termo definitivo a essa campanha, o Dr. J osé Terry , 
Ministro da Fazenda do Presic\ente Quintana, apresentou ao Congresso 
um projecto, de lei estabelecendo immediatamente a circulação metal-

'-
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lica e c11eando como unidade monetaria o. cc argentino n, em. tudo seme-
lhante ao franco. O projecto não teve andamento, devido naturalmente 
á alteração politica que, o infausto passa.mento do Presidente Quintana 
peterminou. Não creio mesmo que elle fosse viavel, pois que o . fundo 
de conversão montava apenas a 30.000.000 de pesos, o que parece insuf-
ficiente para o resgate do papel circulante emittido pelo Governo, na 
importancia de 285.392.000 de pesos. 

Na exposição de motivos dirigida ao Congresso para justificação 
desse projecto (documento que não pude .ler no ·original ·e de que'"" só 
tenho conhecimento pelo texto publicado no Financ4al Times, 'de 19 de 
outubro do anno passado) dizia o Sr. Terry estas palav:ras que mostram 
bem a conveniencia do provisorio em reformas dessa natureza : · 

cc Reformar, depois de um lapso de seis atm0s; a taxa fixada pela 
lei de 1889, base uniforme actual de todos os interesses da Republica, 
convulsionando .o estado normal actual dos negocios e collocando-o 
em um cahos economico, alterando todos os valores de permuta, como 
os de importaçõ~s,, exportações, producção, cÕnsumo e relação de deve-
dores e credores, seria mais do que um erro, seria um crime, porque 
isso determinaria uma crise immediata e desnecessaria, interromperia 
e faria retrogradar a actual prosperidade, e provavelmente nos lan-
çaria de novo naquellas épocas cruciantes da nossa historia em que, h:i: 
vez da estabilidade, ti1nhamps continuas oscillações, em detrimento 1 e 
legitimas vantagens do paiz e de cada um de seus habitantes. 

E com que fim? Praticamente, nenhul!l; porque, tendo sido o 
assumpto decidido ha seis annos, todos os nossos negocios sendo ba-
seados no par de 44 c~ntavos, a mudança traria sómente perturbações 
e não vantagens; e pqrque, ainda concedendo que a fixação da taxa 
em 18.89 importou ' na respectiva diminuição de valor aos portadores 
de p1apel que representava 100 centavos, hoje seria impossível indem-
nizar pessoalmente taes portadores. Não haverá credor determinado e 
por conseguinte a separação é impossivel. >> 

Não quero, Sr. P :rlesidente, depois de ' haver, invocado a· lição dos 
fact.os occorridos em pf(izes, cujo estado de civilização e cujo gráo de 
cultura juridica não carecem de ~er accentuados, apreciar a campanha, 

, que entre nós se faz contra esta medida da quebra do padrão. · Direi, 
apenas, quê não ha logíca da parte dos que sustentam que tal medida 
importa em lesão material.. 

Si é verdade que a depreciação, do meio circulante inflige uma certa 
perda nominal aos credores em proveito dos devedores, não é menos 
verdade que nisso só ha,veria uma perda equivalente absoluta, si o meio 
circulante nunca tivess.e sido préviamente depreciado e si as dividas 
tivessem sido contractaçlas por um valor real, excedente . daquelle que 
a taxa depreciada determinava; mas, si todas ,as dividas fossem redu-
zidas ao seu valor real, á tax;a corrente do cambio, a que ellas foram 
contrahidas, especialme;nte, si se incluisse nellas a divida nacional, a 
perda nominal apparente seria consideravelmente . reduzida em_ alguns 
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casos e ·em outros desappareceria ' por completo. Exponde> esta doutri~a, 
sustentando a fixação da taxa de cambio a 10 d. escrevia, em 1896, o 
competente Sr. WiÚeman: 

<< Em 1890, antes da conversão das apolices, ouro, 4 %, o valor 
nominal da divida interna, pagavel em papel, era de 381.667:704$000. 
Si este valor nominal fosse reduzido á ouro, á taxa média do .cam:bio 
do ann-0, em que cada emissão foi feita, elle representaria o valor, só-
mente, de 307.072:198$000, actualmente recebido pelo Estado, repve-
sentando a differença entre o.s d'ois totaes, © excesso que 0 Estado tem 
de pagar, resgatando as a polices ao par o que equivale a uma perda. 
positiva de 19,5 %· » 

Não ha negar que os portadores de apo~ices constituem a classe, 
que mais sófllreria com a reducção do valor da moeda, como é a que 
mais .softire com a sua ciepreci·ação, mas c1.1mprjria indagar : de um lado, 
si os actuaes portadores das ·apolices são 'os primitivos compradores, 

. e de outro lado, si esses prejuízos não teriam compensadores beneficios 
por outros meios. 

Não ha contestar que, desde .que os portadores de apolices con-
tinuem a residir no paiz, soffrerão uma depreciação no preço real, 0'uro, 
em seus titulos,.mas não uma depreciação equivalente no seu valor. Os 
seus preços ,nominaes 0u em pá.pel permanecerf\o inalterad.os e coRti-
nuarão a c0mprar, sinão a mesma quantidade <l1e me:ticadorias, ao menos· 
a quantidade qu.e terá so:ílr-ido JJmito menor redué.ção do .que a que o 
preço dó proprio . papel so:ílreu.. , '-' ' . J 

'·o Sr. WiUeman instrue este conceito com um exemplo: << Si uma 
pessôa possuia 60 contos, em apoiices de 5 %, cprn lhe davam um juro 
annual de tres contos, que, quand-o o cambio estava ao par, bastavam 
para todas as suas despezas, e o cambio cae de .27 a 9 d., como a alta 
consequente dos preços não será uniforme, a média geral da alta não 
excedera, provavelmente, a 100 %: Essa pessoa será, pois, obrigada 
a dobrar a sua despesa para manter o mesmo trem de vida e o ·valor 
dos tres contos terá sido depreciado, sómente., .. 50 %, 'ao passo 'que o 
seu valor metallico ou preço do ouro terá cahido' 66 %· 

Assim, no que conceme' ao seu poder geral de · compra e pagamento, 
a sua depréé:íação será represeR•tàda por um cambio de 13 1 /2 d. em, 
vez de 9 d. Gomo, porém, j.á foi dito, 'O custo desta~ ·apoiices não 'é repre-
sentado por um cambio de 2-7 mas de 21 3 /4 d. ~ a perda real de seu pro-
prietario será a diflierença entre este valor e o seu poder geral de com-
pra equivalente a 8 1 /3 pence, ou 37,9 .em 1ogar 1dy 66 %· ii 

· Nós não temos hesitado em. resgatar apoiices, não pelo valof da 
s1w emissão, mas pelo valor corrente. O , Estado, ao resgatar as apo-
iices, emittidas antes de 1833 e entre 1833 e 1846, não se deteve em 
considerar que o valor do mil réis era, respectivamente, de 67,5 e de· 
43,2: tem-nas resgatado por papel-moeda, a taxa corrente. Não ha 
motivo · para consid·etar uma imrnoralidacl•e o resgate assim feito do 
papel-moeda e consicleral-o acto perfeito e legitimo, qua'ndo se trata 
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de apoiices, titulo de div;ida do Estado, que bem representa um ver-' 
<ladeiro contracto. 1 

Collocada a questão nestes termos, tJue são os · verdadeiros para 
a sua apreciação, a impugnação á providencia da quebra do padrão, 
sob o ponto de vista moral, tem umà importancia muito relativa e fica, 
naturalmente, subordinada ás condições superiores da conveniencia 
da nação. Ora, essa conveniencia parece-me estar sufficientemente de-
monstrada; e, como o projecto em debate não a attende, ci:eio poder 
affirmar que o mecanismo, que elle. institue, não satisfaz aos interesses 
do paiz. 

Aliás, parece-me que elle não satisfaz, nem mesmo aos intuitos 
confess:}dos do seu illustre autor : o projecto crêa no art. 1.0 um appa-
relho << especialmente destinado a rec.ecer moedas de ouro de curso legal, 
além das moedas estrangeiras, autorizadas no seu art. 5.0 , entregàndo 
em troca bilhetes ao pOrtador, representativos de valor egual ao 
das moedas de ouro recebidas e fixado este valor em 15 d. esterlinos 
por 1$. » 

Os bilhetes, assim emittidos, dispõe o § 1.0 , terão curso legal e 
serão' resgatados e pagos a · quem os apresentar e entregar para serem 
trocados, por moeda de ouro. o ouro recebido, dispõe o § 2.0 , em troca 
dos bilhetes emittidos, será conservado em deposito e não poderá ser 
destinado, em caso al~gum, nem por ordem alguma, . a outro fim que 
não seja o de converterr, ao typo de cambio, fixado, os bilhetes emittidos , 
sob a responsabilida# pessoal dos membros da Caixa de Conversão 
e com a garantia do Thesouro Naciona,l. E' 'só nisso que consiste o meca-
nismo, proposto neste projecto, cujo objectivo, entretanto, é a fixação 
da taxa de cambio! Póde se affirmar, com segurança, como fizeram os 
honrados membros da Commissão de Finanças, os Srs. Serzedello·Corrêa 
e Paula 'Ramos, que, tal como está concebido, esse objectivo, não será 
alcançado, por effeito do projecto; pode se ró.esmo aventurar que elle 
terá como consequencia o inverso do que tem em mira. Deixemos, por 
agora, a taxa de 15 d. que elle estabelece; basta, porém, lel-o, para ver 
que a sua consequencia immediata será o estabelecimento de duas moedas 
de papel : uma, emittisla por essa caixa, em troca de ouro recebido, que, 
por sua vez, será restttuido em troca do papel, que emittiu .na razão 
fixa de 15 d. por 1 $; outra, pelo papel do Estado, inconvertível, actual-
mente circu'Iante, cujo valor será variavel, segundo· as . variações da 
taxa cambial. Ora, o que regulará os preços será essa taxa e como a 
Caixa de Conversão, de modo algum, directo ou indirecto, reagirá sobre 
ella, continuaremos a viver, como até aqui, submettidos á mesma in-
fluencia perniciosa das oscillações e variações do cambio . 

Theoricamente, tres hypotheses se podem dar : termos uma taxa 
cambial superior a 15 d., uma ,taxa cambial inferior, uma taxa cambial 
igual a 15 d. Si a taxa cambial íor superior, o valor da libra no mer-
cado será inferior a 16$,- que é o preço fixo pelo qual a caixa a recebe. 
Nesse dia, a caixa deix~rá de funccionar, pela razão muito simples, mas 
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muito poderosa, de que ningliem quérerá receber bilhetes de ~ 1 valendo ! 
16$, quando a libra pôde sei; comprada a 15$ ou a 14'$. Não se diga 1 
que, porque a lei IHe dá o -curso legal, esta objecção não procede: o 
curso legal significa, apenas, que esses bilhetes · devem ser considerados 
em todo o paiz como moeda legal.1 Para que essa moeda seja acceíta 
pelo seu valor nominal, independente do valor 'real que represente, seria 
necessario dar-lhe o curso · forçado, o q,µe não só não está nó projecto, (1 
como não está nos designiàs do illustre .relator, nem nos de. ninguem. " 

Si_ a ta~a f?r inferior, ª. cai'xa igu'alménte não funccionará, pela 1 razão mversa : nmguem terá mteresse em trocar~ 1', que vale no mer- ' . 
cado 17 ou 18$, pelo preço fixo de 16$, que a caixa paga. O uníco ~meio, , 
pois, da caixa funccionar é coincidir á taxa fixa de 15 d. em' que ella ' 
opera, com a taxa cambial de 15 d. Si alguma esperança ha de que essa 1 

coincidencia se dê, a não ser em vírtude de explícita disposição da lei : J' · 
cumpre que tal esperança se desvaneça, porquanto, air;i.da .admíttindo 
a melhor hypothese, que é a de que essa taxa .çorresponda effectiva- . 
mente á nossa situação economíca,· é preciso contar, exactamen'te, com ./ 
um~ dos elemeptos ql!e se tem em vista eliminar: a especulação. 

Não creio que seja necessario insistir neste aspecto ,.. da <':{uestão, · · 
já ventilado com autoridade" que não tenho no voto vencido do Sr. De- ·' 
putaclo Serzedello Corrêá e no magistral estudo,1. que deste projecto está.' 
fazendo no Jornal do Commercio o competente Sr. Dr'. Vieira Souto. 

Tal como está ,. ou a cliamada. Caixa de Convers'ão não funccio:nará 
e, por conseguinte, este projecto é inutil ou 'funccionará . sem reagir, de 
modo algum, sobre as bscillaçõep de valor da moeda circulant~, não 
tendo. outra eflleito sinão complicar o problema pela inflação que deter-
minará. O remedio uníco é o que tenho até ' agora defendido : - é esten-
der a relação fixa a todo o papel-moeda circulante1 ·e, çomC? fazel-o tem-, 
porariarpente nos termos do art. 3.º deste projecto ou em ,outros quaes-
quer, é, não eliminar difficuldades, mas ,adial-as, o que, cumpre fazer é 
quebrar, definitivamente, o padrão da moeda a uma taxa, que reprç- ~ 
sente realmente a nossa .. situação economíca . · ' 

O illustre Sr. David Campista tem razão quando diz qµe « a fi.xação 
dessa taxa, quando hoje decrçtada, não constituiria mais do que uma . 
simples promessa legal, cujo valor não seria di:Hlerente dos que a~teríor
mente fizemos, como por exemplo, de que actualmente permanece sem 
probabilidades de fiel execução. » Si essa 'fixação fosse decretada, pura 
e simplesmente, é licito crer que se realizaria por completo a previsão 
de S. Ex. 

Mas cumpre não esquecer que nós .já. temos creados, em lei, um 
fundo de resgate e ·um fundo de garantia e que não está fóra dqs limites · 
do possível robustecer esses fundos com outras dotações. . 

Si, com taes elementos, constituíssemos um · fundo de conversão e 
dotassemos com elle a caixa; si', por outro lado, organizassemos a car-
teira de cambio do Banco da 1 Republica, de modo a tornai-a directa-
mente subordinada p.o Ministerio da Fazenda, privada de qualquer, 
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preoccupação de lucro, teríamos posto em acção dous elementos podero-
síssimos para tornar effectiva a taxa fixada. 

Assim, a reforma brazil~ira se caracteri'zaria por esta medida capital: 
reducção do valor legal do ~eio circulante em relação ao ouro, · expressa ' 
no estabelecimento de uma taxa fixa de cambio; para garantia dessa 
fixidez, creação de um fundo ouro, destinado á conversão progressiva 
do papel-moeda por bilhetes conversíveis em ouro a essá taxa e manu-

, tenção de uma carteira de cambio em nosso primeíro estabelecimento 
de credito, para regularização do mercado cambial. A isso se addicio-
naria, para dar certa elasticidade ao meio circulante, a Caixa de Conversão, 
creada no projecto. O exito desta reforma, parece-me, depende apenas 
de dous elementos : uma política nacionalista, em suas linhas geraes, isto 
é, preoccupada de dotar o paiz com os appavelhos indispensaveis ao seu 
progresso, entre os quaes occup,a o primeiro logar a instrucção primaria, 
profissional e teéhnica, e rigorosa economi<J, de modo a obter-se saldos 
orçamentatios. O unico perigo, que pôde provir dessa reforma, estaria 
no erro possível da taxa fixa que se estabelecesse. 

Si ella for superior á situação real do paíz, todos os esforços serão 
vãos, todos os sacrificios perdidos e, em vez de termos dado um passo 
para a frente., teremos retrogradado por mu'itos annos . . 

Esta é a difficuldade maior a vencer na decretação da reforma, 
difficuldade tão grande, qu~ não seria demais pedir que, antes de a resol-
vermos pela força do voto, incumbíssemos a uma commissão de compe~ 
tentes a missão de proceder ao vasto inquerito, necessario para indical-a. 
As opiniões no paiz estão ·longe de um acdôrdo sobre esse ponto capital. 
Ainda agora, o Dr. Vieira Souto combate, com vigor, a taxa de 15 d., 
indicada no projecto, susteµtando a fixação na de 16 d., por ser essa a 

.rriédia da taxa cambial nos ulÚmos t~inta annos. · 
Por mim, colloco-me pem difficuldade na linha dos que pensam 

com o eminente economista, que o unico criterio positivo para a fixação 
dessa taxa é o estudo das médias das taxas do cambio. Mas, até onde se 
deve entender a investigação nesse terreno? Porque deduzir · a taxa das 
médias de 30 annos e não qas de 20 ou de 50? Porque contentar-se ·com 
a média dos ultimos 18 mezes? . 

O presidente da Assocjação Commercial de Santos, estudando esse 
assumpto, abriu ·mão da situação anterior a 1890 , e estudou, de modo 

, que me parece muito raciom,11, ô período que vae de 1890 a 1905, 16 annos , 
dentro os quaes fizeram sentir todos os seus effeitos dous factores de 
perturbação, um no sentidq da baixa - as emissões de papel - outro 
no sentido da alta - o resgate derivado de funding loan e os ultimos 
emprestimos externos, chegando a concluir que a média geral destes ' 
períodos é de 12 5 /64 d. 

Por minha parte, consídero que a taxa actual de 16 d., posto que 
devido a factores naturaes, como já disse, não é permanente e não pôde 
servir de base a uma reform;;t definitiva. O íllustre Sr. Ministro ·da Fazenda 
exprímiu·este conceito no seu relatorío por esta fórma : <1 E' claro que não 
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estamos erri. face de uma situação normál, resultante de factores naturaes 
fixos e permanentes e que, assim sendo, imprevidencia seria. consideral-os ' 
como elemento imperecivel do activo. Ninguem ignora _que e!Ie é resul-
tante, em grande parte, do ,capital · estrangeiro introduzido no .J>aiz, 
mercê de emprestimos contrahidos, sob- a garantia dos Estados que os 
contrahiram. >> · 

Não é possível, pois, adaptar como criterio a taxa corrente do merca_do 
para fixar a que deve regular a conversão. 

Havemos de recorrer ás médias, e como não ha negar que entre a· 
situação do ·paiz até 18.90 e a qu~-·Se cre@U dessa época para cá, nenhuma 
paridade existe, não sé justifica a pretenção de assentar a reforma sobre 

· a base de médias deduzidãs de taxas anteriores a essa data. 
Basta considerar que as taxas altas no t empo do imperio eram produ- ' 

zid.as pelos emprestimos estrangeiros, em ,grande parte contrahidos para 
sanar deficits, para que se sinta que ellas não representavam a situação 
economiea real do paiz. Penso, pois, que a prudencia aconselha a que 
limitemos o estudo ás médias das t àxas cambiaes de 189·1-92 a 1904-05. 
A média geral desses 14 annos é de 11 9 /32 d., o que quer dizei; que, no 

, meu conceito, será de 12 d. por 1$ a relação a fixar na reforma, que estu~ 
damos. . 

Perdoe-me a Gamara a extensão que dei a estas observações e o 
desalinhavo da phrase. Não foi meu intuito criticar esterilmente o projecto 
em·debate, nern me pude resignar a proferir contra e!Ie um voto silencioso, . 
Acreditei que não cumpriria o dever que o mandatG> de representante da 
nação me impunha si deixasse de trazer á G:ainara as razões pelas quaes 
me julgava impedido de sufüagar com o meu voto o projecto tal qual 
está concebido. E' possível que seja eu quem esteja em erro, é possível. 
que as modificações que suggiro sejám inacceitaveis e, quiçá, lesivas; 
mas , até que argumentos e razões. lhe demovam dessa convicção, devo 
dizer á Gamara que o projecto em debate é impotente para realizar o 
proposito do seu illustre autor, fo perturbador do plano, traçado com segu-
rança, em 1899, pelo eminente Sr. J.oaquim Murtinho e a sua acceítação, 
certam'ente, não representa um beneficio para o paiz. (Muito" bem; rµu.ito 
bem. O orador é calorosamente cumprimentado por todos os Deputados 
presentes.) 

l • 
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SESSÃO DE 30 DE AGOSTO 

O -Sr. Serzedello Corrêa (Movimenlo de allenção). - De todos 
os assumptos submettidos ao estudo e á deliberação desta Gamara nenhum 
ha que tenha tido ou possa ter, em relação aos destinos do paiz; maior 
alcance ou maior importancia. Trata-se de um projecto de lei referente 
á' mo~da; trata-se de uma lei que, si não vem abolir o curso forçado em 
que temos vivido e vivemos, deve preparar o t erreno, solidamente, para 
regenéração de nosso meio circulante, para o advento da moeda metallica, 
que assegurará a nossa' índependencia economica, que nos dará nas per~ 
mutas internacionaes a assistencia financeira que em todos os mercados 
do mundo devem ter os nossos títulos de credito, que icabará, emfi:r;n, a 
exploração · que soffremos no suor de nosso trabalho pelos mais fortes 
en·pelos mais bem apparelhados. o assumpto é de relevancia excepcional 
e revolve ·os ,fundamentos de toda a ·ordem economica . 

A moeda é, com effeíto, o grande instrumento da circulação ou das 
' permutas, e é sobre um nuviero infinito de permutas que assenta a socie-
dade, que sem ellas seria i:inpossivel, tanto são ellas necessarias e indis-
pensaveis á sua vida, á sua conservação e á prosperidade. Bastiat, em sua 
interessante obra - Harmpnias economicas ~ traçou o quadro seductor 
,do ' effeito da circulação da~ riquezas sob o impulso da moeda e especial-
mente de uma boa moeda . E' um pobre e modesto marceneiro de aldeia 
que passa a vida a prepar~1r taboas. Elle veste-se; mas é preciso que os 
americanos tenham produz.ido o algodão , que as Indias dêem a materia 
tintorial, que os francezes forneçam o linho, os brazileiros o· couro, os 
argentinos a lã, que essas materias tenham sido t ransportadas, que sejam 
trabalhadas pela Inglaterra, pela ltalia e pelos al1emães. Elle alimenta-se, 
e é necessario que terras tenham sido cultivadas, que o trabalho tenha 
sido ·protegido contra a pilhagem, que o trigo tenha · sido semeado e 
colhido. · · · 

E' preciso que o ferro, paço, a pedra e a madeira tenham sido conver-
tidos em instrumentos de trabalho, que o homem se tenha apoderado 
da:s forças do animal e das grandes forças naturaes, pondo em jogo esse 
lárgo patrimonió scientifico que vem de seculos se accumulando nessa 
cadeia que é a humanidade, que vive no passado pela historia, como dizia 
Ampere, que está no prese~1J.te dividida em sociedades que teem suas leis, 
suas tendencias e suas rivalidades, e que passará, se prenderá ao futuro 
pela educação. E não é ti1do. Elle tem uma escola para onde manda o 
filho 'e onde se encontra o livro , fructo da sabedoria e da intelligencia ; 
quando sahe encontra me\os de locomoção q'ue encurtam as distancias, 
caminhos preparados, advogados que defendem o seu direito, medicos 
que tratam da sua saude; engenheiros que lhe· construiram a morada, 
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homens que lhe asseguram a ordem, a paz e a liberdade. Ellevae á igrej.a, 
monumento do pass1ado, monumento prodig,ioso que eleva o coração e 
purifica .a alma. Si viaja; encontra estrªdas, p9ntes, mil meios .. (ktrans-
porte. · Ouso dizer - escrevia Bastiat ---:- que: em um dia , elle · COf\SOrp.e 
cousas que não poderia produzir· em 10 seculos ! E o qae é mais ·extraor-
d.inario, é que todos .os outros homens estão .no mesmo caso. •Cada' utn 
delles teve mais satisfações em um dia· do que poderia .produzir em seculos. 
E no emtanto este pobre marceneiro pagou. erti serviç0s tudo o ·que 
recebeu por efiei'to da circulação e por: efieito da moeda Í /! , · 1 

Entro no debate sem vaidades, sem .idéas preconcebidas, sem. preoe-
cupações partidarias, sem imposições, peias ou restricções ao meu espírito , 
e' ao meu coração, v.isando o bem publico e o 'interesse geral. Entro n@ 1 

debate co~o (;{liep:i estuda um problema qe caracter scienti'fico, certo, , 
como diz Laffite, de que a cultura scientifica não póde ser dominada 
pelos caprichos de quem quer que seja; mas de que todas as questões 
estudadas devem ser uteis e opportunas; -;- uteis - isto é; terem sempre 
p0r fim melhorar · a yida humana; - opportunas - .isto , é, suffici\mte- . 
mente preparadas para que a slfa elaboração termine ou ·vá ter a, oütra 
cousa que ·não sejam esforços inuteis, estereis e vã0s. Entro .aindâ no • 
debate dominado pela observação de .Descartes no monu\7lental tliscurso 
sobre o methodo, com o pr0.posito de não acceítar como certas e seguras · 

· sinao aquellas proposições sobre as quaes não, séja mais possível formular 
duvidas ou irnrnrtezas. E isso ,é · tànto mais necessario quando .,neste ' 
assumpto estamos deante de phenomenos de uma complexidade . extrao;r.) 
dinaria. 1 

Os factos de ordem economica são factos de ordein social e, como 
diz e pondera notavel philosopho - ahí os menores e mais simples p,henq-
menos estão sob a acção de uma multidão de outros. ·O 'mais erementa11 
facto de uma ordem economica não depende só da maior part(l dos pheno-
menos da mesma ordem, mas ainda da massa dos phe.nomenos de ordem 
inferior, e tudo o que se póde fazer ·é analysar, dividir e consideral-os ' 
dous a dous. · 

. Assim, foi que Cabanis, propondo-.se a estudar a formação das id.éas, 
não abraçou de um jacto a massa das influencias que as ,cream, perderia 
o seu tempo, inutilizaria os . seus esforços, gastari3i o seu genio. Con.si~ 
derou, ao contrario, separadámente, a influendia da idade, , do se~q, . do 
temperamento, do .Glimà, em.cada caso fez a abstenção de tedas as outra~ 
influencias e viu surgir a lei geral da·formação âas idéas, que Qão é'sinão 
o conjuncto mai~ ou menos precis.o de todas as leis particulares. , ': 

. E' ·por causa dessa complexidade nos phenomenos economicos, 
senhores, que as comparações em economia politica ou provam demaiS ·ou 
conduzem a absurdos. Ha dias fazia o nobre .Deputado por S. Paulo, 
o Sr. Altino Arantes, comparações entre .a quantjdade no meio circulante 
per capita em nosso paiz com a existente em outros" para concluir pela 
deficiencia de moeda no Brazil, justificar assim o accumulo da moed,a· dai 
caixa ao papel existente, si es,ta.Junccionar, e provar que"esse augmento, 

1 ! . 
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s~ndo necessario, send-0 indispensqvel, não poderá tra~er males ou maibr 
depreciação e sim inequívocos beneficibs. Em regra geral não se póde 
comparar sinão termos homogeneos e uniformes .. 

Quando se trata de comparar, diz profundo economista italiano, 
dad-0s relativos a logares diversos, em uma mesma unidade d,e tempo ou 
durante uma successão de tempos identicos, é preciso que hája entre os 
dados homogeneidade intrínseca (qualidade, medida) e extrínseca (logar 
e tempo). E' necessario ainda, para que os dados tenham seu justo valor, 
que se tenham em conta todas as causas de variação. A comparação, qual-
quer que seja, de objecto a objecto, d·e -logar a logar, de acontecimento 
a acontecimento, deve ter em conta variações. determinadas pelas condições 
particulares de cada paiz .. Para comparar é preciso que os dados sejam 
obtidos pelo mesmo meío, que exprimam -o mesmo phenomeno com a 
mesma intensidade, que os dados que se approximam sejam tanto quanto 
possível uniformes e homogeneos. E está porque é absu'rdo comparar o 
orçamento de um Estado Federal ou de um paiz ·descentralizado, ao de um 
Estado unitario -ou ·centralizado, comparar as despezas dos orçamentos 
da guerra na França, na Inglaterra, na Italía e na Suissa, como é absCirdo 
tirar illações sobre a quantidade de moeda circulante per capita da 
comparação entre a Inglaterra e o Brazil, f a França e a Russia, a 
Russia e o Brazil. · 

Estudarei o assumpto efri discussão sob varios aspectos. Em 1.0 logar : 
Qu.e processo ou caminho i;>oderemos seguir para abolir o curso forçado 
e , implantar no ·paiz o regímen da moeda conversível. Em 2. 0 logar : 
Examinarei si o projecto ~m debate traça directa ou indirectamente 

- um caminho. Em 3.0 logar: Analysarei o mecanismo do 'projecto, suas 
lacunas, mesmo no ponto ó.e vista que co11ima, indicando aos modificações 
que lhe devem ser íntroduzfdas para que de um lado se possa dar maior 
estabilidade ás taxas cambi.aes, de outro, possa ser realmente um instru-
mento que funccione e possa preparar e apressar o regímen da converti~ 
bilidade para todo o meio circulante. 

Não necessito mostrar nesta ,hora as vantagens de abolirmos o curso 
forçado . Estão na conscien'Cia da Gamara os perigos que tem em seu bôjo, 
os males que acarreta. 

O que constitue o papel-moeda todos o sabem •: é hão ter valor, 
sendo, no emtanto, medida de valores; é ser uma unidade que viola a 
noção fundamental de toda unidade - que é sempre na grandeza tão 
invariavel, quande possível da mesma natureza das grandezas a que vae 
servir de medida, é ter um curso forçado e obrigatorio; é ser emittido 

"" pelos governos em crises e apmos, sempre além das necessidades da 
circulação, é representar valores hypotheticos ou não ter garantia, -é 
não ter elasticidade alguma, incapaz. de contrahir-sé ou expandir-se sob 
o ·curso natural da maior ou menor actividade ecornJmica, é depreciar-se 
facilmente, depreciação que 1 ~e traduz em espoliação permanente e ·succe_s-
siva, é.circular apena~ dentro das fronteiras do'paiz que o emítte, deixando 
esse paíz, nos seus instituto1~ de credito, nos seus títulos ou efieitos de 



J ( 

f' 

- 215 ',~ 

commercio, nas emprezas, no seu commercio, na sua producção, nas suas 
praças, no seu mercado interno, sem a assistencia nos demais mercados. 
do mundo. 

Si uma boa ,moeda tem como característico a elasticidade, o circular; 
si ella se caracteriza por essa dupla corrente que a lE)va para o exterior 
e qué a traz de novo, nesse vae-vem que fecunda e incrementa todas as 
t ransações, não ha, senhores, peior moeda do que aquella que vem d t;i 
descrever. 

A França conheoeu esse flagello nos assignados e mandados territo~ 
riaes, cuja primeira emissão dàta de 1789. Assignados, creados pela 
Assembléa Constituinte, pela .Assembléa Legislativa; pela Convenção, 
pelos comités autorizados e pelo Directorio, ty.do parecia pouco e tudo 
foi até á mina, nessa depreciação continua contra a qual não puderam, 
nem leis, nem o terror e nem a guilhotina. 

A Inglaterra por occasião da guerra com a França revolucioriaria 
viu em menor escala o mesmo facto . Dado o curso forçado ás notas do 
banco ein 'consequencia das fortes sommas que o banco adeantára ao 
Thesouro, essas notas tornaram-se verdadeiro papel-moeda, e sob o minis-
terio do grande, Pitt a libra esterlina papel não valia em 1804 sinão tres 
quartos de seu valor. O ouro subiu de preço. . 

E' claro que se ,podia , dar remedi o aÓ mal fabricando libras em ouro 
que t ivessem o valor da libra papel, pois que as perdas estava;m feitas, 
os credores já se haviam resignado e soffrido as consequencias dessa 
situação, a nação seria alliviada de uma enorme divida e evitar-se-ia 
at é mesmo a injustiça de pagar aos novos credores em moeda apreciada 
emprestimos que haviam feito em moeda desvalorizad~ . Em vez disso ,, 
em 1810; a crise -se resolveu determin.ando o parlamento que ,se fizesse 
subir o valor da libra esterlina, reduzindo à massa da libra' papel ou de 
papel moeda em circulação. A Italia o conheceu e viu depois· de sua uni-
ficação, e viu sempre, á proporção qua augmentava a massa do papel, 
crescer o agio do ouro e da ,prata. Na Austria, como na Russia, o mesmo 
facto se deu e a depreciação do rublo foi a ponto de ser o papel-moeda 
russo nas fronteiras allemãs abjecto de 1arga jogati:aa, que lhe dava os 
mais exquisitos valores. \. · 

No Mexico, na Argentina, no Chile e no Brazil, os mesmos factos 
se deram e se dão, em tudo semelhantes, aqui ou alli com maior ou menor 

. intensidade, como se deu nos Estados Unidos com os greenbacks. E ' 
sabido que, nos paizes de curso forçado, d8' onde o ouro desappareceu, 
as o_scilfações cambiaes não teem limites, rião ha mais leis nessas oscilla-
ções. Nesses paizes a lettra de cambio, mercadoria, é a unica moeda 
internacional, e si a especulação intervem, si ó jogo se exerce, ,as oscilla-
ções cambiaes são o capricho dos jogadores, não havendo o gold-point, 
,limit e . intransponível a essas oscillações ,nos paizes de circulação fidu-
cíaria sã ou circulação ouro. 

E si as lettras são o objecto de monopolio, si o eommercio de expor~ 
tação não está sujeito ao regímen da concurrencia , então dominam a 

/ 
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tavolagem e a agiotagem e a ordem ecoriomica combalida vive como 
um ébrio tomado de vertigem. Tal a situação em que temos vivido. 

O papel-moeda, diz economista conhecido, se acha sujeito a varia-
ções continuas. Seu defeito consiste principalmente em que facílmente 
se torna excessivo, e nesse caso a offerta da 'moeda, 1 excedendo a pro-
cura, o papel se deprecia ou, o que se reduz ao mesmo, o preço nominal 
de todas as mercadorias se eleva. Essa lei, como reconhecem todos os 
economistas, é susceptivel dé reéeber uma fórmula quasi absoluta e 
mathematica : o valor da somma de papel-moeda em circulação, qual-
quer que seja ella, é igual á somma desconhecida, mas certa, preciza, 
de valores monetaríos de que tem necessidade a sociedade, e .esta é 
quasi invariavel para um tempo dado e para um ·estado commercial 
determinado. Si, por exemplo, se avalia em 100.000:000$ a somma 
de moeda de que preciza o Brazil para o serviço activo de suas per~ 
mutas, qualquer que seja a somma que o Governo emitta, esta não valerá 
mais de cem mil contos. . 

Toda emissão que exceder esta somma terá\ como consequencia 
directa e inevitayel uma depreciação proporcional á somma emittida 
em excesso. Si .forem emittidos mais de 100.000:000$, elevando-se a 
cifra a 200.000:000$, o papel-moeda perderá a metade de seu valor; 1 
com 300.000:000$ a perda será de dous terços, com 400.000:000$, de 
tres quartos, e assim successivamente. Está porque o resgf!.te em uma 
circulação depreciada é .o meio mais seguro de valorizar o p,apel pela 
diminuição da massa. Serr~ duvida que um augmento de exportações 
eleva o cambio e valoriza p papel, como um largo emprestimo externo 
que opere .. como exportação consegue a mesma cousa para uma mesma 
massa de papel; mas no priII:\eiro caso ha accrescim_o de · acti.vidade 
economica, o que indica que se tornou necessaria .maior quantidade 
de moeda, .e no segundo póde~se affirmar que, passado o effeito do em-
prestimo, si este não foi urp. emprestimo de producção, si este não teve 
fim reproductivo, si foi, ao oontrario, um simples emprestimo de consumo, 
ne'sse caso .as cousas voltarão ao estado anterior, o papel voltará a ter a 
depreciação que já tinha, sjnão maior. Não careço de insistir nos males 
do papel-moeda e na affirmação de que é a peior moeda possível pelas 
suas fluctuações. Bem sei qµe a moeda-ouro tem seus defeitos como uni-
dade de valor, mas esses não estão nas suas oscillações de valor sinão 
quando se encara um largo espaço ide tempo - secufos. 

Oscillações teem a.s mais certas e admiraveis unidades. 
O metro é a medida de pequenos comprimentos, mas o metro 

padrão, o metro de platin:1 do Observatorio de Pariz, muda de gran-
deza a t,oda .hora spb a inflµencia das .fariações da temperatura. A van-
tagem é que conh(:lce a sci1mcia .a lei dessas variações. 

O grammo, peso unidade, varia com a altitude e com as latitudes, 
mas são conhepidas as leis dessa variação. Para a moeda-ouro, infeliz-
mente, não é assim, e dahi o ser impossível .fazer idéa das fortunas ro-
.manas ou · gregas por meio dessa medida. Mas no estado actual é ella 
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acceita por tod0s os povos, é ella que nos dá a medida' mais segura dos 
valores de todas ~s mel'.cad~ria,s e -de todos .os serviços e trabalhos. Os 
povos que não a teem não podem orientar-se, serão serppre objecto do 
ludibrio e 'exploração dos que a teem. 

Para tel-a em nosso paiz, para abolirmos o curso forçado, tres 
caminhos se nos deparam. ~ 

O primeiro pr9cesso consiste em não alterar ci padrão. E' um. pro-
1 cesso longo, .demorado, dr soffrimentos, provações e prejuízos que só 

lentamente irão sendo reduzidos .. E' o processo do respeito ~ tão fa-
llada fé dos contractos. Nelle é preciso caminhar pelo resgate, pelo 
augmento crescel'lte do fundo de garantia até chegar á paridade de 
27 d., da lei de 46, 'com saldos orçamentarias; reduzir a divida pelos: 
processos das conversões, 'e então, fund,ado um banco de emissão, to-
madas as precauções para que o ouro não se escôe por um saldo real 
em nossa balança de valores, decretar a conversibilidade.' E' o processÓ 
que a França, segtÍiu com Thie11s depois de '70, a Inglaterra com Pitt em 
1810, a Italia com Lussati. O segundo consiste, preparado o terreno, 
na quebra do padrão como a expressã~ do estado real das cousas, como 
consagração de prejuízos que já pass'ara!m de mãos erp. mãos e fazer a 
conversibilidade ' exonerando o · Estado de uma d1vida enorme.1 E' o 
processo da Austria, do Mexico, do Japão e da Russia. 

O Conde de Matsukala em seu relatorio ·ao Mik'ado dá conta de 
. toda a r!3for,II).a feita no J~pãp; e' como nesse trabalho ha mais de um 
ensinamento util, peço licen.ça á . Gamara para ler alguns trechos: '· 

cc A desordem monetaria .no fim do Shogunato: era completa. Os 
daimios haviam emittido grande quantidade de papel~moeda em s.eus 
qominios. Em maio de 1871 foi então promulgada uma nova: lei mone-
taria que devia preparar o paiz parjl o padrão do ouro. Todavia o padrão 
do ouro não podia ser assim estabelecido de uma só vez ' e, como nas · 
permutas em toçlo o Oriente dominava, o 'dollar mexicano, o governo , 
ao ladd do padrão ,do ouro emittiu moed:;i.s ele prata (dollar commercial), : 
cujo curso legal só era autorizado nos postos indicados nos tratados. 
Nesse tempo, diz Matsukala, ;i desordem financeira em que se ,achava 
o Japão por causa do papel inconvertível fez emigrar tocfo o ouro, e como 
o paiz estava cercado de paizes de moeda de prata do extremo Oriente, 
foi julgado impossível conservar a moeda çle o.ur:o. » 

E adeante , acctescent.a : 
cc As co'usas iam de bom a melhor, quando em 1877 rebentou uma 

revolução nas províncias do sudueste. O governo foi de novo obrigado 
a emittir uma grande , quantidade de bilhete~ inconversiveís. Estes ulti-
mos causaram a principio uma inflação, depois uma baixa no valor 
do papel-moeda. Este resultado teve tambem uma ·ovtra causa, prin-
cipalmente o · augmento, depois de 1876, do numero dos bilhete~ de 
banco, devido ao augmento do numei;o dos bancos nacionaes (por causa 
de certas emendas aos regulamentos 1º Banco Nacional, que foram 
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publicadas nas ordenações imperiaes). O effeito desta baixa faz-se sentir 
de differentes fórmas,. Os preços elevam-se rapidamente, a prata e o 
ouro deixaram o ,paiz, as importações vieram a exceder as exportações, 
os agricultores 'contrahiram habitos de luxo e as ·classes indust:i.:iaes foram 
agitadas por vãs esperanças de especulação . Assim preparou-se o grande 
krach financeiro de 1881. Que taes resultados desastrosos se deviam 
produzir, desde que o papel-moeda inconversível se tornava o papel 
do valor, todas as pessoas de bom senso podiam prevel-o; entretanto, 
as medidas adoptadas pelo Governo Imperial' não pareciam indicar 
que as autoridades se apercebiam bem desta simples. verdade. Elias con-
sideraram a differença de preço entre a prata e o papel-moeda, não 
c6mo um índice da depreciação deste ultimo, mas çomo uma prova do 
valor da prata que subia. Entretanto, procuraram deter esta alta, au-
gmentando o numero das moedas de prata em circulação .. O Governo. 
mandou vender peças de prata, . abriu bancos para o troco dos dollars 
mexicanos e creou o Y okohama Specie Bank para fazer reentrar na cir-
culação todas as moedas guardadas pelo povo. Mas, qu·anto mais se mul-
tiplicavam essas medidas, mais subia o valor da prata. ,O Yolcohama 
Specie Bank abriu fallencia e ninguem podia dizer durante quanto 
tempo ainda. o valor do papel-moeda continuaria a baixar. Por fim, 
os homens que estavam no poder começaram a ver qual era o methodo 
a seguir par;J. restaurar a :situação financeira do paiz. Desde setembro 
de 1880, o Governo começpu a resgatar uma parte do papel-moeda em 
circulaçao. Todavia, não ~e podia ainda observar nenhum signal que 
indicasse uma pa-rada nestfl baixa continua. Foi durante esta crise, em 
outubro de 1881, que eu tqmei conta da. pasta das finançàs. Pareceu-me 
que, para chegar ao resultado desejado, o Governo devia, ao rriesmo 
tempo que resg,a'tava umai parte do papeJ::moeda em circulação, pro-

. curar augmentar suas reservas em numerario, afim de preparar a reas-
sumpção dos pagamentos em numerario. Comtudo, para collocar as 
finanças do paiz sobre uma base mais solida e obviar á crise do mo-
mento, eu recorri á necessidade de estabelecer um banco central, que 
seria o unico a ter o privilegio de emittir bilhetes conversíveis. 

Submetti um projectq 'para o estabelecimento de um banco ' cen-
tral com a ·approvação de meus collegas. No Conselho de Gabinete que 
se seguiu, minhas idéas foram approvadas e, em junho de 1882, pela 
ondenação imperial n. XXXII foi creado o Banco do Japão. Dous 
annos mais tarde, em maio de 1884, pela ordenação imperial n. XVII, 
o Banco do Japão foi . autorizado a emittir b!}hetes conversíveis. Depois 
que as primeiras medidas necessarias · haviam sido assim tomadas, o 
governo fez tudo quanto pôde ' para ,reorganizar as finanças do paiz. 
O costume de gastar as renqas logo que ~ram ellas arrecadadas foi aban-
donado; e a mais estrícta l)conomia tornou-se a regra nas despezas dos 
differentes mínisterios. Urr;La metade dos fundos assim obtidos foi con-
sagrada ao resgate do pape/ moeda; a outra a augmentar as reservas em 
numerario do thesouro publico. Além disso, em fins de 1881, este fundo 
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de reserva foi utilizado para o desconto das letras de 'cambjo extran,. 
geiras. Por essa f0rma animava-se o commercio externo . do paiz que 

. devía trazer uma importação de numerariq. Assim, o governo Japonez 
fez tudo quanto pôde para estabelecer um systema de bilhetes éonver-
síveís. ' . , 

1 A' medida que ·o papel-moeda era gradualmente retirado da cir-
cula~ão, as reservas em especie no Thesouro Imperial iam-se augmen-
tando, :resultando dahí que o cred{to do _Governo subiu por tal fórma 
que, em fins de 1885, a diflierença de valor entre a prata e o papel:-
moeda havia desapparecido · quasi totalmente. Pareceu então' chegado / 
o momento de substituir os bilhetes inconversiveis por outros conver-
síveis. Declarou o Governo I_mperial pela ordenação n. XIV, de junho 
de 1885, que o. pagamento em especie seria retomado, a partir de ja-
neiro de 1886. Assim foi abandonado o systema de papel-moeda incon-
versível. » 

1 

E depoÍs: 
<< Mas, ao mesmo tempo que todos os inconvenientes 'resultantes 

do curso do papel-moeda haviam sido assim evitados, todas estai;; re-
formas tinham tido como resultado faz"er, de facto, do Japão, um paiz 
de padrão de prata. Era talvez uma phase inevitavel na restauração 
das finanças do paiz·. O Governo sabia bem que, para chegar a uma 
situação economica prospera, o Japão devia, cedo ou tarde, en~rar na 
communhão economica internacional, e para isso tinha que adoptár 
b 'padrão ouro. O Governo foi obrigado a proseguir em uma politica 
que tinha de fazer de fact~ do Japão um paiz de moeda de prata; por 
causa da grande difficuldade que havia em reunir de uma só vez todas 
os reservas em ouro, necessarias· para o estabelecimento de um mono-

. metallismo, tendo o ouro por base. Pensava-se que era prudente .adiar 
a execução desta parte do programma para uma época mais favoravel. 

A primeira c'ausa' da recente .. e rap ida depreciação ·da prata deve:--se 
alil'ibuir á adopção, em 1873, do padrão ouro pela ANemanha, que come-
çou, desde essa época, ' a vender práta. Entre as -outras causas póde-se 
mencionar a reducção e depois a cessa,ção da . cunhagem da prata nos 
paizes da união latina, bem como as descobertas de ricas minas cie prata 
na America do Norte. Quando, em 1893, a India, o maior paiz de inoeda 
de prata na Asia, começou a reorganizar o seu systema financeiro,· teve 
Jogar uma baixa subita nos preços ,da prata. Como o Japão era naquella 
época um paiz de moeda de prata, o e:O!eito desta baixa que nelle se fez 
sentir foi muito consideravel. As variações no . commercio e)\:terno come-
çaram a tornar~se niuito frequentes e sem causas apparentes. 

. Os homens de negocio perdiam 1'lns tantos por cento sobre seus 
valores e eram forçados .a prestar grande attenção ao curso da prata, 
de, sorte que o commercio externo ten.dia a tornar-se objecto ele grande 
especulação monetaria. As probabilidades de ver o commercio interno 
e externo tornar-se mais activo iam diminuindo. Assim, a 1iecessidade 
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de adopiar o padrão ouro como moeda para o Japão, impoz-se cada vez 
mais aos olhos dos fipanceiros do paiz. Com e:íleito, o curso do valor 
do ouro está menos sujeito ás fluctuações e este .metal é o .mais seguro 
meio de troca. 

Esta reforma, apezar de necessaria, era, entretanto, muito difficil 
de emprehender-se. Felizmente a cobrança da indemnização chineze. 
pareceu offerecer uma excellente occasião. Naquella época, segundo os 
termós dos tratados, o Japão devia receber sua indemnização em kuping-
iaels. Pa7eceu-me então que, primeiro, em razão da inconstancia do 
curso ·da prata e, depois, para preparar a adopção do padrão do ouro, 
seria muito preferível para o Japão SE)r pago em moeda ingleza do que 
em moeda chineza. O Presidente do Conselho, o Marquez Ito, a pedido 
meu, negociou com as autoridades chinezas, que consentiram em effec-
tuar o pagamento em libras esterlinas. Pouco tempo depois fui nomeado 
Presidente do Conselho. Empreguei immediatamenté todos os esforços 
para preparar a adopç·ão do padrão ouro . E,m fevereiro de 1897 foi publi-
cada a lei operando esta reforma. Isso, porém, não se ' conseguiu sem 
grandes difficuldades. Diziam uns que a baixa do preço na prata ani-

' mava o commercio com os paifes de· moeda de ouro, emquanto que a adopção 
deste padrão pelo Japão faria baixar a cifra de suas exportações para 
aquelles paizes. Sustentavam outros que o Japão, situado como se achava 
no meio de paizes de mo~da de prata do extremo Oriente, seria muito 
desfavorecido em seu co;mmercio com elles pelo monometalismo do 
ouro ~ Arguiam outros qut1 o Japão não produziria bastante puro para 
poder manter de uma maneira permanente o padrão <lo ouro. Observam, 
finalmente, os ultimos, qll/e os yen de prata exportados para 01 extran-
geiro representavam mais de cem milhô~s e que, si todas essas moedas, 
como podia acontecer, voltassem para ser trocadas, o Thesouro Nacional 
soffreria perdas consideraveis. 'A despeito de iodas essas opposições, o 
governo permaneceu firme em seus projecios. A lei foi apresentada á Dieta 
Nacional em Março de 1897, e depois de ter passado 'pelas duas Gamaras 
foi sanccionada pelo Imperador e promulgada como lei n. XVI, a 29 do 
mesmo mez. O facto de se ter assim ·conseguido estabelecer o padrão 
do ouro deve ser considerado um acontecimento dos mais auspiciosos 
para as finanças do paiz. . . 

Para operar com successo essa reforma radical, eu creio que o go-
verno tomou todas as precauções necessarias. Assim uma parte da 
somma recebida nas primeiras prestações de indemnização foi conver-
tida em bilhão de ouro e ~nviada ao Japão para ser, tanto quanto pos-
sivel, transformada em moeda japoneza. 

F)µalmente termina o Ministro J aponez depois de mostrar que a 
reforma trouxe a estabiliçl.ade do curso dos cambios, não sendo mais 
os negocios submettidos ás variações sobrevindas no valor do ouro, 
depois de demonstrar que o commercio do Japão com os paizes de padrão 
ouro augmentou e que cresceram as exportações .para os paizes de moeda 

_prata. 
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Conclue: 
Em resumo, devemos nos recordar de que t,em havido quatro pe-

riodos nã historia moneta~ía ' do Japão moderno. O primeiro vai de 1868 
a 1871. · 

Foi então que se ·recomeçou a estabelecer, um novo systema de cir-
culação com a promulgação dos novos regulamentosrmoríetarios de 187'1. 

Todos os esforços do Ministro da Fazenda, nesse período, ,consis-
. tiam e~ reparar a desoFdem financeira. Vioduzída p,ela revoluçã~, no. ,fim 

do reg1men do Shogunato. O segundo vae de 1872 a 1879. Esse penqdo 
assignala-se peía funda.ç·ão da . Casa dá Moeda e p,ela ~Il1issão de novas 
moedas; mas, @ que o caracteriza principalmente .é o facto de existirem ' 
em circulação enormes quantidades de papel-moeda incoriverlivel, com 
todos os males resultantes d.essa inflação. No ter,ceiro, que se _estende 
de 1880 a 1885, o governo emprega todos os esforços para substituir o 
papel-moeda inconvertível por bilhetes conversíveis. 

Esta reforma: preparou o c'aµiihho para o estabelecimento final do . 
padrão do ouro, ainda que, por um tempo; tivesse como resultado o esta-
beleciment0, de facto, de um padrão de pra~a. O quarta vae de 1886 a 
1898. O padr~o de prata é substituído pelo monometalismo ouro. · 

Ter-se-ha observado, que o 1.0 , o 2.0 e o 3.9 P.eriodos caracterjzavam 
por esforços que teem lem vista a regulamentação' do systema finan~ 

· ceiro, mas sómente pana o interior. No quarto, ' preoccupa-se em adaptar 
o systema financeiro naoional ás condições do commercio externo, sendo 
essas condições caracterizadas, sobretudo, pelas subitas e consideraveis 
fluctuações no 'preço da prata, pondo em perigo a situação financei;rp. 
de paiz. / 

Vê-se assim, Sr. Presidente, o grande preparo que houve e como a 
continuidade no plano e a perseverança na execução foram a causa ' do 
resultado obtido. ' ' ' 

Na Russia as cousas se p,assaram do mesmo modo. ~m 1892 Ser7 
gio de Witte r.~solveu de modo seguro a conversibilidade do' rublo por 

. uma reforma monetaria 'em que 1tambem se quebrou o padrão. 1Seus 
predecessores lhe prepararam o terreno . Cargas reducções n·o meio cir-
culante inconvertível, augmento avultado do lastro-ouro que lhe · ia 
servindo de base, a producção crescera, se evitara a jogatina e agio-
tagem allemã sobre a moeda russa; .se libertara o lavoura da especulação 
sobre a· baixa dos preços do trigo, não se augmentára a divjda. Foi 
então que, tomando para base a média do curso do cambio · dur~nte 1 os 
25 annos que vão · de 78 a 91, expressa a 1relação de um rublo-ouro para 
1 1 /2 papel, ou um rublo de 4 francos-papel para um rublo-ouro de 
2,66 francos, tendo um grande siocl< em ouro e Sflldos reaes no orçamento, 
tendo uma balança de , exportações favoravel, se decretou a COI).Ver-
sibilidade. Mas é isso o que podemos fazer?. Podemos adoptar o primeiro 
caminho apontado ou ' este que a d optou a · Russia? Estamos longe desse 
desideralum . • 

'1 

I~ 

1 i 
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Não, nenhum desses processos, nesta hora p,odemos seguir. 
Iamos caminho seguro de qualquer delles, mas a politica de ·empres-

timos na maior parte do consumo, os augmentós de despezas e os orça-
mentos desequilibrados, a divida externa da União duplicada, as amor-
tizações suspensas ainda, a parcimonia ridícula no resgate do papel, 
o fundo de garantia reduzido á quantia ridícula pelos desvios neste 
ultimo quatriennio, nos afastaram desses caminhos por alguns annos. 
O governo actual preferiu urna política de lantejoulas a uma política de 
economias, de prudentes reservas, que levariam á immortalidade. Não 
é que . condemne emprestimos, mas quando não ·teem elles caracter 
reproductivo, quando não são appliéados á producção, empobrecem o 
paiz, porque o serviço ,de seu juro e de sua amortização sahe do capital 
já existente. Resta-nos o terceiro processo applicado pelos inglezes na 
India e adoptado pelos argentinos. Consiste elle em quebrar o padrão 
a uma taxa sufficientemente baixa, que exprima a real situação econo-
míca do paiz e lhe assegure saldos na · sua balançà de exporta.ções, de 
mod.o a evitar a subida dos cambias além de uma determinada taxa, 
com o· fim de favorecer a producção nacional, augmentar o capital da 
nação, o qual irá incrementar o desenvolvimento da riqueza, e accumu-
lando avultado stock em ouro, que permitta ou .adoptar o referido padrão 
ou outro mais elevado,_ír até á decretação da conversibilidade para ~odo 
o meio circulante. 1 

Na Argentina, que e~tá ainda em uma phase preparatoria, foi o 
que se fez : quebrou-se d t:isde logo o, padrão e deu-se a todo meio cir-
culante valor nessa relaç,ãq, evitando-se assim a alta cambial ,.além desse 
limite. Para evitar a baixa1· escolheu-se uma taxa sufficientemente baixa, 
dotou-se a caixa de recursos ligada ao Banco Nacional nos cambias 
para intervir pela venda do ouro no mercado e assim ter acção sobre 
as quedas. A caixa argentina não obedece, pois, só á preoccupação de 
dar 'relativa estabilidade ao cambio ou fixidez ao valor da moeda. A 
caixa é um mecanismo qµe, na opinião de seus creadores, deve con-
duzír o paiz a realizar a promessa do art. I.o, a abolir o curso forçado, 
a converter todo o papel-r,noeda em gyro . E' isso que se tem em vista 
com a caixa .do projecto em discussão? Não. Ahi não ha nada que ten.da 
directamente a apressar qu encaminhar a conversibilidade do nosso 
meio circulante. Ahi, ,no maximo, no m,elhor dos optimismos, dado ao 
curso legal de que se fallq a força obrigatoría, o ·que é de facto uma 
quebra de padrão, o que se conseguírá é evitar a alta para cima de 15 d. 
e fazer uma emissão de moeda, que poderá ir a 320.000:000$. Os 
650.000:000$ permanecem como então; ahí ficarão em connubio com 
a moeda conversível a exercer a funcção. de moeda. 

A caixa do projecto uão tem acção sobre os cambíos, na baixa, 
é opinião de todos, é opini&o do proprio autor do projecto. 

E, no emtanto, as osciJiações na baixa é q ue seduzem os· jogadores. 
Ahi é que a!;] diflerenças pequenas se liquidam com · lucros ou prejuízo~ 
de milhares de contos. Eleve-se o cambio a 22 ou 23, e o jogo será quas1 



- 223 

nenhum. Para esse caso grave da baixa, que fará o ouro escoar-se, que 
seduzirá os jogadores, que acarreta colossal prejuízo ao commercio· e 
á producção, a caixa não tem recurso, a caixa é um organismo castrado, 
nada produz, não fu:qcciona. ' 

E no caso da alta, evitará ella? Sr. Presidente, penso que si real-
mente se vae dar ás palavras - curso legal - a significação de curso 
obrigatorio para a acquisição de todas as riquezas, para liberar dívidas, 
para todos os contractos, si repartição alguma póde deixar de. receber 
a libra por me.nos, de 16$, valor da nota, então realmente impossibi-
litar-se-ha a alta; mas isso é fixar o valor do Quro em relação á nossa 
moeda, isso é decretar que o 1$ papel vale 15 d. ou vale '0,55 do mil 
réis ouro, isso é quebrar o padrão. Mas si não é- 'isso, si a lei não impõe 
essa quebra, então teremos · a possibilidade de dous cambios : o cambio 
da conversão e o cambio dictado pelas relações das permutas interna-
cionaes, quando este estiver acima de 15 d., ou as notas da caixa não 
poderão ~er recebidas em pagamento do. imposto em ouro pelo seu valor 
nominal, e nesse caso temos um curso legal ·restrícto ou cousa melhor ·: 
notas com o valor nominal de 16$ e curso legal, mas que ora valem 15, / 
ora, 14; ora 15$500, ou serão sempre i·eeebidas pela alfandega e nesse 
caso a renda em ouro soffrerá· grande rombo; será desfalcada e a espe-
culação se fará em larga escala com esse in,füito. 

E suppondo que se d.ê a impossibilidade de ir o cambio além de 15, 
e que funccione a caixa; receio a· inflação do meio circ;ula.nte. Disse em 
meu parecer que é proposição que não se contesta - produzir a moeda 
quando excessiva, qualquer que seja a sua natureza, a alta de todos os 
preços. E' mesmo dessa arte que os economistas demonstram que, si 
uma alta de todos os valores é um contrasenso, uma alta de todos os 
preços é facto que se realiza e que se tem dado em yari0s paízes, quer de 
moeda metallica, quer de moeda papel, pela depreciação do poder acqui-
sitivo da moeda por um excesso de offerta. Si a moeda détermina o preço 
de todas as mercadorias, é o valo·r destas que exprime .o valor da 
moeda. 

Lavelaye, em sua interessante obra, pergunta qual é a causa que 
póde t razer, .quer uma alta, quer' uma baixa geral dos preços? 

E responde : o preço de cada mercadoria em particular é deter-
minado pela lei da offerta e da procura, mas quando ha uma alta ou 
baixa geral, eila não póde ser devida sinão á influencia da abundancia 
ou da escassez da moeda. Assim todos os historiadores explicam a alta 
dos preços do seculo 16 'pelo affiuJW do ouro. 

A t heoria classica c0ncernente ao modo por que se estabelece o 
equilíbrio das importações de ouro de paiz a paiz :repousa sobre es te 
axioma geral - que a abundancia do numerario produz a alta dos preços, 
alta que,, se prolongando, favorece a, exportação do numerario como .está 
se realizando agora na Argentina . . 

·Na Sociedade de Economia hidustrial e Commercial , em França, 
em debate em que tomaram parte Ives Guiot, Rafalovich, Fernanil 

' " 
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Faure, Thery; a proposito da questão monetaria,. o mesmo foi susten-
tado no meio de applausos. Respondendo a Thery dizia Fernand Faure : 

~< Para saber si a moeda é ou não uma mercadoria, basta examinar 
o effeito sobre os preços em consequencia do augmento ou da diminuiç~o 
do stock monetario, tudo o mais não mudando. Supponde o dobro da 
quantidade de moeda metallica possuída por um certo paíz. Si a quan-
tidade das mercadorias permutaveis, si o conjuncto das operações dé 
permuta ficar o mesmo, os preços de todas as cousas dobrarão ou, pelo 
menos, tenderão a dobrar. Porque? Porque o valor da moeda· tenderá 
a diminuir da metade sob a influencia necessaría elo dobro ela offerta. 
Isto é u.m facto que não póde ser contestado. 

O v.alor da moeda podendo abaixar-se em consequenc,ia do accres-
cimo dé sua quantidade, o seu fabrico não pócle ser illimitado sém graves 
inconvenientes, quer se trate do ouro sómente, quer da prata ou dos 
dous ligados por uma relação. Uma das qualidades essencíaes da moeda 

· é possuir um grande valor sob pequeno volume e peso. Si a prod,ucção 
do ouro permíttisse a multiplicação da quantida,qe da moeda existente 
por 10, 20, 50, o valor da moeda baixaria ele tal fórma que seria neces-
saria uma grande quantidade em todas as permutas. 

Essas moedas chegariam a ter o valor dos assignados. Seu valor 
nominal póde não mudar, mas seu valor real descerí 51 enormemente, 
ou por outra, os preços S!fbíriam espantosaménte. 

Deante do que venho de expôr é fóra ele duvida, para que a caixa 
possa evitar a alta além 4e 15 d., que _é nec'essario que esse. curso le~al 
corresponda á urna quebra real ele padrao. Para que possa evitar a baixa 
ou impedir as oscillações perigosas que se podem dar abaixo de 15, é 
preciso que o fundo de resgate tenha recursos para isso, e que a caixa 
com recursos de que dispuzer possa ter certa acção sobre os cambios. 
Para que possa impedir a inflação e a elevação consequente dos preços, 
é forçoso que tenha meio<) de ir substituindo as emissões conversíveis a 
correspondentes emissões inconversiveis. Só por esse duplo mecanismo 
poderá o novo instituto ser um in;itrumento que contribua para apressar 
a conversibilidade do meio circulante, abolindo-se o curso forçado. Ao 
lado desse mécanísmo é ;o.ecessario por um·a política de economia, de 
saldos orçamentarios, lev1mtar o credito e reduzir a divida externa. 
Ora, Nitti, professor de finanças na Universidade de Napoles, diz com 
razão : << Nos paizes de curso forçado a primeira condição para que ,uma 
conversão se possa fazer, é que resolva com exíto o saneamento da cir-
culação. Eis porque o proclama da circulação é de uma importancia 
capital. A reducção das dividas pela conversão ou pela amortização 
suppõe sempre condiçõefl de prosperidade : na conversão, · para esta 
ser util e efficaz, justa e simples, preciso é que a offerta de reem-
bolso seja sincera e real, que seja obrigatoria, que não augmente o 
capital da divida e reduza os juros. A Inglaterra, a França e os Estados 
Unídos operaram extraor(iinarias conversões; mas to.das mostram gue 
não ha artificios que prevaleçam si as ,condições economícas e de cre-
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dito não forem opportunas; na amortizaçãe, porque o melhor meio de 
amortizar é ter finanças solidas, é não contrahir povas dividas, é dimi-
nuir annualmente essa divida pelo excesso da receita ordinaria sobre 
a despeza, como se fez na Inglaterra, pelo acto de 1829, como Thiers 
queria que se fizesse em França. em 1871, como fez a Inglaterra depois 
de 1875 pela instituição do dew s'inking fund, e a Prussia pelas leis de 
1882 e 1897 . . >> 

O projecto acceita a taxa de 15 d. 
Não discu~irei aqui a qJ.!.estão das médias. Em um paiz onde as 

mais fundas oscíllações se teem dado é quasi impossível fixar o período · 
dentro cj.o. qual se Q.eve ficar para o calculo das médias, attenta a ,con-
sideração de" que causas as mais diversas teem contribuído para as altas 
e para as depressões" Penso, porém, que quanto mais alta a taxa, attre:m.ta 
ao momento actual, á política de emprestimos, e ao accrescimo que no 
futuro terão as nossas ·responsabilidades, mais provavel será o insuccessó 
da caixa. O cambio ~ s~m duvida a expressão da balança de valores entre 
o debito e credito. Essa balanÇ~ tend.e constantement~ para o equilíbrio 
ou pela reducção das importações ou · pelo ,augmento das exportações, 
não se comprehendendo a posiç~q <ile uma nação ' eternamente em debito, 
o qual cresça de dia em dia. Este equilíbrio se revela por uma relativa , 
estabilidade ;das taxas e della sahe o cambiçi, quasi sempre, por actos · 
dos Governos, fazendo despezas excessivas, abrindo deficits ein seus 
orçamentos, oa contrahindo emprestimos. Tivemos notavel estabilidade 
a 12, e isso significaya que os recursos de nossa exp?rtação chegavam 
para pagamento de todas as remessas, no fim do quatrienpio passado. 

Desse equilibrio, sahirnos bruscamente pelos emprestimos, que cana-
lizados para o ,Banco da Republica, sob a fórma de saques· tornaram 
a offerta de letras superior á procura, e o Barrcio foi elevando as t.axas 
detido apenas nessa rapida ascensão pelo augmento da importação esti-
mulada, pelas taxas altas e pelas remessas de capi.taes aguçadas pelas , 1 

vantagens do cambio. Satisfeitas essas necessidades o equilibrio como 
que se fez de novo :1 mas é' instavel esse equilibrio, porque, em faturo 
proximo, temos as àmortizações, temos augmentado as nossas .despezas · 
externas, temos o pagamento de avultadas prestações correspondentes 
á ·encommenda de navios de guerra, e si o valor da exportação .n&o. 
augmentar na massa ou no valor das unidades dessa massa, ou si não 
continuarem OS emprestimos, as taxas de 16, t; m<:JSIDO a de 15, vírão 
fatal e rapidamente para baixo. 

Está a razão por que não acho ' opportuna a reforma de que cogita 
o projecto de lei que se discu'te neste momento. 

Estamos em um periodo ·de la rgos esbanjamentos, . quebramos · a 
linha das economias, caminhamos para orçamento com fundos deficits, 
atiramo-nos na voragem dos emprestimos para obras de embellezamento 
ou de consumo, estamos ainda em moratoria, em vez de reduzir a divida 
externa a augmentamos , espantosamente, emfim, temos feito neste 
quatriennio o con,trario de tudo o que devíamos fazer· para encaminhar 
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p'ara . uma f»solução efficaz· o saneam..ento :do meio . citeulante. E' preciso,. 
·pois, rec@meçar de Jl'OVO. Quando t©d1as· essas '!'esp(:msabil1idades não• estão, 
apuradas, , corno tentar· dar s0'lução· a hão grave , qu:estão? Dahi os emba-
ra'çosma escolha da taxa. ·Ante este estacto .d.e cousas a taxa de 15 d. me 
parece instavel, perigosa, incapaz cl:e manter-se e preferiria a de 12, si não 
f(ifsse umaltaxa d.e· depressão, baix:a. de mais,. aflieofa.mlóinteresses de toda 
ordem, tendo repercussão sobre uma série de questões da n:i.afor impor-
tancia para o nosso credito e para ·:a prosr>eridade" da vida : economica 

' cl:a na:ção, como •sejam OS"J fretes ·d:e transl'l"<!lTte que aflectam o custo de 
i producção. ' A ltàxa ·de :12 é nesta h0ra uma expoliaç1ão•:.e amanhã po-

derá ;ser a ·. imp.ossibiH:dade •pana reso.1verm0s.'ÍÔ "pro 'foma ·dos trans-
JYovtes ' pela r reduc·~ão ,tl·t>s fretes.~E nas'lutas ·commerciaes a v·i·cto.tioa cabe 
a@s que pédem pr0duzir. bom:e 1 líi'arato. dsto i:nd·iea que ··o , momento não 
parece o opportuno para reso1veri·um probl:em.a que ,pret?;is•a de, um terreno 
adequado e·de um meio 1conv·eniente. '·Para •terminar· e para não' deixar 
de ; ap'reciar'· t©-d@s• os •aspéetos:da <questão, ttevo ·dizer•·q.u:e ·q.ua.:ndo fallo 
emcquebra de·pa:d•rão' o 1faço •na ·preoceupação de ·apTess1ar 'ª solução do 

· problema monetar.io ' e 1nfüi' porque •pénse ·que ca·mb<ius ,.,bai•x©s ··são favo-
raveis · á exporbação, protejam a -pr©d·u:e;~ão · indigewa ·: o.u . d:eem•-.vantagens 
aos ·pàizes ' que oi têm sobr·e os ·rpaíZes de m@•eda ·a.pre<!:i'ada. Em ··1868, já 
Mac CúH<9ch, s'e~retario" do :thésouro ram:ericano, •consagrou · um'1 relato rio 

. a1com•bater taes. idéas. Elle ~ém:0nstr'ava que nos 'Estados hlnidos d-e 60 a 
66;·si os' preços se .tinham bríp'licado, a ríqu-eza•p.ubli'c"a'.n·ão rhavia ·augmen-
tado; Que importa<va"veii'der ·por 3 ·dollars si,•:estes 3·dollars ·Il'ão ·valiam 
mais .de um ' dóllar'? 1E aerwes·centa:va : o curso forçado augmentou o 
Cl!l:sto da guerra, 'todas as 'despezas --publieas, ítornou ··os preços·instaveís, 
O"eorrunereio ' Í1Flcetto, ··dirigiu pata . o'• extr'arigeiro :? :ouro ·extrahido das 
minas. Elle é' a ·'excusa 1tl.as· tarifas ··proteatóras, -e · :no entanto, pelias va-
rí·ações "que oecasiona 11n0s prnços, a:s 1to·rna '"muitas vezes impotentes 
pa'I'a defentlet "º "M:brieanté a:m-ericano contra a· eon-currencia estrangeira. 
Hoje•um dóllár vale 70 'centavos;-a:rnanha .80, depoi·s ·GO. É a ,abundancia 
deipapel, conclui-a Maé'Gul•lf1)ch, ·que produz o aviltamento de ·seu valor, 
isto é, a altá: · dos preços. 

i'F>a·ço· pois, appél1o1 ao faturo Presidente, 1paiI'a ·qu·e prefira ,preparar 
o 1paíz paTa · adoptar ·então • com -segura~rça o me·canismo .que ·•venho de 
él:escrever. ,Meu 1•espiTito terp no momerlto S'érias apprehensões deante 
da inconstancia ·nias opiniõies dos hom•ens e • na delicad:eza . do ·mesmo 
mecanismo. Gonheci o actual Presidente um homem aferrado-a-economias, 
cómo ministro e S'enador e·vejo-o'hoje como•primeiro.magistrado da.nação 
despenhar-se nos esbanj·àm\')ntos, persuadido de-··que •·melhorameritos o 
immó'ttalizátn, .esqueéido de 'Í'fa:póleão fII, que foz de Pariz a capital do 
mundo e 'cahiu amaldiçoadq. 

· Preeiso t~rminar. 'A Gamara ·me Téléve ter abu:sado ·de sua a-ttenção. 
('Vozes: mio 1apoiado - eslàmós ·ouvindo ·com •saii!sftição). O ·•eminente 
relator,"cujo trabalho'ilitmra os ·aniíáes -de·1n"Osso ·Parlamento, rne perdoe 
os1üissentimentos que expuz, menos no · desejo de emen-d'ar do •que domi-
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nacl.© ,por essa -ttiméridacle e au.dacfa •dos 'l!JUe sa1bern. pouco e jl!Ilgani <que 
estão com o verdadeiro saber de que falia Bacon : - Vere scire esl soire 

·per causas. Anirnai;am-me nã0 v>aifolades, que as não 'tenho, :aem ·caprichos, 
que os condemno em minha consoiencia, nem ·icléas p11ec0ncebiclas, ique 
·as ll'epudi0 ern .. s·e"tra.tando cl@ engrandeoiiment0 da pátria, Jffi'as os .clesejos 
·file v.er 'ª Repiurbli'ca crescer, engrandece'Tlse, · forta'leóeri-se, : clitiiixarr&o. de 
ser o que somos ainda - uma colonia - explorados no traira:fho·,' ,ilJ.as 
eéonomias e IIY© ·suor de.:h0rlos 0s'éhas pelos mais aptos •e pel•os·1rnais fortes. 
O que liiile 'trouxe á tri'bU>na foi 10 deseJ'© de oooper-ar .pa'Tà essa grande 
·ohra filo avigoi;-amento cle TJ:ossas fo11ças:1eq©n0mi0as, foi ·G des'ejo de·if:ira2íer 
''ªº g11ande ed:ificio de noS"sa imm@rta•licladte na historia -d@s tpflvos 1e·1éla 
civilização a minha pedra. Que importa que isso fique despercebiel:©·? 

{?ue o· e·fü·ficfo se erga, se itevante, <fiUe <alce para o azul -infinifto dos 
·ce0s, 1on<ile 0 cruzeiT0 rtJ.apca as IN©!l'as 1etle'I'nas , ·~ q:ue se erga, :atte&bando., 
·senhores, ;a vossa sa.bi:!donia, ·a vossa \in:té11•igente·ttenacitllade, 1qtre se .. v1eja 
na s1Ua «.:upula 1m a:giestlosa, 1ill'l!lminada; lffl©'r:iument0 de sá'ber, a ii.nséri'[!>'çãe 
·dos nomes dos qirn 0 oonstruÜ'em, ·e morrerei contente, esqueeida •a 1fn'f:n1ha 
memoria, despercebida e cÍgll.OPa cla: a• lfillinha acção. (·Mui lo 'bem; 'bpauos. 
·O arador f ai vivamente vumprimenfodo .) 

SESSÃO .DE 31 .. DE AGOSTO 

10 .Sr·. 'Fa:ula ;Ramos. ·- diz· tque, si n·ão · rósse a. prn:xe 1aéloptada 
nesta •Gamara, ·não se a'C'lrar.iam3t fJri-buna para ju:sfüfimrr10 v @to·vencrdo';<t{u-e 
deu ao projecto da maioria da Commissão de Finança:s, orea.:h:d0 a rCaixa 
de •C::on>v.ePsão .. 

Muito de propos·ito ·e%f>'en:deu nesse ·v@to 'todos 1os moticvos "'€J:li'e 'o 
levaram, bem a seu p.eza:r, a idi:vergir da' maioria de 1rseus coHegas e a 
impugnar a ·.crea,ção d@ 1illustFe irepresentante :de M~nas, ·talent'<F brii}ihante, 
orador disliinchi&êim@, 'ô Sr.'' D1'1.viü Campista. 

Outro rmotívo -ainda ~ afastaria o ·orador da 'trfüuna ~si · não ifosse o 
cumprimento desse cdever. 

Trata-se de uma iquestã'o mtiito séria, que afiJ!ecta· à todos üs igràrr!les 
interresses da Nação, e quàlquer .aventura neste ·;senliido pócle !trazer 
.funestas fconseql!l.em.iía.s ao pafa. _./ 

O or:ador sente-s·e <em ·sér:ias •difficulélades •porque Il.'eríhum ·argúmento 
no;vo póde mais iadduzir "em ·defeza· das Eluas •opini'õ'es, 'sustenta>das no 
voto em separado. 

Acciresee 1gue ,outra-s de--:grantle·valbr já foram brilliantemerite e!Xpen-
•d.idas pelos orzdores tqu'e o precetl'eram na liribun'a. 

Não póde, porém, ' deixar de salientar a singularid'aae ·deste 1fàéto : 
a n·ãa 1ser .o illustre irepresentante de ·S. Paulo,· qu·e defendeu ' º projecto, 
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nenhum outro orador até. agora tomou a si a missão de refutar as objecções 
que lhe foram oppostas . 

Mesmo o nobre Deputado a quem allude, sentiu-se constrangido 
em tomar a defeza franca do projecto. . 

Isto bem· se via no modo por que S. Ex. media os seus argumentos, 
mostrando-se cauteloso no uso das armas com que pretendia ferir seus 
adversarios. . 

O orador accentúa que podia neste momento reproduzir, uma a 
uma, as razões do seu voto, victoriosas até agora, mas corre-lhe o dever 
de se alongar em outras considerações, reservando-se para, em out ra 
occasião, responder a quaesquer outras observações novas que venham 
a surgir. 

Da clausula contida no § 8.0 do já celebre Convenio , de Taubaté, 
se infere que se tratava de crear uma Caixa de Conversão nos moldes 
da instituída pela Republica Argentina. Em varios fundamentos apresen-
tados pelo illustre relator, encontram-se de vez em quando traços dessa 
creação. Assim é que S. Ex. reconhece que a Caixa deve ser fundada 
com o lastro proveniente do emprestimo a ser realizado. · 

O projecto trata, não ha negal-o, da reforma monetaria, mas, antes 
de tudo, cumpre attender que os elementos que agem sobre o valor da 
moeda não são ao mesmos no interior e no exterior do paiz. 

O orador lê á Gamara ~t opinião a respeito de um illustre escriptor, 
da qual se conclue que a vefórma que serve a um paiz, muitas vezes 
não póde ser applicada a um outro paiz, cujo meio economico e cujas 
circumstancias financeiras podem ser diversas. 

No emtanto, desde principio só tivemos nesta momentosa questão 
a preoccupação de imitar a ,Republica Argentina . Mas a verdade é que o 
nosso paiz. está em condiçõe~ inteiramente diversas das dessa Republica, 
em materia financeira. 

Quem quer que se · dê qo trabalho de estudar os nossos orçamentos , 
maxime o da receita, verificará uma originalidade . 

1 ·O orador :Qão conhece paiz algum no mundo · em que se cobre um 
imposto em ouro , para fazer face ás despezas nessa especie . e depois se 
converta esse imposto em papel para fazer face ' ae deficit em papel. 

Não sabe tambem si nenhum paiz ainda conseguiu realizar uma 
refórma monetaria sem quie antes mandasse ·proceder a um rigoroso 
inquerito para co,nhecer as ~mas verdadeiras condições. 

Aqui mesmo varias outras reformas, não só as de natureza monet aria, 
como as que dizem respeito ás tarifas das Alfandegas, foram sempre 
precedidas .de inquerito, notadamente as de 1859 .quando se deu a crise 
financeira, a de; 1864, quando se tratou da crise bancaria e as de 1883, 
quando se fez uma reforma radical nas tarifas. 

Salienta que nas reform:i+s monetarias a iniciativa deve partir do Poder 
Executivo, porq~e este po~er é o mais competente para conhecer das 
condições do paiz. 

Na Republica Argenti~rn, em 1899, por occasião . da creação da 

1 
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ultima Ca1xa de Conversão, o projecto foi precedido de uma mensagem 
do presidente Julio Roca', achandp o momento ópportuno para seme-
lhante Feforma e dando conta de diversas medidas que tenha posto em 
pratica como preparo para a mesma re~orma. 

Entre nós quer se votar a Caixa de Conversão sem se ouvir ao menos·' 
o Poder Executiv0. , 

A politica do Brazil tem sido, até hoje, de convergencia pará um 
fito unico - a valorização da moeda. Nos ultimos annos, entre as m!:)didas 
suggeridas, recorda-se do plano organizado pelo Sr. Manoel Victorino, 
plano que se transformou na lei n. 427.; de 9 de dezembro de 1896 e que 
fracassou devido a não ter se podido fazer o arrendamento da Estrada. 
de Ferro Central do Brazil, arrendamento qirn era uma das suas .Dases. 

Esforços taml:Jem dignos de nota em prol da valorização da moeda 
foram praticados no governo -do Dr. Campos Salles, sendo para esse fim 
augmentados os tri1mtos já existentes e creados novos tributos. · 

No emtanto ,' de um momento, para outro, que surge? Um projecto 
·que impede a valorização estabelecendo uma taxa fixa com o fim de se 
proteger a lavoura, de valorizar o café. 

Acha que as ' pr~vídencias tomadas .pelo ' Governo durante o quat~ien
nio do Dr. Campos Salles levantaram o credito do paiz, preparando o 
a.dvento de uma ,éra mais folgada. ' ' ' · 

Não é dos que cambatem a política de melhoramentos materiaes, , 
porque', si alguns desses melhoramentos seriam perfeitamente, adiaveis 
e não trarão renda alguma directa, outros, como ,o melhoramento do 
porto, dão para, em breve prazo, compensar todos os sacrificios; mas 
reconhece que a tendencia é para novos gastos, para defici'ls orçaínentarios, 
que influirão deploravelmente no apparelho da Caixa de Conversã'o. 

Diz o illustre relator do projecto-que a Caixa de Conversá~ impedirá 
a alta cambial e que a baixa encontrar4 resistencia no fundo de res-
gate. , 

Não confia no fli.ndo de resgate, mesmo porque o ' que se tem fei:to . 
entre nós não é resgatar. Resgatar é pagar, não é queimar papel-moeda . 
á custa de novos recm:sos pedidos ao contribµinte. , 

Em estudo que fez,'verificou que a retirada ou as pequenas er,nissões 
de papel-moeda, na · Russia, não concorreram para a· valorização do 
mssmo papel. Em nosso paiz, tem-se dado a mesma cousa. Acha que 
esta valorização tem por base a ·balanÇa internacional, dando-se sempre 
a alta quando ha excesso de credito sobre o debito. 

O proprio autor do projecto de Caixa de Conversão, ,em parecer 
que deu sobre a reforma do Banco da Republica, manifestou a opini&o 
de que o resgate não importa em um meio decisivo, para valorização 
do papel-moeda. , ' 

Desde 1897 qµe sustenta a doutrina de que as pequenas retir~das ' 
ou pequenas emissões não influem na valotização, ' não tendo ainda 
encontrado motivos para ' mudar de opinião. , ' 

Mas, como já disse, o que tem 'sido feito , entre nós não é resgatar. 
1 ' 

" , 

1 ' 

'I 
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Resgata.r é paga•r, é indemnizar. C0ntra1 essas retfrrada1& .de ha ... :rnuiit©; qlil'e· 
clamam os homems· que teem tido respoDJSabil1ida:des no go;ve:rmo do· IJ>ai.3._ 

Jo·ão .Alf:rted.o aombatia as retiradas paireiaes.,do pa.pe1, porque« Gons-
trangiam o commercio e as indl!lstrias » .. lilíahwrahy opi@a:v.a pel© resgate 
c.om <?S rnolde.s orçamentaFios .. Di1as ·dre · CarvaUio, em 1864, insisilra .. pelo 
resgate a que estava procedendo o Banco do Brazil, de 2· .. @00:QJ.lO$,armu-
aes1. de notas do, Tfo;isouro pQr rn>tas que e1le emittia. e c0n;versiveis, 
por ouro. Francisco Jaelisario entend·i1a. q!l!l:e era ·necessarfodia•z.er a red'1.1J:cção 
de papel:.. moeda, retínando annua.hnente a. quantia de· 5. OOO:Q©O$,, @e 
acc({>rdo com a lei orçamentaria de 1'886, até qu1e o caimbi© attingisse· a 27·; 
mais ta•ude, . um adllill:O. depo.is, confessava ql:le uma retirada apen:as .de 
5 .. 000:000$ determinára a fali'a de di!íl.heir@ e derru causa· a gr.a:acl.e pertur-
bação monelarita. J0ãG Alfredo re.conheceu que não se p0dtiai rebna1:r;· papel 
sem substituir por moeda meta.Bica Ol:l papel c0nvertiveL Gaspair da 
Silveira Martins emittiu em 18178 por falta de dinheiro•. MuJJ.tiruho suspe:a<!leu 
a q:ueima e 01 Sr. Augusto; Ramos, um dos valentes defensores. dt@ pr.oj,ecto 
em debate, é de Gpiníão que a retirada de papel-moeda '' aggraiva immenso1 
a situação daquelles que querem tra.balha:r >>1. 

Não conJla, tambem,, li10 fulild@ die· :resgaite; por(ffme, em seis ai:anos 
e tres mezes, de q,l:lla·rnfo data a sua creação, a peruas aee11rnw1ou, 117 .176:000$ · 
Ou, melhor, não accumulou, porque delle tem sido retimadas diversas 
quantias em dri1ve:usas ep0cas 

1
e Ii>ªr.a finti diivers.os. N@, resgate foram 

app1foadas apenas 7-.000:000$Gl00. 
Assi.m, como c©n•fiar em UNf fUJID.do, que, annualmente.·, s0:t'fre diesfalq.ues 

d.e g.randes quantias? 
C@tejando a Caii1xa. d·e Conversã0 que o projeoto. o.rg;ani.za e. ai que foi 

deer.etada n:a Republiea Argentina, lilOta pr0flllllild:a-s d1i1ffierenças,. A caixa 
de. lá. fixo,u O typ01 ém OlirO dre 'todo O meio• cireulante e a daqui aipenas 
fixa um typo de taxa somente para ©S titulos que a caixa emitti'R. 

O projecto de lá tratou de organisar um fundo de garantia for-
mado [!l.Or diverS©S (;:QUtÍngente\'l e O de cá Hã0 c@gíta< de fuiilldO a1gu.m de 
garantia. Trataram tambem ois legi'sl'adores a•rgentinos~ na intem~ão d.e 
tal projecto, de medidas .. wara intelivenção :r:ro mercado, . d0• q1ue tambem 
não t uatamos. ' 

Além disso·, é completamente differente a n@ssa situaçã0, da. da Repu~ 
blica Avgentina quando votou. a G::ai:xa. .de Gcmvevsã0. Havia alilii, ,;mtão, 
52 bancos, eujos ca1pitaes montaram a uma s0mma enorme·, e m.ós ·esta-
mos, quasi que completament e, desprovitd0s de. estabeleeiment os . de 
credita. 

Apezar de tudo isto, poré~n,. a caixa: tem s.ofTri .. td!©1 acerbas ·e j1ustas 
criticas de competentes' e o, seiu en.caixe, em 1pouc0, tempo1 ba~1xou . de 
,106 para 90 e tantos milhõ es. 

' D.fa o p:i;ojeato : '' E' insti.tiúda ·uma Caiixa. Gl:'e C0nvers-ão especial-
mente· destinadç,1 a receber m@e\das de owi@1 de· e:üiirso legal. e as que' cons-
tam do art. 5. 0 desta lei, entregímdo em tnoea bílihet.est.ao . p.©rtador1 repre-
sentati;vos d@ ·v;alor igual. ao qas moedas de ©ur0. recebidas e. fiocado 
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·este va'1or: em 15 di:aheiros,.esterlinos -por mil réis" » Si se reahzar, o em"l 
prestimo q1:1e, os Estados. teiJíl!<Úonam le;v-arita:r, é\p.o.ssivel que a ·Oaix:a de 
·Conversão funccione; si, porém, esse emprestimo fracassar, · COiiliH!> .otud.o 
faz crer; ignora; como entrará, o:;ouro para· _a caixa:. · _ 

Porque o proj·ecto fixa. a .taxa: de ·l5? QiIDal1.0 ·1criterio . qtue.- a©.@1p.tou 
par·a .esta fixação? Representa esta · taxa a sitUJa,§.ã<i>_ eeo:a@mica11 do.,,pai.z? 
A'S:divergencias em.tomo deste p.@•li1to,são·as maiiores possiJYeis. O_.i1hustre 
Deputado Sr. Alcin©.o Guanalil'ara>; O]í>i:nou .,pela taxa de·- 12; o eminente 
.Sn Vieira Souto pela de 16; o. talerutoso Sr: .Barbosa .Lima m0sttou. ·ser 
a mínima das medidas .. d@ cambiio de .. 18: 1 /2, e é ,estudioso· Sr. Serzfü-
·dello Gorrêa maniifesto'l!l-Se· pela de 24; em seu v0.to "em ,sep.a•ra:d.o. 

Mesmo •realizá©.o o emJil,restirno,. pensará ·o nob.ue relat0ir.zque o. om:;o · 
freará· no paiz? ·A prop0sito cita ,Terry, mostrando qiue; ·- si • o,, lastroJ da 
·caixador feito,, po•F· emprestim0•,· o ouro- fugirá •imrnediatam.enbel . .p:ara·ip 
-estrangeiro em pagamento da • nossa diwda ·internacional. A .taxa.1 cam,. 
.bíal 01:1 .é superior :á marcada no .projecto ; ou1. é de 15:, ou .é ·infe.r·ÍO•r. Si 
ella for superiór, a caixa podérá funcciG>nar; si .. a . ta•xa foF1 justamente 
a d·e · 15, ningl!lem se . a1pi:wveita1rá' da caixa1 para depositaJ.r:< ouro.,. sem 
juros, sem : garantiast e aindia" sl!lj ei>to ·a flt'talma§ões1 si- : a taxa dor.dnfe~ 
rior a 15, não convem procurar a caixa, porque seria receber menos do 
que a libra esterlina. '· / 

O projeeto ,-dá logar a •umai .questão, ql!le· é a,. de saber ql!lal a verda-
deira in~erpretação da expressão - curso· legal. O Sr. Vreiwa Souto dis .. 
ti:r;rgue entre cu-r.so legal ·e cur.so 1forçado-,. exempl<ificand@ que os bilhetes 
.dos antigos ·bancos emissG>res tinham curso legal , e nã@ forçado; mas1, 

para o orador, a questão foi coltlocada nos seus verdadeiros termos p.elo 
.Sr. Barl!iosa Lima, quando citou a opinião de1·Gidi-, e ·o curso legal de que 
trata o ·projecto é o curso f@rçado, tanto assi.m que, n0 § i ;0 • do iairt. J -.0 1 
·diz o seguinte ,: << Os bilhetes assim• emit-tid.os .. terão curso .legal e serão 
resgatados"e pagos a quem os ap['esentav e· entrega.V para serem trocaàos 
por moeda de· ouro na. mesina .Çaixa de -Corwersão. 1> • 

O artigo 2.0 -diz : << os pagamentos decF.etad0s, contractados >Ou.J que 
por qualquer compro'misso hajam _de ser .effoctuados em · ouiro·, serão 
feitos; como actualmente; de conformidade com 'º padrão legal Jde vinte 
e sete dinheiros ·ester-l<Í'lilOS· por mil réis, podendo ser realizados em bilhetes 
da Caixa de Qonver,são· pelo va10r ·em ouro que repFesentam na fórma 
.desta lei. » Portanto, o bilhete emittido pela Caixa de Conversão é rece-
bido em ·t@das as · repart+çiiíes publicas · pelo seu val0r. nominal, isto é a 
l ibra esterlina por 16$000. 

Sa1fon•ta que, si os bilhetes ·da caixa •devem•ser acceitos nas repar-
t ições pti•b1icas pelo seu valor nórnina1, terem.0s um desfalc;rue sensi•vel• 
.no orçamento, ao mesmo tempo que se estabelecerá um conflicto ·com 
·O Banco da Republica, pois o art. 46 dos seus estatutos reservou~lhe 0t 
privilegio eocdl!lsivo da , emissão : - . cheql!lles-@uro - para pagamento 
-de dir-eitos nas alfandegas. Si- essas notas .são, recebidas pelo seu vaJor 
nominal, ouro, ninguem irá procurar no banco bilhetes ·para esse, paga ... 
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mento; será melhor levar essas notas conversíveis ás alfandegas, porque, 
então, ficará praticamente annullado o monopolio que demos ao Banco 
da Republica. 

O art. 3.º menciona : cc Cessarão as emissões da Caixa de Conversão 
quando os bilhetes emittidos á taxa fixada nesta lei attingirem ao valor 
de 320.000:000$, correspondente ao deposito max\mo de vinte milhões 
esterlinos, podendo, então, por lei especial, ser elevada a taxa de que 
trata o art. 1.0 » Si o emprestimo levantado pelos tres Estados for reco-
lhido á caixa para lhe servir de lastro; si Estados, como o da Bahia e 
Minas, levantarem um emprestimo de cinco milhões esterlinos e o depo-
sitarem na C:;iixa de Conversão, a emissão terá attingido á uma somma 
fabulosa. Então essa emissão da Caixa representará acaso a legitima 
situação economica do paiz? Attingido este maximo, o projecto declara 
que immediatamente suspenderá as emissões e tratará de conseguir 
a elevação da taxa. O Sr. Barbosa Lima mostrou como podem existir 
em circulação bilhetes da Caixa de Conversão dé valores differentes, 
uns emittidos a 15, outros a 16, 17, 18, 19, coforme o Congresso fixar, 
e assim existirão em circulação bilhetes inconversiveis do Estado e 
bilhetes conversíveis com valor correspondente a 15$, 16$ e 17$000. 

Eis o art. 40 : 
cc Attingido o limite estabelecido no artigo antecedente e alterada 

a taxa na fórma desta lei, sbrão chamados a troco, e:m prazo nunca 
menor de seis mezes, os bilhetes emittidos. Esgotado esse prazo, conti-
nuará o troco com o desconto até vinte por cento-do valor dos bilhetes, 
durante cinco anpos, contados da data inicial do troco. Depois d<?S cinco 
annos, dar-se-:-ha a prescripçãq, revertendo o fundo prescripto em favor 
do fundo de garantia instituidp p.ela lei n. 581, de 20 de junho de 1899. » 

Quem conhece o nosso paiz e sabe a difficuldade das communicações 
dos diversos pontos com o centro, · verificará a impossibilidade de pro-
ceder-se ao troco desses bilhe~es em prazo tão curto. O projecto esta-
belece que, esgotado esse pra;w, continuará o troco com desconto até 
20 %, durante cinco annos. 

A caixa que deve funccio:p.ar nesta Capital terá filiaes nos .diversos 
.Estados? Como o possuidor fie um bilhete commercial, se.m ser em 
Goyaz ou Matto Grosso, mas em Manáos ou Belém, poderá 1mmediata-
mente convertei-o? 

Onde elle irá receber no momento que quizer a libra correspondente 
ao valor' de 16$ que elle possµe? 

E' attribuição privativa do Congresso crear Jogares, marcar ven-
cimentos e conferir attribuiçõe;; dos diversos funccionarios. Entretanto, 
o projecto delega ao Poder fücecutivo, no art. 7.º, semelhante attri-
buição. 

Depois de outras con$idevações, termina dizendo acreditar que a 
Caixa de Conversão não chegará a funccionar; que essa tentativa será 
·frustrada em beneficio do paiz. 
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SI, porém, ella vier a funccionar e prestar os serviços que lhe au-
gura o illustre relator, terá, então, ensejo de apresentar a S. Ex. sin- , 
ceras felicitações. Mas espera que ella não funcci9ne, evitando-se os 
ellieitos desastrosos que já se annunciam relativamente á Caixa de Con- ! 
versão da Republica Argentina. (Muito bem; .muito bem. O orador é viva-', 
mente cumprimentado por ' lodos os collegas presentes.) · . 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta c,onjunctamente em discussão 
a seguinte emenda · 

Ao art.d.o, § I.o: - supprimam-se as pala,-
Emenda. vras : - terão curso legal e ... 

Supprill).a-se o § 4.o 
Sala das sessões,

1
31 de agosto de 1906. ~Barbosa Lima. 

SESSÃO DE I.o DE SETEMBRO , 

1 

O Sr. David Campista. - Sr. Presidente, tenho motivos para 
orgulhar-me, como membro da Gamara, pela correcção ,e superioridade 
com que ella vae ornando este debate e elevando-@ a toda a altura que 

1 ' ' comporta seu delicado assumpto. . 
, E' lamentavel tão sqmente que um conjuncto de circumstancias, 
de todo alheias á do merito pessoal, houvesse confiado á minha fraqueza 
o papel de relator (não apoiados geraes), como si fosse necessar.io esse 
reverso obscuro á brilhante competencia dos honrados coUegas que 'tive 
a fortuna de ouvir. 

Espero que elle se fará perdoar pela propria humildade de quem 
o exerce neste instante e pela sincera lealdade que o inspira e que é o , 
unico valor que tem .. 

De resto vou esforçar-me por ser tão breve .e tão claro quanto con-
vem á natureza do assumpto e á generosa complacendia dos nobres 
Deputados que tanto me honram com a sua attenção. 

O que o projecto representa é, senhores, uma tentativa leal, um 
esforço .de boa fé tendente a conseguirmos, sem profundo abalo, uma 
situação monetaria menos sujeita a bruscas ' alterações que tiram ao ' 
trabalho a tranquilla segurança que 1 .o fecunda e encoraja. , 

E', antes de tudo, uma medida de política experimental, prepara-
toria talvez de transformações definitivas e mai~ profundas, que pre- , 
cisam dos ensinamentos da experiencia que esta lei vae provocar e qe 
um ambiente economico longamente preparado para recebei-as com 
proveito: " 

Ao modelar o novo organismo, affeiçeando-o quanto possível ás 
exigencías actuaes da n6ssa vida financeira, não ignorava a maioria 

• 1 

'1 
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da Commissão de Finanças: a instincti:v.a desconfiança, o vago temor, 
que a propria novidade do apparelho projectado hav:ia, d.e desperta• 
nos espiritos . prudentes sempre de prefprencia inclinados· á ·- cionservação 
dos regímen& . existentes. 

Em assumptos · monetar.ios., já de si tão melindrosos, são naturaes 
as apprehensões que causa·m quaesquen· refor.mas :. ' 

Dir..se-hia que as. en:volv.e a todas uma . atmosphera, de imprevisto, 
alguma cousa de indeterminado e de impalpavel em. que. se1occultam 
ignotos per.ígos,: ameaças de males irremediaveis, cuja possibilidade deve 
pesar mais no espírito. de quem as .. decreta do que a melhor esperança 
dos benefjcios a alcançar. 1 

Ha ainda• considerações de op.poritunidade., :(ilhas do, ambiente social 
. da occasião em que se tem de agir e das correntes de opinião que impres-
sionam e dominam no momento. 

A taes sentimentos não ficou extranha a Commissão de Finanças. 
Vê-se bem que, do mecanismo do instituto que creou, procurou 

cautelosamente afastar tudo aquillo que a màis cuidadosa ·previsão 
poderia indicar como .. tranpformação radical e temer.:ari.a da ordem finan-
ceira existente. 

Por isso acharam-na alguns uma timida e incerta reforma; outros, 
uma inutilidade palpavel· a licerçada: em uma pseudo Caixa ·de Conversão, 
a. que o futuro reservaria 

1 
uma virgindade mais1 candida e mais dur;a-

doura do que a das propri~ts vestaes de· Roma .. 
O eminente Deputado pelo Districto Federal1 o Sr. Barbosa bima· 

lembrou o que· ª ' respeito dissera um. elegante, eseniptor, qu.e tJão finas 
notas de .arte espalhou sol:ire a sev.eridade· burgueza de um boletim de 
associação desta• pra.ça .. Quer daqui a 10 annos eu teria o goso de•approxi-
mar-me da innocente creatuna que aqui. está (referindo-se ao projeclo) 
e pousando as mãos sobre os cabellos della, exclamaria com sentimento 
indefini;vel : - ainda virge~n ... ? 

. Valha ao menos. a prqphecia por um reconhecimento expresso de 
que essa flor· de innocencia, mais duradoura, aliás, que as rosas do· poeta, 
não empestará• o ambiente e ha de lentamente· fenecer· na haste, guar-
dando a mesma puneza que lbe deu. a. vida<. 

O nobre e illustre D~putado1 por Maitto Grosso o Sr,. Senzedello 
€orrêa, disse que cuidav.a o pnojecto de um ap,parelho1, do qual se havia 
eliminado. a irrdispensavel vir.ilidaQ.ie , 

E' a mesma idéa de i~1.f.ecundidade, quer • se . trate da· virgem inno-
cente, quer ... do.buko. (Riso .) 

Ouibros .nepetinam,. COllJ/ uma• abundancia· <i{U.e deve· ser uma home-
- nagem ao nosso. gosto pelo ~1 · bons mais, q11e se• trata de uma fixação que 

não fixa••e,de · uma. conversão que não converte. 
Felizmente não· creio, Sr. Presidente, que a .litteratura economica 

tenha grande cousa a lucrar si a quizerem argamassar tão somente com 
a. graça. maliciosa· d.os melh(rnes trocadilhos .. 

Nem faltaram as cond~mnações em absoluto, as rejeições in li.mine, 
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eomo.se houvesse-mos imagínado, a.Igllma. cousa lamentavelmente absurda 
paFa perturba!' per.igosamente a vida eccmomica da nação. · 

Não acr:edito',, senhores~ que a , reforma. consubstanciada no, pro-
jecto seja de molde a despertar os receios a. que alludi, n_em os sorrisos 
de amaveI scepticismo. endereçados ás vantagens. promettidas. 

Não se va.e fazer cousa: alguma compar.avel ás modificações sub- . 
stanciaes que· algumas nações introduziram na .suat circulação monetaria1 
.e que, em alguns casos, como, por.. exemplo, no do Chile e no da. Italia, 
não produzinam os resultados espenados. 

Faz-se menos , quanto.á extensãa da neforma, do que fee; a Argentina, 
aliás com exito feliz. 

Mas faz-se tlan,to quanto à· prudencia ·e ·as circumstancias< permit-
tern para. dota ri º' paiz, da, primeina. das, COJJ.di.ções essenoiaes do . .seu pno-
gresso - a estabilidade da sua med.id'a .de va-lones. . . 1 

Uma obra como esta, cuja relevancia foi tantas vezes salienbacla1 
na discussão.,. precisa da, cooper-a.ção esforçada ,de t0dos, da critica desa-
paixonada, dos conselhos e das correcções dos mais competentes dos> 
membros desta .casa•.· 

Suggesbões< da>. politica· subalterna . de occasi~o, inter.esses ou riva-· 
lidades d.e facções 1.nãol deverru sel'v.iu· de cl'iter.ic;i 1quando se ·.trata de um• 
problema· desta ,naUm·eza. 

Ouv.i die;er--se que · foi um. mal transformar-se • este . pr.oblema1 emi 
urna questão de p.or.itica. 0u de partido. 

Em uma questão de· ordem polític-a) compnehendo bem. A .politica 
no• seur nobre sentido., . a larga· -poli.tica1,, que agita' hoje• a vida inter.na e 
~terna das· nações é principalmente· ª' politicai economica. 

E' essa. a foição dG· mundo contemporaneo·. E a ella se ajustam, 
.em boa parte, ·as proprias doutrinas scientificas que fazem d'o pheno-· 
menoveconomico•@•phenomenQ base\ o phen@m'eno. sociaJ..,.por excellencia, 
-de que todos- os outros·, como 0s. pgliti.co~ -, religiosos, litterarios1. e artis . 
ticos, não são mais do que transformações-. E' umLmonismo pedeito, d-as' 
fovças sociaes-. 

Broa questã-o -de pa·rtidos patece que nãG" póde ser, -porqlie· ouça• 
.sempre as mais sentidas lamentaç(fos sobi'e a ausencia d·e· partidos qme 1 

<lividam permanentemente a nação. 
Não s0u. dos .que julgam indispensa;veis á no:c:malidade dá nossa 

vicla ' polítfo:a-. essas:'arreg.imentações tradíaionaes que se devem J.1evezar· 
no poder, subindo ,ou desc~Hdo Gomo as conehas d1e ull}a balança qué,oscilla., 

Penso· como· Ostrogosk.i - em um, trabal'ho . que é um montlrnento1 j 
-O'e estudo· experimental: - que, p@r ·isso que- são sempne numerosos 
e diversos os problemas que preoccupam a @pinião, os homens se devem· 
.aggrupaF segundo os prohl'emas e não adaptar: os- pr:oblemas: a aggrupa- 1 
mentos fixos de homens. · 

A· ev0lução n:0s hat. de conduziJ.1 a• um. 0utro methodo d.e acção J?Oli~ 1 
tica - á liga temporaria., segundo• as: questões, em vez dos. partidos 
permanentes. 
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Si se quer dizer com a palavra partido que um certo numero de 
homens publicos se aggrupam hoje em torno da reforma monetaria pro-
jectada, corriprehendo que assim deva ser e que isso seja util. 

Haverá um grupo opposto - com a differença que esse, em sua 
maioria, nada quer, nada substitue ao que pretende demolir. Sabe-se 
bem que a arte é mais difficíl do que a critica. Os embaraços, porém, não 
são tamanhos que nos possam desviar da tarefa que encetámos. 

Sr. Presidente, muito util seria, certamente, um estudo preciso do 
nosso ambiente economico neste momento em que vamos decr~tar uma 
reforma monetaria . Não farei por agora sinão as mais rapidas referencias 
a esse ponto. , 

Somos uma nação longamente habituada ao regímen do curso for-
çado e permanecemos, talvez, naquella phase da evolução monetaria, 
caracterizada pelo domínio do que Loríni chamou de numerario sym-
bolo _- numerarío segno. 

Mauá, em seus escríptos sobre o papel-moeda, em 18781 assim se 
exprimia: 

• << Foí determinado pelas círcumstancias imperiosas a que nos refe-
rimos, á existencia de um meio circulante de papel inconversível desde 
o berço de nossa civilização social, como unlco motor das transacções enlre 
nós; cumpre não perder de vista essa posição singular do agente geral 
da transmissão de valores que a força das circumstancías nos impoz. 11 

A nossa nacíonalidad1e formou-se e desenvolveu-se nesse regímen; 
habituámo-nos á circulaç~o que temos e perdemos quasi a memoria 
da moeda metallica, que \\ para nós como uma rara joia, um mimo de 
que fazemos brindes nas f~!stas familiares. · 

O ponto de referencia que' temos, para avaliar do progresso do paiz 
e da habilidade dos gover:qos, é o cambio. 

Os governos teem, por isso, a preoccupação do bom cambio, o que 
quer dizer - do cambio alto, seja como for, o que nem sempre é um 
bem, principalmente quando é ephemero. 

! Um g~verno que, dura~te quatro a~nos, co~seguisse m~nter ª .mesma 
1 taxa cambial, embora relativamente :baixa, sena, a meu ver, mais bene-

\ 
merito do que aquelle que, encontrando um cambio de 10, o elevasse no 
mesmo período a 25. , 

Já no parecer que tive a honra de apresentará Commissão de Finanças 
dizia eu que nem a alta, nem a baixa podem constituir um bem absoluto 
para o Estado ou para a lavoura. Màs o que é, em absoluto, um mal é a 
oscillação permanente de valores, é esse mecanismo subtil e irrefreiavel 
do cambio entre nós, cujos movimentos desordenados entorpecem o 
trabalho e põem em risco u producção . 

O bem é, pois, a estabiljdade ; e o projecto tem o intuito de conseguil-a, 
quanto possível, nos limites que traçou. 

Negam-lhe a efficacia e consideram-no uma phantasia economica que 
as exigencias do momento político inspiraram. . 

Vou examinar, uma Plºr uma, as ohjecções que< foram oppostas e 
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assignalo, desde já, que não encontraria melhor processo para respon.der 
aos oradores adversos, do que contrapôl-os uns aos outros, taes .as c@ntra~ 
dicções que revelaram em. pontos essenciaes. 

Uns entendem, por exemplo, que o projecto não impedirá a alt:;i. ' 
cambial além da taxa fixada ,e por isso, é inutil; outros - ·que o unico 
effeito da reforma é justamente .impedir a elevação do cambio, o que é 
um mal. ,' 

Uns entendem que é, necessaría a quebra ·do padrão ·monetario, 1 
para ·que o proj ecto produza effeito; outros ~ que O· curso legal ,' dado 
aos bilhetes da caixa, importa em uma verdadeira qu.ebra do padrão, 

Bensam uns que jámais ouro algum affiuirá á caixa; declaram outros 
que as emissões baseadas nesse ouro produzirão inflacção ~a circulação. 

E' admiravel que, por tão ·oppostos caminhos, se 1tenha podido 
chegar a um fim cqmmum, que é a rejeição do proje'cto. 

Na Commissão de Finanças houve tres votos divergentes, cujos 
fundamentos a Camara conhece pelo qu~ está impresso e pela sustenta-
ção que delles fizeram na tribuna os seus signatarios. . , 

Esses votos synthetízam realmente quasi todas as objecções, que / 1 

pude ouvir contra: o projecto. Vou delles occupar-me em primeiro logar, . 
pela ôrdem em que foram apresentados, respondendo assim, implicit~-
mente, aos oradores que das mesmas .ídéas se valeram nas suas imptJ.-
gnações. • 

A primeira div,ergencia fói a do illustre Deput::1do por .Matt
1
0 GrGsso 

Sr. Serzedello Corl:êa. · · " · 
S. Ex. começou por affü;mar o caracter de simples mercadoria qµe 

ao ouro pertence, nos paizes de papel-moeda como o nosso. 
Para valorizar o papel é mister reduzir-lhe a mass:;i. circulante e 

augmentar o fundo de garantia que lhe serve de lastro. · 
Como disso especialme!).te nãb cogita o .projecto, entende S. Ex. qu~ 

a Caixa ide Conversão terá .por fim fixar simplesmente o valor do ouro -
fixação impossível porqu.e o valor das mercadorias escapa . á,.influ(:lncia 
de decretos legislativos. Assim, conlue S. Ex. : ' , , 

<< Si o curso natural das cousas exigir um .cambio inferior ao da , 
conversão, estabelecido .na caixa, o ouro se escoará . e a caixa não terá 
funcçã~, o que quer dizer que a caixa não poderá obstar a •ascenÇão do 
valor do ouro; si este curso comportar, porém, uma taxa: superior, natu; 
ralmente dar-se-ha o seguinte : ·1 

· · • • 

O cambio eleva'r.-se-ha acima de 15 ou da taxa escolhidq para con-
. versão e o .ouro não procurará a caixa, porque nisso não encontrará 
vantagem, ou, si já lá houver algum ouro, esse procurará escoar-se, porque 
a nota emittida, embora com um valor nomipal superior ao valor da 
libra que representa, não póde ter e não terá valor acquisitivo superior 
ao valor acq'uisitivo que tem a mesma. libra. » 

· Gomo remedio para dar realidade á cai~a, entende S. Ex. que é 
indispensavel a quebra do padrão monetario,, . mesmo provisoriamente. 
· Ora, em primeiro logar, o projecto não tem nem podia ter o e~~opo 
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de fixar o valor da mercadoria·ouro; A taxa a que. swrefere .o art. I. 0 ·repre-
senta tão sómente a irelação estabelecida entre o ouro-,moeda ·em :deposito 
e o papel conversivel que o Fepresenta no mercado. 

A mercadoria •ouro pó de ter o valor que as circumstancias lhe derem; 
'mas as moedas :de· ouro só serão Tecebidas na caixa ao cambio de ,}5.di-
nheiros e a esse cambio .restituídas em troc;:a do ·pápel emittido. 

De que se trata, afinal? De uma emissão fiduciaria; ora, todas as 
emissões obedecem a um •determinado typo de valor expressivo da ·relação 
entre a unidade circulante que ·se ernitte e a moeda imetallica que •lhe 
s'erve de •base ou contra •valor. 

cc E' uma particulan ade economica (da organiza_ção monetaria, na 
·phras·e de SchmoUer, a escolha do :;valor :monetatio. ou a cfixação rd'e relação 
entre a 'moeda metallica e o ··pa:pel-moeda ou ·bilhete de .ba:rrco. E' uma 
questão de pura legislação monetaria. » ;E o que •es·tá a Gamara a fazer? 
Uma lei monetaría. 

Be resto, a 'quebra definitiiva ou proV.j.sor.ia do padrão :monetario, 
que o nobre Deputado propõe, que seria sinão uma nova fixração do valor 
do ouro? 

O ·que cumpre 'indagar não é a possibilidade theorica da fixação 
·de ·crua:esquer valores, mas si a relação es·c;:olhida @fferece ·no meio econo-
·mico em que vae viver condições de ·permanencia e ide vantagens relativas. 

Essa é a questão pratica que S. Ex. aborda em seguida, entendendo 
. que a estabilidade dese1jada •não 'será conseguida, podendo dar-,se a alta 

ou a baixa, como no p\·esente. 
'Arites·.-ae tudo convem lembrar que ·a llluncÇã:@ •da Caixa não é .impos-

sibilitar de modo absoluto 1e permanente o' movimento progressivo do 
cambio no cam:inho da 1paridade legal. 

Ella, porém, · nOrirJ.aliza ·esse mov.imento to.mando-o :fiel ·reflector 
da realidade ida situaçãp · economica e •o reconduz ao que deve .. ser como 
expressão lia ·correspOn'.dencia entve a .ápreciaçã@ do meio ?cfrculante e 
o 'desen'volvím·ento da ·11ique·za. 

Si as taxas cambiil-es 'devessem ·sempre e. exclusivamente exprimir 
o ·progresso ·economíco do paiz e·seu credito, não poderiam ellas caminhar 
·aos sa:lt0s'nemapresentar as violentas oscillaçõesient:rre extremos·afastados, 
cujos exemplos enchem fl. nossa 1histovia fin:mceir'a - 1porque o progresso 
-economico de uffi'. paiz •;rião se altera 33 •vezes ··por dia ~ por exemplo. 

São essas alteraçõe'l bruscas que a Gaforn impedirá, como appa:relho 
-capaz de conter a alta cambial alem da taxa fixada .para a emissão con-
·versivel. 

·<!) ... limite· dessa ·taxa abranger:á o ·papel de curso iforçado, porque a 
G:aixa actua cmno comprador pevmanente .do ouro· ao pre-go estabelecido 
e pllgo eni· moeda legal elo ipaiz. 

Si o curso natural <las cousas exigir uma taxa superior a 15 .d. não 
creio que se dê o escoamento do ouro em deposito, como pensa o nobre 
Ji)eputatlo; •pelo contrario será esse um .motivoipara 'O oúro affiuir á Caürn. 

Supponh·a-se, para fli'gumentar, ·que o .c:am:bio '·eâ •de 'fóra, .(como já 
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se denominou o cambio em 1relação ao papel inconversivd) ,esteja a 18 d. • 
Quer isto dizer que o portad0r da libra sterlina póde vendel-a ,no ·1mercado, 1 
em 1papel do paiz, a 13·$333; ·mas o cambio, lá de denlT10, ou da Caixa, 1 
é·de1 16 d. o·que quer dizer que-0 1portador,da libra póde vendel-a á CaiKa 
por 16$ em moeda de .curso ' legal •no .paizAJra, não ·se,,póde suppôr que- '. 
alguem prefiraf vender a 13$ libras ou mercadorias que póde vender J 
a 16$000. . . · 

Haverá, ·então, raz.ões para ser ,preferido o .papel -de •curso .. foi:çad0, 
embora produzindo valor menor? Ninguem as •Vê e nem se as •póde ima~ 
ginar... I · 

O SR. SERZEDELLO ·.CoRR'.ÊA. ~ .JDá um áiYarte. 

o SR. DAVID CAMPISTA. - Não ha, nem póde haver rázão a)guma 
que ·determine essa preferencia lesiva dos interesses do vendedor do ouro, 
porque o papel emittido pela ·caixa de' Conversão tem curso legal rio páiz. 

A 'Irioeaa de ·curso 1legal, ensinam ' OS -economistas, é áquella que o 
e-redor não 1póde recusar em ·pagamento. 

Confesso, senhores, que tive ·a maior das surprezas ao ver que 1se 
punha em d avida essa . noção que se me .afigurava ··um ponto.<tranquillo 
em,,materia., de leg~sla.,ção e de pratica ·monetari'as. 

Abram-se os .diccionarios, Gs . comp·endios de economia política ·e 
nenhuma df•vergencía será en'Contrada a respeito. ' 

Distinguem-se sempre o curso legal illimitado e o curso legal limitado. 
A moeda que.gosa .do primeiro, não.pode ser recusada .pele credor, qualquer 
que seja ·a somma do. pagamento,; a moeda ,que ,possue .o S(j)gundo ,. póde 
ser .recusada além de c'erta importancia. 

Si , por exemplo; eu tertho a pq.gar 10 milhões.de francos, posso entregar 
ao credor ·moedas .de ouro, que não .podem • ser recusadas; .mas, .. si eu 
pretender efiectuar o pagamento daquella sorrtma em .moedas de -\prnta 
de um ,franco, .,por exemplo, o, credor ,póde recusar·O·Pi!-_gamento integral 
assim 1c0Rsti•tuido. ,E' .. uma. questão ,de .direito. . 

O •nobre Deputado Sr . . Barbosa -.Lima. já perfeitamente frisou .este 
ponto, citand,o Gidde, Witte, . etc. 

O curso ·legal · comprehende ·O curso forçado, mas ,não é ,q. me·sma 
Gousa que este. Não ha curso forçado que· não . seja curso llilgal,; mas .ha 
curso legal que não é curso forçado. A conversibilidade do .bilhete . ~ o 
criter.lo em que se baseia a distin~ção . - , ··-

--~uando -duvidas pudesse_m surgir neste pard;.iGular, .nada mais facil 
do que definiFmos •no projecto O·que seja o curso .legal dado .. ás .notas da 
Gaixa de Conversão. 

Não o fiz porque considerei como uma redundancia tal .definição, e 
uma•lei ·que contém redundancias é.uma lei defeituosa. 

Assim .esclarecido este ,ponto, fica de pé ·a . affirmativa feita -no. sentido 
de>Uão ,ser verosímil a .preferencia pelo .. papel de .curso .for§ado em ;v,-alor 
menor do que .o do papel emitido .pela caíKa. 

Só no caso de pagamentos contractados em ouro é que os bilhetes 
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1 conversiveis poderiam variar si o valor do ouro variasse. E' caso expres-
samente previsto no projecto. 

Mas, na hypothese, o portador da libra quer trocal-a por moeda do 
paiz, porque della precisa para transacções internas feitas em papel, 
visto que para pagamentos ouro elle já possuía o ouro e não iria trocai-o 
por papel. 

Assim sendo - não se comprehende que prefira papel legal, valendo 13$ 
em vez de papel legal valendo 16$000. 

A Caixa, portanto, limitará a alta do cambio nas condições do 
projecto. 

E' conveniente limitar as rapidas oscillações para a alta? Diz-se 
que, si ha intuito de evitar especulações, dever-se-hia preferir sempre 
um freio contra a baixa, porque as oscillações para a baixa dão maior 
margem a lúcros e por isso deve o especulador ser naturalmente baixista. 

' ' 
Mas o que se deve ter em vista são as vantagens para· o trabalho, os 

beneficios para o productor; e nesse sentido eis o que diz o Sr. Vieira 
Souto: 

cc Frequentemente tenho · ouvido dizer que as variações repentinas 
e consideraveis do cambio são tão prejudiciaes na baixa como na alta. 
Por minha parle penso que em relação aos effeiios sobre a economia nacional 
e sobre a. prosperidade dp paiz, a alta accelerada é ainda mais perniciosa 
do que ·a rapida baixa, Rorque esla occasiona, de certo, uni encarecimento 
de muitas subsistencias, mas o prej~izo se reparte em pequenas quotas 
por lodo o povo, uma vez l{ue lodos são consumidores; ao passo que .a elevação 
repentina da laxa cambia( recae com ioda a força sobre um numero limitado 
de individuas, que applicam· seus capítaes, intelligencia e actividade 
ao commercío, industria e lavoura, esse alicerce tripod0 em que assenta 
toda a riqueza, toda a vitalidade da nação. 

Com a elevação rapiqa e consideravel das taxas soffre o coi:nmerciante, 
que inesperadamente v& o seu stock de mercadorias desvalorizado de 
20 ou 30 %, porcentagen1 quasi sempre superior ao lucro liquido que elle 
poderia aufedr e que nã(> auferirá,. em virtude da concurrencia de outros 
negociantes do mesmo genero, que, por calculo ou por sorte, tenham 
importado iguaes mercaµorias mais recentemente e por cambio muito 
mais favoravel. 

Com a elevação raf.ida e consideravel das taxas sofire prejuízos 
ainda maiores o industrial, porque então baixam acceleradamente os 
preços dos productos, elllquanto que os impostos, os alugueis; os salarios 
e muitas outras despezas de prodlicção conservam-se invariaveis, ou ós 
diminuem em proporção muito inferior. 

Com a elevação rapida e consideravel das taxas soffre, igualmente, 
pelos mesmos motivos, a +avoura, e seus soflJrimentos se aggravam quando 
a alta coincide com a época das colheitas e venda dos productos, succe-
dendo a uma baixà' que C\)incidíu com o período mais longo e mais dispen-
dioso da cultura. >> · 

' ' 
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Vê-se, portanto, que, si a funcção da caixa é conter a's altas subitas -
essa funcção basta para que ella se recomlr/-ende. 

O nobre Deputado, cujo vot9 analyso neste momento, parece que 
no fundo concorda com esse effeito do apparelho projectado, graças 1ás 
razões que dá em outra parte do seu voto - muito embora affirmando 
que só admítte a hypothese pl.!,ra .augmentar. -

E' assim ·que diz S. Ex.: 
« ·supponhamos, porém, para argumentar, que a Cai:rrn como está 

concebida; e pensa a maioria da Commissão, consegue evitar a alta além ' 
da taxa de ~5. Dar-se-ha naturalmente o seguinte, na l)ypothese de' que 
o curso natural das cousas tenda a firmar uma taxa súperíor. á de 15. / 
Gomo haverá nessa occasi'ão uma offerta de lettras superier ás necessidades ' 
da procura, e com'o será fixado pela Cai.xa cle Çonversão um valor em papel 
parà as, libras, superior ao que as necessidades da procura de cambiaes 
lhe daria, os portadores desses efFeitos preferirão ÍU}-portar o ou fo para 
trocal-o na caixa. Quer dizer, será fórl\ de duvida que uma certa quantidade ' 
de ouro procurará a caixa para o troco pelos bilhetes conversíveis, que irão 
poncorrer com o papel-moeda e exercer com ·elle ,a funcção de moeda:. 

A caixa operará, pois, como um mecanismo capaz de 1evitar a alta 
do cambio . )) , ' . 

Não insisto, porém, neste ponto porque1 S. Ex. declara-se convencido 
da inefficacia da caixa, para conter quaesquer oscirlações tanto para a 
alta como para à baixa:. 1 

Para evital-as., no sentido da alta, julga S. Ex. que é indispensavel. a 
quebra do pa.drão monetario, quebra definitiva ou não. ' 

Já vimos que assim é. ' 1 , 

Tive occasião de dizer no parecer - nesta parte citade pelo honrado 
Deputado Sr. Alcin'do Guanabara em seu brilhante . discurso ~ que .a 
quebra do padrão, quando hoje' decretada, não constituiria ' mais· do que 
uma simples promessa légal, cujo valor não seria difFereµte dos q~e 
anteriormente fi.zemos, como por exemplo, da que actualmente permp.nece 
sem probabilidades da proxima. execução. · , 

Mas accrescentei que, si fosse possível a conversão immediata em 
condições de vantagem e de durabilidade, a operagão poderia se~ aconse-
lhada independentemente dos embaraços theoricos decorrent.es da pro~ 
messa legal de 1846. 

Quer isto dizer que comprehendo a utilidade qa quebra do padrão 
desde que seja seguida da immediata conversão do meio circulante ao 
novo typo legal de valor e que essa convers'ão te:q.ha condições de perma• , 
nencia. . 1.' 

Foi o que fizeram as diversas nações tantas vezes citadas nesta 
discussão - exch.i.ída a Argentina. , 

Só assim se póde dizer com rigorosa verdade 1que se trata apenas 
de consolidar e legalizar uma ,situação que os factos crearam. 

Vê-se, pois, que não pertenço, de um modo absofoto, á grossa legião 
'! . ' 
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dos que condemnam .sem restnicçõ.es a quebra do padrão em virtude de 
considerações de ordem moral. 

Demais, sou filho de um p~iz qu·e tem reincidido nesta especie ·de 
immoraiidade com. uma. v0h1p.ia estranha e ,as n.ovas ,ger.ações, respei-
tosas do passado, sabem fazer justiça á honradez e .ao patriotismo :dos 
homens que em outros terripos, dirigiram a po.litica e as finar:i.ças da 
nação. 

Entendo, porém, que quebrar por lei o padrão, mantendo a m·esma 
circulação sem ao menos a .esperança de proximamente convertei-a, 
é deprecúar a fo.rtuna . pillblica em proveito de um méro platonismo eco-
nomi.co, cuja tradição ,entFe nós não é de molde a refor:ça'I' a confiança 
que .dev-e .inspi.ra-r uma pr..omessa legal. 

Institui.riamos pela terceira v,ez :rwvo padrão monetario e essas fre-
quentes alteraçe.es .sem realidade pratica, diminuiriam cada ve.z mais 
a esperança de .que houvessem<i>s feito desta vez alguma cousa de defi.-
n~~~ . , . 

Bem diziia o Sr. Terry, ex-ministro d.a Argentina, que, em materia 
el..e •c@nveFsão, 0S factes primam .sobre as leis; não são as leis que conr 
v-e!I'tem e sim os povos com as suas riquezas ·e suas economias. 

Diz.,se que a Caixa .de C<mv.ersão entre nós deveria ser um acces-
sorio da lei, fixando um novo valor á moeda. · 

A Caixa de .Conversão argent111a .assim era em virtude do art. 7.º , 
da 1-ei monetaria ;; ho~e, por\~,m, tornou-se o principal. , 

Os factos demonstraraiu, diz o Sr. Terry, que o secundario de hon-
tem se to,rn-0u o principal. Quer isso dizer que o mecanismo da caixa, 
vinculado á riqueza .exportf!.vel do .paiz, serve agora de base so1ida J;Jara 
a actual conversão de facto. A Argentina prometteu converter o meio 
circulante e 1nã0 o fez ainda,. O resultado foi uma situação de facto assim 
clescripto pelo .Sr. Hans~en,, r.eferill.do-se .ás opiniões do· Dr. Miranda 
Laon: 

cc Na actualidade o nosso reg.imen monetario padece de um dua-
lismo tão inc0ngruen:te e ;prej<udicial na ordem dos interesses materiaes, 
como extraordinario e surprehendente na ordem das ~s.peculações tech-
nicas e scientificas. Com efl;eito, quando se diz de um paiz que tem duas 
moecl.'3:s, .entendte-se semprf) que se trata desse estado de inconversão 
em qrne o nosso paiz tem 1vivido .quasi. constantemente, quando o mei.o 
circulante, que serve de base a todo o regímen monetario interro.o., não 
tem. va1or fixo .e está exposto aos azares da esp.ecµlação,, movendo-se 
.para cima e para baixo com .detrimento sempre de uma parte dos habi-
tantes de tal pai.z. Ess'e .estado conhecemol-o perfeitamente. 

Nós outros estamos habituados a ter .um peso - bilhete depre-
w:i.do com· relação ao ~um e co~ relação ao valor nominal que a 1ei lhe 
dá. Estamos habituados a que o ouro seja .cotatdo na bolsa do comrn.erci.o 
~on;11!> raeread<!>,r ia··e como ,pad.rão,· para glaard.ar a depreciaç.ão do peso-
bilhete. Porém ,desde out:qbro ,de 1902, não , tem havido fluctuações no 
:o:wro-pap:eI; e desde essa ~p0.Ca é tão convertível ,com.o o de melhor, o 
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cp1.e equivale dizei:r 6J)Ule º ' nosso p es:(!),~biUrete· já é JDfflO-ouiro:. Porém não 
é o peso-ouro da lei de 1881, não é o peso dle HJO cenitav.os Q:ur0. · 

Não; é o.uilno peso-0U110-<de1 ~>UtEo val01' e d'ail!ii esse dualismo singular, 
pax:a nfü~· Gl.izeF e~tra.vag;mte. · 

1 
• 

Ull'h dualismo s_obre a base~ de UHU SQ metal aem p:arallelo n:@.s facto.si 
monetarios do. mllil.1!d0, e 1 q!Ue· d:.ewe seF· sup.prililílJi<ilc» porque. o simrgulan <é; 
períg,0.s@,. B: prej1uàic>iat p.orcprn: afille.€:ta- º ' bom: cmedit.o do. pruz; si se il@mar 
o Times de.- L,o:nGlres,. ou..cq:ua-lq:um: ouilr;o•- grwnd.e, di a:r~Q; <il:©1mun:d.o, 1er~se,-hai,. 
na. seeção· eommercial. e· <tamhí.0. : cc- Rwenos-Air,es"», ©;l!l>r(!)),. h2;7.1 % filie> premio. 
Sem embargo sabemos t{.ue· o -Oll!l'O , nã© teJfu .pueroi01 algum. P0rém @s; 
pFop:Pios te;cmos da. lei· de 1889. dão ense;jro á ffoçãoi d.o, :rrnemr0 qne se, 
accei·t:a. como. positivo no· estrang·ei·uo e, d~ad.lliü a-:pnesentai; @ pafa· a anoi-
malia de uma circulação fiduciari a, enoFmem.e·I'l!te; Gl.epre.c.iaQJ.:a,, .. a© mesma, 
tempo qu.e as· caixas do, 'Fhesouno• p>ubli;go .. FegoFgi.tam 0.e o,urC'J' amoe-
dado. » 

. O dualismo sobre a base de um só metal' a <q.ue. se rreíere 0 Sr. Hàn-... 
sen,, não· o evi.tai.;iam0s, pontant.@,, com a prom:ess:a d:e' fut111J1kt c.011Iwersão 
feita como a fez a Argentina. 

Q.ual seria enMo, a va>Fltagero ele ta.li promessa~?! Que 1Hcra-.vi'amos 
em. substitl!lil-a1 á que já existe, uma· >:ez q;ue a· Carixa cte C.011Vie:ns•ão1 p0r 
si só c.orrstitui.rá Hmi keio eonj;na a alt a:?' 

Fo,rque n ão c©nserv.ar o padrão de 18A6,. faze:n.Gl©; assiiirn im:ta .con-
cessão ... á: moral? 

Ne~ ao men.os se pede, asseg:uraw q,ue: a. queb.ra du pa.droão1 p·0r si só , 
sem éon:versà0 imm~Gl\iata.,,impede a ai1ta caml!l,iial arlém do, typ0 tixar<ik0. · 

O fact©· já se v~nifi€Ol!l entre· nós,. e:mli>0J'a: , exce;JllGÍona;1me:mte , como 
é. natur.al. E' o. q~e se· vê, d0· segu.inte,., extnahid.o· d·e um es.lmd'@ pl!lib1fr-. 
cad.0. pelo. presidente, da, C;ama11a Syndical : 

<• De 1.8.46 a. 1g&5 ilivemos as segufün.b.es ta•xas m.éd<ias acima. d~' pa111 : 
em 1850, 28· 3/4; em· 1851, 29· l·/8; em 1853, 28· l!./2~; em 1847, 281 el. ;· 
em 1·8541 27 5 /,8 ;. ~m 1855 e 1856;. 2:7 9 Jl·6.; em 18@12r, 27 7 /1&; erw rnl63 , 
27 l /4. A média das taxas maximas no período de 1846 a 1865. f@i1 d-e' 
28 l /4. 

No período de 1866 a 1890 tivemos : em 1876, 27 t /S; em. 118381 
27 9/16,; e..m 1889, 27 3 /4; em 1875, 28, 3'/8·. » 

A' quelJes que: dã0 tanto 'Valor ao senti d& absohut0· ©,a; pal'a·vra· 
fJ.xação., end'ere§º' esta amos:tra de que e;amlllio a.bsoJutamente füH», inca-
paz de subir, não se; obtell1l C©Jjjn. a prnmessa de quebra do padrão. ·· 

Ül!l·k© ponto am.p•tame.n t.e dísc:l!ltido, tanto' na Camiara c©m© na 
imwrens.a,, foi, ©. da escolha .. da taxa. a fixar paFa as emis,sêes• conversiveisr 
pro j ectadas. · 

~ontiillhl!l.and©, a eom.pa.riarçã~· entve o systema · amgffilltino• e a. que pro-
jectamos, mostrou o nobre Deputad\OJ a e·©nverui.enó·a de ser· pvefe:ríd:a 
uma taxa· baixa, coffi0 a . A!i'gen,tin.ai estabeleceu,. no, di.zer de· S . Ex. 

Em primeiro logar at troca fiX'ad:a. na Argenúina não foi tão· .ba·Í·llCa· 
CQm.0 se pens;a, rnlahÍl\1amenhe) aos an:n.osi arni:teriones. 
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Tomando as médias do agio alli ao nosso cambio par, temos as. 
seguintes taxas de 1890 a 1901 : 

1890 - 10 15/32; 1891 - 7 17 /64; 1892 - 10 11 /64; 1893 -
9 5/16; 1894 - 7 15/33; 1895 - 7 27/32; 1896 - 9 7 /64; 1897 - 9 
17/64; 1898 - lO 1/2; 1899 - 12 1/32; 1900 - 11 60/64; 1901 -
fixado por léi, cambio que corresponde ao nosso de 11 7 /8 . 

Já se vê que, si quizessemos copiar nesta parte a lei e o processo 
argentinos, não teríamos que escolher a taxa de 12, por exemplo. 

Já tive occasião de dizer que a taxa escolhida de 15 d. por mil réis 
servia aos interesses da lavoura e notadamente .aos da lavoura cuja 
situação determinou o Convenio de Taubaté, porque, ao preço estabe-
lecido nesse convenio, ella dará ao lavrador cerca de 9$, preÇo sufficien-
temente remunerador da producção. 

Serve aos interesses da nossa nascente industria, conforme já esta-
beleceu o Congresso Nacional (lettra b, n. III, do art. 2.0 , da lei n. 1.452, 
de 30 de dezembro. 'de 1905). · 

Serve afinal aos interesses do commercio, porque não se afasta 
sensivelmente da situação cambial vigente. 

Teem se procurado as médias cambíaes como expressão mais segura, 
como indicador mais preciso da taxa a adoptar. O resultado tem sido 
exactamente o inverso da precisão e da uniformidade de opiniões. 

E' mais que problellilatica a possibilidade de exprimir, por meio de 
uma taxa precisa, a real situação economica e financeira do paiz. 

O valor das média1:1 occulta, na sua apparente simplicidade, ele-
mentos complexos que abrem sempre largo caminho ao ·arbítrio. 

Guyot, com tanto prazer citado pelo Sr: Barbosa Lima, sorri da 
mania de certos economistas que se apegam absolutamente ao valor 
das médias, e narra o seguinte : « Michelet pediu a Moreau de Jormés 
uma no.ta sobre a jornada de 10 de agosto de 1792 que elle presenciára. 
O estatístico indica o nqmero de combatentes morlos a canhão, a fusil 
e a arma branca; depois ,accrescenta : média, X. O algarismo lá estava!>>· 
E era t.udo. 

1 Uma média é muito bom; mas qual a amplitude das oscillações que 
a determinam? 

Nesta questão ha quem opine pela média de 12 d., sob cujos domí-
nios. se organizou toda a nossa producção actual, ao que parece. 

Por outro lado recordo-me que a Associação Commercial de Santos 
indicára a taxa de 15 corp.o limite maximo da taxa a fixar. 

O Sr. professor Vieira Souto deu, como média geral dos cinco quin-
quennios ultimos, a taxa de 16, 51 e, limitando o período aos 25 ultimos 
aimos (1881 a 1905), encontra a média de 15 d. 22. 

Ha tambem quem se refira a médias superiores, conforme o modo 
de agrupar os elemento~ do calculo. 

De todas estas médias parece que realmente a opinião média .ficou 
sendo a opinião da maioria da Commissão. (Riso.) 

Não me preoccupei exclusivamente com -o valor das médias, como 



- 245 -

disse. Entretanto, tenho em mãos um interessante estudo que me foi 
forheóido por illustre collega, Deputado por S. Paulo, e feito por um 
.irmão de $. Ex., que é conceituado ·ba~queiro desta praça e notavel en-
genheiro. 

Esse estudo, adoptando um processo que parece mais rigorosame~te 
scientifico do que os que se teem geralmente · empregadO', conclue por 
encontrar a média de 15, 18. ' 

E' o seguinte : 
1 

11 Na investigação da taxa cambial, que com mais exacticlão tra-
duza a situação economico-financeiq:i. do presente, nao nos parece que 
se tenha seguido o unico methodo racional e acceitavel, de sorte que a 
escolha se tem feito arbitrariamente,· constituindo um palpite e tanto 
que, com 9s mesmos intuitos, são indicadas taxas extremamente di:. 
versas. 

Todavia cumpre salientar que, muito embora seja razoavel a cen-
sura, não é menos certo que, por singular coincidencia, a unica taxa 
que se deve examinar, a de 15, visto ter sido ella a que foi offü:ialme~te 
offerecida á consideração do Congresso, é a que de facto mais se appro · 
xima da verdade, no momento em que se discute o assumptq, e capaz 
de ser deduzida e justificada com o rigor • relativo que os factos dessa 
natureza comportam, afastando dest'arte a pecha de arbitraria . . 

Os que até aqui teem propugnado por esta ou aquella taxa limi-
tam-se, para chegar á solução procurada, a calcular médias de taxas co-
nhecidas em peri@dos, ora demasiadamente longqs, 0ra demasiadamente 
curtos, sempre tendo em vista o que mais fües agrada : si 'são parti-
darios de ta~as baixas, escolhem a inédia de todo o periodo , republi,. , 
cano, sem se lembrarem de que a primeira phase da Republica foi de 
perturbações políticas e desregramentôs financeiros; si são-, ao con-
trario , apologistas das' taxas altas, tomam, como o eminente professor 
Dr. Vieira Souto, os ultimos 18 mezes em que estivemos sob a acção 
pertu~bailora do.s grandes emprestímos. Mas, adrnittindo mesm ·que 
se tome para estud.o qualquer um desses períodos, o ry,iethodo ·seguido 
não foi o que deveria ser adoptado em investigações de tal natureza·; 
a média 'll.ão represe:nta o valor da indeterminada que 'se procura; ella. 

·deverá servir tão sómente de , base racional e pratica para a deducção 
mais legitima e segura da taxa que se investiga. . · 

E' este o criterio uníco ·da média, e , a sua' não legitima interpre-
tação tem sido a causa dps resultados discordantes encontrades, pra ' 
11 d. 6, ·ora 16,06, ora ,18,5 /161 ·como indica o preclaro Dr. Barbosa 
Lima, para frisar a ausençia de um criterio scientifico que •taes índi-, 
cações comprovam. Si examinarmos a tabella das médias das taxas, desde 
o inicio da Republica até a actualidade, verificar-se-hão, ao mais ligeiro 
golpe de vista, duas bem cal!acterist~cas tenclencias : uma, sempre de- · 
crescente, a partir c!,e 1890 até 1898, reflectíndo um período anormal, 
de formação política, ou antes, perturbaçõ

1
es políticas, desorientação 



financeira, etc., etc., 00mo é de todos s<a·bido; •outra, segui,damente 
(Cr.es-c~ente, a partir de i:8!'18 .até í0 presente, ·revelaFido .a reen.hrada da 
Naçãti> -e!Jilil u:in peri0:do .de norillllallÍdade rd.e .su-a exi:süenci;a , f)ara 0 q.u:e, 
entre outràs. causas, muito tem concorrido a boa conducta dos ·po:deres 
:pu:blicns, .n0ta.ct·amente as s-ál!íi'as med'.id:as do eminente 'Ministro da 
F.aze:i;rd'a d© Sr: . • campos Saltes. 

Poderiamos proceder á analyse global ô.o .periff<!l;© repm.blicano, 1'l 
que muito pouco alteraria o_ resultado a que chegaremos; mas, para 
estar mais de accôrdo com as condições de momento e com a norma-
1ridade das :C'ausas, o . oexame deve tliimitacr.;se 'ªº 'Se;guTJ.dõ perindo, que 
já :é ·sufficieniíemeRíte fong.0., :para, em tal .questão, 'Se inf<enir conclusões 
segur-as, :atém :do ·rrue T-epresenfa nrn período de ordem política ·e finan-
'lreira, o unico ra!l:oav:e1mente acceitav~l p1:1cra •so•bre elle formuJtar-se 
·qualquer deducção e p11evis'ãei, po.is que, para ép0cas de anarc:tiia, nã!l 
ha calculos ou raciocínios possíveis. 

Eis .a tabella das taxas médias d.esde 189i ·: 

Annns T.a;xas AIIl'TlOS Taxas 

189L ...... . . lM.33 1898 ... """ . ... ... :7d.20 
1892 ..... ...... 11 96 1899 ....... .... ... 7 42 
1893 ... .. ... ' ... .11 5.6 1900 • .... : . .. ~ . 9 .43 
1894 .. . .. . .. .. J .1 09 190L .. ~ . ... .... .. H .33 
18.95 .. ...... ... .9 :90 1.9.02.. .. . . ~ . . . . 1-1 93 
.1$.96 . . . .. .. . .. .\il 02 1.903 .... .... .... Jl 99 
189,7 . . . .. ... ... 7 '7.3 fJ. 904 ..... .. . . 11 22 

~ 

Média ....... . 1Dd.47 ·-Média ...... lüd.20 

. Muito propos•itaimen.rte exclu.i:mos a :taxa 'de •1905 par-a mostrar 
:que, mesnr0 sem o a'tl%iljo cl;a1s taxas dus .emprestimn's .d·esse ·a.an:0, rainda 
-assim -chegaremos a ves ,iiltados compatíveis oorn a . actua1idade, ·cl·esfa-
;zendo a ·opinião dbs que afilra:na.Jffi que sem ·esses ,emprestimos .as nossa,; 
rcondições Teaes só ·con1li.P>@rtari.am taxa;s Jinferi0.res á ·de 12 d. 

Pelas ponderações 11nterior.mente explanadas., co:n·sideremos o pe-
ríodo de taxas crescentes. 'Tom.ando-se a médi·á das taxas .a:esses ·sete 
amrros, •encontramos i'O <il. 20. 

Qual .a -'Significação rigorosa rdes-sa taxa 1'0 'd . '20? Rep:vesentará 
eUa ·a ·mais fiel i.Rdicaç&ID do •cambio em. .qaalquer 1~er.iodo cla 'serie e, 
por.tanto, da aotaalidade? N'ào~ de 'cento; ella :praticamente ·só repre-
'sen:ta a ta.xa l'lilédia do .ca:mbfo, na rné<!lia do iJ>eiriodo wnsiderado, isto 
ié, · a ta:xa média ·correspondente ao ·anno de 1900. (Ne-sse ·anrro a taxa 
real esteve por alguns '11,lezes abaix:o cl,e lO.J Si clad0s posi>bivos ·pr0vam 
.<ftre uma maneira evidente que as taxas 1/rão orescend'e 100m -© eo;rrer dos 
rartnns, :vevelando t>Jausas permanentes de alta, a taxa dn pr.esen'be não 
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poderá, sem grave erro, ser tomada igu'al á taxa rnédia do periodo estu-
dado, mas si:rn a essa taxa augmentada cl-e uma quan4idade que repre-
sent-e' o producto do accrescimo animal médio das taxas, pelo numero 
de annos decorridos, a partir do anno médio a que ·ella se refere. 

E este, nus parece, o unico m:et'hoc1'0 scientificamente ,acceita:ve'l 
pa:ra a ütdica:ção da taxa procurada, de -maneira a excluir o "arbit·rio. 

Assim, pois, conh:edda a taxa 10 d. 2'0 relativa á média dos anneis 
considerados, isto é, ao anno de i 90i, deduzamos agora a variação 
média dos crescimentos das taxas, de anno em anno, nos sete anrros 
analysad'os. 

Feito isto, acharemos :O d. 83 .como representa-tive do crescimeat-0 
médio anRup.l,. e seguindo o .radoei111.io adoptado, entrancl_., \OOm ess.e 
coefiloj,ente ·em ca.1G1l!lilo., de<dl!l~Ü:i~mos os vàlor.es segtúntes : 

1898 .... , ........ : .. 
1899 ......... ... . .. . 
1'900.1 

•••• •• . ; ••••••• 

1901.. ............ . 
1902 .. ... ... . . •'• .. . 
1903 .............. . 
'1'~<94 .. . .... .... ... . 
1905 ..............• 
1906 .............. . 
HJ07 ........ .... .. . 

1.0. 20 - (30 .831 
10 .. 20 - ,(2.0 .83) 
1 o .'20 - ( o. 83) 
10.20 -
10.20 +, ( 0.83') 
ro.20 + (20.83j 

- T@.20 + (~0.83) 
- 10.2'© + (40.83') 

l'0.20 '+ é§0.'83) 
- 10. 20 + (60 .!83'9 

7. 71. 
8.54. 
9.37. 

10.2'0. 
11.03. 
H.86. 
f2.69. 
if3.52. 
14 .. 35. 
15. J.!8. 

(/ 

De onde resulta., para a 'taxa do COl'rente anno a de 14.35 sob a 
influenéia 'de causas reaes e ,permanentes. A differença .entre e11a ,e a 
que vigora neste momento provêm em parte ·de uma causa legitima -
os ul'tímos emprestimos - ·e •em -pa·rte -d·o conti'Ill1'1'0 ·e v-igoroso ·esforço 
desenvolvido pelo Banco da R'eptifüi·ca :rtara~aka'Ilça:r a taxa de if.7. 

1Q~e ·o intwi'to \iJ.·o banc0 í(«:plll>e -ff©<!l1er.á iter sl!lia'S 1raz©es .pava assim ' 
proceder) tem .siid10 ·arlç-a1r, mais -d0 'ºfU!e .indicairfarn as 1c0nv<enienóas .@.1e 
ard·em •meramente eMn©rnica, as taxas cambiaes,, pv@w.a~o eviiden.lle~ 

mente a -cirouJ:Jl!fStaBcia de ·ttue 1em uma éJ!lO.ca -€!:© ;an,n©., cl.e <EfUa'SÍ com-
pleta escassez -ide lettJras, •elle .puxou::segui:daimente ·0 «YambD'© de .1'4 •9i/t6 
a % 7 /8, C!fUall'l!do, sí •O:bedecesse apooas :a0 ifa.1mavel pr@1í>:©sít0 <de sup-
·pvir tal escassez, Jiresta:nd© Jou<v-avel -sffi':v.rço á ipra'ça, ;tooia se lirnitmto. 
a sacca•r aM llí>, fü 1 /2 .ou 1mesm<'» 11_!6, icom ·O que .. 0s• rtmrnoad©res já ·se 
d'aria1m por nmuito :feliMs, ,g-em ·que 'º f.tltmo :fornecechoo· das cobevimrns·, 
café ou Thesouro, houvesse de aguentar com dífferenças que, ern .bene-
ficio de -amihos, r@u ·de ·um 1deMes, "Porleriia ser 1bem lllrenor, •si o i];ya:Nco se 
contentasse estacionan<d© em 1© .e pÓuC'o, 1como .ag0r:a está lfaizendo., 
pr0curarrd0 ·sttstental-0 na visinh:mrça 1<ilre 17. 

O pFooedimento do -banC'o, insistindo -em .uma taxa· ;alta, 1I1ão ·oom-
pativel com a situação, tanto assim que compra e vende co;m i<il!i:flie-



- 24.8 -

rença de 1 /64, isto é, com prejuízo indiscutível das cor!'etagens, sellos 
e commissões bancarias, accusará intuitos· muito respeitaveis, mas de 
natureza evidentemente política, e sem nenhum caracter commercial. 

Dispensando-nos de esclarecer como se consegue sustentar taxas · 
artificiaes, 'durante mezes ou anno, concluiremos, salientando o resul-
tado que sahe, logica e inevitavelmente, desta rapida exposição : a con-
formidade, verificada pela tabella calculada entre a taxa de 15, adop-
tada no parecer relativo á Caixa de Conversão, e a tendencia franca· 
mente pronunciada de um melhoramento global nos factores que deter· 
minam as taxas cambiaes, o que aliás está de perfeito accôrdo com as , 
modificações favoraveis que todos sentimos no conjuncto da actividade 
nacional, embora um ou outro ramo se resinta de males que precisam 
·Ser remediados, bem assim que a escolha, da taxa a 15, como a mais 
approximada representação, não fraccionaria, do cambio, no momento 
presente, seria a 1mais feliz das inspirações, si não fosse, como se mostra, 
uma deducção rigorosa, calcada sobre dados positivos e re::1.es. n -

O nobre Deputado Sr. Dr. Serzedello Corrêa declara que teria pre-
lerido uma taxa inferior á do projecto pelas razões seguintes, que dá 
.em uma parte do seu voto : 

« E a idéa de um cambio inferior a 15 lhe parece, em período pro-
ximo, um facto inevitavel ante o crescimento que teem tido as despezas 
internas e externas e. o ldesequilibrio orçamentarío, desde que sejam 
retomad;:i.s as amortizaçõeis da divida externa duplicada e dos grandes 
emprestimos effectuados, a não ser que o valor dos nossos productos 
<:resça na mesma relação ppr effeito ou do augmento da massa exportavel, 
ou pela alta das unidadei:;, mantida a massa na mesma expressão, ou 
que se continue por mai~ algum tempo a política e emprestimos que, 
:Sob a 'fórma de saques, operam como valores exportaveis. >> 

Ao mesmo tempo S. Ex. reconhece a possibilidade bem proxima 
<la alta acima de 15, dizendo em outro logar : 

cc Neste segundo ca ~o é necessario ainda, no entender de quem 
subscreve o presente voto, modificar o mecanismo do projecto no sen-
tido de tornai-o efficaz e capaz de evitar, sempre que· o curso natural 
<las permutas internacion,aes tender, ou por causas naturaes, como o 
augmento do valor de npssas exportações, ou por causas artificiaes e 
provisorias que ahi veem, como emprestimos para a valorização do café, 
obras dos portos do .Rio Grande, Bahia, . Pará e Pernambuco, a alia 
do cambio acima de 15, pela fixação em lei do valor de mil réis e em 
relação á gramma do ourp, ou do mil réis papel, em relação ao mil réis 
ouro.>> 

Mais razão parece ter o nobre Deputado, prevendo proximas cor-
rentes de ouro que actuarão no sentido dâ alta. 
' Não devemos contar t ão sómente com o valor progressivo das expor-

tações como factor que, lenta e seguramente, determinará a ascenção 
cambial. 
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O Brazil é um paiz novo que economicamente se caracteriza como 
seus iguaes pela falta de capitaes nacionaes. 

Mais do ·que nunca se sente agora a ancia de progresso que ·o im-
pulsiona, e a politíca do desenvolvimento ec~nomíco passou .a constituir 
uma preoccupação permanente dos governos. 

o~ elementos desse. desenvolvimento são principalmente a viação 
ferrea, entregando á producção e ao commercic, as r~gíões novas e f~razes / \ 
do interior; o melhoramento dos portos, a imlr,).igração e cóloniz'a_ção, .que 
são cousas que exigem todas o concurso fecundante de capita'e.s avul-
tados que não ,possuímos. ' ' 

, Nem devemos prever sóment.e os emprestimos publicos que não 
são meros accidentes n3: víqa economíca das joyens nações; mas tam-
bem contar ·com o desenvolvimento · de emprezas particulares, com a 
exploração de industfÍfl;S novas e com capitaes estrangeiros que a pro-
pria estabilização do cambio attrahirá em muito maior escala do que 
habitualmente para este paiz, largamente promettedor e liberalmen.te 
aberto á actívídade fecunda de todo o mundo. 

Outro inconveniente que insist,entem,~nte apon~am os impugnadores 
do projecto e que, 1já no voto em separado do nobre Deputado por 
Matto Grosso, figura como uma fo.nte de rece'ios para S. Ex.; é o da ' 
inflacção da circulação, determinada pelo' accrescimo que as emissões 
da caixa virão trazer á massa circulante. 

Dar-se-hia assim uma violação desastrosa do princípio quantita-
tivo, em virtude do , qual a quantidade do .meio circulante deve ser 
proporcionada ás exigencías da circulação. Ao orador não parecem 
justificadas taes apprehensões, nem ' do ponto de vista da doutrina nem "' 
do do caso .concreto que e o mecanismq projectado. ' 

Do ponto de -vista da doutrina ensinam os economistas que a 'vio- 1 
lação do principio quantitativo póde ter logar de dous modos dis- ~ 
tinctos : po'sitivamente, em condições de dynamica monetaria inter- , 
nacional, quando se attrahe ou se favorece a immigração de uma cor-
rente de ouro superior ás necessidades · da circulação; negativamente, 
em situação de estatica monetaria, quando um paiz emitte moeda fidu-
ciaria inconversível em excesso. 

A primeira forma tem em si mesma os seus limites, seus freios e 
encontra remedio no mercado internacional; o ouro póde emigrar, o 
papel encalha nas fronteiras. 

E' sómente nesF fórma que poderiam ser incluídas as emissões da 
caixa, constituidas, como .são, por bilhetes convers,iveis á vista e emit-
~idas em exacta correspondencia :do valor 01iirO ' em deposito. 

« O nivel em que é dado manter uma circulação conversível, dizia 
Torrens tratando de circulações mixtas., não é determinado pela von-
tade do legislador, nem pelos regulamentos bancarios, mas sim pela 
lei natural do equilíbrio, em virtude da qual o ouro se reparte pelas 
diversas regiões do mundo »; si uma circulação rníxta excede o limite 
fixado por esta lei, os bilhetes conversíveis serão levados ª' troco e as 

' ) 
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especies metalli'cas em'igr'arã·o~ ·si, -pele c0'n.trario, tail circu'laç=ão fiéa 
inferior ao citado limite, é o ni'Vel restabe1ec1él0 'Pela affiU'errcia do meta:t 
precioso que det-ermina ·uma correSJ!l'Onclertte ·emissão 'fid!Uciatri'a. 

Sem duvid:a que, ·em rigor, inflac-ções se podem ·dar témporafra· 
mente com o subito augmen'to da propl'ia moeda melafü·ca. 

As galéras carr·egadas de ouro que d-o ·novo rnund·o ·apt>rtavam á, 
I-Ie'sp·anha .profunél?·n:rente ·am p·erturbatam ·a -vida econornfoa; as som-
trrns ·de :o·uro que, como fod·emnização ele guerra, ·vieram da França der-
-ramar-se na Allemanha, sus'Ci'taram a 'febre de -especulações determi-
nando as ínevitaveis catastrophes decorrentes de / uma situação em que 
a ·moeda U'ãO t:OTresponde á intensidade rea1 das transacções. 

Mas são essas crises passageiras que ,por isso mesmo diflierem das-
perturbações longamente duradouras que acarq3tam as emissões da. 
curso for_ç·ado, de um papel iRcapaz de ser exportad-0. 

A moeda obedece á lei do· maximo de utilizaç'ão, o que quer dizer· 
que ena procura mercadõSõndê"' o sell emprego - e-mais reproductivo. 
Mas essa é a boa 'moeda que tem por carn,po de acção todo o mercado 
internacional e não o papel 'inconvers'ive1 cuja aoç'ão fica limítada •ao· 
terrítorio Cto paÍz emÍSSO·r. 

Na hypothese.; como é a do .proJ.ecto, de uma .círcula.ção .][lixta cons-
tituída 'de um 'lado pelo papel de curso .forçado ·e de Ol!ltrn pelas emis-
sões conversíveis da •c:i-ixa - a superabunda.ncía do meio .circulante-
evidentemente .só ter.ia logar ou .p©r · novas emissões de papel-moeda 
ou pela concurremcia das emissões ouro «l{ue vamos fazer. 

Do 1wímei110 -caso .ninguem .cog:íta; quanto ao seg.undo, umca vez: 
verificada tal superabutl.danc-ia, é o bilhete ·cotJ.vers1vel que d.esaippa-
r.ecerá da circwlação - FJ0rque ·a situa:çã0,..alos -pr:eços locaes ,expellirá º' 
omo que ta.es bilhetes rey}llesentam.. -

Restabelece-se ·deste ·modo a si-tmação •JiliHmetar.ia .a\Fllterior ás ·emis-
.sões .da caixa. 

Q-uer ·isto dize;r ·<i]'.Ue ·Flão ha m0tivo Jpa-ra se temerem inflações da cir· 
.culaçã© · quand© 0 e~ce13so ·é pnov.eníemte de quantidades de oull'O que· 
nella se infiltram. 

-Relev•a pdrnlre-raiT que o J_:H·0jecto não íwmpede,, n'ão· ammlla, nem 
desaconselha a conti®.<Uqção do resgate dte papel-moecLa. Pelo c0ntrario,. 
o parecer é claríssimo a esse respeito - julganal.© de :boa 1politica e 'd:e 
®iecessidade a continuação pr©g;ness-iva do resgate e @. refonço ·do fundo, 
·de garantia. 

Notou-se, en:bretant©, ·q1re o pr:nject0 :iitada coll>tjn.ha .a ess.e respeito. 
l~·ão contém, mem p©iílii~t conter. 

GI apparelho -apropriado a essa funcção existe, e nenhuma modi'fl-
'Cação parece aconse'lthavel pol' ;cmquanto, salvo no ·augmento de re-
-Curs-os que o alimentem. 

Restava ·crea-r a0 lado delle 11m outrt> d·estínado <a conter a alta 
-prnvavel e a ·substituir prog.ressivamen:te uma circu'laç-ã-0 p.or outra" 
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·promovendo, concurren't:emenve, · c0m ~ primeiT0 p'ara ·d'aT estabifüdade 
no valor ·do agente da ·circu>la:çlã.0. 

Reforçar o fundo de resgate, tornando mais ahll'nd<a:nte a fo:nte ··erue 
o alimen'ta, não é me-d'ida que ti'Vesse cabida ·no projeét0 que institue 
um organismo n:0v0 e i-Il'dependenúe ·âo que cre·0u a lei de 1899, :emb0rn 
operando conjunctamente com elle. 

PaTa re'forçaT 0 ·resgate S'erão ·precis·eis recu'rs©s 'que ·s6 nos po'tlem 
pr.Ovir de saldos OTÇamentafios, CTe 'tributações 'IYOYas e 'espeoiaes, ·que.r 
afüís, ninguern ·acons'efüou, ou da 'app'Jica<ção ·e'lrnlusiva ae parte ·da 
receita. 1 

®qu1libiio orçamen'ta:rio, ·S'álaos fav0raveís, s'ã'o .cousas ·qu·e se não 
d·ecretam -d·e uma pe1maaa, em 'Um ·simples -artigo de foi. 

Depel'l.dé de orrenta:,ção firme e tenqZ ·do ·p'a:rlamen'to,' ·tle uma 1diTec-
triz inflexíve'l que rrão desfalleça no méi•0 'd·o iferv íif·har · 8.os interesses 
·que nos cercam, Ge uma resisterrc'ia :quasí ;heroi'c-a ás Mlicitaç;ões da 
']YÓiitfca, do coração e da 'b«mdade conde~cendente, que é uma -das face& 
do nosso caracter. '(Apoiados.) · 

Si a Gamara se c·onvenc·e de que uma salutar reforma moin:etai:ia 
depende de orçamentos equilibrados, a sua acção precisa de ·S'er con-
stante, :.d'Ía po.r ·dia, ,fi©:ca por h0.r:a, rnani_festanGto~se uniforme iem ltodas / 
as deliberações que jogam com os dinheiros publicos. 

1 

A adopção do proj.ecto .deve servir de incentivo -a essa -acção; .rejei-
tai-o agora á <eS._Flera de um .futuro equíJihrio orçamenta.rio - como uma 
:v.aga as.piragão ·que se realizará jndependentemente dos nossos esforços. 
- é confessar que esse •equilíbrio não virá tão oedo da unica 'fonte 11ue 
o póde produzir e produz em toda a parte : a acção parlamentar. 

Augmentar despezas como temos feito, equiparand'O venCimentos · 
n0 sentido .éle eleval-(i)s todos, av.0'lumar ·a caudal dos cred.i.tos extraor-
çamentarios e a grossa legião dos inactivos estípendiados rpel@ Thes@m.:r@, 
·rrão é oertament,e '('.) meio ·cite ·00nseguirrmos 'O suspivad<J eqnihh>nio linan-
'c:eirn, nem ·olbter meios pa>Pa ii:n'.hmsifrnair 'º resga:te .. 

· .Mém de$1:1e aippm,elho, · Otl~o · effe~t0 1é dimim,J.ir e ·valorizar .a circu-
lação inconversivel, e agindo, portanto, como freio contra a 'P©SS'fbi-
'lida&e de inflaçã:o, © p·p0~ecto 'limi1t0u .as 'emissi'.íes da 1oa'1xa, ·estabele-
ce11do ara maximo qüe corresponde a ·cerca i<il'e imebade do ,;v;a•l0-r da '-nossa 
circulação actual. 

•Não tem ess·e limite "ª Cai.xá Alige:ntina, •ougos bilhetes são absoluta-
mente identicos ao papel-moeda emittido ant eriormente ·sem cmi:hrá-
valor rnéta•Ui:ct).. 

Si o intuito _FJriirrcip·al dessa limitação •é tomar 1pnssivel .uma ele-
vação legitima das taxas no caminho do par legal, é evidente '<ifUe, admit-
'bid·a a possibilidade de i:inflaçã:o pela permanenoi•a dro -ouro n1a tcirctilação, 
10 limít'e ma'Ximo cono(!)rre p-ara Tefrea:l-a. 

Será esse um dos efl!e~'t~s da 'limtt:agã© dre .c'taja razão índagawa o 
nobre ·:IDeputado, pTeferind0 'C!fUe •se 'facüitasse a elevaç·ão da .t.a:xa quando 
o saldo do nosso balanço economico o permittisse. 



/ - 252 -

Mas como se revela esse saldo? Pela entrada de ·ouro no paiz, o 
que quer dizer pela formação e elevação dos depositos que a caixa rece-
berá. O criterio é, pois, o mesmo. 

Si a funcção da caixa é, em boa parte, evitar as altas bruscas e 
. ephemeras, não convinha fixar um limite facilmente attingivel ·por 
qualquer affiuxo anormal do ouro. 

Era preciso determinar um maximo que indicasse, embora approxi-
madamente, um gradual e progressivo concurso de depositos, o que 
·seria expressivo de um ambiente economico favoravel. Foi o que pro-
curou conseguir o projecto. 

A objecção fundada no inflaccionismo podia revestir um aspecto 
mais interessante quando se considerava o instituto da Caixa de Con-
versão como apparelho occasional destinado a impedir uma grande alta 
cambial determinada pelo emprestimo de 15 milhões de libras. 

Trata-se do almejado, do suspirado e sonhado emprestimo corno 
o qualificou o nobre Deputado pelo Districto Federal Sr. Barbosa Lima, 
com uma ironia pungente p.elo momento em que era lançada . 

Ligava-se á constituição da caixa, como seu primeiro patrimonio 
este defunto ... 

o SR. BARBOSA LIMA. - Não passei certidão de obito. Assignalei 
o facto com pezar. 

"· O SR. DAVID CAMPIFA·-:- Creio bem. Mas é realmente ppssivel que 
tal emprestimo não tenha; realidade alguma, graças sobretudo á orientação 
singularmente patriotica e á acção depressiva do credito nacional que 
neste momento exerce i11felizmente .. ,, a economia política. (Riso .) 

O SR. BARBOSA LIM,A. - Dá um aparte. 
O SR·. DAVID CAMP~STA. '- Recorda-se v;. Ex. da sciencia ofílcial? 

Pois é della que se trata;. 
E' preciso conter as phantasias economicas que partem principal-

mente de 1S. Paulo, desfie S. Paulo cuja cultura, cujo progresso e cujo 
trabalho irradiam luminosamente por todo o Brazil para honrai-o e 
eleval:-o. , 

Não convem, entretanto, insistir neste ponto. Já se disse na Gamara 
que o nosso credor hypot~~ecario acompanha com attenção o que estamos 
aqui a fazer. 

E' ·preciso fallar baixo na Gamara para que não nos ouça lá fóra o 
nosso credor hypothecario. 

E' preciso sorver em silencio a humilhação de qualquer fracasso 
e occultal-a cuidadosamimte na vergonha impotente de um pobre paiz 
hypothecado. 

Não póde haver dirfheiro para uns loucos que pretendem valorizar 
mercadorias, esquecendo,-se da famigerada lei da ofierta e procura, dessa 
lei que explica tudo e que não explica cousa alguma. 

E' com ella que tairnbem se argumenta agora quando se . trata de 
estabilidade cambial. 
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Peça-se aos mestres da scfoncia, que sorriem das .nossas pretenções, 
uma explicação dos phenomenos ,que determinapi a~ bruscas alterações 
cambiaes entre nós. , , 

Muito simples : o cambio subiu porque houve maior oílert~ de l'~ttras ~ 
o cambio desceu p0rque houve maior procura de lettras . (Riso.) 

Porque é que os preços sobem? ,Offerta de moeda. P6rque é que os, 
preços baixam? Procura de moeda. ' 1 

Porque não se póde fixar o cambio? Porque,não se póde fixar a ofierta. 
nem a procura de cambiaes. 

Quando, porém, se pede a 'razão em virtude da qual se verifica a 
maior ofierta ou procura de qualquer cousa, a melhor resposta é que os 
phenomenos sociaes e, portanto, os economicos são por demais compli-· 
caclos e a explicação tambem se compEca. . , , 

Voltemos, porém, á objecção que se fazia ao tempo em que o empres-,' 
timo ele ;t. 15 milhões estava visceralmente ligado á ca.ixa de conversão 
como fonte de sua creação. 

Como o prod1ucto do emprestimo era destinado á compra e retenção 
ele stocks de café, \aes stocks representariam cambjaes a menos em nosso 
favor, valores subtrahidos á exportação normal, ao activo do 11osso 
balanço economico. 1 , 

Ora, são taes valores ,em globo que servem de base ao valor cla 
circulação. Emittir sobre elles,1 augmentar a massa fid'uciaria, q~an,do Eje ' 
diminuem aos valores da exportação é determinar uma desvalorizaç'ão · 
correspondente do meio circulante e, portanto, uma: 1baixa cambial. 1 , 

Exprime este argumento, que aliás não ouvi na discussã~ ~a Gamara, 
uma applicação coherente aliás do excl,usivismo da doutrina. quantitativa ' 
que vê no cambio o quo~iente da relação entre o valor da e:kportaç~,o 
e a quantidade do papel-m9eda em curso. E' uma applicação em absoluto 
dessa doutrina que, com relativa injustiça, foi classificada de heresia 
economica , em plena sociedade de economia politica em ~aríz •. 

Admittido, porém, para argumentar, que o producto do emprestim() 
destinado á . compra . do café seja ainda recolhido á Caix;a F1Poje0tada, 
cumpre observar' desde logo que a retirada de uma porção de caté ;, do 
mercado visa afinal o mesmo fim que a incineração de uma porção de 
papel inconversível retirada da circulação; assim como o papel que fica 
qresce de valor pela diminuição da quantidade, assim tambem o café 
exposto á venda ,augmenta de preço na proporção da diminuição da oílerta. 
Si climinue a quantidade exportada não diminue o valor da exportação. 
Demais o café retido será posteriormente exportado, mas ha sempre um 
valor novo proveniente da elevação do . preço d'a venda. , 

E já tive occasião , de mostrar que esse valor não é tão pequeno 
como se pode suppor. · 

A o.peração commercial é feita justamente para re.forçar um d,os 
elementos do nosso activo no balanço de contas internaqionaes', e já 
se vê que as novas emissões poderiam desde logo enc@ntrar nelle, ao 

1 

" 
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men0s,, uma. pa.rne d;a seti c.onti;a-v.a!l.or." a aàmi.ttü., ... se Q ' a.J:;i,SQ4utismo 
dai oou.,trina. 

Outra consideração de alto valor neste aspecto da ~u.estão é q1u.e as 
ne;v:a:s:- em.JssõeSI fi<luciarias rnã.o · exercem p.romptamente a sua acção 
<lepressiva soJDre a citrcJ1la~ão em· que pene.tr.am .. 

Frequentemente se tem v.ist.o exaétamente o contrario. e a historia 
financeira está cheia de exemplos desse. facto .. 

Na Inglatena,,na Austria, na Russia, na Ita.Iia e. nos Estados Unid.os· 
e entre nós deu-se por vezes uma diminuição do a,gio do ouro em corres-
pondencia com emissão de papel-moeda. 

Não creio q_Ne esses desvi'os temporario·s· sirvam parn infirrn:ar a 
doutrina que vê· no exc.esso d•as emissões a causa principal da elevação db 
agio e a depreciaçãoc d·o mei'o circulante em paizes de curso forçado . 

Mas, o que ellas demonstram é que o effeito pernicioso das emiss·ões 
não se produz no me.smo instante em que taes emissões· são feitas princi-
palmente em paí'zes, cumo o nosso, de immenso territorio· e reduúd;('), 
em mate.ria de circulação e de instrumentos de credito, á phase rudimentar 
da vfü-a eeonomiea. 

Si esse effeifo não· e immediato·, permittira o tempo· que l'e:va a 
produzÍT"se a exportaç·ã0· gradaü:Va dos stocks retidos sobre cujo valor 
foram feitas emiss0es. 

Assim, quer por se- tratar @.re emissão· conve'Fsivd, incapaz por sua 
natuTe~a· _de }Dr0du·ZÍr inflações_, ql!l!e po.r basea.r"se essa emissão em 
accresc1mo• de vafor.es· e~po.rtave1s (como, na hypoUirese)' parece· afasta:cl.0 
o receio de su per-a..bund.qnaia do meio ciT-clll.fa>ate. 

Não é ocioso l'emhr.:;ir que todas as transa:cçõés. no Bvazil e'Xigém a 
presença do munerario e que simples Gl.iesl.ocações~ delle d'<~· uma praçai 

·para owtra Gl.eterminam crises l@ca\es qJN.e. d·ão le:g.ar: a queixas, e recla-
mações contra a falta, d:e Numeraria... 

Em taes con<li:ções q des-envolvimento ©.as nossas fOTç·ais econemicas 
não permi'tte, sem gravei:;. }DePturbaç;'ões, um emprego. muit0: r:edl!l-zido elo· 
meÍ'o circulante, como· liieqro..tece em paÍlzes·mais· adeantad.os, e mais pFospe-
FOs qlie clispe:nsam eada wez © usQ' da m0eda e· até· fila nota hamcaria, gra~. 
ças ao aperfü~i.çoamento dos instFlillileRtos de· credit@:'. · 

P:rincipalme11te eLJ..tr~ nós, con'vérn não per4eiYde. vfata que a qNan-
tidaclie do numerario nã:o. c1epel1lfile tão sómente; cll0 vulto àas, tnansacções 
a l'J:Ue serve, rnas .tambem e.,. prinópalmerute,. dà: néllpídez com C!fUe circula. 

A efficacia de caruru 1J1llli.da©!e m©.I'l!eta·rri.ai é, proporcional: á q<uantidadé 
do m01Vimen.t©. 

Já Ad. Sm.icLth, d•Í•z Ji,prin.i.,, pWlhra, e!lm! cQlID.ÍF0DJt@ as ma!í:hi'nas. e a raaefila 
para mostrar que IiJ>ã01 se pó<il:e. CJl.J.izer mais rieo o. :paiZ; apue- possll!e, muitas 
miachínas ou, moeda, mas aqueUe e;lílll que. e11as per.llílranec·em me.nos ociosas. 

No que respeita á circulação inconversível SJe: tem <i)lifo, c,©nst an.-
temente <!J:Ue o1 papel-mo.~da é. um titulo de. divida, e, 0 . e,redi.te. do Estado, 
quando elle <ilieve 20 é rfil\enor &o que quando elle d.eve 10. Augp;ientar a 
divida é cil:epree.i:&r os tírtul,as emittidos,. Mas· Nat hypp.these do, )jlroj-ect.o 
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não se. trata· d~e . au~p-rentar o valor da. divida do Estado pr.oveni,en,te de 
emissões, visto q.ue. o.s bilhetes da Caixa sã.o gavaAticlos pelo o.ur0 em 
dep.osito ., 

O Estado nã.o. fieará d,eve.ndo· n.em mais., Iliem me.nos, c©.m aQeresQi.r:n~ 
assim feito. á. sua circulação monetaria. , 

Não ha, . pois, razão p.ara te:mer-s:e uma_ de.prec.ia~ã.O do actual_ mf)io. 
ci['c.ulante., em conj,un,cção com as. novas. em.issões o~ro.. 

Passo agora, Sr. Presidente,. a examin.ar Q vot.o do Sr. Paula Bamos.,_ 
o talentosp e. competente De.(!lu:tado. que h<i>nra a_ Camara pelas. sua& qu.a.,. 
tidades de. espi.rito e de caracter agindo sempre cohe.re_ntem.eB.te GOIP. ~S 
doutrinas que sustenta. · · 

0 Sa. PAut.~ RAM.os. ~.M1l!ÚdiO agrad·eeid© a V .. Ex .. 
O. SR. DAVID CAMPISTA. - Sóu justo. , 
Começa S. Ex. por long,as considerações s-obre os inconveni:entes 

da rnstabilidade d0 valor do" meio circulante, d·esvantagens geraes do 
J'l apel de curs·o forç·ado, etc.,. cousas com as q1rnes toda a gente estçi 
de accôrdo . · 

O SR. PAULA RAMOS. - São theses geraes. 
O SR. DAVID CAMPis:rA. - No mei'o destas the'ses geraes ha um<! 

affirmativa dogmatica que parece al'li' estar para contrapor-se a alg1:rma 
outra que os defensores do projecto hajam sustentado. · 

E' que - « a fixação cambial é simplesmente um impossível, pois 
nã<'> 11a l·ei capaz de :füxar aqui1No qNe por sua natureza é variavel. » 

Comprelil.eB.de-se : não se FJ0de fixalr o oambio, porque eile é variavel, 
e é variavel, porque não se o póde fixar, 

Estamos, como se vê, em p]leno domínio do absoluto, domj,B.io em que 
o espirito re\ativista (!fUe p©ssuo não encontra meios de peRetrar-. · 

füa , e uma cousa sufficientemente conhecida que todos os cambio~ 
de todos os paizes do mundo n ão vivem inflexivelmente amarrados a 
certas taxas e impossibilitados de se mexerem. 

Mesmo para paiz.es d.e ciroulação normal e s& ~ os econo.w.istas 
inven:ta.ram ha muito, tempo a expressão gold~point, cornq sjgnifioati\!ª' 
de um certo limite nas oscillações c;anibiaei? entre taes paizes. 

O proprio parecer da maioria da Gon;i.missão não julgou P.eQe.ssario 
repizar este ponto e limitou.-se a dizer en. passanl ... « da apreciaçã,o. dest.a / 
fa ce do problema resulta.:nnn certamente as d!vergencias que urria parl~ 
da opinião coi1cretizo.u. nol'l improprias e debatido$ ~ermos de fi,4aç&o. 
cambial... » etc . 

Ninguem falou, p0rtanto, em fixação no sentido absoh1to e:in que a 
tomou o no:bre Deputado, porque isso seria pelo ·me:i;ios, uma origi-
nalid Q. de. 

E ' verdade que muitas ve;(';es fomos . chamados de (ixa.rdores, po.r 
eminentes financistas da imprenl'la diaria; isso, porém, é apena,51 u.ma 
intelligente ironia de illust.r!l.S &cientistas. que fazem ftnal).ga,[i, QOt"ll.Q 
Mr. Jo\lrdan fazia prosa. 

\ 

f ' I 
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Nem fixação de cambio, nerri. cousa alguma economica podem ser-
absolutas : o cambio já é de si um phenomeno de relaçã·o. 

Mas o cambio entr0 a França e a Inglaterr.a - por exemplo - não 
é relativamente mais fixo do que o cambio entre o Brazil e a Inglaterra? 

Afastado esse ponto faz o nobre Deputado citações para demonstrar 
que na Argentina não é uma realidade a fixação (o termo agora é.de S. Ex.). 

Essa affirmativa é uma verdadeira surpreza pará todos - ·porque toda 
gente sabe que o cambio na Argentina tem sido invariavel como taxa -
ha cerca de seis annos - tendo apenas soffrido depressão em um curto 
espaço dos primeiros tempos em · que, aliás, a Caixa de Conversão nfo 
tinha ouro. · 

Tanto assim que adversarios do projecto attribuem a estabilidade 
cambial na Argentina mais á quebra dó padrão monetario do que ao 
mecanismo isolado da Caixa. 

S. Ex. cita a respeito um livro do Sr. Toledo, escripto naquelles. 
primeiros tempos a que já me referi, e as doutrinas contidas em uma phrase 
do Sr. Terry, que diz que para impedir dscillações não ha melhor remedio. 
do que a conyersão. 

E' curioso que se queira desmentir factos com doutrinas. Mas é o. 
proprio Sr. Terry - aliás como todo o mundo - que reconhece que o 
cambio tem sido tão estavel na Argentina que allí já existe uma conversão 
de facto : · 

1 

« O projecto, diz elle, referindo-se á lei monetaria actual, trans-
formou-se em lei; apez\ff da forte opposição que teve, fundada especial-
mente em que não se justificava, a reducção de 56 centavos desde que 
não ia acompanhada da immediata çonversão em moeda metallica; e, 
posta em vigor a lei, tem já cerca de seis annos de execução, havendo 
contri'buido efficazmente para: o estado de franca e solida conversão de 
facto existente. n 

UM SR. DEPUTADO. - O Sr. Terry foi contrario á caixa. 
O SR. DAVID CAM~'ISTA. - Foi, sim senhor, e chegou a prophetisar 

que não entraria uma moeda na caixa. Mas as moedas entraram e o· 
Sr. Terr'y mudou de opi1lião·, o que aliás tanto o honra, como á instituição. 

Os Srs. Martinez e Lewandowsky dizem tambem : << Comquanto o 
stock do ouro já seja de 51 % da 'circulação papel, a Argentina não póde 
ainda pensar. na conversão de direito; deve viver, até nova ordem, sob· 
um regímen de conversão de facto e ater-se firmemente ao principio da esta-
bilidade da moeda, que é a base da prosperidade presente. n 

E não ha estabilidade cambial na Argentina ! _ 
Referindo-se ao pé\'recer da Commissii,o quando trata este da possi-

bilidade de ser contida, a baixa cambial pelo apparelho instituído pel<l' 
lei de 1899, que creou os fundos de garantia e de resgate, o Sr. Paula 
.Ramos estuda os recursos desses fundos para concluir que o fundo de 
resgate tem pequeno sa1'do, que em nada inffiuirá quando utilizado. . 

Mas, em primeiro logar, nada impede que se refo1;ce o fundo de resgate;, 

\ 
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até o parecer @ aconsel~a ;' em segundo logar, a lei permitt~, dentrG de 
certo limite, utilizar o funde de garantia pilra os fins :;t que se destina 
o do resgate e o ·fiindo de garantia tende a augmentar em maior escalá. 

O fundo de .resgate tem como uma das suas fontes ' a' cobra:nça , d.a 
divida activa nacional. Sem indiscreçã'o posso exprimir 'a esperança:. , t 
q.ue tenho de uma proxinia liquidação vantajosa para o Thesouro. Será 
um novo recurso para o íundo de resgate. 

Mas o nobre Deputado a quem respondo tem idéa's mais ra'dicaes 
a respeito da acção do resgate, entendendo· que ~lle n &o influe so~re o 
cambio. · , '"' 

Ornais interessante é que S. Ex. cita trechos do meu pa•recer do anno. 
passado sobre a reorganização do Banco da, Republica, reputando-os de 
accôrdo com as suas doutrinas. ,·1 

Ora, o que eu dizia nesse parecer é que o resgate não tem· exclusi~ 
vamente, elle só, a virtude de diminuir o agio e valorizar o papel, ma,s· é 
o principal factor dessa valorização qmando o meio ci,uculante , é exqe~sivo. 

Aqui estão os trechos do · parecer: ' 
J JI' 

« Si tivessemos de examinar agora o valo~ theorico da ~ou~rina que, 
em absoluto, attribue exclusiv.amente ao resgate a virti,ide ·de diminuir: 
o agio do ouro e valorizar, portanto, o papel inconversível, poderiarnos1 r. 
demonstrar que essa doutrina não é ihcontroversa nem na scienêia, nem 

' na pratica. ' 
As divergencias existentes sobre a determinante do . agio de depre-

ciação do papel, tiveram brilhante synthese·, quando na Italia se discutiu 
a lei de 30 de . abril de 1874 sobre, a ci~culação : « Os mais competentes 
entre os oradores do tempo, diz Lori,ni (La Moneia), dera,m éomo c,ausa 
do agio - ora a quantidade excessiva do papel circulante, ora o ~es
credito do Estado, ora a relação entre a offerta e a procura. do ouro no com-
mercio internacional, ora cumulativamente as tres pausas. >> 

' ' 

· Arguµientos de ordem pratic~ secundam a controyersi,a theor.ipa ~ 
E' conhecida a citação do exemplo da Inglaterra onde, por vez~s, qua:cido · 
as emissões augmentaram de volume descia corresporidentement'e r o 
agio do ouro e em 1809 - quando ,ó papel se r'eduzira - o agio ele-
vou-se. 

O mesmo se pôde dizer da Austria ' no período de 1850 a 1860; da 
Russia de 1863 a 1868, etc. Quanto á Italia, affirma· Ferraris; que nos 
quatrq annos posteriores áquelle e'm que a quantidade ,do papel foi 
fixada de modo estavel e até decresceu, o agio em vez de melhorar 'con-
tinuou a aggravar-se/ orçando, · nos ultimos mezes de 1878, por cerca 
de 10 %· ' 

, Em nosso modo de ver ,esses desvios momenianeos entre as emissões 
e o agio não invalidam a doutrina que sustentamos da hecessidade do res-
gate como meio decisivo para valorização do papel em circu'fação. , 

Mas servem para mostrar· que ·em paizes como o nosso, onde o res-
. ' l ,, 
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gate total e subito não é possivel e onde a especulação encontra largo 
campo de acção, não podemos ficar sequestrados no exclusivismo do 
resgate e impassiveis deante de elementos perturbadores que; aliás, 
podemos corrigir. Fosse o resgate - . no regímen do curso forçado -
causa absolutamente exclusiva do melhoramento das taxas cambiaes e 
não se poderiam comprehender a consideravel alça cambial dos ultimos 
dous annos em que , nenhum resgate se fez nem a depréssão recente-
mente occorrida, justamente depois da incineração de uma certa somma 
do papel em curso. ' 

Resgatada certa porção de notas, a taxa cambial deveria perma-
necer estavel em correspondencia com a massa circulatoria existente 
até que o novo resgate se fizesse para diminuil-a ou novas emissões 
augmentassem. 

Ora, ninguem ignora que as fluctuações do cambio entre nós tinham 
logar de momento a momento entre extremos afastados, conservando-se 
absolutamente ~stranhas ao volume do papel em circulação e escapando 
dos domínios da previsão razoavel para o da phantazia especuladora 
sem freio. 

Quando novas emissões se evitam durante largo tempo e se cohibem 
os exce?sos perturbadores da especulação, o proprío progresso do paiz 
e o desenvolvimento normal da sua riqueza exporiavel, valorizam o meio 
ci'rculanie porque a massa do · papel existente cada vez mais se approxima 
do vulto real das iransacçõ~s que é chamado,a satisfazer. » · 

O que externei no P\Hecer não é pois cont~ario á doutrina quan-
titativa nem justifica a aqegação do nobre Deputado. , . _ 

O resgate deve conti~riuar; a _Caixa de Conversão terá o efieito de 
substituir na circulação um papel por outro, o inconversível pelo con-
versível - chegando-se lentamente á circulação metallica. 

UM SR. DEPUTADO.-~ Dá um aparte . 

O SR. DAVID CAMPISTA· - Esse é um dos fins da caixa e si V. Ex. 
quer esclarecer esse pensaimento por meio de alguma emenda, não duvi-
darei de acceital-a. 

A reforma de que agora tratamos não é subversiva da política mo-
netaria que temos tido ultjmamente, nem tão profunda que deva inspirar 
os t emores que se teem m.ani'festado. ' 

Sobre a acção dos f4ndos de resgate. e de garantia diz o voto do 
Sr~ Paula Ramos : u si este apparelho é sufficiente para elevar o cambio 
até 15 d. não vejo necessiçlade de fixar por lei essé cambio ». 

Mas,. em primeiro lqgar, ninguem pretende elevar o cambio até 
15, pela razão peremptori!l de que elle está a 16 7 /8; em segundo Jogar 
a lei em projecto é feita para conter a alta e a fundos de resgate e ga-
rantía para conter a baix(l. · 

Segue 0 voto citando um artigo do Sr. Quesada pl!lblicado na Nacion, 
artigo reproduzido p'elo .f ornal do Commercio, citado pelo Sr. Barbosa 
Lima e por todos os adversarios do projecto que reputam uma felici-
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dade incomparavel encontrarem um argentino que diga mal dá Gaixa 
de Conversão. 

Antes de tudo, convém salientar que o Sr. Quesada não foi adver-
sario da estabilização do cambio, nem da quebra do padrão, nem da 
caixa' com as suas emissões. Aqui está o que elle diz, deJi>ois de demons-
trar os inconvenientes das oscillações do valor da m0eda : ' 

e< O meio de conciliar as difficuldades é procurar um typo <!e cam-
bio que contenha a especulação fictícia para a baixa (leia-se alta) que 
é tão facil de produzir-se entre nós pela intervenção de capitaes estran-
geiros que veem operar em momentos ·dados, para dar tempo a que o 
custo da producção se vá nivelando com o typo do ouro - um typo 
que não dê logar a especulações. Isto se conseguirá emittindo a Caixa I 
de Conversão papel contra ouro ao typo .de 200 %, que trocará pela 
mesma fórma. >i 

Mais adeante mostra que as nações que converteram o meio circu-
lante pelo valor nominal do bilhete foram aquellas em que não ho:uve 
grandes oscillações e duradouras depreciações, - o que quer dizer que 
opinava pela quebra do padrão. Ao• artigo da Nacio.n respondeu logo 
a Gazela de Nolici'as o seguinte : 

cc De que n,atureza são agora os receios , do Sr. ·Quesada? E' extre-
mamente curioso ver o quadro que elÍe traça da situação argentina, 
em dolorosissimo contraste com a nossa situação; antes, porém, de repro-
duzir esse quadro, digamos p.e passagem que o Sr. Quesada, achando 
que a especulação absorveu grande parte das emissões,, não se preoc-
cupando de augmentar o trabalho e a producÇão, esquece que a expor-
tação de seu paiz subiu de . 180 a cerca de 320 milhões de pesos ouro, 
em cinco annos. . 

E, si o seu receio, como assignala o Jornal do Commercio, era · que 
o papel-moeda chegasse . ao par e mais .que duplicad·o de poder acqui-
sitivo, se tornasse excessiva a circulação, é caso · de inquiri·r hoje que 
effeito pertB.rbador teria exercido no valor da moeda a1•gentina o desen-
v0lvimento espantoso da producção - quaesquer 'que sejam as causas 
que o motivaram - si a C:aixa de CoRversão não tivesse manbid@ o equi-
líbrio da taxa fixadà anteriormen.te. 

O Sr. Quesada cogita da hypothese possível de um escoameNto dos 
HlO mílhões de pesos OUJ)O, existentes no paiz, ·e nós estamos deante da 
situaçã0 de quem não tem o temor de tal escoament0, pela simples mas 
poderosa razão de que não ha o que escoar, nem 100 milhões, nem 
100 dinheiros. » 

Diz ainda o nobre Deputado : cc a l~i de 1'899 extinguiu o direito de 
emissão concedido ao Governo. A creação da Cai:xa fil•e Conversão com 
o direito de emissão, revoga aquella iei? E' apen'as 1:1rna pergunta que 
faço.>> 

Esta }!lergunta aqui está camo c0ntm1do aig1:1ma: cousa de myste-
riosamente grave; entretanto, francamente 'não lhe enxergG a impor-
tancia. 
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A lei de 1899 creou os fundos de garantia e de resgate, porque? 
Porque, sendo reputado um dos maiores factores do agio e depreciação 
do meio circulante o excesso de papel-moeda, era necessario diminuir-
lhe a massa pelo resgate. Por outro lado, como o papel-moeda deve 
representar ouro, mesmo supposto, era necessario dar um lastro ao 
papel que ficava, lastro que existiria com o fundo de garantia. 

Ora, as· emissões da caixa não representam ouro supposto, mas 
ouro de verdade, prompto a ser trocado pelo seu representante papel. 
Logo, a lei de 1899 referíu~se ao papel inconversível cuja emissão pro-
híbíu, e não ás emissões conversíveis que importam em circulação me-
tallica. 

O SR. PAULA RAMOS. - Dá um aparte. 
O SR. DAVID CAMPISTA. - Mas supponha-se que ~ssim não seja. 

"E dahi? Que estamos fazendo agora sinao uma lei? E uma lei poste-
rior não revoga a contraria anterior? Outra pergunta do nobre Depu-
tado é . esta : « Os bilhetes da Caixa de Conversão não servem para paga-
mento dos .direitos em ouro das alfandegas? Si servem, o Banco do Brazil 
não fará valer o seu direito exclusjvo de emissão de cheques ouro? » 

Maio quem é que tira ao bapco o privilegio de e.mittir vales para 
pagamentos ás alfandegas? Então a caixa emitte vales, especíaes para 
pagamento de direitos? 

Ninguem obriga os co:q.tribuíntes, nem póde obrigar, a pagar direitos 
ouro com determinados .vales de determinados bancos. A obrigação é 
de pagar em ouro ao cantbio do dia. O que são os bilhetes da caixa? 
Ouro. E si o cambfo subir? Os bilhetes serão recebidos pelo valor ouro 
que representárem ao cambio de 27 d. E' isso que está no projecto. A 
pergunta não tem, pois, razão de ser. 

Observa ainda o nobre Deputado : 
« O art. 4 7 dos estatutos do Banco do BraziL estabelece que << quando 

for possível a circulação rµetallíca em ouro, si for instituído o regímen 
bancario, este banco terá o privilegio exclusivo de emissão. Recebendo 
.d'epositos em ouro com o t ítulo de moeda papel, o banco poderá entre· 
gar aos depositantes a quantia equivalente em notas conversíveis á 
vista, fornecidas pela Caixa de Amortizfição, conservando sempre Q depo-
sito do metal á disposição qo portador da nota para garantia da emissão. n 
A que fica reduzida essa disposição dos estatutos, creada a Caixa ele 
Conversão? » , · 

· Na propria disposição citada encontra-se a melhor das respostas. 
O que ella estabeléce de modo claro é a preferencia que será dada 

ao Banco do Brazil si for instiiuido o regimen bancaria para as emissões 
a que se refere o art. 47 dos .estatutos. 

Quer isto dizer que póde ser preferido o systema de emissões offi-
ciaes pela Caixa de Conv(!rsão e, em tal caso, nã_!) terá o banco privi-
legio algum neste particul;:i.r. 

O final . do voto do nobre Deputado por Santa Catharina contém 
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um longo estudo sobre a lei monetaria e sonre a caixa de,.eonversão avgén-
t inas.,Serve esse estudo para salientar as difierenças já c<;>p,hecidas entre 
o systema argentino e o que agora projectamos. , · ' 

Apenas ha nesta parte . do voto uma affirmação qUe os adversarios 
elo projecto teem repetido com tal insistencia que mostra . não haverem 
bem:comprehendido a principal funcção 'immediata da caixa projectada'. 
Diz o nobre Deputaclo : ' cc Não foi a caixa que fez a prosperidade d a 
Argentina. n . ' i • ' . , 

Não foi a cai:~rn, concordemos; foi o ·que? Fgi o · d'esenvolvi.mento 
da producção e foram os saldos do balanço economieo. Mas, que é que 
acontece quande um paiz de curso forçado tem grandes saldos fav,o-
raveis no balanço economico7 O cambio sobe e o agio diminue: O cam-
bio argentino subiu? Não . • Por que? Porque a caixa impediu. Então a 
caixa argentina já serviu para alguma cousa, que é exactamente a ,prin- , 
cipal funcção que pretendemos dar á nossa . 

O nobre Deputado mostra a~nd::.i. desconfiar da exactidão dos alga-
rismos que · figuram no balanço economico publicado pelo Sr. Millistro 
da Fazenda. 

Entretanto, não temos outros. 
Calcula que ha contrabandos de importaçãq, no valor de mais de 

30 % da renda adu;meira. 
O SR. PAULA RAMOS. - O Sr. Ramiro Barcellos mostrou no Senado 

que esse valo·r subia a 40 %· ' 
1
1 

1 
O ,SR. DAVID CAM!"ISTA. - Mas · justamente esses calculos com a ~ 

fóvma de precisão ql!le se ~hes dá ..:___ é que, a ,meu ver, constituem uma 
curiosíssima mathematica . ' · 

Para que o contrabando exista, escapando ás alfandegas ~ ·é, preciso 
que se o não veja e delle não se saiba. O contrabando não se mostra; · 
vive do segredo ou não produz effeito. Ora, ' qual o meio de sommaL 
rem-se umas parcellas de cóusas? Vendo-as ou sabe~do dellas . Si o con1 
trabando não se .vê, não sabe o orador como se lhes ,póde calcular o 
valor em tantos por cento· sobre a renda. E o nobre Deputado aqdi'-
ciona esse valor fictício ao das importaç@es, para mostrar que não temos 
saldo. Assim é facil contestar todos os saldos. '· ' • 

Si o saldo for ele 50 %, diga-se que os contrabandos são de 55' e 
teremos deficit. I · · · , ' 1 · 

' ' 
O SR. PAULA RAMOS. - Dá :.um ,aparte. , , 
O SR. DAVID C~MPISTA. - V. Ex. se refere a ·informações ' officiaes, 

de chefes de repartiçã0 fiscal? O facto é então mais gvave. Fosse eu 
o chefe de uma repartição .destinada á cobrança dé direitos aclua,neiros 
e me .viessem os empregados encarregados da fiscalização demonstrar 
qu~ os contrabandos subiram a 40 % ,'da renda, como V. Ex, ·diz1 ~ eu 
julgar-me-hia no dever, dp punir ou demittir taes empregados por falta 
de cumprimento de seus deveres. (Apoiados.) 

O SR. PAULA RAMos .. - Não ha meios d~· impedir taes desvios'. 

" ' 

1 , 

1 
/, 
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O SR. DAVID CAMPISTA. - E por isso mesmo não ha meio de fazer 
um calculo quasi exácto do- valor dos contrabandos. 

Esta questão, porém, é um méro incidente que não affecta a essen-
c-ia do assumpto que discutimos. 

O nobre Deputado conclue o seu voto com o conceito a que já me 
referi : « A caixa não fixa nem converte? » Como se viu, essa conclusão 
está positivamente fóra das premissas; mas é uma conclusão, porque 
está no fim do voto do nobre Deputado. 

(Avisado pelo Sr. Presidente de estar terminada a hora, o orador 
pede e obiem uma prorogação de meia hora.) 

Assim respondidas as objecções contra .o projecto. formuladas pelos 
nobres Deputados meus companheiros na Commissão de Finanças, 
pásso a occupar-me dos demais oradores adversos, pela ordem em que 
vieram á tribuna. 

Rompeu o debate o honrado representante do Rio Grande do Sul 
o Sr. Wenêeslau Escobar. · · · 

Começou S. Ex. protestando contra a impropriedade da denomi-
nação âada á caixa instituída pelo projecto, que não converte cousa 
alguma e que não póde merecer o nome de cc Caixa de Conversão ''· Con-
versão em finanças é cousa muito diversa na opinião do 'nobre Depu-
tado. · · 

Sr. Presidente, creio que ninguem duvidará do curto alcance que 
póde ter esta simples quesyão de nome. Mas é bom lembrar: - por que 
se diz bilhete conversível, circulação conversível, etc.? 

Porque são cousas que se convertem na moeda metallica que :repre-
sentam, como' os bilhetes da caixa projectada se co.nverierão na moeda 
de ouro depositada. 

O SR. W·ENCESLAU EscoBAR. - Isso é uma troca. 
O SR. DAVID CAMPI~TA. - Troca é tambem a conversão a que 

V. Ex. se referiu no seu discurso como sendo a unica que merece t al 
nome : a que retíra uns tantos títulos da divida, substituindo-os por 
outros. 

Que é que se faz nesS\3 caso? Troca-se um titulo por outr<;>. 
De resto, não faço questão do nome; faço questão da cousa. Si 

V. Ex. prefere, chamar-se-ha a nova caixa de - caixa de trocas. (Riso .) 
Será, sem duvida, uma 4enominação singular; mas, trata-se de uma 
simples questão de baptisp:10 que não affecta o organismo. · 

Depois de impugnar a legitimidade do nome; passou o nobre Depu-
tado a examinar de ondei poderia provir o ouro necessario aos depo· 
sitos da caixa para que esta funccione. 

Estudou S. Ex. a no:asa balança commercial e affirmou que, com-
quanto a mensagem do S;r. Presidente da Republica fizesse menção de 
um saldo superior a z 16.500.000 no anno findo, esse saldo é illusorio 
porque, diz e nobre Depl1tado, não foi computada a importancia dos 
direitos que pagamos á alfandega pela imp.ortação de 'mercadorias. 
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Eu já havi~ lido ,essa .observação em boletim da Associação Com-
merciaI e não a . entendera; ouvºrrd-0-a repetida da trib1;ma, ·contÍimei 
a não a entender, o qµe prova evidentemente contra mim. 

Sempre pensei que em balanço c.ommerâal internacional · se com-
putam os valores das mercadorias exportp.das que tem0s a receber d<!l 
estrangeiro e <!l valor das· mercadorias importadas qúe a-0 estrangeiro 
temos de pagar, incluídos fretes, etc., isto é, sommas a pagar .e a receber 
nq estrangeiro e·r:q. -virtude de permuta de mercadorias .. Por exemplo : 
mando vir de .Pariz um chapéo que me custa 20 frs.; ao mesmo temp0 
tenho a receber do meu commissario lá uma somma de 20 irs .. prove-
niente de café que a elle vendi. O meu .balanço está equilibrado, porque 
pago os 20 frs. do chapeleiro com os 20 frs. ·Cflile tenho a reoeber do com-
missario. Mas o nobre Deputado declara que não ha tal, porque paguei 
á alfandega ,cio Rio 6$ de direitos pela importa.ção do chapéo .. 

Mas, como· eu não tenho de remetter os · 6$ ao chapeleim de Pariz, 
porque tal .somma fica no thesouro do 1paiz, o meu balanço commercia[ 
int ernacional está !l'ealmente em equilibrio. 

O SR. 1SE1R'ZEDELL0 CoRRÊA. - Naturalmente o nobre Deputado 
quiz referir·se a um facto frequente e cominum: que ·o negociante que 
exporta para 0 paiz, na certeza de imposto elevado, diminue natural-
mente o valor official da mercadoria. 

O SR. DAVID GA.M'PISTA. - Será (l)Utro .abuso impropr.io para servil" 
de base ... 

O SR. SERZE:O.ELLO CoRRÊA. - Adultera um pouco as estatísticas. 
Na Italia já se levou isso em conta nas estatísticas 11esp:ectivas. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Temos no estrangeiro funccionarios, 
como os con:sules, que teem attribuições ·e deveres precisos a respeito. 

O SR. SERZEDELLO CoRREA. - Serão illudidos; não teem. meios de 
fiscalizar. 

O Sa. DAVID CAMPJSTA. - Devem ter. Entretanto aqui ,está o que 
disse o nobre Deputado a quem respondo : « •.• che'g:u:ei á conclusão ' d.e 
que esse calculo foi feito sobre o· custo das mercadoria!s a Jiio.rdo, ;n(l)s 
portos nacionaes, tomando-se p·or base a importancia constante do preço 
das. facturas consulares. 

Computada, porém:., a imporlancia dos direitos aduaneiros, ríia razão 
de 63 %, que foi, nesse an.no1 a porcentagem consignada par.lil esses dir.eilo.s, 
verifica-se que o valor das mercadorias importadas custou mais á eco:. 
nomia nackmal ~ 17.800.000, que, addiclonadas ao valor o.fficíal de 
~ 28.000.000, perfazem a somma de cerca de ~ 46.000.000. . 

Foi quanto nos custou o valor de nossa importação em 1905, s:u,pe-
ri@r ao da ex}ilortaçã<;> em pouco mais de :t 1.000.000. >> 

Como se vê, tratou-se de computar no balanço commercial os iÍm-
postos de importação, como ha pouco frizei. 

O S1R. WENCiESLi\.U .. EscoB'A.iE\. - Dá um a;parte. 

' 1 
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O SR~ DAVID CAMPISTA. - Perdão. Balanço commercial é uma cousa 
e balanço economico é outra. Este comprehende aquelle, porém com-
prehende tambem todas as remessas de valores que fazemos para o 
estrangeiro, como sejam as quantias destinadas ao pagamento, dos juros 
e amortização de dividas, etc. · 

_Assim se expl,ica que podemos ter saldos no balanço commercial 
e deficit no balanço economico. 

S. Ex. referiu-se ainda a possiveis prejuizos para o Thesouro, resul-
tantes do pagamento de direitos aduaneiros com os bilhetes da Caixa 
de Conversão, dada a possibilidade de oscillações cambiaes. 

Admittida tal possibilidade em! qualquer sentido, os termos claros 
e precisos do projecto bastam para demonstrar que S. Ex. não tem 
razão. 

Com effeito, estabelece o projecto que os pagamentos decretados, 
contractados, ou que por qualquer compromisso hajam de ser efiec-

; tuados em ouro, serão feitos, como aciualmente, de conformidade com o 
padrão legal' de 27 d. esterlinos por mil, réis, podendo ser realizados em 
bilhetes da Caixa de Conversão pelo valor ouro que, representarem. 

Já se vê, portanto, que os pagamentos decretados em ouro para 
direitos aduaneiros estão sujeitos ás regras contidas no projecto. 

Outras considerações feitas pelo nobre Deputado pelo Rio Grande 
do Sul são de natureza semelhante a algumas que foram expendidas 
nos votos vencidos e das quaes já tive occasião de tratar. 

Ao nobre representante seguiu-se n'a tribuna o talentoso e sym-
pathico Deputado por Pernambuco Sr. Affonso Costa, que discutiu 
o projecto com a elevação e brilhantismo i;om que S. Ex. veste sempre 
as suas orações. 

Do discurso de S. Ex. destacarei sómente os pontos que conteem 
impugnações ainda não feitas por outros oradores. 

Faz S. Ex. · o historicq do movimento que determinou a realização 
do convenio de Taubaté onde se continha a idéa da Caixa de Cpnversão. 

Votou contra o proj~cto approvando o convenio, principalmente 
por uma razão 'de ordem theorica que está de accôrdo com os prin-
cípios professados por S. E:x. 

· Assim diz o. nobre Deputado : 
cc Votei contra o proje'cto de valorização de café, Sr. Presidente, 

porque entendi que se devia dar ouvidos ás palavras de Alfredo Jondaw 
lançadas em sua grande opra de economia pelitica, quando distinguiu 
o papel do individuo e do Estado, na sociedade, resumindo toda a sua 
doutrina nesta bellissima synthe'se, que corre mundo --'-- O Estado é 
mero prodt,J.cior de segurança. » 

Daqui concluo que o :nobre Deputado é individualistá extremado. 
Bella doutrina que fe?; seu tempo ! . 

Mes,mo, porém, sem exceder dos rigorosos limites ·doutrinarios 
de S,. Ex., póde-se affirma11 que, além da ségurança, ha uma cousa de 
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qa'ç o Estado é inecmtestav.elmente productor - é a moeda. O E~tado · 
será então productor de segurança ... e de moeda. 

·Moeda não é sómente U)'.ll pedaço de ouro óu prata; é alguma c,ousa, 
de filiado á lei que estabelece umas tantas condições para que o metal 
circule como medida de valor. E quem faz a lei é o Estado. 

E' o que estamos agora a fazer, sem desvirtuar o papel do Estado 
traçado por S. Ex., :visto que tratamos da ,legislação monC{taria. 

A respeito fez o nobre Deputado largas considerações sobre o meio 
circulante que possuímos, seus · defeitos, necessidade de continuar , a 
politica do resgate, etc . S. Ex. está, nesta pa~te, com as boas idéas, que, 
alias, nunca impugnei. · 

Examinando os nossos palanços, conclue S. Ex. que nãó se póde 
perceber de onde virá o ouro hecessarío para que a caixa funccione. 
Eis o que diz o nobre Deputado : 

« Apezar do saldo ouro de nossa balança commerciai, não entrou 
. para o nesso paiz em ouro uma só libra desses saldos, e ant~s foram 
elles consumidos em remessas de toda ordem e com elles os emprestimos 
que effectuamos . 

E agora, Sr. Presidente, pergunto 'á Camara dos Deputados, per-
gunto aos defensores .do projecto : que ouro .ir* p~oc~rar a ·Caixa de Con-
versão? » ' 

Respondo - i.0 A caixa não precisa de ter ouro algum e ainda, 
assim exerce uma das suas funcções. Si a caixa não tiver ouro, é que o 
curso natural das cousas não exige uma taxa superior a 15 d., e nesse 
caso está garantido um dos fins da instituição. ' 

' ' 
2.0 Já que o nobre Deputado entende que é nec~ssario que algum 

ouro procure a caixa, creio satisfazer a S. Ex, 1eclarando que o proprio 
mecanismo das nossas leis orçamentarias fornecerá á caixa um patri-
monio em ouro. Ningu-em ignora que o total das n'ossas r'eceitas ·' é com~ 
posto de uma parte em ouro e de outra em papel. A primeira deixá saldos 
e a segunda deficit. Os sàldos ouro servem para cobrir o deficit papel. 

. Como opera o Governo? Converte saldos da receita ouro em papel 
quanto baste para satisfação dos encargos nesta moeda. Pois bem, • é 
essa a funcção da caixa. ' 

O Thesouro entreg?rá á caixa os excedentes ouro e della recebe,rá 
o papel necessario' ao pagamento de serviços internos, que correm ·por 
conta do Thesouro. · 

A quanto montam ' as quanti~s a converter? Basta ver as nossas leis 
orçamentarias, ,e S. Ex. terá a resposta. · 

Não tenho necessidade de insistir neste ponto e passo adeante. 
Declara o nobre Deputado que não conhece condemnação mais 

formal da orientação' mon.etaria argentina creando a Caixa de Conversão, 
do que a que foi lavrada pelo· ~r. Jacques Lyoii e cita as palav~as desse 
publicista. Não haveria nenhum inconveniente em discordar eu das opi7 
niões do Sr. Lyon. 
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Entretanto, é o mesmo Sr. Jacques Lyon, no mesmó. livro citado 
pelo honrado Deputado, que reconhece o alto valor dá legislação mone-
taria argentina para o fim que visava, isto é, a estabilização do cambio. 

Eis o que diz o Sr. Lyon : cc A consequencía mais importante que o 
governo e o povo argentinos esperavam da lei de 1899 - a saber, a 
estabilização do cambio, effectivamente produziu-se. Elia ·declarava que 
o peso papel, que originariamente valia 5 francos, seria dahi por deante · 
trocado contra 44 centavos ouro e não valeria mais que 2 frs. 20 -
desde aquella época, a cotação do cambio estabeleceu que esse peso vale 

· fóra 2 frs. 20 ou que 100 frs. ouro se trocam contra 227.27 pesos papel. 
O agio do ouro estabilizou-se, pois, em 127 % e o governo argen-

tino póde fFJliciiar-se por este primeiro resultado. n 
Pois bem; o que eu desejo é ,que o governo bra-zileiro tenha igual 

motivo para felicitar-se.,_ uma vez convertido o projecto em lei. 
O terceiro discurso contrario ao projecto foi proferido pelo eminente 

representante do Districfo Federal, cujo nome declino com prazer, o 
Sr. Barbosa Lima. 

De todos os adversarios que encontrei nesta campanha é S. Ex. 
aquelle com o qual, em pontos es~enciaes, mais vezes me encontrei de 
accôrdo. Uma das divergencias profundas é esta : S. Ex. votará contra 
o projecto e eu a favor . (Riso.) 

Estou de accôrdo com S. Ex. na significação e no alcance que se 
deve dar ás expressões

1 
- curso legal -; igualmente concordamos em 

que a Caixa de ConveDsão é apparelho capaz de conter a 11-lta além da 
taxa fixada; pensamos do mesmo modo quanto á necessidade do res-
gate do papel inconversivel e quanto á influencia das emissões exces-
sivas desse papel. 

Disse, porém, o nqbre Deputado : 
O plano em debate vale por um salto nas trevas, vale por um brusco 

coiovello na eslrada em que caminhavamos guiados pela clarividencia de 
um esladisla nosso, cujc1 obra se compara á dos maiores homens de qual-
quer dos paizes civilizqdos, e não só talentoso, mas sobretudo Ministro 
tenaz e exlraordinario, l1oje com justiça o orgão das aspirações do partido 
polilico da immensa m(lioria dos dous ramos do Poder Legislativo - o 
Sr. Joaquim Murlinho. 

Entende assim S. ~x . que 'o projecto em ·discussão representa uma 
profunda alteração da política monetaria adoptada, com proveito para 
a nação, pelo governo do honrado Sr. Campos Salles. 

Ora, senhores, qual foi essa politica que aliás já tive occasião de 
.encarecer? 

Foi a do resgate e íl da formação do fundo de garantia. 
·Em que fica ella arterada desde que se converta o projecto em lei? 
O SR. BARBOSA L1ri:A. - Dá um aparte. 
O SR. DAVI:O CAMP:ISTA. - Mas o projecto annulla o resgate? 
Não; já mostrei qu.e se tra'ta de um apparelho destinado a . func-

! 
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cionar conjunctamente com o já estabelecido entre nós e para um fim 
commum. 

O projecto pi.anda emittir papel inconversivel? 
Sabe-se bem que não. Que desvio fazemos pois dessa estrada larga 

a que se referiu o nobre Deputado? 
O projecto impede de modo absoluto a valorização progressiva 

do -meio circulante mesmo que se tenha em mira a taxa theorica de 
27 ds .? Já demo.nstrei que não. 

O nobre Deputado diz .ainda ·<fue no notavel relatorio em · que o 
Sr. Murtinho fez, a resenha dos resultados de ·seu magnifico trabalho 
de estadista se ensina que os cambios que se approximam de 27 são os. 
cambios bons. Já nessa época, o honrado Ministro respondia áquelles 
que pediam o cambio baixo como uma condição indispensav:el á pros-
peridade da lavoura, publicando então um suggestivo quadro,. Cita o 
Sr. lves Guyot e o Sr. Jacques Palin, para mostrar que se trata, na 
cspecie, de uma miragem, âe ·uma phantasia, que não corresponde á 
realidade. 

No parecer que tive a honra de elaborar deixei bem claro que a 
lavoura não precisava nem pedia cambio baixo como condição de sua 
prosperidade; pedia tão sómente a estal:iilidade como condição de vida. 

As divergencias frequentes · e por vezes extensas entre o preço da 
venda do producto e o custo de producção - graças ás oscillações cam-
biaes _:_ são o maior mal da lavoura como do trabalho em geral. 

Já o proprio Sr. Murtinho, no seu magnifico r.elatorio de 1890, dizia : 
((Si todos os elementos economicos tivessem a mesma rapidez em seus 
movimentos, a valo·rização brusca da moeda não_ traria grandes incon-
venientes ;\ isto, porém, -não se dá com os preços dos objectos e com os 
salaríos, que teem sempre movimentos extremamente lentos e nunca 
poderiam acompanhar os movimentos relativamente rapidos da valo-
rização do meio circulante. Rompe~se por esta fórma a relação entre 
os lucros do productor ' e o custo da producção, sacrificando assim os 
mais sagrados interesses da. nação. » 

1 

Si a brusca valorização do meio circulante acarreta taes , males, 
são esses males que agora procuramos attenuar. 

Mas, longe vae o Sr. Palin, citado pelo nobre Deputado, quando 
affirma que augmente no paiz de cambio baixo a carestia da· vida, que 
nunca mais diminuirá - torne a subir a taxa ·cambial. 

O augmento dos principaes generos de consumo na Hespanha em 
13 annQs, de 1889 - 1890 a 1903, foi de 25 % e at é de 41 % para os 
generos indisp·ensaveis. 

Os salarios apenas augmentaràm .de 20 %-
Ha casos curiosos de divergencia cuja soluç_ão dependeria aliás de 

um simples acto do Governo e que, entretanto, permanecem sem alte-
ração. 

Veja-se o preço dos transportes na E strada de Ferro Central. Que 
elementos devem formar esse preço? O custo do material, do combus-
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tivel, lubrificantes, etc., etc., que são cousas geralmente importadas. 
Elevada a taxa cambial, esse custo diminuirá em moeda nacional. 

Entretanto as tarifas que hoje vigoram com o cambio de 16 7 /8 são 
geralmente as mesmas que vigoravam com o cambio a 10:· 

O SR. BARBOSA LIMA. - Dá um aparte. 
O ·SR. DAVID CAMPISTA. - Estou a mostrar talvez o unico caso 

em que rapidamente se poderia restabelecer a correspondencia de preços, 
. porque isso depende de um acto do Governo, que póde ser prompto. 

Si nem assim ha vantagem na elevação do cambio, imagine V. Ex. 
quanto ao resto. 

Disse ainda o nobre Deputa_do em seu segundo discurso : 
Pelo orçamento aclual o Governo poderá tirar 10. % dos direitos em 

ouro para cobrir o deficit da receita em papel, sempre que a laxa cambial 
estiver acima de 15 d., situação em que esses direitos em ouro serão do coef· 
ficienle de 50 %· 

Fazendo o cambio bai!car a 15, lerá o Congresso priva,do o Governo 
de um recurso indispensavel para cobrir o deficit declarado. 

O remedio é facil : consiste em decretar a cobrança dos 50 % com 
o cambio a 15, o que se póde perfeitamente fazer nà lei da receita. 

Referin.do-se ao typo das notas que devem servir para as primeiras 
emissões, disse o meu nobre collega : 

C! Ü art. 1.0, § 4.0,1 dá a entender que a emissão da nova moeda C 
tão urgente que não d\í tempo de mandar-se imprimir cedulas de typo 
conveniente. Sendo assi~n, o que se verá serão notas do Thesouro communs, 
notas do Thesouro assipnadas, cedulas da Caixa de Conversão emitt idas 
a 16 e cedulas da mesma caixa emittidas a 17. » 

A experiencia nos tem ensinado quão demorada é a fabricação 
definitiva das notas do Thesouro feitas sempre no estrangeiro . Desde 
o trabalho inicial do artista, que desenha uma composição decorativa , 
até a remessa das notas promptas, passa-se mais de um anno. 

Instituída a caixa, ella ficaria impossibilitada de funcc~onar desde 
logo, graças á falta de bilhetes. 

Porque não utilizar as notas actuaes não servidas, si ha meios efficazes 
de tornai-as claramente distinctas das communs, e offerecendo as possiveis 
garantias contr~ a falsificação? 

E' conhecido o processo que empregam paizes adeantados para 
·utilizar certas emissões de sellos, dando-lhes valor diverso do que fôra 
primitivamente estampado. Não será, pois, uma novi.dade. 

Em ultimo logar oc1mpou a tribuna o illustre Deputado pelo Districto 
Federal, o Sr. Alcindo \Guanabara. 

S. 'Ex., com a alta competencia que todos lhe reconhecem, fez um 
brilhante estudo da noqsa vida financeira no que diz respeito á polít ica 
monetaria e referiu-se ~s reformas monetarias effectuadas por diversas 
nações que quebraram o padrão e o fizeram com exito feli z. . 

Nada tenho a oppor as considerações de S. Ex,. neste particular. 
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Apenas teria a p0nderar que, ao lado do resgate que S. Ex. reputa 
exigir mais de 60 a.x;mos pal'a que tenhamos . uma circulação sã, have'ria 
a considerar o proprio tempo como factor do progresso do paiz,-q,ue iria 
por sUa vez valorizando o meio circulante . 

O nobre Deputado não é adverso á instituição da Caixa de Conversão; 
mas S. Ex. entende ser indispensavel a · quebra do padrão moRetario e 
preferiria a taxa dé 12 d. como tàxa média a adoptai:. 

Já tive occasião de referir-me a esses dous pontos e nada mais me 
occorre dizer a respeito. .- · 

1 
Creio, Sr. Presidente, haver respondido, com risco de tornar-me fasti-

dioso, aos honrados collegas que impugnaram o prójecto. 
A Camara terá a benevolencia de relevar-me a extensão que, bem 

contra a minha vontade, fui forçado a dar a este discurso. 
Não creio , que elle IfOS rehabiÍite perante uma parte apaixonada da 11 

opinião que nos alcunha ' de fixadores e que lamenta. a nossa ignorancia 
em ma teria de economia política. 

Ha suppostos especialistas que ainda hoje vivem recolhidos á torre 1 
de marfim de uns tantos ptincipios esteriotypados, que vieram da ( · 
'' Economica n de Aristoteles á « Riqueza das Nações '' de Ad. Smith, 
modernizados com algumas leituras do indefectível Sr. Leroy Beaulieu. 

Pertencem á escola daquelles de. qu.em dizia um escriptor, ainda ,, 
na actualidade ensinam e explicam as vantagens da· di:visão do trabalho 1 com a classica fabrica de alfinetes de Ad. Smith - . que terá sido um por- l 
tento ha 130 annos mas que faz hoje sorrir deante das maravilhas da 
industria. 

E' um erro pretender-se applicar a ,todos os paizes principio.s que não 
são absolutos e que muitas vezes foram feitos, para outros ambientes e 
isolar o phenomeno economico como si fosse uma cousa abstracta e 
superior ás contingencias do meio. ' 

A tal mania refere-pe Loria tratando de certas doutrinas import?-das "\ .\. 1 
da Allemanha na Italia e ahi victoriosamente combatidíJ.s. 

A proposito conta esse economista o seguinte : 
'' Narra a legeri.dà, que um .guerreiro anglo-saxonio, repatriado 

depois de uma guerra em regiões longínquas, verificou, que durante a 
sua ausencia, de mais de um anno, sua esposa dera á luz um filho : Expro-
bou-a e ella explicou que, 'indo , uma manhã pelos campos gelados, um 
floco de neve lhe cahira ao seio e a tornáta mãe. Por isso o povo chamava 
a criança de << filho <la neve '" 

Calou-se o gl./-erreiro e, tempos depois, chamado de novo a combater 
em regiões do sul, fez questão de levar comsigo o filho, e o conseguiu. 
Em caminho matou-o. 1 

Ao regressar ao lar e ás interrogações angustiosas da esposa sobre a 
sorte do filho, respondeu : Elle era filho da. neve - dissolveu-se. no paiz 
do sol! 
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As.sim são certas doutrinas que nos querem applicar á força, mas 
que precisam de transformar-se para que vivam e medrem neste immenso 
territorio illuminado pelo sol candente do Brazil. (Muito bem; muiio bem. 
O orador é vivamente cumprimentado e abraçado pelos seus collegas presentes.) 

Vem á Mesa, é lida, approvada e posta conjunctamente em discussão 
a seguinte emenda : 

Substitua-se o § 1.0 do art. l.º pelo seguinte : Os bilhetes emittidos 
pela Caixa de Conversão terão curso legal, possuindo assim o effeito 

liberatorio para todos os contractos e pagamentos em 
Emenda geral exceptuados os referidos no art. 2.0 desta lei., 

Barros Franco. e serão resgatados e pagos a quem os entregar para 
serem troc~dos por moeda de ouro na mesma caixa. 

Sala das sessões, .1 de setembro de 1906. - Barros Franco Ju nior. 

SESSÃO DE 3 DE SETEMBRO 
1 

O Sr. Paulino de Souza. - Sr. Presidente, eu não pretendia 
tomar parte neste dejrnte, aguardando a terceira discussão para mani-
festar as razões, que ~ustificam o meu voto. Sinto-me, porém, obrigado 
desde logo, afim de desenvolver alguns conceitos que, em apartes, emitti, 
quando, na sessão de airrte-hontem, orava o brilhante orador, representante 
de Minas e relator do parecer, o Sr. David Gampj.sta. Mas devo confessar 
que, á, ultima hora, hesitei em tomar a palavra, á vista da declaração, 
feita po~ S. Ex. de que acceita a emenda apresentada pelo nobre Deputado 
pela Capital Federal e cujo teor é o seguinte. cc Supprimam-se as palavras 
- curso legal. n 

SR. DAVID GAMPl~TA. - Não, senhor;. acceito a 'emenda do Sr. Barros 
Franco. 

SR. PAULIN0 DE 8ouzA. - Estimo a: explicação do nobre Deputado, 
tanto mais necessaria qua:ntó não foi eu o unico a i:nterpvetar mal as 
suas palavras. Ainda poje, pela manhã, o Jornal do Commercioi noticiou 
que o .mobre relator hfl.via feito essa importante declaração .. 

O SR. PAULA RAl\\'OS. - Eu tambem assim entendi . 
O SR. BARBOSA LfMA. - Si fosse assim, eu estava victorioso . 
O· SR. DAVID CAMPISTA. - Não era possível, pois ess'a era. a ques~ão 

basica para mim. 
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SR. PAULINO DE SouzA. - Aclarado, preliminarmente,,este pori.to, 
a meu ver muito importante, pois essa emenda importa na negação da 
idéa fundamental do projecto, pedirei alguns momentos de attenção. 

Entendo que o projecto em discussão altera o padrão estabelecido 
na lei de 11 de setembro de 1846, o que decorre forçosamente do art. 1. 0 , 

segundo o qual terão curso legal as moedas de ouro. recebidas pela Caixa 
de Conversão, na razão de 15 dinheiros esterlinos por mil réis. Não se tem 
dado á expressão curso legal, de que se serve -o projecto a sua verdadeira 
e rigorosa significação, o que cumpre fazer, para evitar confusão e equivo-
cos. O curso legal é caracterizado em primeiro logar, pela força libera-
toria dada ao papel e, ém segundo logar, pela conversibilidade deste . 
Difierentemente, o papel de curso forçado tem .força liberatoria, mas não é 
trocavel em moeda metallica. São noções indiscutíveis, sínão elemen-
tares; da scíencía economíca. Ora, quer isto dizer que as notas que emíttir a 
Caixa de Conversão terão força liberatoría, pois o projecto declara que 
teem curso legal. Mas, representando ess~s notas (1$ = 15 dinheiros) 
um valor em ouro muito menor do que pela legislação actual, isto é, 
pela lei de 11 de Setembro de 1846, lhe foi attribuido (1$ = 27 dínheíros), 
importa verdadeiramente em uma alteração ou quebra do padrão. O , 
padrão é uma medida em ouro, pela qual os particulares, nas ~uas tran-
sacções, sã,o obrigados a receber o papel. Si diminuirmos essa medida, 
incontestavelmente ha qúebra no padrão. Si, pela lei de 1846 o legislador 
estabeleceu que esse padrão era de 822 milligrammas por mil réis e, 
quando emíttiu qs bilhetes, assumiu o compromisso de, terminada a 
inconversibilidade, ·pagar esse peso de ouro, não se -póde comprehender 
que venha hoje dizer que, com muito menor porção do dito metal, pó.de-se 
pagar mil réis, sem quebra da primeira equação estabelecida entre o 
numerario ouro e o pápel emíttído pelo Governo. Si, pelo projecto em 
debate o legislador estabelece que menos de 822 millígrammas de oui:o 
terão curso legal nesse valor. de 1 $000 isto é, terãQ liberatoria nesse valor, 
o padrão monetario está quebrado. Tem-se dito e acabo mesmo de ouvir 
em apartes que a quebra só tem logar em relação ás notas conversíveis., 
que forem emittidas pela Caixa, mas não quanto ao papel inconversível, 
actualmente em circulação. Seguir-se-hía dahi que viriamas a ter dous 
padrões, segundo o primeiro dos quaes 1$ papel seria igual a 822 m1llí-
grammas, e o segundo seria igual a seiscentos e tantos. Seria um absurdo : 
duas quantidades difforentes iguaes a uma terceira ! A verdade é que não 
póde haver dous padrões. A unidade é condição essenoial á medida dos 
valores. Mil réis não podem valer ao mesmo tempo 15 e 17 dinheiros . 
Uma das duas circulações há' de se pôr ao nivel da outra. Em casos taes 
é o padrão inferior que prevalece. A razão é obvia. Si o negociante podesse, 
pela mesma somma, dar 80 centimetros e não um metro, este desappa-
receria como medida.« Evidemment, diz Cauwes (Ec . Pol., vol. II, p. 2,07) 
s'ily avait a choisir entre deux sortes de metres, l'un plus court que l'autre, 
ce serait le plus court que les marchands préféreraient. De même la 
monnaie étant une mesure de valeur, s'il. existe deux monnaies, ' les 
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déb~teurs préféreront payer avec celle qui sera la moins chere et, en 
réalité, l'autre ne circulera pas ». Si por mil réis posso dar 15 dinheiros, 
não darei, certamente, 27, 20 ou mesmo 16. A moeda mais cara desapparece 
sendo metallica, porque é desamoedada. Torna-se simples mercadoria, 
pois, como tal, é-lhe reconhecido maior valor. Sendo papel de curso 
forçado, como é o nosso caso, a mais cara depreciará até o nivel da outra. 
Não poderá elevar-se acima de 15 ou 12 dinheiros, conforme se estabelecer 
a nova relação. 

Dir-se-ha que em muitos paizes tem havido dous padrões, um em 
ouro, outro em prata. O exame deste facto, longe de invalidar, confirma 
o meu asserto. Emquanto a rela~ão . entre o valor do ouro e o da prata 
no mercado (valor commercial) coincidiu com a relação estabelecida na 
lei entre os dous metaes (um gramma de ouro para quinze e meia de 
prata na União Latina; 16 grammas (1 5,99) de prata para uma de ouro 
nos Estados Unidos; 15 5 /8 grammas de prata para uma de ouro na 
Holl,anda), os dous metaes circularam como moeda, porque, na verdade, 
o padrão, a medida dos valores, era um só, desde que se equivaliam, 
podendo a moeda ouro ser convertida na de prata e esta naquella, a 
vontade do portador. Mas, desde que se manifestou o desequilíbrio entre 
os preços dos dous metaes, como quem pagava em prata pagava menos 
do que quem pagava em ouro, estabeleceram-se de facto dous padrões. 
A consequencia foi o diesapparecimento nesses paizes do ouro como meio 
circulante. Prevaleceu o padrão mais baixo. Esse phenomeno economico, 
que se tem observado em outros paizes, tambem é conhecido na nossa 
historia financeira. Foi assim que em 1808, após a abertura dos portos 
do Brazil, a moeda d!) prata expelliu ·a peça chamada portugueza e a 
moeda chamada provip.cial, que eram de ouro. Prevalgceu a moeda mais 
barata, desapparecenqo os padrões em ouro, que eram mais elevados, 
porquanto a prata a~oedada estava para a peça portugueza na relação 
de 1 para 12 /2, para a moeda provincial na relação de 1 para 13 8 /9; ao 
passo que no mercado a proporção entre a prata e o ouro era de 1 para 
15 1 /2. 

O mesmo aconteceu mais tarde á moeda de prata, expulsa do mercado 
peia de cobre. 

Concluo ido que venho de expôr que o projecto altera, diminuindo, 
isto é, quebra o padrãq estabelecido em 1846. 

Os proprios defen~ores do proi,ecto sustentam que o cambio não subirá 
acima de 15, como ouvi do illustre relator do p~recer. Parecem attribuir 
este facto a alguma virtude especial da Caixa de Conversão, quando a 
verdade é que será COI)sequencia unicamente da quebra do padrão. 

Causou-me mesmp admiração ter ouvido que a quebra do padrão 
não impediria a subid~t do cambio, visto como se demonstra pela historia 
que, depois de 1846, a taxa cambial ultrapassou os limites de 27, chegando 
mesmo a 28; mas qu,ei com a Caixa de Conversão, elle nãó poderá ele-
var-se, acima do que fôr predeterminado, 15 dinheiros ex. gr. 

A verdáde, no meu entender, é a seguinte. Nã@ ha differença entre 
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um e outro caso. Depois da lei de 11 de Setembro de 1846, desde ·que o 
cambio se elevava acima do par, o ouro entrava em ciroulaç.ão (1) e resta-
belecia-se a paridade, salvo si, como succedeu por vezes, não havendo 
ouro no mercado o agio sobre o papel não compensasse o seu tvànsporte 
dos mercados estrangeiros", e, além do transporte, o. preço do seguro e 
mais os jur.os durante o tempo do transparte,, em que o capital fica inactivo. 

No caso contrario, seria importado, mantendo-se o preço do papel 
ao nível do ouro, nos termos da lei. 

Apreciando um desses momentos ,da nossa vida financeira, disse 
o Sr. Raphael Georges Levy (Mélanges Fin.anciers, .pag.143, nota): 

<< II est arrivé du reste, dans plus d'un pays que Ies bíllets ont fait 
prime par r.apport à l'or. Au Brésil, en 1889., â Ia veille de la chílte de 
Dom Pedro, Ie change sur Londres valait 28 pence, alors que le pair est 
de 27 pence : bien qu'un mil réis ne contient pas plus d'or que 27 pence, 
c'est-à-dire 27 /240 d'une livre anglaise, on ne pouvait, acheter à Londres 
un billet de banque brésilien qu'à 28 pence c'est-à-dire moyennant une 
prime de prês de 4 p. 100. Ce phénomêne n'a, bien entendu, été que 
passager, puisque des ·envois d'or de Lo.ndres à Rio de Janeiro ont pu 
rectifier aussitôt cette cote anormale. Il en serait de même avec la Russie 
dans l'hypothêse ci-dessus. >> ' . 

1 
• 

· E no texto diz, relativamente á Russia : « 'fo'ute fois le prix du rouble , 
ne pourra pas dépasser quatre francs, ~ussi longtemps du mÕins qu'un 
rouble d'or (qui contient exactement quatre francs d'or) est échangeable 
contre un rouble billet. >> ' 

Foi deste modo que, após 1846, o cambio subiu por vezes a 28, ch.e-
gando mesmo extraordinariamente a 29 e 31. O mesmo succederá á 
Caixa de Conversão. O cambio poderá elevar-se acima de 15 d., dentro 
dos limites, que acapo de indicar. Dentro destes limites, insisto, é verd~de 
que a Caixa de Conversão impedirá a alta do cambio, mas por umá razão 
unica : porque ql!l{)bra o padrão. ' 

Diz-se, porém, que essa alteração ou substituição da medida .dos · 
valores é temporaria ou provisor.ia, á vista dos arts. 3.0 e 4. 0 ,do proj~cto, 
os quaes determinam : . ' , . 

' .. 
« Art. 3. 0 - Cessarão as emissões ,da Caixa de Conversão quando 

(1) • A insufficiencia do papel-moeda é attestada pela presença de 16 a 
20.000:000$ metallicos, ,com que se acha augmentada a massa do meio circulante " 
Rodrigues Torres. Relatorio de 1853. Segundo o projecto, o ouro entrará em circu-
lação representado por notas conversíveis. Mas só o ouro amoeda,do. Effectivamente, 
diz o art. 1. 0 : " É instituida uma eaixai de conversão especialmente destinada a 
receber moedas de ouro de curso legal e as que consta do art. 5 desta lei. " E o art. ·5.0 
diz? • Os marcos, francos, liras, dollars além da 'libra esterlina, servirão para ,consti- ·, 
tuição do deposito de que trata o art. 1. 0 " E porque a caixa não emittirá sobre o 
deposito de ouro em barra? Porque, guardada a mesma proporção, não .emittirá . 
sobre outras moedas em ouro pois o marco, o franco, a lira e o dollar não são as unicas ' 

. existentes? Na expressão moedas de ouro de curso legal 'devemos comprehender as 
moedas brasileiras e os soberanos que, pela nossa legislação, têni força liberatoria. 

CAIXA DE CONVERSÃO. - VOL. 1, 18 
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' 1 
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os bilhetes emitticl:os á taxa fixada nesta lei a:ttingirem o valor 
de 320. 000:0(!)0$, corresp011dente ao deposito maximo de 20 milhões 
esterliRos, podendo então,. por lei especial, ser elevada a. taxa de que 
trata· 0 art. t.o 

Art. 4.0 - Attingido o limite _estabelecido no artigo antecedente 
e alterada a taxa na fórma desta lei, serão chamados a troco, em prazo 
nunca menor de seis mezes, ,0s bilhetes emittidos. Esgotado esse prazo, 
continuará o treco com o desconto até vinte por cento do valor dos 
bilhetes, durante cinco annos, contados da data inicial do troco. Depois 
dos cinco annos dar~se-ha a prescripção, etc . . . n 

Lego que a Caixa de Conversão reuna o stock de vinte milhões est er-
linos,, cessam as emissões e são chamados a troco os bilhetes, podendo 
ser ele:vada a taxa. Em primeiro. logar, deve-se notar que é facultativa 
essa disposição, '' podendo então (diz o artíg.o cítado), por lei especial, ser 
elevada a taxa de que trata o art. 1.0 n 

Mas, sHaz parte do pensamento dos auctores do projecto a> decretação 
para mais tarde de uma ta<xa difierente, entãa merecem duplamente a 
critica, que lhes é feita. Que quereria dizer firmarmos agora o padrão 
de 15 d. por mil réis e, daqui a algum tempo, decretarmos novo, 20 ou 
27 dinheiros, v. gr.? Seria descemhecer o fim principal da moeda, como de 
todas as medidas : dar unia base certa, segura e sempre a mesma ás tran-
sacções particulares. Nãq posso. p.gr isto comprehendiell as disposições 
citadas do projecto, nem as seguintes palavras do parecer da illustrada 
Commíssão de Finanças : 

; 

« De acôrdo com as ponderações que vimos fazendo, garantida a 
estabilidade cambial, gra~as aos limites impostos á fluctuação, a escolha . 
do ualor da taxa. não tem Cf imporlancia, que se lhe tem dado, tanto mais 
que opinamos pela possibilidade de alteração, quando as condições do paiz 
euidenlemente o aconselhem. n 

Que quer dizer praticamente alteração do padrão? E' a alteração de 
todos os preços. e< C'est l'incertilude du lendemain, c'est le désordre 
permanent; la monnaie ne remplit plus son rôle essentiel; elle ne garantít 
plus la transformation des biens' présents en bien futurs eqnivalents. >> 

(Pallain , pag. 7.) O padrão, que é a medida em ouro de todos os valores, 
inclusive do proprio papel moeda, tem como primeira condição e essencial, 
a invairiabilidade em tod%J.s as épocas. 

Em outros. termos., a unidade da moeda deve ser absoluta no tempo 
·e no espaço, sob pena de não haver certeza nas transacções. Por isso o 
ouro é o verdadeir~ typo da media dos valores, por que é a mercadoria 
qu,e menos tem variado e menos póde variar de um paiz para outro e 
de um para outro seculo. 

Dizer que se pôde, a priori, ao talante do legislador, alterar a taxa 
legal,, isto é, o, valor da moeda, conforme as condições do paíz acon-
selharem - ·é avançar u:i;na proposição pratica e scientificamente inad-
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missivel. ·Vejamos,. p@lrém, as p110babilidades de se realizar essa volta 
ao padrão de 27, previsto nos artigos citados do pr01je.cto e no, parecer? 

Si figurarmos ar hyp0these de Mm 1augment0• bruseo da circulação 
pelo deposito na Caixa de Conversão do produeto· ele emprestimos, que 
attinjarn a somma indicada, teremos infallivel:mente a depreeiaçãa 
do papel incoNvertivel e n.esse caso será irnisoóo· acreditar que se possa 
decretar uma taxa cambial mais. elevada. Si, evitaido esse escolho, que 
está á vista, do augmento d-o• :meio circulante pelo deposito na Caixa 
da Conversão do prodncto. de empÍ'estimos adrede levantados,. qttizermos 
admit.tir a hypothese (mais favoravel aos defensores do projecto) de se 
consti'tuir regular. e paulatinamente esse fundo maximo de vinte milhões, 
com os saldos da nossa produéção, em consequencia do prog_resso que se 
deve esperar na vida economica,do paiz, como aconteceu na Argentina (1), 
é certo que teremos o padrão de 15 ·d. longas annos. A nossa circulação 
actuat é de 669· míl. ·eontos (equivatentes, salvo a8' ruacções, a 41 milhões 
esterlinos). Será necessario que as nossas transacções: augm.entem. tanta 
que possam, no seu giro, absorver mais 320 mil contos. Quasi 50 % mais. 
Mas quando terá a nossa producção esse largo. desenvolvimento? Cumpre 
notar que, sendo as evoluções da moeda ou do 'seu signal representativo 
muito mais rapiclas que as das mercadorias (dez vezes mais, dizem em 
geral os economistas), para l'laver necessidade de um augmento do meio 
circufante na proporção de 50 % é necessario que o movimento das 
transacções se tenha crescido, não de 50 o/o, mas de muito mais. 

Quando, pois, dar-se-ha a hypothese prevista nos artigos 3.0 e 4:0 ? 
Seguramente daqui a muitos e muitos a1mos .. E' diifil:cü prever, mas 

digamos 30 ou 40. Ora, um padrão, que prevalece por tão largo espaço 
de t empo, é um padrão definitívo. Admittamos, porém, que esse depo-
sito se realize em quatro, cinco ou dez annos . Que acontecerá, nos termos· 
do· projeeto? Estal!Jelece-se novo padrão, e no prazo. de seis mezes. reti-
ram-se 32Q mil C()Jnlos da moeda conversível .. Póde-se comprehender mafor 
perturbação, maior desordem ec01.:.1omiea? 

Que alteração profunda em todos os preços, que· anarchia, que 
cahos em mate•ria de coNtractos ! Fechando a caixa as suas operações 
de troca e retirando essa somma extraordinaria,. a restante circ:ulação 
fiduciaria subirá immediatamente, bruscamente,. até o novo par ou 
indefinitivamente até 27, si não fôr outro o par estabelecido. A Gaixa 
terá sido então uma mera. experiencià . Mas que experiencia 1 Fundou-se, 
fll!l1ccionou, reuniu ouro e, chegado este momentp, que tinha em vista, 
desfaz-se tudo, restitue-se o ouro, queimam-se os bilhetes, restringe-se 
a circulàção, e fica tudo como estava a tantos annos atrás! Pode haver 

(1) Nesse paiz desde 9 de dezembro ·de 1899, quando foi decretada a lei, não 
houve, até 1901, na Caixa de Conversão,. movimento de imporbancia. Em 1902 entra- ' 
ram 24.048 e sahira:m 18.183 pesos, ficando 5.945. Foi !).OS annos de 1903, 1904 e 19Q5, 
quando a exportação argentina teve um desenvo.lvimenlio verdadeiramente exbraor-
din11rio, que· a Caixa de Conversão pôde reunir mais de 90 milhões de pesos ouro. 
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concepção mais singular? E' possivel que a Commissão tenha admit-
tido semilhantes consequencias? 

E' de esperar, pois, que seja lettra morta esta parte do projecto. 
Uma vez fixado em lei o maximo da taxa cambial em 15, é uma illusão 
e um erro suppôr que o legislador possa de novo decretar o cambio a 27. 
E' exacto que o projecto não usa a expressão quebrar o padrão. Mas 
para isso não ha formulas sacramentaes. 

Basta que seja a consequencia necessaria da lei. 
Com muito menos quebrou-se o padrão em 1833. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Ahi alterou-se o valor da moeda anterior ; 
declarou-se que uma certa quantidade de ouro passaria a valer tanto. 
Pelo 'proj ecto actual, não se declara isso. 

O SR. PAULINO DE SouzA. - A lei n. 59, de 8 de outubro de 1833, 
dispunha simplesmente : cc Art. 1.º Na receita e despeza das estaçoes 
públicas entrarão o ouro e a prata em barras, ou em moedas nacionaes 
ou estrangeiras, a 2$500 por oitava de ouro de 22 quilates. )) 

Foi o sufficiente para quebrar o padrão. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - De facto, a moeda não podia subir mais 
do que isso, desde que em tão grande numero de transacções tinha só 
e.sse valor, desde que na~ estações publicas a autoridade do Estado 
vinha dar 'esse valor ao papel. Não havia mais necessidade de uma pala-
vra, sinão essas para a qu~bra do padrão. 

O SR. PAULINO DE SouzA; - O projecto actual é mais positivo. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Estas são as palavras de todas as vezes 
que quebram o padrão . 

O SR. PAULINO DE SouzA. - Desde que a lei estabelece princípios 
taes que, de facto, nunca mais se torne uma realidade a equação pri-
mitivamente estabelecida, o padrão está quebrado : Foi assim que a lei 
citada estabeleceu apenas o curso legal em relação ás estações publicas . 
De facto, submergiu-se o padrão antigo. O mesmo acontecerá agora, si 
o legislador obrigar os particulares e tambem as estações publicas a 
receberem 15 d. como equjvalentes a 1$, isto é, si der ás notas da Caixa 
de Conversão, emittidas ,. sobre esta relaÇão, curso legal illimitado, como 
dá. Si e uma cousa licita, como se apregoa, porque tanto rebuço? 

Mas, quereis saber o que é a quebra ido padrão? Fallemos tambem 
com franqueza. E' a bancarrota! 

Não nos ílludamos sobre o nome nem sobre a realidaqe. No papel-
moeda, além do numerarip, que é o instrumento Q.as trocas, existe um 
t itulo de divida por parte da nação. E sta se comprometteu a pagar no 
Thesouro Nacional por cada 1$ o peso de ouro correspondente a 27 d. 
Si não o faz, é por motivo de força maior, que a obrigou a decretar a 
inconversibilidade. A emis13ão do papel-moeda ou a decretação da incon-
versibilidade, da moeda fiçl uci~ria importa em um emprestimo forçado. 



- 277 

Os titulos de taes emprestimos podem desvalorizar-se, conforme 
fôr maior ou menor o credito do devedor; mas não importa isto. em 
uma d·iminui'ção da divida. Seria curioso, mesmo immoral, q';le o devedor 
podesse diminujr as. suas dividas, diminuindo o proprio credito, isto é, 
abusando delle. O , Estado poderia deste modo limitar indefinidamente, 
·as suas dividas, emittindo papel-moeda e bem assim apolices, de modo 
a deprecial-as na mesma proporção. . 

Neste sentido e apreciando as razões dadas pelo governo .argentino, 
para fixar em 44 centavos a taxa para a ' éonversão dos bilhetes, diz o, 
Sr. J. Favre estas palavras : (< Les billets constituent, en effl~t, . des pro-
messes de payer µne somme fixe et si l'on 'ne donne que 44 centavos 
au lieu de 100 qu'on s'était engagé à payer, c'est toul simplement une 
façon assez cavaliére de faire faillile. Le gouvernement essaya de se jus-
tifi er par des raisons, qUe ne tiennent pas debout : la premiêre, c'est 
que, seule, la plus faible _partie des billets, ceux-là seulement, qui avaient 
été émis a:vant 1885, avaient · été pris au pair; dans la suite, la dépré-
ciation faisant son reuvre, les érrii~si6ns postérieures ávaient été acceptées 
pour une valeur de plus en plus faible et même, pendant Iongtemps,, 
três inférieure aux taux fixé pour l;:i. conversi@n., II s'ensuit que si les. 
personnes qui ont reçu des billets avant 1885, sont lésées par la loi dri 
conversion, celles, au contraire, qui en. ont reçu entre 1889 et l 902, 
époque ou la prime sur l'or était supérieure au taux de 127 pour 100, 

' réalisent un joli bénéfice. II y 'ª donc. compen,sation. Ceife explication 
ne manque de gaieté. Qu'est-ce qui a baissé à partir de 1885? 

Ce ne sont pas les engagements dei l'Etat; mi billet de 5 pesos, même, 
en 1894, constituait toujou;rs une promesse de payer 5 pesos en or et si ' 
cette promesse en vint à n'être plus acceptée que pour 2 pesos , c'est 
que le crédit du débiteur baissait et no.n pas le montant des billets sous-
crits. S'il ne s'était engagé réellement qu'à payer 2 pesos, son bil,let 
aurait été pris, non pas pour ce chifire, mais p,our quelques, (ientavos 
seulement. A cela ce gouvernement répondit que les billets, ,ayant 
changé de mains depuis leur émission, il, était impossible de i:etrouver 
les personnes lésées. Mais comme les billets sont des promesses de payer 
au porteur, il est, au contraire, extrêmement facile de retrouver Jes 
créanciers et ce second argument est aussi peu sérieux ' que Ie premier. 
La fixation du iaux de conversion á 44 centavos constitue, sans aucune 
doUte, une faillite partielle bien. caractérisée qui porta préjudice d loule une 
catégorie d'intérêts três respectables. (Les changes dépréciés, p. 46 e 47). » 

Que, pel'a quebra do padrão, o Governo repudia parte da sua divida , 
é proposição que nãO: póde soffrer contestação. Basta dizer que a mesma 
somma de 674 mil contos que á taxa de 27 dinheiros, valem 75 milhões 
de libras, ficam ao cambio de 15, vale~do 42 mil.hões (salvas as fracções) .. , 
Si se quebrasse a uma taxa ainda mais baixa, maior seria o lucro para 
o devedor; mas este já não é pequenq. Não é, pois, inexacto,, nen:i por , 
demais severo dizer ,que a alteração, para menos, do padrão. adoptado 
e pelo qual o Governo prometteu, terminada a inconversibilidade das 

' j ' 

i· . 
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suas .notas, resgatal-as, é a bancarrota. Bamberger (L.e metal argenl d 
la "{in du XJXe siecle, fi. 166), um idos economistas allemães mais res-
peitados nas. questões moneta;rias, pe1as su.as obras e pela grande parte 
.que tomou na reforma nessa materia,..üperada pela Allema nha em 1873, 
diz, re'lleríndo-se á qliebra do padrão, decretada pefa Aust·ria em 1811 , 
a grande bancarrota da Auslria. 

E Paul Cahen, referindo-se ao pmced<irnento analogo, .que t eve a 
Russía em 1839, sencro ministro iCancrine, ·o qual co11J.soliidou a <lepre-
ciação d0 rnbfo, papel, na proporção de 3,50 p:ara .lilm rublo., p~ata, diz : 
C'.élaii peur .t'Eial une faillite parfi.elle. r(Qiuesbions moneiaires, ;pag . . 525.) 

Todos os escriptor·es assim se expr.imem em relação ás nações que 
procedem ·deste m0do. 'Quereis outras auto;rid.ades? Entre nós, o eminente 
e saudoso estadista Francisco Belisari0 drisse li(l:lle a .quiehra de 1846 tinha 
sido uma bancarrota parcial. Foi parcial por-O{llle não foi inteiramenibe, 
mas em parte, repudiacl:a a divida assumida .:i;elo gc0vern0, quanto . ao 
valo·r elo papel · que emittiu; mas ba:ncanota parcial é bancar.r.ota. 

Eis as suas palavras : << Eu disse na Gamara dos Deputados. ter lido 
um trabalho importante tendente a demonstrar a necessidade de :se 
fixar outro padrão monetario, porqli1,e de 1846 .até hoje, o valor da moeda 
tem •estad'0 muito abai:x;o d-0 padrão legal. Mas is.to eq.uivale a uma :b:ai~
carrela pardal e ·eu não ten·ho animo de prop0r ás Gamaras Legislativ.as 
uma tal medida, sa1vo s1 continuar esta depreciação. Segundo o plano 
do nohre sena dor pela B~1'.ti:a, infelizmente esíte facto liJ.avia de realisar-se 
o que não seria agradavel ao Brazil. '> .Esse discurso fo.i pronunciado, 
no Senado, na s·essà0 cle ~9 de setembro ele 1886. Trata-se, pois, em ver-
dade, d·e um projecto de quebra .GJ,e padrão, .que importa :n:a nancarrota 
parcial. Mas é licito? 

Si houvesse força major, isto ·é, impossibilidade abs0lu.t a do Governo 
m~mter os eompromissos p.ssumidos, 'seria necessa;rio .afirontar 00m cora-
gem uma situação tão do~orosa. 

Os povos, como os p~rtieulares., podem se v·er em condições de insol-
vabilidade. Então, eu o reconheço, como a França, em 1795 e 1797, 
como a Austria, em 1811 e em 1816, ·como a Russía em 18391 t orna-se 
inelucfave'l acceitar o remedia imposto pela situação. 

Mas o Bra-zil está nestas 'OOFldições? Olhemos para 1897 e 1898 e 
d-epois para a situação actual, situação bem .diversa., situação .cheia de 
esiperanças, á qual chegaI:\1os, graças a0s sa•eri<fiicios que foram solicitados 
da nação e que esta t em ~mpportado tão n.obre e heroiGamente. Vejamos. 
Então o cambio, thermoljlletro infallivel da situação commercial .e finan-
ceira de um paíz, no dioer de Goschen, estava a pouco mais de cinco; 
hoje a pouco mais de 16. A libra vali.a 42$000; hoje não chega a valer 
15$000. 

A depreciação d'Cl Pªl)el era de quasi 80 '%, 1quasi a deprecia,ção dos 
assígnados francezes; hoje é de menos de 40. O meio ciH:'culante, que 
era de 788.000:000$ em p(ipel-moeda valia, ao cambio de 7, 19.700.000 li-
bras; hoje, sendo ele ·664.~98:00D$ tem -0 v.a.lor de z 44.400,000. 
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Os títulos pub1ic-0s da divida interna :eram cota'do.s entre 600$ ·e 
700$; hoje estão a.cima ·d:O par. INo extrangeiro os n@ssos titu1@'S CO'!ll-
servam-se ao par ou acima delle, tornando p0ssivel mr1ra rconvers·ã10, .si 
quizermos ter prudeRcia e não comprometter com ph'antasías :arriscadas 
uma situação cheia de esperanças. O valor da exportaç'ão tem augmeF1-
tad(i); o commercio reanima-s-e; a situação bancaria' é muito mais 'solida; 
.os negocios incontestavdmente reRascem. E n0s, '<!J:llle em 1B97 íe il.898, 
não nos julgámos 1insolvaveis, nós que tivemos a coragem necessaTi:a 
para afkontar a situação, em que o paiz se viu naquelles dias 11il.e .incer-
teza, qlie acceitamos o fmidin·g .ZOan e o cumprimos rigorosamenbe., iiremos 
agora cl1esespera-r da nossa solvabilidade ·e· fahar aos compromi:ss'.@s mais 
solemnes que uma nação póde assumir? 

AMega-se a coRveniencia ou interess•e publico. 
Não ·conheço intere.ss'e maior que o da j•ustiça, segundo a quaft ·o 

credor não pód·e repudiar as suas dividas; não conheço maior interess:e 
para um :pai·z do que a sustentação d0 seu credito, a·inda .á custa .dos ~ 
maiores sacrificios. Que conveniencia é essa? Diz-se que é a conven.ie111>cia 
de algumas classes que sofkem com a aita <lo cambio. Parece-me., :antes, 
que a tGdas .favorece e a nenhuma prejúdi-ca a valorizaç·ão ·d~a moed:a. 
Vejamos de que :int-eresse se trata. Não é 10 da industria. A n:ossa indus-
tria não p.rodtiz para o mercado extrangeiro; n·ão lucra, pois, com a . 
moeda depreciada. Em geral, são industrias <le fransform'a!Ção '; têm, 
portanto, de importar as materias primas, além das macb:inas, ·cle qae 
carecem, as quaes s'ão todas fabricadas no extrangeiro, ailém do •c:à:rv.ão 
que, no dizer ·de um 'escriptor, é a ·se,gun.da materia prima d'e tbtias as 
industrias. Tudo tem, pois, rí h.rc·mr 'Com a aprecíaç·ão .da moeda, ql!l.'e, 
a\:ém disto, determina Bma diminuição no custo da pr0dul()13ão .. Nã6 
·comprehendo 0 proleccionismo por meio do agi'o do Ol'lro, sim p-or me-
·did·as •ou tarifas aduaneiras, decretadas depois de ·longos ~'Ilquerit@s e· 
madmo estudo, tendo-se em vista, s0bretudo, o cusbe eornpa.rativ0 
da producção. A alta 'ªº cambio tambem favorece aos 0fmrari@s uma 
das classes TO.ais digrlas do interesse do legislador. A carestia da vida, 
consequefite 'ã elevação de todos os preços, determinada pela desvailro- . 
rização da moeda, mais do ·que por qualquer outro, é senti~a pel'() ope-
rario, que vive au jour .Ze jour, ga'l'l;hando ·cada -dia apenas 10 :su.Fficiente, 
muitas vezes menos que o sufficiente, para t-er teeto e alimento. A JJen-
tidão com que os salarios acompanham a subida geral dos preç'(~s, 
podend@-se mesmo diz·er que é o ultimo a ·sb'ffTer a influencia da depre-
ciação da moeda, faz, come> diz Ji>aHain (Les changes éf:rangers et fos prix, 
p. 170), c0m que 'º agio só aproveite a alguns, c0m 'O sacrificio das c'lasses 
l b . . . 1 ·a onosas, <JB.e por mmto tempo contmuam a <prestar ·os mesmos ser-
viç6's, a troco de um sala.rio muito diminu1do, quanto ao pod·er acl[~Ü-
sitivo. · 

Si passarmos aos possuidores çle títulos publicos (refiro-me á divi.da 
interna), veremos que tambem s·ão interessad'Os na vaioriza-ção da, moeda. 
üs defensores do projecto parecem cónsiderar esses cred-ores do Estado 

1 

. ' 

/, 
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como uns argentarios ou parasitas, que não devem merecer attenção. 
No emtanto, elles muito merecem, porque confiaram á. nação as suas 
·economias e podem amanhã ser solicitados de novo. Stuart Mill trata 
deste ponto largamente, demonstrando que, mesmo durante a incon-
versibilidade do papel e a depreciação do numerario, nos con"tractos de 
emprestimos publicos, está insita a clausula do pagamento dos juros 
ser feito ao par. « Este compromisso, diz, fazia, portanto, parte de todos 
os contractos de emprestimos e .as condições do emprestimo, acceito 
por esta razão, eram mais favoraveis do que o seriam de outro modo. 
Sem essa estipulação, o Governo nfio teria podido fazer emprestimos 
sinão em condições semelhantes ás que têm de .aceitar os reis indígenas 
da India. Si se tivesse entendido. e declarado que, feito o emprestimo, 
o titulo da moeda baixaria sem cessar, quando julgasse conveniente a 
sabedoria collectiva de uma assembléa de devedores, quem póde, dizer 
a que taxa teria sido mister contrahir os emprestimos, afim de que ho-
mens, dotados de senso commum, consentissem em arriscar suas ecoi 
nomias em tal aventura? » E mais adiante: « podemos dizer que os 
possuidores de rendas publicas, longe de terem sido indevidamente favo-
recidos, foram lesados e teriam direito a uma indemnisação, si se não 
encontrasse obstaculo na impossibilidade de a conseguir e nesta util 
maxima de direito e de adrµinistração « que convem á republica que as 
·contestações tenham um fim ». (Princ. Ec. Pot. , t. 2 - p. 83, trad. Cour-
celle - Seneuíl). Nesta~ ultimas palavras o grande publicista e eco-
nomista referia-se ao lucro que podiam ter tido os possuidores dos títulos 
publicos com a volta á co:nversibilidade da moeda fiducia:ria. Estes prin-
cípios sempre prevaleceram na Inglaterra. Por isto, além de tal).tos 
outros, ella tem o justo orgulho e a gloria incomparavel e bem rara, 
sinão unica, entre as na~ões, que tiveram de recorrer ao papel moeda, 
a gloria, sobre todas dígnfl de inveja, de nunca ter faltado aos seus com-
promissos, nunca tendo conhecido a humilhação de declarar a propria 
insolvabilidade. No Bra~il a promessa do Governo de, terminada a 

' irtconversibilidade, trocar o papel moeda na razão de 1 $ por 27 d., não 
podia deixar de influir spbre as ·condições dos emprestimos publicos e 
de. considerar-se como cop.dição implícita do contracto. Demais, muitos 
desses emprestimos foram lançados quando o papel moeda tinha valor 
superior a 15 dinheiros P\)r 1 $. Póde-se, pois, dizer, applicando as pala-
vras de Stuart Mill, que si se pudesse entender que ,' depois de feito o 
emprestimo, o valor do papel poderia descer indefinidamente, ao talante 
do devedor, seriam bem d~fierentes as condições qe quem quizesse arriscar 
as suas economias em tal aventura. Seriam sem duvida inferiores ás 
condições, a que se sujeitam os rajahs das Indiàs, para usar ainda da 
expressão, de que se sei·viu o escriptor, cuja indiscutível autoridade 
invoco. A quebra do pa~rão importa, pois, em relação aos portadores 
de apoiices, na violação qa fé dos contractos. 

Além destes, deseja~ a subida do cambio todos os que têm paga-
mentos no exterior. Achia-se em primeiro logar, o Thesouro Federal. 
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Foi a extraordinaria, depreciação da taxa cambial, fazendo-se sen'.tir 
nas grandes remessas do Thesouro para o exterior, que 11 tornou em 1898 
tão grave e insustentavel a situp.ção orçamentaria, e obrigou o governo 
a acceitar o Funding Lo.an. Basta lembrar que a receita de 1889,, tel).~O 
sido de 160.840 contos representava em ouro 18 milhões de libras, ao 
passo que a receita de 1895, tendo sido de 307.689 conto~ representava 
apenas 14 milhões esterlinos. As despezas em ouro do Thes0uro Federal 
orçam erri .z 4.800 m\l, que ao caµibio de 10 representam 115 mil contos, 
ao passo que, ao cambio de 16, repres.entarn 72 mil cont,os e, ao .de 27; 
42 mil. A' medida qUe o cambio melhora, mais facil tornarµ-se 0s nossos 
pagamentos no exterior. Foi deste modo que podemos Víoltar ' ao paga..: 
mento regular dos juros da <li.vida externa; só deste modo, valorisando 
ainda mais a moeda nacional, poderemos retomar o encargo das amor- ,;, 
tisaçõés ainda slllspensas. / 

Na situação da "Çnião acham-se os Estados. O Preside:ate do Estado 
do ·Pará dizia, na sua mensagem de 1905 : << Os quadros que vêm sendo 
publicados nas mensagens anteriores dão a medida da inffiuenGÍa da 
melhoria da taxa cambial sobre as entradas feitas 'para o sérviço d@ 
emprestimo. Assim é que em 1902 des·pendemos, com os j'uros e amorti-
sação do · emprestimo 1. 610:314$300, o que represen.ta cerca de 13 °/0 da 
nossa receita total; em 1903 desembolsamos réis 1. 621. 000$, ou menos 
de 11 % da receita; em 1904, 1.570:05,9$ ou menos de 9 1 /2 % da receita, 
e em 1905, 1.271:120$000 >>. 

O mesmo acontece aos demais Estados., e a algumas municipalidadys 
que têm contrahido avultados emprestimos no exterior. E~ geral, não 
foram contrahidos em, condições favoraveis; só a subida do cambio poderá 

· attenuar os inéonvenientes dessa situação oppressiva. J , , 
. Egual é o beneficio' para todas as emprerz.as. constituídas, cem capítaes 
estrangeiros. Entre ellas avultam as estr'acta:f ,de feno. Ao lado desse's 
interessados acham-se aquelles' que importam ou compram genel;'OS 
importados. , 

E' a grande maio.ria da Nação. Ponder1uei o seguinte: O valor da 
importação, em 1904, fo

1
i, desprezadas as fracçõ~s, Çle 500. 000:000$ da. 

lilOssa moeda. Ao cambio de 16, compramos com essa somma produçtos 
estrangeiros equivalentes a 33. 333 libras· esterlinp.s. · 

Si estivesse a 12, com essa mesma quantidade de · papel-moeda, \ 
teríamos productos apenas no valor de 25 mi~hões. Si :mbisse a 27, teriamos 
mercadorias equivalentes a 56 milhões. 1 

Em outros termos, com o cambio a 27, teriarri.os em 1904 dispe:o.dido 
apenas 226 mil contos ( despr.ezadas as .fracções) pa;ra importar as mes,mas 
mercadorias. E como esses productos imp0rtados são, em grande parte, 
generos de primeira nece:;sidade, que interessam a alimentaç~o e ao 
vestuario, bem se póde comprel).ender quanto interes.sa á vida e a'O 
conforto 'de todas a's classes sociaes a . v ;:i.lorização da moeda fldu-
ciaria . 

Qual o interesse que se pretende contrapôr a todos esses? 
( . •'' · \ 

~· 

I 
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O interesse dos qirn recebem em ouro o ·Pil'eço das sua·s mercadorias, 
'isto é, os que produzem para o mercado externo. Em primeiI'O logar é 
preciso desfazer -qm equivoco. A producçfü> nacional não se Limita ao 
que se exporta, nem é essa a produoção mais importante. E' preciso 
·clistinguir a produc·ção para o consumo intemo e a producção para o 
consumo externo; o primeiro, que não luéra com a depreci'ação da moeda, 
mas com a valorisação, apresenta proporções muito mai-0res. Em rela·ção 
á França, diz Cauwés, o sabi0 professor <le Economia Pol:itica da Univer-
sidade <le Paris (vol. 2. 0 , pag. 47). « Le commerce extérieur sert seulement 
à compléter les approvisiom1ements du pays et à .écouler le superflu de 
sa production. Que so:O:t les 8 ou 9 milliards du commerce ·extérieur de la 
Fr.ance en regard des transactions au commerc.e intéuieud Sí l'on compare 
non pas ·commerce à com.merce, mais l'exportation à la consommation 
intérieure, la prépondérance de cette derniére, pour notre pays, appara!t 
aussi dans le rapport d'au mo:ins 5 pour 1. )) Vejamos{) valor da nossa 
exportação : 744 mil contos. Ora, só os impostos cobrn.dos pel.a União 
os quaes nada teem com a exportação, pois recahem sobre .o consumo 
interior, orçmn em mais de 300 mil co:nt?s de nfü. Si calctt1armos que 
rep-resenta dez por cento da producção interna, ist0 é, da renda d.!(}S con.tri-
buintes, teremos urna somma d!e tres milhões de contos. 

Si 'estudarmos as rendas · dos Estados veremos qi!l'e apenas uma 
pequena parte 1é paga 

1
pelos que exportam para o .rr.i.erca:d.t> exterior. 

O orçamento do Dístricto Federal, exemp·li grafia, nadq deve á 
exportação. 

No emtanto, é de vinte e cinco mil contos. 
No do Estado do Rio de Janeim não chega :a uma quarta parte das 

rendas publicas a cor~tribuição de>s que produzem para a exportação 
( entei~do para o estra:ngeí·ro). 

O mais indica uma renda que não é oriunda da exportação. 
Por ahi póde-se joem avaliar a .superioridad.e do mercado ·interno 

sobre o externo. 
E m conclusão, apimas desejam a d·epreciação da moeda na'Cional os 

·que, prodNiindo para Q mercado externo, recebem em ouro as suas merca-
dorias . Estes querem o papel depreciado, porque pefa mesma quantidade 
de ouro recebem quantidade muito maior de papel. Mas é um engano; 
a depreciação do pape/-moeda determina a baixa do preço ido producto 
exportado nos mercaq0s estrangeiros. O productor, illudido com uma 
quantidade maior de papel, não exige em ouro preço mais eleva<l0 pela 
sua mercadoria. Esta tende conseguintemente a baixar. Diz a este pro-
posito o Sr. Rap'h'ael (l:eorges Lévy ( Méfanges Financiers, pag. 174) : 

cc Quant à nos rapports avec les pays à chang-e avari<é, nous distin-
guons deux cas. Pour ~es denrées, que nous ne produisons pas, •comme le 
café, peu nous importe que les francs remis par nol'!s en échànge d'un sac 
de {)ette marchandise procurent au planteur brésilien une quantité de 
mílle réis supérieure à Gelle qu'il touchait auparavant. Bien plus, ce chan-
gement nous est utile, puisqu"il pourra amene:r !e vendeur à S'e contenter 
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d'un n0mbre de francs moindre et à nous céder par .con:'léquent son café 
à meílleur marché. >> 

Ilh1didos por uma porção grand.e de paper, entregamos os nossos 
productos por um preço inferior·; não nos esforçamos po:r obter mais .; 
não ficamos advertid-0s, q:uando elle começa a baixar, de modo a nã0 
dar margem .a lucro. Esse engano, determinado pela depre·ciação da moeda 
foí UIT)-a das causas da grande, da excessiva extensão, ·que se deu em Sã© 
Paulo á fa.voura .do café. Os ca;pitaes poderiam. ter sido applicad0s em 
outras industrias; .mas para al:li acudiram, attrahidos pela :qi.iragern dos 
preços apparentemente altos. A crise de superproducção era inevitavel 
e esta foi uma das causas 'mais poderosas, que para ella concorrer-arn. 

A alta do cambio, alta lenta, mas constante, .será um correctivo. 
O remedio não está na proh.ibição ijí>Or meio de leis de novas :plantações, 
o que é a.ttentatorio do direito d1e propríedade, nem na queíma do café, 
ídéa síngular, que já passma por a lg,m1s cerebros. A visão clara da si·tuaçã© 
e do preço dos seus producto.s, levará os lavradoTes :a não .estenderem as 
suas plantações de café e determíntará conseguintemente a valorizaçã() 
das que existem, pois o coRsumo tende a augrri.entar. 

Demais, reora a va'lorização d.a moeda, dirninue p·a:ra o fazendeiro 
o custo da producção e a protecção que lhe dá ó cambio baixo é passageír.a, 
pois só p6de durar .ernquanto os outros preços, ·especialmente os salaríos, 
não se levan.tam ao miesmo nível. Assim, ·p-ois, o cambio baixo a todos 
prejud'ica; ao passo que uma ascensão, lenta e moderada, entende-se, a 
-todos aprov1eita. Sinã.o, ·con.foontemos :a-inda urna vez a situação ·de 1897 e 
a de 1906. Quem pederá dizeT que teria .sido melhor ter-se fixado a sete 
ou a oít0 o cambio? Po.is .a apreciàçã.o da moeda nã-0 creou uma ·situação 
mil vezes mais pro.spera do que aquella que nos ·obrigou .á monetar.ia? 
Essa situação i::i.ão é evidente de tantos modos, especialmente pelas mani-
festações do credito? · 

Julgo ter :demonstra.do que a medida proposta importa em uma 
bancarrota parcial; que esta não é justificada pelas coBdições do paiz, 
as quaes não são de insolvahílfol.ade; finaimente •que .é contr~ria aos. vérda-
deiros interesses .de todas as d-asses ·soc•ia,es. Chamarei agora a attençã0 
da Gamara para uma das objecções de maior valor, que o projecto suscita 
e de que, com muita proficiencia, já se occuparam butros ora9-ores , cuja 
palavra tem íllustrado este debate. Refiro-me á inflacção do meio circlll.-
lante. 

E' sabido que a Caixa d.e Convers·ão, segundo ·o pensamento d-0s presi-
dentes reunidos em Taubaté, foi -concebida para converter em papel 
fiducíario, á taxa de 15 d., o fanioso emprestimo de 15 milhões de Jibras . 
Será um augmento de circulação equiival-ente a 250 m.il contos. Quer 
dizer que iremos lançar na circulação ·quaatidade de papel muito superio~· 
áquella que pelo Fundin.g loan (116.520 contos) haviamos retirado, 
graças .a tantos sacrificio.s . ·Sendo a ·CÍ!'culação actual de 664. 998 contos~ 
teríamos um total d.e 914.598 contos . Em 1898 tin1rnmos 7-85.441 contos. 
A diepreciação do papel inconversível actuahnente em circulação · será' 

/ 
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inevitavel. O nobre Deputado; relator do parecer, respondendo ao eminente 
representante do Districto' Federal, o Sr. Barbosa Lima, disse que esse 
excesso da moeda fiduciaria não se poderia dar, porque, sendo o papel, 
que se vae emittir, garantido pelo ouro e podendo a todo momento. ser 
trocado, logo que se manifestasse tendencia para baixa, dar-se-hia o 
refluxo da moeda-papel,, convertendo-se em especie metalica, a qual seria 
exportada, restabelecendo-se dest'àrte o equilíbrio na circulação. 

Em aparte, eu tomei a liberdade de enunciar a duvida, que nutro 
a este respeito. Entendo que es.se refluxo dar-se-hia si toda .a moeda 
fiduciaria fosse conversível, ou si a parte cohversivel excedesse os limites 
necessarios da circulação. 

Mas, desde que excessiva não é a parte conversível, mas a massa 
total da moeda fiduciaria, da qual a maior parte é inconversível, a conse-
quencia natural é que a porção que tem valor real, porque é trocavel em 
ouro, continue a circular, trazendo a depreciação do papel inconversível. 
Emquanto a moeda conversível não preencher todo o espaço _representado 
pelas necessidades da circulação, essa moeda-papel, emittida pela Caixa , 
não se depreciaria; a moeda inconver sível, o papel-moeda, sim, soffrera 
uma depreciação maior ou menor, confor,me as maiores ou menores 
emissões da Caixa. 

De modo que teremos duas moedas, uma com agio em relação á outra. 
Exceptuo o caso pe haver necessidade de remessas para o exterior, 

em consequencia do 4esequilíbrio da balança de pagamentos. Então a 
procura do ouro para ser exportado, em pagamento do déficit interna-
cional, trará como consequencia a troca ·do papel emittído pela Caixa de 
Conversão e uma dimir,mição do meio circulante. Essa hypothese dar-se-ha 
muito facilmente, porque no Brazil, como em regra nos paizes novos, 
que trabalham com capitaes e braços estrangeiros, a balança dos paga-
mentos é em geral desfavoravel, pelas remessas dos juros e amorti zações 
dos emprestimos externos e de grande parte da importancia dos salarios 
dos trabalhadores. , 

Mas, neste caso, ~ troca das notas não é consequencia do excesso 
das emissões. Não acceito, pois, o argumento do nobre relator do parecer. 
Mas vou admittil-o, co~no si fosse verdade inconcussa, afim de argumentar 
e ' demonstrar que, ainda assim, não evitaremos o perigo da inflação 
monet aria. 

E' sabido que o ~:x;cesso das emissões, ainda quando se trata de notas 
bancarias, conversíveis á vista, :µão, produz immediatamente os seus 
çffeitos. E' a lição de todos os paizes, inclusive do nosso, em uma época 
cuja lembrança devia ainda perdurar. No primeiro período as emissões 
não parecem demasiadas; o papel não corre ao troco; dissimulam-se sob 
a apparencia de grande prosperidade. Augmenta o mÓvimento dos nego-
cios; surgem as emprezas; cresce a encornmenda de rnachinismos e 
mercadorias do exterior; fundam-se industrias novas e iniciam-se grandes 
obras .. Os bancos regorgitam de dinhefro e facilitam os descontos e t oda 
~ sorte de operações. O luxo manifesta-se como um symptoma tj.e .[)ros-
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peridade geral. Os optimistas riem-se dos que .pretendiam impedir a 
marcha do progresso ! Mas pouco a pouco a scena muda-se. Os preços 
das mercadorias sobem, inclusive o preço do ouro, começando o agio. 
Para comprar os mesmos objectos ou para realizar transacções de 
igual valor requer-se quantidade maior de numerariô. o creditá prin-
cipia a retrahir-se; os bancos limitam e afinal suspendem os seus des~ 
contos e· operações e começam a vender precipitadameµ.te os bens, em 
que immobilizaram .o seu activo: As industrias ca,recem de capitaes para 
continuar. Desapparece a confiança, de modo· que as transacções que se 
faziam a credito são feitas a dinheiro. Então, sim, as notas conversíveis 
em ouro acodem ao troco. Mas, como a diminuição do meio circulante, 
em um mpmento .de retracção do credito, tórnaria a ci;ise ainda mais 
grave, intervem o legislador; ·em nome do interesse publico, suspende a 
conversão das notas, dando-lhes o curso f©rçado. E.is a historia de todas 
as crises, provocadas pelo excesso de papel, ainda mesmo conversível. E' 
tarnbem o que terá logar entre nós si levarmos por deante as duas medidas, 
que constituem o Convenio de Taubaté, o emprestimo de 15 milhões e 
a Caixa de Conversão para o converter em papel, á taxa de 15 dinheiros. 
Depois de passarmos pelos períodos que acabo. de descrever, chegaremos a 
urna situação peior que a de 1897 e 1898, quando a moeda depredou-se 
de 80 %, quasi, como já disse, a depreciação dos assignados francezes. 
Que forças poderão, então, de novo reerguer o paiz, já fatigado e esgotado 
pelos extraordinarios sacrificios que tem feito? 

Sou infenso á decretação. do papel-moeda; na situação actual não lhe 
daria o meu voto, mas digo aos inflacionistas e papelistas que causariam 
ao paiz um sacrificio menor si, em vez da: Caixa de Conversã9, propu-· 
zessem francamente uma emissão limitada de papel-moeda. O processo 
artificial e dissimulado, de que se usa, é mil vezes mais .. perigoso. 

Sinto-me fatigado; por istó limitarei as minhas observações. 
Penso ·que, si · fossemos obrigados a estabelecer uma nova' relação 

legal ·entre o ouro e é papel-moeda, não deveríamos proceder arbitra-
riamente, acceitando uma média dos _ultimos annos, mais deixar q~e o 
cambio se firmasse algum tempo e depois reconhecer a nova taxa, deter~ 
minada pelas circumstanciâs. A média dos ultimos annos é sempre arbi-
traria e incerta, porque varia, conforme se toma um período mais ou menos 
longo, como base do calculo. E' injusta, porque si essa média fôr inferior, 
como no nosso caso o é; á taxa corrente, o particular é lesado. Assim 
se fez em 1846, entre nós. Mesmo nos paizes, como a Russia, a A:ustria 
e ó Mexico, onde o papel podia ser re'embolsado em prata, respeitou-se, 
nas novas organizações monetarias, o valor corrente da moeda, embora 
superior ao valor commercial da pvata. 

Nesses paizes não houve bancarrota, porque o legislador pagou mais. 
do que se tinha Gbrigado a pagar, isto é, pagou o papel em ouro pelo 
valor corrente, quando podia pagar menos, pagando pelo valor corrente da 
prata. Citarei algumas autoridades. Diz Bamberger no seu livro Le Mél'al 
argenl.d la finda XIX• siecle, p. IM, note 1, il'aduction de Raphaele 'Georges 

\, 
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Levy : « Seja-me permittido observar que tive a satisfação de ver mui-
tas vezes citadas as· minhas· palavras nas deliberações preliminares, que 
acabam de ter logar na Austria. 'Fratava-se de j-ustificar· um poF.tto de 
vista, que eu mesmo defendi, . ha mais d'e vinte annos, por occasião· 
da primeira deliberação sobre a reforma monetaria da Allemanha. Eu 
então dizia : '' Enterrdro que nem as médias. relativas ao• pa:ssa:do, nem 
os calculos de probabilidades sobre o futuro devem servir para estabelecer-
se a proporção seg1mdo a qual a transição deve ser :Feita; 0 momento em 
que se faz a transíção, é o uni:co determinante (11 novembro de 1871. )) ) 

E no texto, no mesmo. logar, diz o citado escripitor: e< Uma outra 
medida fundamental, que foi acceita pela quasi unanimidade de todas 
as autoridades convocadas para este fim não nos interessa menos. A base 
sobre a qual o papel-moeda em circulação deve s.er transformado em 
ouro será fixada segundo o valor desse papel relativamente á quantidade 
de omo que póde adquirir no momento da promulg.ação .da lei. 'Nfo 
se deve attender ás fluctuações passadas, nem futuras, só se considera 
o presente. 1i 

Antes de concluir, direi o modo pelo qual entendo que deve ser condu-
zida a questão monetaria no Brazil. E' o systema seguido· por todas as. 
nações que se têm vist0. a braços com a solução do grav-e problema· de 
a.bo.lir o curso forçado. 

São-os púncipíos do ~uUíon Repo:ut na Inglaterra, de. Mac Cullock nos 
Estados Unidos, de Maglii}ni e Luzzatti na Italia, de Villa .Verde na Hes-
panha, de WischnegradskJf e De White na Russia; entre nós dos financeiros 
mais illustr,es e dos· estad~stas mais competentes: d0 Impe:rio e da Repu-
Mica. 

' Não é, pois·, nenhmµa novidade; mas exige tempo.,. perti'naci a e 
economia. · 

Essa politica coRsiste em primeíro logar no equilibrí0 orçameliltario, 
ponto de partida e condição primordial de qualquer reorganisação finan-
ceira. Firmado o equílibriq, segue-se Necessariamente 0 pe:riodo dos saldos 
orçamentarios. Sem saldos orçamentari.os nada é possível. Ex nihi:lo nihil. 

Em seguida resgate ou, queima cle· papel. Essa retirada: é uma o.peração 
em extremo delicada, que exige muito tino e· pratiea p.or parte· de quem 
a· dirige, afim de evitar ;:ts crises monetarias, que p:0dem sobtevi11 em 
consequencia de uma brusca 11etracçã-o do meio ci11culante. Po·r isto deve 
ser feita lenta e- pausadamente. Quando fô·r muito sensível a alta, para 
evitar os inco.Bveníentes desta, suspende-se a retirada cl.0: pape~; s.endo 
os sald0s ou recurs0s extraordililarios convertid0s em barras de metal 
(ouro}. Baixando o camhiey e mantendo-se po11 algl!J..m tempo, c-ontinua-se 
a retirada do papel até chegar-se a uma situação, que pennitta. a conver-
sibilidade das notas e a aircu-lação em ouro. Já em 1839', Ho-race Say, 
negociante francez que por muitos annoS' residiu no Brazily li10 seu excel-
lente livro intitulado - Hjsloire des relations commerciales entre· la France 
ei le Brésil - tlizia estas palavras : <e As taxas d0 cambio estrangeiro 
podem servir de medida quasi certa do valor real da. moed'a .corrente . 
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Quando, pois,. essas taxas indicarem uma depreciação demasiado forte, 
haverá indicação para .se agir mais activamente, queimando notas. 
Quando, ao CC>JiltrarÍ@;,, o pape1-moeda . retomar bruscamente um valor 
que se approxim.e clJa taxa ao par convirá s'uspender a destmição das' 
notas e a1ugmentar a provisão de especies (lingr:>fs }, até que afinal se 
levante o papel-moeda a uma taxa regular, cl!l.ja fixação definitiva s.e 
conseguirá no dia em que estiver em condições de pagar á vista (d bureau· 
ouuert) ouro por papel-moeda. O que não se apresentar á troca circulará 
como notas fi.ducÍJarias., O cm:so forçado poderá então desappareeer. )) 
Entre tantas outras. OJp.iníões abalisadas, que eu poderia ainda citar, 
escolho as seguintes. No relatorio apresentado em ·1884 disse o conselheiro 
Lafayette Red·rigues Pereira. · 

cc Á depreciação. não póde ser explicada pelo enfraquecimento 
do e.redito do; Estada .. Para. excluir peremptoriamente uma tal expli-
cação ahi estão· os preços" pelos quaes são cotados os t ítulos da divida 
interna fundada e os da externa. A depreciação, pois, não pódie ter 
outra causa sinão a da superabundancia de papel-moeda, nas suas rela-
ções com as. necessidades das transacções sociaes . Desde que. a depre-
ciação do pap.el moeda velilll,. e não· póde deixar de vir, da superabun-
da:ncía desse papel, a pr0videncia a tomar é a que se acha autmizac1a 
pela lei n . 401, de 11 de setembro de 1846, art. 2. 0 E' o processo indi-
cado pela expeiiencia e pela scíencia. Consiste este processo em retirar-se 
da circulação a quantidade de papel m@eda necessaria para elrevar o 
valor do mesm©, papel ao valor par d!o ouro : 4$000. rs. p0•r oiltava de 
ouro de 22 ql!lilates• ou da afinação de 0,917. E.' uma verdade econo-
mica, desde muito reconhecid.a,. que o papel moeda adquire º' valor 
par do ouro, logo que a sua s.omma é reduzida á quantidade exacta-

iment e ]!>recisa para o servi.ço da circulaç·ão .. n 

O consefheiro Francisco Belísario, dizia no seu refatorio de 1886, 
estas palavras : ' . 

<< E: índechiiavd a necessidade de atacarmos de frente o· mal, e 
si nã0 é possível de momento extirpai-o totalmente, fiquem larn)ladas· 
as bases de um p:rocesso. que lilQS conduza, em tempo mais ou menos 
proximo, á des.ej1ada circulação meta1lica, com papel. bancario conver-
sível em onro, segundo o padrão de lei de 1,846. Sendo a depreciação 
consequencía do: excessu· de papel-mue.da i·r reduzindo sua ql!llantídade 
será augm.entar-lhe º' valor como fica dito até· o ponto de eq1aip@lencía 
entre o valor da nota e, (j), do ouro, is.to é:, at.é o ponto da equação entre 
4$ e uma oitava de ouro . )), 

O Sr. Joaquim Murtinho, nos seus re1atorios sustentou· brilhan-
temente os mesmos principios, realisando-os praticamente na sua admi-
nistração. ' A crea.ção dos fundos de Eesg~ate e de garantia correspondeu 
a esse pensaimeruto,. cons:tante errtrre. os nossos homens de Estado, de 
sé valorís·ar (i)1 meio circulante pela re~irada do, excesso, que: det ermÍFr0.U: 
(} seu desapreçe,,. su&pendendo-se o resgate e consolidando-se a· garantia 
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em especies metallícas, lbgo que as círcumstancias aconselhem uma 
pausa no processo da destruição das notas. · 

O processo é lento, embora não tão lento como suppõem alguns . 
Effectivamente, assim como a depreciação do papel n'ão se dá na pro-
porção arithmetica das emissões, màs de um modo indeterminado e 
brusco, assim tambem a valorisação do meio circulante não segue a pro-
porção da retirada do papel. E' que intervem um elemento moral, que 
antecipa ou multiplica os effeitos da retirada do excesso de papel : é a 
confiança, isto é, a opinião, a maior ou menor certeza que se tem de que, 
em um breve período, desapparecerá o curso forçado. 

E' uma licção que se deduz da nossa experiencia e da de outros povos. 
Referindo-se á segunda grande crise, por que passou a circulação mone-
taria n·a Italia, diz Focher: « as retiradas (de papel) não precisam ser 
muito consideraveis; a Italia voltou aó par, retirando apenas 170 milhões 
de bilhetes, e durante essa retirada os bancos lançaram outro t anto 
para as necessidades das transacções. » (Questions Monél Conlemp, p. 506.) 
Quer isto dizer que o principio quantitativo é exacto, mas não absoluto; 
outras causas conc0rrem para a apreciação e para . o deprecíamento do 
papel-moeda. O certo é que o Brazil, sempre que poz em pratica os prin-
cípios que acabo de expôr, approximou-se da solução ·definitiva do pro-
blema monetario. 

E' ·disto exemplo a possa historia de 1898 a esta parte. Em todo 
esse período, quero dizer1.,· emquanto ·pelo resgate se prepara a volta á 
conversibilidade das not1as, é indispensavel o expediente da cobrança 
dos impostos de importa,ção em ouro e bem assim a acção do Governo 
sobre o mercado de cambiaes, por meio de forte organização bancaria, 
não para elevar o cambio artificialmente, mas para impedir a baixa. 
Esse ultimo recurso foi J.lSado com exito na Russia pelo Sr. De Witte e 
entre nós tem sido posto erri pratica, com exito tambem. e muito acerto 
por intermedio do Banco do Brazil. Todas essas idéas são antigas; datam 
dos estadistas do Imperio. 

Os defensores do novo projecto e das chimeras perigosas e funestas 
que o constituem, acoim,am de absoletas essas opiniões. Attribuem ao 
espírito atrasado e á rotí;na, o que é o fructo do saber, dá experiencia e 
do bom senso! Por minf,la parte, foram esses os princípios que aprendi 
na historia financeira do µosso paíz e na dos outros povos e na licção dos 
mestres que, com maior autoridade, têm escripto sobre o assumpto. 

Sempre os defendi, çomo uma das mais firmes convicções do meu 
espírito : hei de sempre pugnar por elles, emquanto tiver uma voz fraca, 
mas sincera, na representf).ção nacional. (Muito bem; muito bem . O orador 
é vivamente cumprimentado.) · 

O Sr. Adolpho Gc:1rdo. - Sr. Presidente, tão brilhante e pro-
fundo tem sido o debate travado em torno desse documento, denomi-
nado Convenio de Taubai.é, tantos teem sido os artigos e folhetos publi-
cados , tão notaveis os d~scursos proferidos - nesta casa, 'nas do Con-
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gresso de S. Paulo, e perante associações comrp.erciaes e industria,es, 
intervindo na . discussão toda a imprensa do pai'z e todos quantos, pelqs 
seus conhecimentos financeiros e econo.micos, teem competencia' para 
emittir uma opinião esclarecida e autorizada sobre o assumpto, · qué 
não posso ter a pretensão de elucidal-o, com a minha palavra tão obscura 
e desautorizada . (Não apoiados.) 

O projecto, ora em discussão, creando uma Caixa de Conversão, 
tem sido objecto de reflectidos e demorados. estudos e de largas disser-
tações: - princípios de doutrina,. a historia .. das crises financeiras e mo-
·netarias por que atra,vessaram varios paizes, a de suas causas., de seus 
effeitos e dos remedios invocados, a historia do nosso regimen, as' modi-
ficações do nosso padrão monetarío em 1833 e 1846 e as suas conse- / 
quencías, as nossas condições economicas . e financeiras, dados esta-
tisticos, cifras, quadros, etc., tudo tem sido invocado pelos que applau-
dem ou impugnam o projeéto, na apreciação dos seus variados aspectos 
e dos effeitos praticos que póde produzir. 

E tão grave é o assumpto, tem provocado, de um modo tão intenso , 
a opinião publiéa do paíz e ao· mesmo tempo, 'tanto ardor e tanta paixão 
na contenda, que uns qualificam de beneme.riios os tres illustres signa-
tarios do Convenio, e outros, de ,immoraes e criminosos. E por isso mesmo,, 
muito séria, muito grave, é a responsabilidade daq;uelles que, no honroso 
posto de representantes da nação, teem de dar o seu voto, de escrever 
essa pagina nos A'nnaes d<;> Congresso. 

Dizer como voto e quaes os motivos do voto, parece-me um dever., 
e invoco o cumprimento desse dever para, respeitosamente, pedir a 
benevolencia da Carp.a:ra para as mi.nhas · despretenciosas considerações 
em resposta ao brilhante discurso que a Gamara, acaba de ouvir, pro-
nunciádo por meu nobre e particular amigo o Sr. Paulino de Souza. 

Sr. Presidente, o illustre representante do Rio de Janeiro, funda-
mentando, com o brilho que lhe é peculiar, o seu voto contra o projecto 
disse : t.o, que o projecto tende a quebrar o nosso padrão monetario,; 
2.0 , que a quebra do padrão é a bancarrota; 3·.0 , que, impedindo a subida 
do cambio, determinará graves prejuizos - ás nossas industrias,, pois 
que importam a sua materia prima e o carvão da Europa, - aos opera-
rios, aos possuidores de títulos publicos e a todos quantos s,ão obrigados 
a fazer pagamentos no exterior, como o Thesouro Federal, os Estados, 
as municipalidades, as companhias e emprezas constituídas com capi-
tal estrangeiro, e aquelles que importam ou compram generos impor-
tados, e 4.0 , que dará logar á inflacção e á consequente depreciação do 
papel inconversível, actualmente em circulação. 

S. Ex. concluiu o seu discurso expondo qual o modo por que deve 
ser conduzida a questão monetaria no Brazil. 

Creio ter sido fiel na exposição dos principaes pontos do discurso 
do nobre · Deputado que me precedeu n.a tribuna. 

Sr. President e, qual é o intuito do proj ecto? Dar estabilidade ao 
cambio. Em outros termos : - quando exp?rtamos uma ~rande safra 
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de café, e na imminencia de um emprestimo de quinze milhões esterlinos, · 
o projecto visa fixar o cambio em uma taxa que reflicta a nossa situação 
economlca, e, ao mesmo tempo, impedir a elevaçãô subita dessa taxa, 
pondo um freio aos movimentos do jogo e da especulação . -

Ninguem desconhece os consideraveis prejuízos que soffrem a la-
voura, o commercio, a industria e todas as forças productoras do paiz 
com as oscillações bruscas e violentas do cambio, que trastorna_m todas 
-as manifestações da vida economica, · que revestem todas . as operações 
de um caracter verdadeiramente especulador, impedindo quaesquer 
calculos, quaesquer previsões, quaesquer combinações . (Apoiados.) 

Devo insistir sobre este ponto, como representante de S. Paulo. 
·Represente, embora, o café, mais de metade de todo o valor da nossa 
exportação, constitua esse producto a base principal da nossa riqueza 
publica, no dizer do Sr. Presidente da Republica, - si o mechanismo 
constante do projecto, ora em debate, realizar os seus fins, oppondo 
uma barreira á especulação e dando estabilidade ao cambio, constituirá 
uma obra nacional eminentemente patríotica, porque rasgará ô caminho 
para o nosso engrándecirnento economico. (Apoiados; muito bem.) 

O projecto não se destina, pois, a beneficiar certas zonas e deter-
minados productos; tem um interesse verdàdeiFamente nacional, porque 
beneficiará todo o paiz. (Apoiados.) 

O illustre Deputado ppr Matto Grosso, em seu voto em separado, 
escreveu urna bella pagina, em seu combate eloquente e vigoroso contra 
o absenteismo. 

Mas, Sr. Presidente, o nosso paiz é pobre, e com mais fundamento 
do que José Terry, referin40-se á Argentina, podemos dizer que depen-

·dernos e muito do estrangeiro. Não ternos capitaes proprios e os capitaes 
proprios não se formam em 24 horas. Temos, é certo, um vastissimo 
territorio e maravilhosas riquezas naturaes, mas as nossas terras ainda 
não estão, em sua maior parte, povoadas e cultivadas, e as nossas riquezas 
naturaes ainda não estão e:ii;ploradas . Sem tempo, sem um trabalho cons-
tante, sem um esforço intelligente, bem dirigido pelo exemplo , bem esti-
mulado pela concurrencia e sobretudo, sem grandes economias, não 
poderemos formar capitae~> proprios. A França, depois dos desastres 
que. soffreu em virtude da guerra com a Prilssia, havendo decretado o 
curso forçado, teve o seu papel dçpreciado, apenas, de 3 %· Na Italia, 
as liras depreciaram-se sómente de 14 %, no regímen do curso forçado . 
Porque? porque são paizes ricos . 

Nós precisamos de cq,pitaes estrangeiros, não tanto dos que nos 
vêm em virtude de emprestimos contrahidos pelo Governo ou por par-
ticulares, que, comquarito nos prestem reaes serviços, quando appli-
cados em ob_ras de grande utilidade, ou em emprezas industriaes, com-
merciaes ou agrícolas, todavia são realizados em condições onerosas e 
pesam muito sobre os nossos orçamentos, attento o serviço de juros e 
amortização que deve ser fieito em épocas precisamente determinadas, -
mas precisamos, principahp.ente, de capitaes trazidos em grande massa, 



_:_ 291 -

por particulares estrangeiros, por sua conta e risco, afim de explorarem, 
com os novos e modernos processos, as nossas grandes riquezas naturaes, 
assimilando-se aos nossos interesses, patenteando-nos o progresso, ·esti-
mulando o nosso esforço, provocando a nossa concurrencia e promovendo, 
emfim, a transformação e a independencia economica do paiz. 

E porque não vêm esses capitaes em grande massa? 
Porque em virtude das osciHações do cambio, não sabem os estran-

geiros si pod.erão realizar no dia em que lhes convier a mesma somma 
em our,o, que applicaram neste paiz. Poderão realizar mais, como poderão 
realizar muito menos, e em taes condições, a liquidação revestir-se-ha 
do caracter de um jogo. 

Trata-se pois, · de uma questão verdadeiramente nacional. 
Mas o -apparelho instituído pelo projecto impedirá as oscíllações 

bruscas do cambio? Impedirá a alta ou a baixa do cambio? Determinará 
a sua estabilidade? 

Será um apparelho sem funcção, absolutamente imprestavel, disse 
o Sr. Serzedello Corrêa, porque não impedirá quer a alta e quer a baixa 
do cambio. 

Só impediria a alta do cambio, dictada pelo curso natural das cousas, 
si fixasse, desde logo, a taxa para a conversão de todo o meio cireulante 
do paiz e désse curso forçado ás notas conversiveis pelo valor fixado 
pela conversão. 

Eis ~s suas proprias palavras : \ . 
« O cambio elevar-se-ha acima de 15 ou da taxa escolhida para 

conversão e o ouro não procurará a caixa, porque nisso não encon-
trará vantagem, ou si lá já houver algum ouro esse procurará esçoar-se, 
porque a nota emittida, embora com um valor nominal superior ao 
valor da libra que representa, não póde ter e não terá valor 'acquisitivo 
superior ao valor acquisitivo que tem a mesma libra. Para que tal facto 
não se dê, para que a caixa possa evitar a alta do cambio dictada pelo 
curso natural das cousas, mantendo-o em estabilidade a 15, é necessario, 
como se fez na Argentina, ao fixar desde logo a taxa, segundo a qual se 
fará a conversão de todo o meio cir.zulante, dar, em virtude de lei, o 
curso forçado ás notas conversíveis pelo valor fixado pela conversão, o 
que importa, não ha fugir, em fixar o valor do gramma de ouro em 
nossa moeda, em quebrar, emfim, digamol-o em termos precisos e claros, 
o padrão de 46, sinão definitivamente, com aerteza provisoriamente, 
emquanto a caixa funccionar. >> 

O illustrado Dr. Vieira Souto, em magistraes artigos publicados 
recentemente no Jornal do Commercio, emittiu a mesma opinião. A lei 
brazileira, projectada como está, disse esse distincto professor, não 
evitará a alta do · cambio, porque E.ão fixa a relação de valor entre o 
ouro e o papel moeda, que é o meio circulante do paíz, o íntermediario 
dos trocos, legalmente reconhecido, e cujo recebimento não póde ser · 
recusado por ninguem. ~ín~indo-_se o projecto a fixar a relação de ~5 d.i-' 
nheiros esterlinos por mil réis, umcamente como uma convenção particular 
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entre a caixa emittente e os portadores de ouro, semelhante relação só 
fixa o valor ouro dos bilhetes convertiveis emittidos, só é obrigatoria, 
só tem effectividade para as transsacções da caixa com os seus coin-
mittentes, e o ouro, cotando-se na praça como qualquer mercadoria, 
continuará a ser comprado por maior ou menor preço expresso em papel 
moeda, conforme a relação occasional entre a oflierta e a procura. 

Supponha-se, diz esse illustre professor, que a inauguração da caixa 
encontra a taxa bancaria de 16 d. vigorando para o mercado : · 

cc O individuo que houver trocado uma libra por 16$ de bilhetes con-
vertiveis, não encontrará banco, banqueiro ou negociante que se preste 
a recebel-os como equivalentes a 16$, papel moeda, porque com esta 
quantia elles podem comprar uma libra ao cambio de 16 d., despendendo 
apenas 15$ em papel-moeda, ficando-lhes ainda de saldo uma nota 
de 1 $; ao passo que os 16$ em bilhetes convertíveis emittidos pela caixa 
sómente lhes daria direito á restituição de uma libra esterlina. » 

E para demonstrar que o banco, o banqueiro e o negociante não 
são obrigados a receber os bilhetes ,emittidos pela Caixa de Conversão 
pelo mesmo valor das notas inconversiveis, diz que aquelles bilhetes não 
teem curso forçado e sómente curso legal, e o curso legal significa, apenas 
que os bilhetes devem ser reconhecidos em todo o paiz como moeda 
legal e que são reembolsayeis em ouro, ao portador e á vista. 

Sr. Presidente, ou eu não apprehendi bem o pensamento dos dous 
illustres impugnadores dq projecto, ou, então, toda a argumentação 
de SS. EEx. repousa sol:ire uma hypothese impossível de realizar-se, 
em face das leis economicas, e sobre uma noção errada. 

Eflectivamente. E' certo que entre nós o ouro é uma mercadoria, e 
como toda mercadoria o 13eu valor é determinado pela relação entre a 
offerta e a procura. Quanto maior, mais intensa for a procura, mais o 
cambio descerá, quanto maior for a oílerta e menor a procura, , mais 
subirá: 

Mas, por isso mesmo, que o ouro é uma mercadoria cujo valor é 
determinado pela relação entre a oflerta e a procura, é manifesto que 
sempre que uma quantid~de de libras esterlinas apparecer no mercado, 
o seu possuidor preferirá vendel-as áquelle dos pretendentes que offe-
recer mais. Si alguem offerecer por cada uma o preço de 15$, e ao mesmo 
tempo, outro se propuzer compral-as ao preço de 16$, a este serão ven-
didas., e o valor da libra será de· 16$000. Isto parece de simples bom 
senso. 

Mas assim sendo, como é p.ossivel que o · banco ou o banqueiro ou 
e negociante recuze-se a trocar 16$ de bilhetes conversíveis por 16$ de 
notas ínconversiveis com p fundamento de que, com estas notas, poderá 
adquirir uma libra esterlina restando-lhe ai.nda 1 $ e com aquellas só 
poderá obter uma libra esterlina?! Para que isto se désse, seria indispen-
savel que houvesse quem iacceitasse 15$ por uma libra esterlina, havendo 
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para ella uma offerta de 16$, e valendo, _portanto, 16$ hypothese 
impossível de realizar-se, sem. violação das leis economicas. 

Si, portanto, o banco, ou o banqueiro ou o negociante não poderá 
obter uma libra esterlina por preço inferior a 16$, toda aquella argumen-
'tação '' não tem fundamento algum. 

Masr, dizem, aquelles bilhetes conversíveis não teem curso forçado. 
Que importa? O que é curso forçado, o que é curso legal? 

O ~urso forçado tem por fim tornar obrigatoria a acceitação d~s 
bilhetes do banco ou do Estado por seu valor nominal nas transacções, ' 
dispensando ou o Estado ou o banco que emittiu esses bilhetes de reem-
bolsal-os em especie e á vista. Curs_o legal é a circulação dos bilhetes 
convertíveis em especie, com poder liberatorio. De modo que, quer o 
curso forçado, como o curso legal tem poder liberatorio, e~o que distingue 
um do outro e a inconversibilidade ou-a conversibilidade do bilhete. 

O bilhete que tem curso legal", diz Cauwés, tem curso forçado, porq~e 
o credor é obrigado a recebei-o em pagamento, mas, accrescenta esse 
notavel economista (lendo) « il vaut' mieux évitf,r l'expl'ession cour~ 
forcé qui a une signification différente que l'usage a consacrée : le cours 
forcé esl la circulalion de papier monnaie ou de billels non converlibles 
en espece . >> 

Leon Say, em seu Diccionaire des Finances, diz 1o· seguinte: 
' 1 ' 

Le cours forcé crée pour les regnicoles l'obligation de recevoir en 
payement le papier qui fait l'office de numéraire, sans pouvoir en exiger 
la conversion en monnaie métallique, , les institutions . d'Etat ou. les 
banques qui l'ont émis, étant dispensés de l'obligation de le rembourser 
à vue. 

li ne doil pas êlre confondu avec,. 'te cours légal qui loul en rendanl 
l'acceptalion du papier monnaie obligaloire pour lous, garanlil, par conlre', 
aux porieurs, le droil de le présenler au remboursemenl el de recevoir du 
(IU17!éraire en échange. >> 

O mesmo diz Boccardo em seu Diccionario de Economia Polí-
tica: 

« Corso forzato s'indica la circolazione di quei titoli fiduziari, çhe 
la legge _ obliga i plivati ad accettare nei pagamenti al loro valere nomi-
nale, esonerando la instituzione che li ha e,messi dal dovere <li conver-
teli in moneta metallica alla loro presentazione. 

li corso legale non implica senon la prima di siffale condizione. >> 

Não preciso fazer outras citações por me parecer liquido que o 
curso legal, decretado sem quaesquer restricções, tem, no paiz. amplo, 
poder liberatorio. · ' · , 

Mas, Sr. Presidente, si as notas que a Caixa de Conversão emittir, 
terão efieito liberatorio, é intuitivo que entrarão fatalmente na circ~lação, 
com o seu val'or nominal. 

/ 

í'' 

.\ . 
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Supponhamos que, depois de emittidas, vá alguem a um banco, ou 
a um banqueiro ou a um negociante pagar um debito com essas notas . 
e que o credor as recuse, fazendo as mesmas ponderações do illustrado 
Dr. Vieira Souto, caso entenda que o cambio subiu a 16. 

Supponhamos que a divida é importante, de 1.600:000$, por exem-
plo. Dirá o credor : <<não posso receber essas notas em pagamento, porque 
com ellas só poderei adquirir 100.000 libras esterlinas, emquanto que, 
com as notas inconversiveis, comprarei as mesmas 100.000 libras e ainda 
me restarão 100:000$000. » 

Que fará o devedor? Fará immediato deposito judicial daquella 
somma, afim de extinguir a sua obrigação e o credor será obrigado a 
recebel-a. E esse banco ou esse banqueiro ou esse negociante não levará 
evidentemente os cem contos de réis, ao debito da sua conta de lucros 
e perdas, mas terá o maior interesse, afim d.e evitar qualquer prejuízo, 
na circulação das notas que recebeu, com o seu valor nominal. (Apoiados.) 

Portanto, tendo os ·bilhetes que forem emi.ttidos pela , Caixa de 
Gonversão poder libe,ratorio, o mechanismo instituído no projecto impe-
dirá a alta subita do cambio, e este eff.eito foi reconhecido e demons-
trado pelo íllustrado representante do Rio de Janeiro, qué me precedeu 
na tribuna. 

Mas, disse S. Ex., é a
1 
quebra do nosso padrão monetario, é a decre-

tação da nossa bancarrotiL 
Sr. Presidente, o padrão ficará quebrado de facto na vigencia da 

presente lei, mas, não fic~trá quebrado definitivamente, em vista do dis-
posto no art. 3. 0 do proj~cto, assim concebido : « Cessarão as emissões 
da Caixa de Conversão q4ando os bilhetes emiitidos á taxa fixada 'nesla 
lei aitingirem ao valor de 320:000$, correspondente ao deposito maximo 
de vinte milhões esierlino11, podendo, então, por lei especial, ser elevada 
a taxa de que trata o arf. ~ :0 l> 

Si, pois, cessarão as ~missões, quando os bilhetes emittidos á taxa 
de 15 attingirem ao valor de 320:000$ podendo, então', ser elevada essa 
taxa, como di~er-se que haverá quebra definitiva do nosso padrão e a 
decretação da nos::;a bancárrota? ! (Apoiados.) • 

O que faz o projecto é fixar uma taxa que traduza a nossa actual 
situação economica e crear, ao mesmo tempo, um mechllnismo que im-
peça a elevação brusca dessa taxa, pondo, como já disse, uma barreira 
aos movimentos do jogo e da especulação, mas, melhorada a situação 
de modo a justificar uma taxa mais alta, o projecto não impedirá essa 
alta natural. Não ha, pois, quebra definitiva do padrão . ,, 

Portanto : desde que · o aparelho instituido no projecto terá esse 
eflieito de impedir a alta acelerada do cambio, não será um aparelho 
inutil, sem funcção alguma, no dizer do honrado Deputado por Matto 
Grosso : terá o grande rrierito de evitar para a nossa lavoura, para o 
nosso commercio e para a no1ssa industria os grandes males que a ele-
vação repentina da taxa cambial lhes produz, males esses tão bem des-
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criptos, com tão profunda observação enunciados pelo distincto Sr. Dr. 
Vieira Souto. · 

Tivemos o cambio, durante um /periodo de cerca de .quatro annos, 
na taxa de 12, e quando se ia normalizando toda a nossa vida econo-
mica, a elevação brusca dessa taxa a 16, em 1905, desvalorizando o 
stock de mercadorias dos negociantes, e reduzindo os preços dos pro-
ductos das nossas fabricas e da nossa lavoura, quando as despezas com 
a producção foram feitas com papel com outra cotação, causou ao paiz 
consi_deraveis prejuízos. (Apoiad_9.s.) 

A nossa exportação em 1905 foi dez 44.643.133, e a alta repentina 
do cambio de 1904 a 1905, - de 12 para 16, - fez com que os nossos 
productores recebessem menos cerca de 250.000:000$000, e que affectou 
profundamente a economia nacional e determinou uma grande pertur-
bação financeira ! 

Sr. Presidente, essa alta teria sido determinada por factores de 
natureza permanente? Teria prosperado, de tal modo, o nosso paiz, 
teria melhorado tanto a sua situação economica, que a justificasse? 
Não, absolutamente . 

O que sabemos é que só as sommas em ouro, provenientes de em-
prestirnos externos, foram elevadas, e quasi toda essa enorqi.e impor-
tancia foi saccada nestes ultimos 18 mezes. 

As sommas saccadas por conta dos emprestimos externos se ele-
vam a z 21.000.000 como se vê do seguinte quadro : 

Para as obras do porto avenida e canal 
do mangue ..................... . z 5.000 .000 

Pela Municipalidade de Belém ...... : z 800.000 
Pelo Estado de Pernambuco ........ . z 850.000 
Pelo Estado da Bahia .. ~ ........... . ±: 550 000 
Pela Municipalidade da Bahia ...... . ±: 850.000 
Pelo Estado de S. Paulo, para ,acqui-

sição da Sorocabana, etc ......... . z 4.500.000 
Pelo Districto Federal ............. . ±: 3 .000.000 
Pelo Estado do Paraná ............ . ;t: 650.000 
Pela Municipalidade de Bello Hori-

zonte .... ......... . ............. . ±: 200 .000 
. Pelo Lloyd ........ • ......... .... • . · .. ±: 45D .OOO 
Pelas Estradas de Ferro com garantias 

de juros, em construcção .... . .... . 
Pelo Estado do Amazqnas, por conta do 

±: 2.000.000 

recente emprestimo ... . .......... . ~ 150.000 
Pela ,Light & Power ............... . z 2.000.000 

- ~ 21.000 .000 
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Pois toda esta enorme massa de ouro, ' que nos veio em virtude 
de emprestimos, que temos necessidade de pagar amànhã, constituirá 
porventura, um factor de natureza permanente?! . 

O que sabemos é que o Banco do Brazil tem saccado e saccado 
constantemente, para sustentar e elevar o cambio, tendo-se elevado de 
abril até hoje de 14 5 /8 a 17 ! No orçamento vigente, .a receita em ouro 
foi orçada em ;f'. 9.340.000, ou ;f'. 779.000, por mez, e uma grande parte 
desta somma tetn servido para alimentar aquellas operações do Banco 
do Brazil, com harbaro sacrificio dos interesses da producção nacional ! 
(Apoiados.) · 

O SR. BARBOSA LIMA. - O Sr. Vieira Souto diz que isto nã0 é pos-
sível. 

O SR. ADOLPHO GORDO. - Contra factos não ha argumentos. A 
situação economica do paiz não tem melhorado de 1904 até hoje, de 
modo tão consideravel, que justifique essa alta tão grande do cambio, 
alta que não podia deixar de ser determinada, já pela enorme sornma 
proveniente dos emprestimos externos e já pelas operações do Banco 
do Brazil. 

O Sr. Presidente da Republica, em sua Mensagem, regosijando-se 
com o augmento da nossa exportação no anno de 1905, segundo os 
dados fornecidqs pela Rep~rtição de Estatística Commercial, diz que 
o nosso balanço commercÍill desse anno, fechou com um saldo de 
z 16.524.340, tendo a nossa exportação sido de ;f'. 44.643 .113 e a nossa 
importação de ;f'. 28.118.767, e quando a nossa exportação foi apenas 
de ;f'. 39.430.136 e a importação de ;f'. 25.915.423, no anno de 1904. 

Cumpre distinguir a b1:1lança commercial de um paiz, da sua ba-
lança economica ; a importação e a exp.ortação de mercadorias cons- . 
tituem, apenas, um dos eleqientos das relações economicas que existem 
entre os povos, o commercio internacional é, simplesmente, um dos 
factores que constituem a balança economica. . 

Tivemos, é certo, em 1~)05, um saldo proveniente de nossa balança 
commercial, de ;f'. 16.G24.34Q, mas, tanto não ha uma relação fixa entre 
o commercio internacional e o agio do ouro, que, em 1901, segundo os 
dados da Repartição de Estatística Commercial, foi o nosso saldo muito 
maior que aquelle, foi de ;5!; 19.244.990, e . entretanto, a tâxa cambial 
foi de 11 21 /64. 

UM SR. DEPUTADO. - ~ nesta relação não está o ciuro que entrou 
no paiZ. 

O SR. ADOLPHO GoRoo. - ·Qual é, Sr. Presidente, a nossa verda-
deira situação economíca? 

Até este momento, ainP,a não nos foi distribuído o relatorio do 
honrado Sr. Ministro da Fazenda, deste anno, mas, no do anno pas-
sado, vem publicado o segui~1te balanço (Lê) : 

« Resumindo, temos para 1905: 
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Ativo. - Elementos deterrninaveis : 

(A) Valor annual da 
. exportação ........ . 

(B) Capital novo, im-
portancia· dos em-
prestimos saccados. 

Somma ......... . 

Passivo 

(C) Importação....... ;t 27 .000.000 
(H) Total das despezas . 

federaes em ouro, em 
1905 (;t 7.274.000) 
e das dividas esta-
doaes (1.065.000)... ;t 8 .339 .000 

(I) Remessas: empre-
zas inglezas .... ·. . . . ;t 2. 200. 000 

.(J) Seguros e passagei-

z 43.000.000 

;t 14.000.000 

;t 57.000 000 

ros . . . . . . . . . . . . . . . ;t 500.000 ;t 38.039.000 

Saldo..... .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . ;t 18·. 961.000 

Si, portanto, se chegasse, antes · do fim do anno, a saccar · toda a 
importancia dos emprestimos mencionados no valor de z 14.000.000, 
capital novo introduzido do estrangeiro e que acima mencionámos, ha-
veria um saldo calculavel entre o activo e o passivo de cerca de ;t 19.000.000 
a favor daquelle. ·• ' 

E' dífficil determinar com exactidão quanto se tem saccado já dos 
emprestímos realizados; approximadamente deve regular por 7 ou 
;E 8.000.000, inclusive os saques para a commissão de obras do melho-
ramento do porto, além do supprimento normal de lettras. 

Durante os primeiros seis mezes do corrente anno, o· activo cal-
culavel attíngiu approximadamente a ;t 26.000.000, isto é, ;t 19,000.000 
de exportação e z 7.000.000 de emprestimos, contra os quaes ha sómente 
a importancia do passivo, calculavel de ;t 18.000.000. . 

A differença de z 8.000.000 foi empregada na elevação da taxa 
tlo cambio de 12 a 16 dinheiros. 

Exgotados os elementos calculaveis da procura de lettras, chega-se 
á conclusão de que o saldo de ;t 8.000.000 foi tomado em seis mezes 
pela '' procura invisível », .que existe sempre latente no mercado prompta 
a fazer-se efiectiva, quando se offerece opportunídade favoravel. 

... 
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Para conhe~er à offerta variavel dos factores invisíveis, basta olhar 
para os balanços de 1902, 1903 e 1904, cujos elementos calculaveis dão, 
approximadamente, os seguintes resultados : 

1902 1903 1904 

Exportação ..... . f 36 .437 .456 f. 36.883.171 f. 39.413. 558 
Capital novo : .... f. 2 .000.000 f. 2.600.000 f. 3.000 .000 

f. 38 .437 .456 ±: 39 .483 .171 ±: 42.413. 558 

Importação .... .. f 23. 279 .418 ±: 24 .207 .810 f 25.634.818 
Despezas do Go-

verno Federal.. f 5.000.000 ±: 5.000.000 f. 5.000.000 
Juros do Governo 

Estadoal. ...... f 300.000 ±: 300.000 f 300.000 
Lucros de com-

panhias ........ f 2.000.000 ±: 2.000.000 f 2 .000 .000 

f 30 .579.418 ±: 31. 507. 810 ±: 32 . 934 .818 

Balanço. 

Activo ........... f 38 .437.456 f. 39 .483 .171 ±: 42.413.558 
Passivo .... .. .... f 30.579.418 ±: 31 .507.810 f 32 . 934.818 

Saldo .. ... .. . .... f 7.858.038 f 7.975.361 ±: 9.478. 740 

Ficaram, pois, mais ou menos ±: 8. 000. 000 em 1902 e 1903, e 9 1 /2 mi-
lhões em 1904. No 1.0 semestre de 1905 subiu ao enorme saldo 
de f 8. 000. 000, com tendencia para attingir durante o anno 
a f. 19 .000 .000. n · 

Sr. Presidente, talvez por falta de competencia no assumpto (não 
apoiados) não posso coµiprehender bem os algarismos do illustre Sr. Minis-
tro da Fazenda. 
_ E' assim que, não_possc:. comprehe;rider o m~tivo pelo qual, tendo sido 

tao prospera a nossa s1tuaçao econom1ca nos ultimos annos, de modo a so-
brar-nos depois de feitos todos mas todos os nossos pagamentos no exterior 
no anno de 1902, f 7 ,858 .038; no anno de 1903f7.975 .361; no anno 
de 1904, f 9.478.740; e finalmente, no anno de 1905, ±: 19.000 .000, o 
nosso cambio ainda não subiu ao par! 

. Que explicação poderá ter tão curioso phenomeno? ! Si os productos 
que exportamos produzem tanto, que satisfeitos todos os nossos compro-
missos no exterior -- provenientes da importação de mercadorias, e 
de emprestimos publicos e particulares, e feitas todas as remessas em ouro 
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por emprezas e particulares, que operam com capitaes estrangeiros, por 
immigrantes, viajantes, etc., ainda temos, artnualmente, um enorme 
saldo em ouro, como se explica que este buro ainda tem tão grande agio 
entre nós? ! 

Além disso,. no passivo dos balanços de 1902 a 1905 não foram 
incluídas varias verbas .importantíssimas que transformariam os saldos 
indicados em déficils. 

Examinemos o ultimo balanço correspondente ao anno de 1905. 
Figura no activo a enorme verba de ;f. 14.000.000 proveniente dos 

empreslimos saccados, mas é evidente que não é este um facto.r fixo, perma-
nente, tanto mais quanto, muitos desses emprestimos, como o reconheceu 
o Sr. Ministro da Fazenda, foram applicados ao supprimento de déficils 
orçamentarios, e ao pagamento de simples despezas ordinarias. 

A nossa exportação em 1905 foi de f, 44. 643 .113. 
Pois bem : é com esta somma que deveriamos fazer os seguintes 

pagamentos no exterior. 
O da nossa importação de mercadorias, que, segundo a Repartição 

de Estatistica Commercial, foi de f, 28 .118. 767. Teria sido, tão sómente, 
esta a nossa importação? E' evidente que não. 

O co:r;ttrabando que impera de norte a sul e se faz em todos os nossos 
portos e fronteiras, bem como as falsas declarações e todas as demais 
fraudes usadas com o intuito de diminuírem o imposto alfandegaria, 
impossibilitam a determinação exacta da nossa importação. 

E' um facto observado em todos os paizes que, quanto mais altos 
são os direitos aduaneiros, maior é o contrabando. Na Republica Argentina, 
em que o proteccionismo por meio de tarifas alfandegarias, é muito 
mais moderado do que em nosso paiz, calcula-se em 20 % a renda desviada 
pelo contra.bando, e refere um escriptor, que naquella Republica, « altos 
funccionarios, senhoras distinctissimas, sacerdotes e .até os proprios 
proteccionistas fazem o contrabando, com o fundamento de que furtar 
ao Estado não é fúrtar' ». 

O SR. HoM.ERo BAPTISTA. - Em :r;tosso paiz dá-se o mesmo. 
O SR. ADOLPHO GORDO .. - Em nosso paiz, uns, como o nobre Depu-

tado Sr. Paula Ramos, calculam o contrabando em 30 %; outros, como o 
Sr. Senador Ramiro Barcellos, calculam em 40 %- .. 

O SR. AMERICo WERNECK. - Em Pernambuco, só em um anno, o 
cont rabando foi de doze mil contos. 

O SR. ADOLPHO GoRDO. - ... mas quando seja, apenas de 20 %, a 
nossa importação não será sómente de f, 28 .118. 767, mas de±: 33 . 742 . 520. 

Em segundo logar, o proprio Sr. Ministro de Fazenda calcula, em seu 
relatorio, em f, 8. 500. 000, o serviço das dividas publica,.s, nacionaes e 
estaduaes, as garantias de juros e os serviços do Estado, em ouro. 

Um terceiro factor é a remessa de lucros pelas companhias conhecidas, 
que publicam balancetes. 

) 



/. 

1' 

- 300 -

Diz o Sr. Ministro da Fazenda, que essas· remessas representam, no 
mínimo, z 2.097 .000, como se v:ê dos seguintes algarismos constantes 
daquelles balancetes : 

S. Paulo Railway Co .. .............. . 
Leopoldina Railway Co . . ......... . .. . 
Great W esiern of Brazil . . . ........... . 
Rio Claro Railway ............... .. .. . 
Fazenda Dumont ................ .. . 
Rio de Janeiro City lmprovemenis ..... . 
Rio Flour Mills . ....... .. .......... . 
Sapucahy Railway .................. . 
Mogyana Debenlures ................ . 
S. Paulo ............ . .. .. .... ..... . 
Santos City lmprovements Co . ....... . 
Amazon Steam Navigalion Co ..... .. . . 
Pernambuco W ater W orks . .......... . 
Recife Dràinage .. .. ..... ....... .... . 
Ouro Prelo Gold .. . . . ................ . 
S. John d'El-Rey ................ . .. . 
S. Paulo Light & Power . .. .......... . 
Brazilian Exlr~ct of Meal .. .......... . 
Ceará Gaz Co, . ..... .... ...... .. ... . 
Porto Alegre a N. Hamburgo ......... . 
E. Santo & Caravellas ............. . . 
London & Brqzilian Bank . .... ., ..... . 
British Bank of Soulh America . . .. .... . 
Brazilianische Bank für Deulschland .. . . 

611.000 
325.000 
78.000 

177.000 
73.000 

150.000 
45.000 
35.000 
29.000 
28.00Q 
34.000 
27.000 
9.000 
5.000 
5.000 
4.000 

100 .. 000 
2.000 
4.000 
2.000 
5.000 

205.000 
64.000 
70.000 

SOMM/A. . . . . . . . . . • . • . . . • • . • • z 2. 097. 000 

Mas, Sr. Presidente, só estas tres verbas sommam em z 44.339.520 e 
quasi que .absorveram todo o valor da nossa exportação, que foi de 
;1;:44.643.113! 

Outras remessas, porém, e importanfissimas, fazemos, annualmente, 
para o exterior. 

Além das companr1ias inglesas conhecidas que publicam balancetes, 
ha companhias italiam1s, francezas, allemãns e · americanas, cujo movi-
mento de remessas é lgnorado, como ha estabelecimentos industriaes, 
agrícolas e commerciaes, pertencentes a particulares, que operam com 
capitaes estrangeiros e cujos luctos são exportados. Não podemos esquecer 
que ha tambem capitf).es estrangeiros empregados em emprestimos a 
particulares, applicadmi em acções de nossas companhias, em predios, etc. 

Em quanto sommi:tm todas essas :ue:rb.essas? 
Não é possível de.terminal-o, por falta de dados. estatísticos; mas o 
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que é indubitavel é ·que representam uma quantia avultada. Já antes 
de proclamada a Republica, calculava-se.em cerca de tres milhões de libras 
as remessas 'feitas annualmente para Portugal. 

No anno passado, em virtude da alta da taxa cambial, milhares de 
acções de companhias de estradas de ferro do meu Estado foram vendidas 
e a importancia da venda remettida para a Europa. 

Outra verba importantíssima. é a que resulta das despezas dos 
viajantes brazileíros no estrangeiro. ' 

Quantos sahem de todos os portos brazileiros, annualmente? Qual 
a média de suas despezas? 

Tambem por falta de dados estatísticos é impossível precisai-o. 
As remessas feitas pelos colonos constituem um factor a.inda mai:; 

importante. 
Quasi toda a lavoura de café de S. Paulo e de uma parte da do Estado 

de Minas é. feita com trabalhadores estrangeiros, os quaes ganham, 
conforme um calculo feito perante a Associação Commercial de Santos, 
8$, no mínimo,, por sacca de café. 

E annualmente elles remettem as suas economias para a Europa, 
depois de transformadas em ouro. 

Só estas remessas sommari:l. em alguns milhões de libras. 
Consequentemente, o nosso balanço economico se encerra, não com 

grandes saldos, comó pretende o honrado Sr. Ministro da Fazenda, mas 
com enorme déficit. 

Sr. Presidente, resulta de todo o exposto : /' 

l.º, que tivemos o c.ambio na taxa média de 12, em um período de 
cerca de quatro annos, até fins de 1904; 

2.º, que em 1905 essa taxa se elevou repentinamente - não porque 
tivesse melhorado consideravelmente a nossa situação economica, mas 
por virtude de emprestimos contrahidos no estrangeí'ro e da acção do 
Banco do Brazil. 

O SR. ALBERTO SARMENTO. - Isto o propdo directo,r da cartei~a 
cambial não occulfou em seu relatorio. 

O SR. AnoLPHO GoRno. - De modo que a taxa do cambio actual 
não reflecte a nossa verdadeira situação economica, e fixar uma taxa 
que possa exprimir, tanto quanto possível, essa sitúação, impedindo 
ao mesmo tempo que a especulação a faça · elevar bruscamente, será am-
parar a n0ssa producção e desenvolver a nossa riqueza. (Apoiados.) 

Disse, porém, o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro que não devemos 
proteger a nossa prÇ)ducção com o 

1
agío do ouro, mas com tarifas alfan-

degarias. 
O intuito do projecto, Sr. Nesidente, não é procurar uma taxa cambial 

que possa proteger o trabalho nacional, mas fixar na lei a realidade da 
nossa situação. 

Não querendo, 1neste momento, reproduzir o que disse, ha alguns 

,. 
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dias, desta tribuna, sobre os verdadeiros desastres que o proteccionismo, 
por meio de tarifas aduaneiras, produz, quando não é muito moderado, 
quando não é racional, na phrase d~ Cauwes, peço licença á Camara 
para reproduzir alguns conceitos d e Edmond Thery em relação aos eíleitos 
do agio do ouro. 

Diz elle que, a depreciação da unidade monetaria de um paiz, em relação 
ao ouro, produz um duplo phenomeno : em primeiro logar, reduz ou mesmo 
paralyza a importação e o consumo das mercadorias provenientes dos 
paizes em que vigora a circulação monetaria de ouro, porque o primeiro 
efieito da depreciação se traduz por uma alta, mais ou menos proporcional, 
em moeda nacional, daquellas mercadorias; e em s.egundo logar, favorece 
a industria e a proclucção nacionaes, tornando mais difficil, ·no mercado 
interno, a concurrencia dos procl uctos similares estrangeiros e provo-
eando a exportação; para os paizes de moeda san, dos productos nacionaes, 
porque os preços destes sofirem, para com os compradores dos paízes de 
circulação de ouro, uma depreciação proporcional á depreciação da unidade 
monetari'a, e ficam, pois, mais baratos. 

Accrescenta Thery que essa depreciação é de ordem externa e não 
se faz immediatamente sentir sobre os preços geraes das cousas indigenas, 
como salarios, impostos, alugueis, transportes, materias primas, productos 
indigenas, etc. São as suas proprias palavras. 

Os factos confirma:rp aqueUes conceitos. 
Effectivamente quaes foram as consequencias da crise monetaria 

que se manifestou em Portugal, em 1891, que provocou a fallencia exterior 
desse paiz, que determi:µou a reorganização do Banco de Portugal, com 
o direito de augmentar, como augmentou, consideravelmente a emissão 
de seus bilhetes, com Cl.lrso forçado, e que deu ao, ouro, que em algumas 
semanas desapparecera da circulação, o agio de 30 %? . 

Segundo as informações prestadas pela Legação de Portugal, em 
P aris, esse agio, elevando consideravelmente os preços das mercadorias 
estrangeiras, mas não produzindo alta alguma nos preços das merca~orias 
nacionaes, diminuiu a iµiportação e o consumo daquellas, e, ao mesmo 
tempo, desenvolveu o trabalho nacional e a creação de novas industrias 
em quasi todos os ramos da producção, facilitando a exportação de alguns 
artigos importantes destas industrias. 

O mesmo phenome:µo foi observado na Hespanha, desde que o agio 
do ouro começou a accentuar-se : diminuição da importação, augmento 
da exportação e notavel desenvolvimento das industrias indígenas, 
especialmente das metallurgicas e textis. 

Curiosa, muito cur~osa , foi a lucta travada entre os fabricantes de 
seda japonezes e os eu.rópeus, e quando a Europa nessa industria está 
em condições melhores que os paizes do Extremo Oriente. 

Pois bem: graças ao agio do ouro, o Japão dominou os seus concur-
rentes e venceu a França, em seu proprio territorio ! 

Qual é a principal causa do progresso assombroso que tem tido a 
Republica Ar,gentina, sjnão o grande agio do ouro?! 
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' Comparando-se a fiituação do nosso paiz com a de 1889, especialmente 

a situação do meu Estado, verifica-se que o grande desenvolvimento 
que alli teem tido a lavoura e a industria foi determinado -principalmente 
pelos grandes preços que alcançou o café - e que se mantiveram durante 
todo o período em que o cambio esteve baixo. 

Muitos outros factos eu poderia citar, que confirmam os conceitos 
de Thery, si a hora já não estivesse bastante adiantada e eu não tivesse 
necessidade de resumir as minhas observações . 

Vou entrar, Sr. Prês ídente, em uma outra ordem de considerações. 
O projecto, si for convertido em lei, impedirá a baixa do cambio? 
Si o nosso paiz proseguir normalmente em sua vida economica, os 

apparelhos creados pela lei de 1899 impedirão que o jogo e a especulação 
façam baixai.' o cambio; mas si soffrer tão profundas perturbações, que a 
sua situação economíca peíore consideravelmente não impedirá · aquella 
baixa. 

Mas o que é evidente é que nesta hypothese: mesmo quando não 
exista a Caixa de Conversão, o cambio descerá fatalmente. O que 
determinará então essa baixa, o que provocará a depreciação do papel 
inconversível e do poder acquísítivo deste não será, como o simples 
bom senso o indica, a Caixa de Conversão, mas a situação economíca do 
pa1z. 

Mas supponhamos que este -projecto não é convertido em lei; que não 
écreada essa Caixa de Conversão, que, na opinião dos nol)res impugnadores 
do projecto vae provocar tantos desastres; e supponhamos, ainda, que 
os Estados de Minas, Rio e S. Paulo não possam contrahir o emprestimo 
de 15 milhões esterlinos, graças aos tenazes esforços e ao grande prestígio 
dos nossos bons tutores na Europa ... 

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, com que recursos se mantém a lavoura 
de café em S. Paulo? Sabe V. Ex. quem fornece ao lavrador as quantias 
que lhe são indíspensaveis para o custeio de sua propriedade agrícola? 
O commissario de Santos, que, transformado assim em banqueiro, vê 
os seus recursos deslocados de sua funcção natural. , 

lYias o, commíssario,· que t em o seu capital empregado em emprestimos 
agrícolas , f;:i.z a venda dos cafés que lhe são remettidos sob' a pressão 
da necessidade de rehaver uma parte, pelo menos, desse capital, pela 
falta de estabelecimentos bancarios que, •operando exclusivamente sobre 
negocios de café, o auxiliem. 

Eis a nossa situação. Que acontecerá, si nada fizermos? A~gmen
tando-se consideravelmente o stock do nossa café no estrangeiro, em 
virtude da grande safra actua.J, e entrando esse producto nos mercados, 
sem defesa de especíe alguma, o seu preço terá de baixar ao mesmo 
tempo em que a accumulação de lettras nas praças exportadoras deter-
minará a subida do cambio. Portanto, baixa no preço do café no exterior 
e, ao mesmo t empo e para aggravar ainda mais a situação, alta no cam-
bio. 

Será a ruína da nossa lavoura, será a misería, será o abandono 
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das nossas fazendas; e então o cambio terá de l;>aixar fatalmente, pelo 
exgottamento da principal fonte de nossa riqueza! (Apoiados geraes .) 

O nobre Deputado pelo Rio de J an_eiro fallou em in fl~cção; mas, 
em relação a este ponto, subscrevo por completo as considerações, t ão 
brilhantes e tão procedentes, feitas na ultima sessão pelo honrado relator 
do projecto. 

Sr. Presidente, vou concluir. Mas, antes de fazei-o, devo dizer que, 
para ser resolvido e de um modo definitivo o problema da valorização 
dos nossos productos, e especialmente do café, não será sufficiente que 
seja convertido em lei o projecto que ora se discute. Outras medidas 
são indispensaveis. 

E' necessario o estabelecimento de nucleos coloniaes em todas as 
zonas, além do mais, para que o lavrador possa regular, segundo as 
necessidades da occasião, o movimento dos trabalhadores de sua pro-
priedade e não s~ja obrigado a manter sempre um determinado numero ; 
é necessaria a diminuição dos fretes de transporte, que são elevados -
quer em nossas estradas de ferro, quer em nossos navios (apoiados, muito 
bem); é necessario promover-se e auxiliar-se a creação de est abeleci-
mentos bancarios, que operem exclusivamente sobre negocios de café, 
descontando lettras, ordens e warranls,, fazendo emprestimos com curto 
prazo a lavradores e commissarios, sob garantias de penhores agrícolas, 
de caução de a polices, acções, e de hypothecas; é necessario promover-se 
uma organização cominercial que possa operar em uma escala mais ele-
vada e bem preencher os seus fins; é necessario conseguir-se tratados 
com os paizes estrangeiros, afim de reduzirem os direitos de entrada 
sobre o nosso café; e, sobretudo, o que é.indispensavel, Sr. Presidente, 
por isso que existe effectivamente a superproducção desse producto , é 
uma propaganda (apoiados) tenaz e intelligente para o augmento do seu 
consumo, - feita pelos mais interessados no commercio do café, pelos 
proprios negociantes, pfferecendo o Governo largas subvenções ás asso-
ciações commerciaes que se organizarem com esse intuito. 

Eis o que nos cun:ipre fazer. 
Comecemos, porém, desde já, com uma medida que possa estabilizar 

o cambio; e posso estar em erro, mas estou firmemente convencido de 
que, votando pelo projecto, vou concorrer para uma obra verdadeira-
ment e patriotica. (Muito bem, muito bem. O orador é muito felicitado pol' 
seus collegas.) 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão, 
a seguinte emenda : 

Emenda Accrescente-se ao àrt. 1.º : <( As despezas com 
Barbosa Lima. a primeira emissão não poderão custar ao Thesouro 

Nacional mais de 100:000$000. '' 
Sala das sessões, 3 de setembro de 1906. - Barbosa Lima. 
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SESSÃO DE 4 DE SETEMBBO 

O Sr. Presidente .. - Tem a palavra para fallar pela 2.• vez 
o Sr. Serzedello Corrêa. (Pausa). 

Não está presente. 
Não ha mais oradores inscriptos ·e, si nenhum Sr. Deputado quer 

usar da palavra, dou por eµcetrada á .discussão do art. 1.0 do 'pr0jecto 
n. 139, de 1906 (Caixa de Conversão). (Pausa) . 

Está encerrado. 
E' sem debate encerrado o art. 2.0 

Entra em discussão o art. 3.o 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e envii;tda á Commissão de Finanças 

para interpôr ,parecer a seguinte emenda 
Ao art. 3.0 in~ fine - em vez de : por lei especial - diga-se : por 

decreto do Poder Executivo. 
· ~ala das sessões, 4 de setembro de 1906. -

Emendas Barbosa Lima. . ( 
Barbosa Lima. Ninguem pedindo a , ·palavra, é encerrada a 

discussão do art. 3. o 1 • 

São successivamente, sem debate, encerrados os arts. 4. 0 , 5. 0 e (;).º 
Entra em discussão o art. 7.0 

Vem' á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão 
a seguinte emenda 

Ao art. 7.0 , 2." parte. - Substitua-se pelo seguinte: 
Ar.t. A caixa terá um inspector, ti(ado dentre os inspectores ·de 

Fazenda, corn a gratificação annual de · 12:000$, . um thesoureiro, com 
os vencimentos de 10:000$ por anno, sujeito a fiança nunca inferior ' a 
50:000$; dous escripturarios propostos pelo inspector e nomeados pelq 
Sr. Ministro, dentre os empregados de Fazenda, pelo menos com 10 annos 
de pratica, percebendo a gratificação annual de 4:800$; 'dous am~nue,nses 
ou auxiliares da escripta, tambem propostos pelo inspector dentre os 
empregados de Fazenda com pratica de serviço da Caixa de Amortização, 
·percebendo a gratificação de 3:000$ por 'anno : dous contínuos e dous 
serventes, com os Vencimentos que no Thesouro percebem taes funccio-
narios. · 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1906. - Barb~s.a Lima. : 
Ninguem pedindo a palavra, é encerrada .a discussão do art. 7. 0 

São successivamente, sem debate, encerrados os arts. 8.0 e 9.0 do 
projecto n. 139, de 1906. 

O Sr. Presidente. - O projecto volta á Commiss.ão para ' que 
esta dê parecer sobre a emenda offet ecida pelo Sr. Barbosa Liqi.a, de 
accôrdo com o disposto n~ art. 170 do Regimento. 

CAIXA DE ÇONVERSÃO. - VOL, I. 20 

/ 
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SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO 

Parecer sobre as emendas offerecidas na 2.ª discussão do projecto n. 139, 
deste anno, que cria uma caixa de conversão especialmente destinada 
a receber moedas de ouro e as que constam do art. 5.0 , entregando em 
troca bilhetes ao portador, represenla'tivos de valor igual ao das moedas 
de ouro recebidas e fixado este valor em 15 dinheiros esterlinos por 
mil réis, e dá outras providencias; com votos em separado dos Srs . Ser-
zedello Corrêa, Paula Ramos e Cornelio da Fonseca. 
I 

O art. 170 do Regimento da Gamara estabelece que tanto na 2.ª 
como na 3.• discuss~o de qualquer projecto as emendas ou artigos addi-

tivos creando ou augmentando despeza ou redu-
Parecer sobre zindo a receita publica, não poderão ser admittidas 

as emendas em 2.ª a debate e á votação sem prévio parecer da Com-
missão de Finanças. 

Trata-se, pois, de averiguar si as emendas juntas que a Mesa da 
Camara enviou á Commissão e que foram apresenta.das ao projecto 
n. 139 deste anno que irrstitue uma caixa de, conversão - augmentam 
alguma despeza. 

Nenhuma disposição do projecto estabelece despeza determinada. 
O art. 7. 0 dá ao Gov~rno attribuição para, com caracter provisorio , 

fixar vencimentos de empregados, etc., sujeitando tal acto á approvação 
do Congresso. . 
, E' pois, uma attribuição ampla, sem limite fixado. As emendas 

apresentadas reduzem esse limite. Gomo, pois, se póde assegurar que 
,ellas augmentem despezas desconhecidas? Mais curial seria suppor-se 
que, ao contrario, ellas restringen;i a despeza possível. 

Não havendo, pois, augmento de despeza, na fórma do Regimento, 
pensa a Commissão que as . emendas não dependem de parecer e podem 
ser votadas com o projecto. · 

Sala das Commissões 1 5 de setembro de 1906. - Francisco Veiga, 
presidente. - David. Campista, relator. - José Eusebio. - Galeão Car-
valhal. - Paula Ramos (vencido). - Ignacio Tosta. - Cornelio da 
Fonsecrz (vencido). 

Emendas a que se refare o parecer supra. 
Ao art. 1.0 , § 1.0 : - Supprimam-se as palavras : - lerão cizrso le-

gal e ... 
Supprima-se o § 4.o 
Sala das sessões, 31 de agosto de 1906. - Barbosa Lima. 
Substitua-se o § I.o do art. 1.0 pelo seguinte : Os bilhetes emittidos 

pela Gaixa de Conversão ~erão ó curso legal, possuindo assim o effeito 
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liberatorio para todos os contractos e pagamentos em geral, exceptuados 
os referidos no art. 2.º desta lei, e serão resgatados e pagos a quem os 
entregar para serem trocados por moeda de ouro na mesma Caixa. 

Sala das sessões, 1 de setembro de 1906. - Barros Franco Junior. 
Ao art. 3. 0 , in fine - em vez de : por lei especial : ---:- diga-se : por 

decreto do Poder Execu,tivo. 
Sala das sessões, 4 de setembro de 1906. - Barbosa Lima. 
Ao art. 7.0 , 2.ª parte. - Substitua-se pelo seguinte: 
Art. ...:_ ,A Caixa terá : um inspector, tirado dentre os inspectores 

de Fazenda, com a gratificação annual de 12:000$; . um thesoureiro, 
com os vencimentos de 10:000$ por anno, sujeito á fiança nunca inferior 
a 50:000$; dous escripturarios propostos pelo inspector e nomeados 
p'elo Ministro; dentre os empregados de Fazenda, pelo menos com 10 annos 
de pratica, percebendo a gratificação annual de 4:800$; dous ama-
nuenses ou auxiliares de escripta, tambem propostos pelo inspector 
dentre os empregados "de Fazenda com pratica do serviço da Caixa d13 
Amortização, percebendo a gratificação de 3:000$ por anno; d0us con-
tinuos e dous serventes com os vencimentos que no Thesouro perce-
bem taes funccionaríos. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1906. - Barbosa Lima. 
Accrescente-se ao art. 1.0 : « As despezas com a primeira em1ssao 

não poderão custar ao Thesouro ~acional mais de 100:000$000. '' 
Sala das sessões, 3 de setembro de 1906. - Barbosa Lima. 

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO 

O Sr. Presidente. - Não havendo ainda numero para ·as 
votações, passa-se â matería em discussão. 

Cabe-me dar uma explicação á Casa, a proposito do parecer da 
Commissão de Finanças sobre a emenda do Sr. Barbosa Lima ao pro-

jecto n. 139, que cria a Caixa de Conversão. 
Explicação Quando a Mesa tivesse duvidas sobre o aug-

de Sr. Presidente. mento de despeza consignado na emenda do Sr. Bar-
bosa Lima, era dever seu mandar á Gommissão a 

referida emenda. Ha, porém, ainda uma circumstancia: a emenda cria 
logares, cria despezas, determinando aquillo que a Commissão deixara 
no vago, no indeterminado; a emenda diz quaes os logares criados, 
marca os vencimentos, determin.;i as gratificações para os referidos lo-
gares . 

A Commissão deixara ao Governo •determinar o numero,· classes, 
attribuição e vencimentos dos funccionarios da Caixa de Gonversão 
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em ·um regulamento que vigorasse provisoriamente nesta parte, até 
definitiva approvaçã-0 do Congresso Nacional. 

A emenda do Sr. Barbosa Lima é em termos precisos, cria especi-
ficadamente os logares e a despeza que estavam, como disse, inoeter-
'minados no projecto da Commissão. 

Em vista disso, attendendo a que o art. 170 dispõe que, tanto na 2.ª 
como na 3.ª discussão de qualquer projecto, as emendas ou artigos addi-
tivos criando ou augmentando despeza ou reduzindo receita não podem 
ser dados a debate e· votação sem prévio parecer da Commissão de Fi-
nanças, a Mesa submetteu o assumpto á Commissão, cujo parecer, fosse 
qual fosse, tinha de ser dado ao conhecimento e á discussão da Gamara. 

E' por isso que vou abrir a discussão unica do parecer sobre a emenda 
do Sr. Barbosa Líma. 

O Sr. David Campista (1) (pela ordem).' - Sr. Presidente; acato, 
como devo, e com particular estima e sympathia, as decisões de V. Ex. , 
mas ha de me permittir que eu faça uma observação : é que não deveria 
entrar em discussão hoje o parecer sobre esta emenda. 

Não ha propriamente parecer. 
O que o parecer que V. Ex. vae pôr em discussão estabelece é que 

as emendas apresentadas não augmentam nem criam despezas. 
• 1 

V. Ex. acaba de declarar que a emenda do Sr .. Barbosa Lima criou 
despeza; mas não; não crjou. 

Que diz o projecto? Diz que o Governo fixará os vencimentos e 
attribuições dos empregados da Caixa de. Conversão .. 

Que diz ou que faz a emenda do Sr. Barbosa Lima? Declara que fica 
criado o logar de ínspector com 12 contos, de continuo com tanto, etc. 
Portanto, limita a despeza que o projecto criou. 

O projecto creou a d~speza porque deu autorização à o Governo para 
marcar vencimentos; mas não limitou a despeza. 

Que fez o fü . Barbosa Lima? Limitou. Ora, como só devem ser le-
vadas ao conhecimento da Commissão emendas que augmentam ou 
criam despezas; não teqdo a emenda augmentado nem ' criado, não 
era o caso da Commissão dar o seu parecer. 1. 

V. Ex. diz que a emenda do Sr. Barbosa Lima precisou; mas pre-
cisou no sentido de limi~,ar, restringiu o que o projecto estabeleceu. O 
projecto deu ao Governq a attribuição de marcar os vencimentos que 
podem importar, digamos, em mil contos de réis, e o Sr. Barbosa Lima 
limitou, marcou· que fosse de 200 ou 300. 

Portanto, que fez ~ emenda? Criou despeza? Não, porque ella 
.estava criada no projeCtc•. 

O SR. PAULA RAMO&. - Qual era? . 

(1) Este ·discurso não fo;l revisto pelo orador. 
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- Não importa, está criada; o algaris~o 
1 

O SR. PAu~A RAMOS E OUTROS SRs. DEPUTADOS dão apartes. 
O SR. DAVID CAMPISTA. - Que vem a ser vencimentos d'e empre-

gados da Caixa de Conversão? CoÍn que esses vencimentos hão de ser 
pagos? Coqi o din~eiro do Thesouro . P~rtanto, o projecto criou esta 
despeza. I; 

O SR. PAVLA RAMOS. - Dinheiro da caixa. 
o SR. DAVID eAMPISTA. - Qual dinheiro, si v. Ex. diz que lá não . 

entrará uma moeda? (Trocq,m-se varias apartes.) 
Isto, porém, é out;ra questão em que não entro. 
O facto é que si foi .esta emenda do Sr Barbosa LiITJ.a que deu logar 

a que as emendas fossem enviadas á Commissão de Finanças, devo dizer 
não que é caso de dar parecer sobre a referida emenda, porque não houve 
criação nem augmento de despeza. 

Este é o parecer da Commissão- e, nesta conformidade, parece-me 
que não se trata agora, sinão de votar o projecto co,m as emendas que 
foram apresentadas a varios de seus artigos. . 

V. Ex. me permittirá que discorde da sua opinião, o que faço com ' 
o devido respeito. 

E' uma questão de con,v,icção e de conhecimento do Regimento de 
que, confesso, não entendo grande cousa; mas li e vi que não era o caso. 

Melhor seria consultar a Gamara, mas vejo que não ha numero e 
a questão ficará á cliscreção de V. Ex. ' 

Tenho dito. 

O Sr. Presidente. - Por mais respeitavel que, para mim, 
seja a opinião do nobre Deputado, devo, entretanto, declarar que, 
quand() me convenço de que estou COITJ. a verdadeira interpretação· dp 
Regimento, nada me faz voltar atrás. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Não pretendo isto. 
O SR. PRESIDENTE. - Dei uma explicação sobre 

1
0 facto que, me 

·t inha levado á convicção dt;l dever dar para a di~cussão, na ordem do 
dia de hoje, o parecer sobre as emendas. Póde-se dizer que o pare'cer é 
contrario, porque entende que não ha augmento. 

O SR. DAVID CAMPISTA, - Não é, (Apartes .) 
O SR, PRESIDENTE. - O Sr. Deputado Barbosa Lim~ determina:, 

e~pecifica, precisa o que a Commissão deixou no vacuo; o ho:nrado Depu-
tado cria logares, cria despezas. 

· A Commissão deixou no vacuo, e, na duvida, a Mesa não podia 
deixar de mandar á Commissão as emendas. 

Na certeza em que estou de que interpretei bem o Regimento, foi 
que dei para discussão da ordem do dia de hoje, o parecer sobre as 
emendas,, 

J 

,J 
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Não posso submetter á consideração da Casa o appello do nobre 
Deputado, porque não ha numero e porque, como tenho declarado por 
mais de uma vez,' compete á Mesa decidir as questões de ordem. 

. Appellando-se para a Gamara, uma vez que ella decida differente-
mente, tal decisão importará na minha retirada immediata desta ca-
deira. 

Estou prompto, entretanto, a deixal-a em qualquer momento e a 
qualquer signal de desagrado da Gamara, porque não tenho o menor 
apego a esta cadeira, e parn mim seria de satisfação o momento em 
que a deixasse. (Não apoiados; não apoiados .) 

O Sr. David Campista (para uma explicação pessoal) quando 
fez a observação que. acabou de fazer, não teve intuito algum de pro-
vocar um pronunciamento da Gamara que, porventura, pudesse melin-
drar o Sr. Presidente. · . 

E' um daquelles que mais apreciam as qualidades de S. Ex., · qua-
lidades que tão dignamente o elevaram a essa cadeira. 

Apenas, como relator do projecto, foi forçado a dar uma explicação 
muito humilde, aliás, sobre a materia regimental e deseja qúe S. Ex. 

· continue nessa cadeira para a felicidade geral da Nação. (Apoiados.) 
O SR. PRESIDENTE. - Muito obrigado a V. Ex. 

O Sr. Serzedello Corrêa (movimento de alienção). -Tenho necessi-
dade de voltar á tribuna, aproveitando-me da largueza que tem o debate 

pela efnenda Barbosa Lima, para responder ao 
Discussão unica illustrado Deputado por Minas, relator do projecto 

do parecer 139 A em discussão, ao mesmo tempo que responderei 
indirectamente ao Sr. Deputado Adolpho Gordo. 

Tenho alguma responsabilidade na orientação financeira do qua-
triennio Campos Salles, e o que se vae fazer, os moldes que se quer dar 

. á reforma, estão se me afi~urando com alguma cousa que parece um 
recúo no caminho que se ia trilhando. 

O digno autor cio projecto não defendeu só com brilho o seu tra-
balho e o seu patriotico esforço; S. Ex. semeou a sua oração de ironias 
e de deliciosos contos, que visaram os que ·O impugnaram. 

No meio de um accentuado descaso por todos os economistas, no. 
meio de uma fina fronia aos mais seguros priricipios da sciencía econo-
miêa, como a lei da offerta e da procura, .em que, aliás, mais de uma vez 
se baseou em sua argumentação, não poupando, em seu atticismo cri-
tico, o vulto lendario de Arístoteles, o maior genio do seu tempo e uma 
das cerebrações mais extraordinarias que a humanidade tem produ-
zido, S. Ex. parece acreditar que nós outros, impugnadores do projecto, 

r fazíamos apenas gasto dessa . economia política que alguem c;lefinia, em 
signal de despreso : a s'cien.cia que causa a ruína das nações por meio 
de princípios que ass~guram a sua prosperidade. E, por isso, S. Ex. com-
parou as nossas doutrinas a um certo filho da neve que, ao calor dos 
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tropicos, aqui introduzido, se devia dissolver e desapparecer, derre-
tendo-se. Por minha vez receio que nesse · abandono das leis da archi-
tectura e da construcção, condemnando o marmore, o cimento, o ferro, 
nessa preoccupação absoluta do meio, se queira construir edíficio só 
com arcos e flechas, bem indigena, bem original, bem fóra das lições 
que outros povos nos teem dictado. 

Confesso que a caixa do projecto é de facto original. Ella não ' tem 
simile em paiz nenhum, ella vae emittir, na opinião do proprio· autor 
da lei, uma moe'<:1-a conversivel de duplo valor, dscillante com as :fluc-
tuações do agio ou do cambio, como o 1valor ouro que representa e de 
que é succedanea, fixo como o do papel moeda, ao qual é comparada 
para os pagamentos, em papel, internos, valendo pelo valor nominal, · 
com um curso legal que é mais do que isso, é a imposição de um valor 
legal obrigatorio, que não póde ser recu.sado. 

Volto á tribuna da Camara para discutir o prójecto da Caixa de ' 
Conversão sem dar ao debate, porém, os caracteres de torneio .oratorio, 
que fazem a discussão perder o cunho que deve ter - de uma discussão 
scientifica, rija, secca, escoteira, de argumentação enfibrada, de modo 
a verificar-se quem tem razão. 

Trata-se de assumpto que tem para a vida da nação a maior impor-· 
tancia , e é necessario resolvel-o, custe o que custar, com acerto. Offereci 
ao projecto David Campista, mesmo :ao ponto de vista que collirna, 
tres objecções e essas continuam de pé. O projecto tem por fim, apenas, 
no pensamento do seu autor, dar maior estabilidade ao cambio, detendo 
a alta além de 15 durante algum tempo. Seu autor acha que as idéas 
de bom cambio ou cambio alto, ou .de máu cambio ou cambio baixo, 
para a vida economica da Republica, são de enorme relatividade, e só 
ha uma cousa absolutamente má : são as oscillações repetidas, bruscas 
e de grandes desvios·. Apresentarei então tres objecções capítaes : 1.0 , a 
caixa não impede a baixa aquem de 15. As oscillações abaixo de 15 são 
as mais perigosas, são as que favorecem a jogatina, são as que mais pre.:. 
judicam o paiz, a sua producção, o seu commercio. A este argumento 
respondeu-se de modo curioso. A caixa impossibilita a alta e é o que 
basta, porque a quéda abaixo de 15 não prejudica o trabalho, não in-
commoda a lavoura e nem a industria. De modo que,· não funccíonando 
a caixa nessa hypothese, as oscillações abaixo de 15 não teem valor, 
essas podem se dar e não entram na categoria das cousas absolutamente 

' \ mas. • 
A segunda objecção que ofiiereci é que, sem quebrá de padrão, e a 

promessa formal de conversão de todo meio circulant(l inconversível, 
segundo a taxa adoptada, isto é, sem se fixar de· modo definitivo a rela-
ção de 1 $ papel para o 1 $ ouro para todos os effeitós, e não tendo a 
caixa a menor acção sobre os cambios, não póde ella deter a ascenção 
do cambio além de 15. Parti do ponto de vista de que a nota conver-
sivel, representando a libra, desde que não havia quebra de padrão, 
valia o que vale a libra. Si o cambio désse á libra o valor de 14$, a nota 
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não valeria sinão 14$, embora tivesse o valor nominal de 16$000. Os de-
'fensores do projecto, porém, dizem : desde que a caixa troca uma. libra 
por uma nota de 16$ e que essa nota vae ter pelo curso legal o pGder 
acquisitivo da nota de 16$ de papel-moeda, salvo o caso dos pagamentos 
em ouro, ninguem, dada a ascenção do cambio acima de 15, írá vendei-a 
por 14$ ou por 15, quando a caixa lhe dá 1-6$000. Todos virão trazer as 
libras á caixa e trocal-as . Ao contrarii>, pois, do que dis~e o orador em seu 
voto vencido, si o cambio subir, pelo curso natural das cousas acima 
de 15, a caixa regorgitará de ouró. Em primeiro logar os que de tal arte 
argumentam dão ás notas conversiveis da caixa a possibilidade de duas 
especíes de valor ou de poder acq.uisitivo - o valor ouro e o valor papeL 
O valor ouro é variavel, ora será expresso por 15$, ora por 14$, ora por 
15$500. O valor papel, porém, é fixo, será sempre 16$, é o mesmo do 
papel-moeda, e tudo o que se póde fazer com uma nota de 16$ incon-
versível, tudo o que' se póde adquirir ou liberar com ella, do mesmo 
modo se, póde fazer com a nota conversivel da caixq, qúe para esses 
efieitos tem CUfSO obrigatorio, não podendo St<r recusada por ninguem 
nos pagamentos 'e nas operações de compra e venda pelo curso legal que 
lhe dá o art. 1.º do projecto. Em segundo logar, penso eu que assim pro-
ceder é quebrar o padrão, porque é fixar de mo~o irrevogavel para todas 
as transacções que a libra vale 16$, quando ella hoje por lei vale 8$890. 
Para que illudir o povo e

1 
a opinião? Quando lavrei o meu voto vencido 

o fiz na persuasão de que; eram reaes as palavras do relator, ,de que não 
se quebrava o padrão, e de que a nota .valeria o que valesse a libra, e, 
como a caixa não tinha qcção sobre os cambios discorri, mostrando que 
o poder acquisitivo d~s nptas da caixa ia ser variavel, que a caixa não 
impedia a alta alem de ~5, e que para conseguil-o era preciso quebrar 
o padrão. Agora pela discussão dão ás notas da caixa curso legal com 

. extensão de curso obrig<ttorio, forçado, o que importa em quebra d'e 
padrão, em dar ás notas não só curso legal, mas valor fixo, e para não 
confessal-o admittem a exquisitice de uma circulação conversivel que 
circula para uns tantos efieitos como moeda inconversível á paridade 
do valor com o pape~-moE!da, e para outros como moeda ouro com menor 
poder acquisitivo, desde 1ue o curso natural das cousas se possa exprimir 
por uma taxa superior a 15. , · · 

Como não podia adjlllittir tal absurdo, çomo não podia acreditar 
que, valendo a libra 14$, se quizesse dar á nota de 16$ representativa 
do valor da libra, no commercio, outro valor que não fosse o de 1,4$, foi 
que disse e affirmei que, qo caso da alta do cambio além de 15, ninguem 
iria á caixa trocar libras por notas de 16$, notas que não valiam sinão 
14$ e que não seriam recebidas no commercio sínão por esse valor. 

Vejo, porém, pelo qi.,ie disse o Dr. David .Campista, que a cousa é 
mais grave : nós vamos introduzir na circulação notas que, no caso do 
cambio ir além de 15, serão recebidas obrigatoriamente nos pagamentos 
em papel por um valor f m nossa moeda superior ao vafor que tem a 
libra. Isso. é evidentemen,te uma grande originalidade. 
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A 3.' objecção que offereci é a de inflação no caso de fuhcciona r 
a .caixa e de se addicionarem á circulação existente ·os 320.000 contos 
da caixa. S. Ex. respondeu dizendo em substancia : não ha inflação, 
porque a moeda da caixa é conversível, e essa, como m.oeda.-ouro que 
vale, reflue á caixa desde que se torne excessiv1:i.. 'Mas, entendamo-nos. 
Temos 650 a 670.000 contos de papel-moeda q\rn e*erce a funcção de 
moeda. Essa quantidade é excess~va ! 

O illustre autor do projecto a considera, tanto que inantem .o fundo 
de resgate, Si assim é, como addicionar-lhe . maior · quantidad.l'l de m0ed~ 
com a aggravante de em todos os pagam:e.ntos ei:d papel ter ella o mesmo 
poder de acquisição á ·paridade de valor nominal do pa:pel-rnoeda em 
cirçulação e que, como a s-u;i. depreciação revela, já é excessiv,o ! A caixa 
é feita para funccionar; ofseu ideal é que receba os 20 milhões, os retenha 
e vivam na circulação os 320.000 contos de bilhetes conversiveis.. Isso 
será prova de que a caixa estabilizou o 'cambio e reteve no paiz o ouro 
a fecundar a nossa producção e activar o progresso natural da Republica. 

Mas, então, si isso se· der, tendo 650 ou 670.000 contos de moeda 
que é julgada excessiva, não haverá inflação .com mais 320.000 c<mtos? 

Si não se tem em vista fazer mais emissões, si, ao coritra:rio, ·o que 
se quer é sanear o' meio circulante, é preciso, c?mo disse, substituir as 
emissões. da caixa por equivalente quantidade de papel inconversível , 
que deve ser retiPado. O mais será um desastre, será um· recuo tremendo . ·11 1 1 ' no.bom caminho que iamos tn 1ando. · · 

Comprehendo que os papelistas, que os que· entendem que a massa 
do papel não influe nos ,cam,bios e n@s preços, que todos os qqe acham 
que o mal é falta de. moeda, de meio circulante, acceít,em o _m,eckn,ismo 

. do projecto, mas aquelles que querem manter o fundo de resga~e, aquelles 
que admiram a política financeira Murtinh,o-Campos , Salles, e cqm ella 
se identificaram, - esses nunca, - salvo por uma verdadeira evolução · 
politi.ca. · · 

· A escolha da taxa está a. indicar que o momento nã9 é OpJ!>ortuno · 
para a reforma. 

A taxa de 12 que se afigura como solidamente capa~ de assegurar 
o funcci~namento da caixa, é1 depressiva, é nesta h@ra uma. expoliação, 
é baixa de mais para um paiz ' que precisa do capital 'estrangeiro e terp. 
aqui coll@cados avultadíssimos capitaes 'dessa 'origem'. Ella impossibi-
litaria de futuro a solução do abaixamento dos fretes de 'transportes, 
que tão poderosamente oneram o custo da producção. ' . 

As taxas de 15 ou 16 - um pouco melhore~~ parecem insta•Y!(iS, · 
attenta a consideração de que estamos em moratori'a, teremos em breve 
de retomar as amortizações, duplicámos a dívida interna, duplicámos 
alguns orçamentos de despezas, vamos caminho de defioiis orçamenta.rios . 

. Antes de apurar essas responsabilidades, é ímprudt)nte fixar a taxa <;l'e 
15 ou de 16. 1 , 

E' certo que essas taxas serão de s'egurança e de resístencía, · si con-
tinuarmos a política de emprestímos, si, como se pensa, vierem noyos 
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emprestimos para obras dos portos do Rio Grande, Bahia, Pará, Per-
nambuco, para a defesa do café e para o saneamento do Rio_. Mas nesse 
caso preferível é que· acceitemos a consequencia natural d.e uma taxa 
mais alta, para quebrar .depois o padrão e resolvermos de vez o pro-
blema monetario, porque uma cousa é fóra de duvida : nem caixas de 
conve1>são para estabilizar taxas cambiaes, nem adopção de uma moeda 
mixta, nem o regímen da prata, nada, a não ser o regímen monometallico 
do ouro, poderá dar-nos com segurança e de modo definitivo o que dese-
jamos, poderá collocar o paiz a cavalleiro, em condições de defender a 
sua producção e caminhar seguramente para o avigoramento de suas 
forças economicas. 

Não sou partidario da continuação só e só do resgate. Acho que o 
processo do Jap,ão é o verdadeiro: ao lado do resgate, a fundação de 
um banco ou caixa de emissão de moeda conversível que vá attendendo 
ás necessidades da circulação. O papel que se queima incorpora em si, 
pela funcção que exerce um certo capital, capital que desapparece pela 
queima é que precisa, para que não se deem grandes abalos, ·ser substi-
tuído. Nesse sentido, sim, a Caixa de Conversão seria um mecanismo 
complementar ao mecanismo da lei de 1899. Nesse sentido, sim, . daria-
mas um passo para adeante. Como está, não. Eis a razão por que chamo 
desta tribuna a attenção daquelles por conta de quem está correndo a 
responsabilidade do que lse vae fazer. 

Caveat Consul. Mas para poder ao lado do resgate estabelecer um 
banco ou caixa de emisí;ão, para que a vida desta sé torne realidade, é 
necessario escolher, em occasião oppo'rtuna, e preparado o terreno, a 
taxa que sirva para a quebra do .Padrão e para a conversão de todo o 
meio circulante, taxa que seja uma realidade, tenha uma certa segu-
rança pela normalidade da balança de valores. Foi assim que procedeu 
o Japão. Todos os paizes que viveram largos annos no regímen do papel, 
só depois de longo preparo, só depois de ml!-itos e muitos annos de 
esforços, conseguiram sahir dessa deploravel desgraça. 

A solução do problema é delicada exactamente por isto : o resgate 
do papel pela queima ou pela sua retirada pura e simples da circulação 
traz sempre grandes abalos, crises temerosas, peiores ás vezes que aquellas 
que foram produzidas pela inflação. Foi isso o que comprehendeu o 
Japão que, como desse o ministro ao Mikado, logo que attingiu a uma 
taxa razoavel para a conversão çle todo o meio circulante, não poupou 
esforços para estabelecer um banco de emissão, de moeda fiduciaria con-
versível. 

Preciso fazer rapída analyse do discurso <lo relator do projecto na 
parte que directa ou i:r;tdírectamente me diz re.speito. Tratando de jus-
tificar o facto de ter sido a -questão da valorização do café e da caixa 
de conversão apresentaifa no terreno político, disse : 

<e 1Si se quer dizer C(>m a palavra - partido - que um certo numero 
de homens publicos se agrupam hoje em torno da reforma monetaria pro-
jectada - comprehendei o orador que assim deva ser e · que isso sej a util 

I 
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- haverá um grupo opposto - com a differeI).ça que esse nada quer, 
nad'll substitue ao que pretende destruir. n • , 

Mas os que impugnaram o projecto querem alguma cousa e 0 dis-
serain de modo claro. Os nobres Deputados Paula Ramos e Barbosa Lima 
querem a politica rigorosa do quatriennio passado, querem a paridade 
da lei de 1846, que para ella se caminhe por uma politica de economia,s, 
de saldos orçamentarios, de resgate, de augmento do fundo de garantia. 
Apenas o Deputado por Santa Cat1rnrina não achando que o meio cir-
culante seja excessivo, quer, não a queima do papel mas resgate, isto 
e, a substituição do papel por moeda de outro genero, de moeda. o nobre . 
Deputado pelo Districto Federal; o Sr. Alcindo Guanabara, quér a 
caixa de conversão e qúer. com quebra do padrão a 12, dotada de fundos 
que lhe permittam ter acção sobre os cambios. O orador deixou tambem 
claro o que quer : o meu voto em separado e o meu primeiro discurso 
encerram um plano. Acho, porém, que para isso a occasião não é oppor-
tuna, porque não se fazem reformas monetarias quando se quer, mas 
quando se póde e se deve . Mas levei o meu espirit0 de analyse a indicar 
mesmo no fim estricto da caixa, corno. a idealizou o seu autor, quaes as 
lacunas que me parece encerrar e como sanar esses ·inconvenientes. 

Mais adeante disse S. Ex. : 
<< O bem é a e~tabilidade e o projecto tem esse intuito, nos limites 

que traçou. 
Negam a sua efficacia e o oradór não eIJ.cOnt1mria melhor meio de 

responder aos oradores adversos do que oppol-os, uns ,aos outros 
taes as contradições de idéas que revelam. 

Uns entendem, por exemplo, que o projecto não impedirá a al~a 
cambial além da taxa fixada e por isso é inutil; outros - que o unico 
effeito da reforma é justamente impedir a elevação do cambio - o que 
e um mal. 

Uns entendem que é necessaria a quebra do padrão monetario para 
que o projecto produza effeito; outros entendem que o curso leg'al dado 
aos bilhetes da caixa - importa em uma verdadeira quebra de padrão. · 

As divergencias são, pois, ess.enciaes >> : 

Quaes são os que entendem que é necessaria a quebrá do padrão 
e quaes são os que entendem que o curso legal com o caracter especi-
fico do curso forçado importará em quebra._de padrão? Só o orador, 
mas referi-me 'nessa segunda parte· á interl?retação qu'e se deu na dis-
cussão á expressão curso legal. 

No debate se accentuou que a nota de 16$, represe!'ltativa da 
libra, mesmo na hypothese de subir o cambio além de 15 d., devia por 
imposição da lei ser recebida por 16$ - a paridade do papel de curso 
forçado - que esse era o seu poder libera to rio e não . aquelles que lhe 

, adviriam pelas fluctuações do valor da libra. Então disse : isso é uma 
quebra de· padrão, isso é de facto fixar ·de modo i.rrevogavel o valor de 
1$ papel . em relação ao 1 $ ouro para todas as transacções internas. 

( 

r 
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E embora seja intenção do autor do projecto caminhar para o padrão 
de 27, de facto, emquanto funccionar a caixa, emquanto não attingir 
ao lastro àe 20 milhões sterlinos, e poderá levar annos, o padrão está 
por lei quebrado, e só por effeito disso a caixa impedirá a alta. 

S. Ex. pensa, ao contrario : a quebra do padrão só por si não seria 
capaz de dar-nos relativa estabilidade a 15 d., mas esse effeito mirifico 
tem a caixa de conversão. · 

Ora, o que dizia o orador é que se não se désse á nota da caixa o 
curso obrigatorio, ou ~urso legal, si o quizerem, mas legal no sentido 
de todos serem obrigados a recebel-a por 16$, por um valor fixo, acon-
teça o que acontecer, que a caixa nada conseguiria, que a caixa não 
seria capaz de funccionar, e que 'com a alta do cambio ninguem lá levaria 
libras para trocal-as por notas conversíveis, que, uma vez que não havia 
quebra do padrão, teriam o poder àcquisitivo que tinham o ouro ou a 
hbra que representavam ora 16$, ora 15$, 14$, etc. 

Mais adeante disse S. Ex. : 
« Como remedi o para dar realidade á caixa, entende S. ·Ex. que é 

indispensavel a quebra do padrão mon.etario, mesmo provisoriamente. 
Ora, em primeiro lugar, o projecto não tem nem podia ter o escopo 

de fixar o válor da mercadoria ouro. A taxa a que se refere o art. 1.0 repre-
senta tão sómente a r~lação estabelecida entre o ouro-moeda em deposito 
e o papel ínconversivyl que o representa no mercado. 

A mercadoria ouno póde ter o valor que as circumstancias lhe derem; 
mas as moedas de ouro só serão recebidas na caixa ao cambio de 15 di-
nheiros e à esse camb:io restituídas em troca do papel emittido. 

De que se trata? De uma emissão ' fiduciaria; ora, todas as emissões 
obedecem a um deteqninado typo de valor expressivo da relação entre a 
unidade circulante q4e se emitte e a moeda metallica que lhe serve de 
base ou contra-valor, » 

Sr. Presidente, ;o.ão comprehendo a distincção que faz · Ó relator 
nesse período da sua réplica. Referi-me justamente á moeda de ouro: 
é ella que passa a ser mercadoria rios paizes de curso forçado; é ella 
cujo preço sobe ou desce conforme as oscillações do cambio e conforme 
o apreço ou deprecíagão do papel. As muitas casas de cambio estão ahi 

· para demonstrai-o, pc:>is nesta praça como em outras do paiz a mercadoria 
que é objecto de seu commercio é a 'moeda de ouro. 

O argumento que produzi continúa de pé, salvo, repito, si ·se der ao 
tal curso legal a expressão clara, inílludivel de urna quebra de padrão. Mas 
isso é claro, senhores : si a lei nos disser que o 1 $ papel continúa a valor 
27 d.,. como é que~ a,ugmentando a offerta do ouro, poderemos impedir 
que se cemp11e com o 1 $mais de 15_ d.? Si o poder maximo dado ao 1 $papel 
em relação ao ouro por lei é o de 27., como poderemos impedir que o attinja, 
desde que as condiç9es da offerta do ouro assim o imponham quando o 
Estado tem o comp1mmisso de honra de resgatar essa 1divida por 27 d.? 
Não ha · meio. O m~:io unico para impedir é quebrar o padrão, isto e, 
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determinar por lei que o 1$ papel vale 15 d., que é esse o ·seu valor . 
legal, que é esse o sett poder liberatorio, que é esse 10 válor que o Estado 
lhe dará na conversão que faz ou vae fazer. Si o Estado não converte ou·n.ão 
promette conv.erter o l$ papel por mais de 15 d., claro,i é qu~ seu valor 
nunca irá ·acima disso e quando houver u~ pequeno accrescimo, um 
pequeno agio sobre 'o ouro, isso será apenas 1uma 'eJnsequencia das facili-. 
dades e das vantagens de commod~dad)e que o . 'papel, apreciado com o' 
ouro em valor equivalente, tem sobre a moeda de ouro de peso grande e 
de transporte incommodo e esse agio não irá jámais acima do golq point, · 
o orador fallou, pois, na quebra do pad~ão como meio de impedir a alta, ' 1 

mas certo de que essa quebra significa a promessa de conversão a essa 
nova t axa para todo o meio circulante. 

Disse S. Ex., citando Hans·en, a pr~p· osjto do dualismo monetario 
f 1 ' 1 existente na Argentina : 

' 1 

« Um .dua1ismo sobre a base de um só metal, sem parallelo nos factos 
monetarios do mundo e que deve ser sÚppr~mido porque e singular é 
perigoso. » · , 

E' o que affirmo em relação á moeda ou bilhete da 'caixa : elle é ,uma 
moeda flduciaria, na o.pinião' do relator, de duplo valor singul(lr e por 
isso perigosa. 1 

' \ 
Disse S. Ex., respondendo aq argumento da inffiaêçã9 ·em con~equericia 

da emissão de mais de mil contos : ' ' · . 
' 1 

<1 Do ponto de vista @.a doutrina ens.inam os economistas qu,e''' a 
violação do principio quantitativo pód.e ter logar de dous modos distinc-
tos : positivamente, em condições de dynamica ID:Onetaria internaciOnal, 
quando se attrahe ou se favorece a im.migração P.e ,uma • corrent~ de ouro 
superior ás necessidades p.a circu'l'ação; negativamente, ~m situaç~o de 
estatica monetaria, quando um paiz e.mitte moeda f.iduciatia inconv:er-
sivel em excesso. · . , · 1, 

A primeira fórma tem em si mesma os seus limites, seus freios ~ 
encontra remedio no mercado internacional; o our,o póde emigrar, o papel' 
encalha nas fronteiras. E' isso que se dará com a moeda da. Cab<;a ». 

Isso é assim, senhores, para os paizes de ,moeda metallica, para os 
paizes de ,circulação fiduciaria de .uma só especie; mas os bilhetes da -cai:ic,a , 
qualquer que seja o curso dos cambios acima de' 15, tee:r,n poder libera-
torio ria razão de 16$ por liRra;•é claro, pois, que essas n~tas ficar~o na I• 

· circulação, e só ha uma hypothese de refluírem para a Caixa : é na quéda 
do cambio abaixo de 15 d., porque 'nesse caso a libra vale 1'7$1 18$, etc., 
e ninguem podendo ter 18$ ou 17$· por uma libra, se resignará a tel-a 
por 16$. Mesmo' ahi póde haver, •porém, o perigo cl.e continuarem a circular 
as notas como moeda durante algum tempo desde que q commercio as 
receba como· o ouro, dand~-lhes o valor correspondente, até quy, nece~si- . 
dades de remessas para o interior vão as procurando e esgotando os 
guichels da Caixa ., 

' t 
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Emfim concluiu S. Ex. 
<< Releva ponderar que o projecto não impede, não annulla nem · 

desaconselha a continuação do resgate de papel-moeda. Pelo contrario, 
o parecer do ·Orador é claríssimo a esse· respeito - julgando de boa política, 
e de necessidade a continuação progressiva do resgp.te e reforço do fundo 
de garantia. 

Notou-se, entretanto, que o projecto nada continha a esse respeito. 
Não contém, nem podia conter. 

O apparelho apropriado a essa funcção existe, e nenhuma modifi-
cação parece acohselhavel, por emquanto, salvo no auginento de recursos 
que o alimentem. 

Restava crear ao lado delle um outro destinado a conter a alta 
provavel e a substituir progressivamente uma circulaçãc;> por outra 

-_ promovendô concurrentemente com o primeiro para dar és tabilidade 
no valor do agente da circulação. )) 

Si a cai:x;a creada substituísse, como diz S. Ex., a circulação conver-
sível, a determinada circulação inconversível, progressivamente, · nada 
diria o orador. Isso é o que ella não faz, e isso é justamente o que pro-
puz em meu voto em separado e em meu discurso. Faça-se isso e a caixa 
é um apparelho complementar do mecanismo de -1899. 

Como está, nunca. - E' um recuo pernicioso. 
Que pede o orador? (i)ue diz? Que estando depreciado o papel-moeda 

que temos, por eíleito dq seu excesso, não se deve augmentar . a massa 
do J.lleio circulante. Que sj se quer crear a caixa para emittir bilhetes que 
vão servir de moeda, que si se quer lançar na circulação moeda conver-
sivel;\que se o faça como succedaneo do papel-moeda que deve ser -reti-
rado. Como responde S. Ex.? Que a · lei actual não altera o fundo de 
resgate, que o mantem como está; porque resgate só pode ser feito com 
saldos orçaÍnentarios e eii\ses não se improvizam. ·Mas si ·saldos não se 
improvizam, si não temos recursos ordinarios para resgatar o papel, 
segue-fie que o remedio é atirar na circulação maior somma de moeda 
com apparencia de conver~ibilidade? Com apparencia de conversibilidade, 
sim, porque a verdade é que a caixa não terrdo acção sobre os cambios, si 
houver novos emprestimos, estes se canalizarão para a caixa que emittirá 
por libra uma nota de 16~~ , nota que pelo curso obrigatorio para as tran-
sacções internas, a paridade de valor nominal com o papel, ficará na 
circulação a .produzir inflii.ção, ou a alta no valor nominal .de todas as 
mercadorias até que venha, em consequencía da superactividade que ha 
de produzir, do augmento das importações, do jogo e elas especulações 
que irá crear e alimentar, tal qual como uma emissão do papel-moeda, 
a fuga do ouro, o esgotarnento da caixa, a depressão dos cambio.s, e a 
apparencia de uma retrac~ão de nu,merario a reclamar mais moeda, mais 
papel, mais meio circulante ! ! Pois o facto de não podermos dar á caixa 
a capacidade de ir regula11do a circulação de modo a retirar della o papel 
inconversível á proporção i:rue for entrando para o mercado e se infiltrando 
em todos as canaes a círculiJ.ção conversível não é prova evidente de que nos 
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fallecem os meios para resolver já e já uma reforma monetar'ia dessa 
ordem? 

S. Ex.,· o Sr. relator, disse que não sabe si as emissões da caixa addi-
cionadas aos 650 mil contos do papel-moeda produzirão inflação. Depois 
é que se verá e então se providenciará. Mas, senhores, governar é prever e 
prevenir. O legislador tem 10 dever de prevenir os ' males da lei e de crear 
nella os meios de evitai-os ou reparal-os. Fora disso é caminhar nas tre-
vas como c.égo, sem . nem ao menos ter preparado o sentido do tacto 
para preencher as lacunas da falta da visão. 

Respondendo á objecção sobre a imprestabilidade da caixa para 
impedir a quéda . do ,cambio abaixo ae 15 e por conseguinte as oscillações 
que ahi se derem, eis o que disse S. Ex. : 

cc E' conveniente limitar as rapidas oscillãções para alta? Diz-se 
que, si ha intuito de evitar especulações, dever-se-hia preferir sempre 
um freio contra a baixa, porque as oscillações para a baixa dão maior 
margem a lucros e por isso deve o especulador ser naturalmente baixista. 

Mas o que se deve ter em vista são as vantagens para o trabalho, os 
beneficios para o productor; e, nesse sentido eis o que diz o Sr. Vieira 
Souto: 

e< Frequentemente tenho ouvido dizer que as variações repentinas e 
consideraveis do cambio ~ão tão prejudiciaes na baixa como na allá. Por 
minha parte penso que, em relação aos effeitos sobre a economia nacional é 
sobre a pr9speridade do paiz, a alta accelerada é ainda mais perniciosa do 
que a rapida baixa, porque esta occasiona, é certo, um encárecirriento de 
muitas subsislencias, mas o prejuízo se reparte em pequenas quota$ por todo 
o povo, uma vez que lodos são consumidores; ao passo que a elevação repentina 
da taxa cambial recahe com toda a força sobre um numero limitado de 
individuas que applicam seus capitaes, intelligencia e actividade, ao 
commercio, industria e lavoura, esse alicerce tripodo em que assenta toda 
a riqueza, toda a virilidade da nação. >> 

Mas ningue:rn disse que não ha perigos em ter altas subitas e rapidas 
do cambio. O que o Sr. Vieira Souto diz, e diz bem, é que uma rapi<la 
alta é mais grave do que uma descensão na mesma amplitude, porque ·a 
primeira desorganí.za a producção, fere as classes productoras que repre-
sentam a riqueza e o trabalho, ao passo que a segunda affocta a massa 
gernl, afiecta a toda a população, aos consumidores, cabendo a cada um 
a sua quota. São modos de apreciar o mal em relação á extensão e profun- ' 
didade , mas não é de uma rapida e brusca oscillação para cima,. ou de 
uma baixa no sentido opposto, que se trata; é d.e oscillações frequentes, 
diarias, repetidas abaixo de 15, que a caixa não impede e que são mais 
graves, mais prejudiciaes do que na mesma amplitude oscillações acima 
ele 15. O Sr. Souto não disse que oscillações entre 22 e 27 são mais preju-
cliciaes ao productor do que entre 15 e 10. O jogo se desenvoive seduzido 
pela ganancia do lucro, neste ultimo caso a alimentar essa instabilidade; 
o commereio .exaggera de muito os seus preços para evitar prejuizos, o 
salario não remunera mais os trabalhos e soflire extraordinariamente a 
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producção. Isso é irrespondivel, isso é irrefutavel, qualquer que seja a 
economia politica, ou a de Aristoteles ou a de autores indigenas. E a 
caixa para esse mal não tem nem mésmo calmantes ou sedativos quando 
se condecora com a idéa de estabilizar o cambio e evitar as oscillações 
frequentes. 

O nobre e digno relator não costuma fazer affirmações sem provas. 
Por isso, querendo provar que a quebra do padrão não é capaz só por si 
de impedir . a alta e que isso só faz a caixa, disse-nos : 

«Simples promessa (a quebra do padrão), nem mesmo evitaria por 
si só a alta cambial, embora esta se pudesse dar espontaneamente; já 
as tivemos, como se vê do seguinte quadro, extrahido do relatorio da 
Camara Syndical : 

De 1846 a 1865, padrão 27, tivemos média acima do par em 1850 -
28 3 /4, em 1851 29 1 /8, em 1847 - 28, em 1854 - 27 5 /8, e em 1863 
- 27 1 /4 . Da mesma sorte em·1876 tivemos 27 1 /8, em 1888- 27 9 /16 e 
em 1889 - 27 3/4. » 

Sr. Presidente, estes dados provam contra o nobre Deputado. 
Em 1876, 1888 e 1889 -- vê-se que o agio do papel sobre o ouro não 

foi, como não podia ír, além do limite do gold-poinl. 
De 1846 a 1865 não havia telegrapho; as transacções não se regula-

rizavam rapidamente, h~via difficuldades de transporte, de fretes e seguro 
para o ouro e está coIT\o accidentalmente se pôde ter as taxás de 28 e 

. fracção, e mesmo 29 1 /8. Hoje é impossível ir além de 28, como, quebrado 
o padrão para 15, será impossivel ir além de 16. O limite intransponível 
é o gold-poinl. 

Um outro ponto neste projecto precisa de ficar solidamente firmado. 
S. Ex. em seu parecer ei em seu discurso diz frequentemente que se trata 
de um contracto ou coµvenção entre a caixa e os portadores dé,l.s libras, 
que assim querendo recebem o bilhete de 16$ por libra. Si é assim, si é 
simples contracto, si o commercio não está obrigado a receber essa nota 
sinão pelo valor que tiver, conforme as variações da libra, não ha quebra 
de padrão. 

Quantas vezes, po~·ém, S. Ex. dá ao curso legal a extensão do curso 
obrigatorio, á nota conyersivel um valor fixo sempre igual e com o mesmo 
poder liberatorio da nota inconversivel de 16$, e nesse caso não ill.udamos 
a ninguem, ha quebra de padrão, quebra que de provisoria passará a 
ser definitiva, porque não é possivel muc).ar de padrão como se muda 
de roupa, repetidas v~zes. A Argentina o quebrou provisoriamente, e 
hoje muitos reclamam que a quebra seja definitiva . 

A toda a hora n~o se póde prorogar crises e produzir abalos que 
affectam a toda a vida economica, a todos os contractos, a todos os inte-
resses, quer publicos, quer particulares. 

Recapitulando as min.has idéas, e para que não se diga que só quero 
<lestruir, resumo o mel\ modo de ver no seguinte : 1 o, entendo que a caixa 
-só póde impedir a alta das taxas cambia~s pela quebra do padrão rnone-
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tario; :2.o, que o curso (i)brigatorio e forçado pa~a os pagamentos intéÍ'no~ 
dado ás notas da caixa importa cm uma quehra de padrão, disfarçad(;\, · 
velada e por isso sem as vantagens que trazem ás cousas sinceras e leaes; 
3.0 , que essa quebra deve ser feita de mpdo definitivo para conversibi-
lidade de todo o meio circulante em . oceasião oppoPtuna, preparadQ o 
paiz, isto é - a uma taxa sufficientemente alta de modo a não causar 
prejuízos, a não perturbar a viaa dos capitaes estra:ngeiros aqui empregados 
e não impossibilitar a solução aos problçmas ' dos fretes que oneraµi 
hoje tant(i) o custo' da producção; 4.o, q4ebrado o padrão á taxa conveniente 
e que exprima uma relativa normali~ade na balança de valores, instituir 
a Caixa de Conversão com uma dupla capacidade .: a) de emittir moeda ' 
conversivel; b) de ir resgatando o papel-moeda por conta do. Estado, de 
modo que a moeda conversivel vá occupando o Jogar da moeda c,or,i.ver:-
sivel; 5. 0 , estando o paiz na hora ·-presente em um 'periodó de instabilidade,. ' 
pois, duplicamos a divida externa, vivemos em moratotia, sµspensas 1• 

1 

as amortizações; yamos caminho seguro de largos déficiis orçamentarios, 
é conveniente durante uns dous annos ao menos uma política de recoBs-
trucção e de apuração das responsabilidades para caminhar,se então com 
segurança. Eis como penso. Em todo caso - no ponto de vista da caix;a 
que o projecto institue, sou de opinião que, para que impeça a alta 1além 
de 15 d. deve-se francamente quebrar o padvão. P,ara que possa evitar 
as oscillações abaixo de 15 d. dev,e ser reforçado S?lidamente o fundo 
resgate. E para que não possa produzir os grandes males que virá pro'duxir 
si funccionar e conseguir redeber os 20 milhões esterlinos, é de inqe'clinavei 
necessidade que as emissões que fizer sejam em sttbstituição do papel-, 
moeda inconversivel. . 

E' o que .tinha a dizer e por isso vot,I t,ermiqar. 
Vou te11minax: referindo tamberri um conto . Depo'i~ que Flamarion 

descobriu a pluralidade dos mundos habi~ados; e que ,Julio Verne resolveu 
o problema do transporte da terra ql!l.e habita1mos ' para Marte que ter,n1 
mares, que tem atmosphera, que tem p9r isso .vegetação e creatura!} ' 
semelhantes a nós outros mortaes, que pela inclinação de seu ei:i;:o sobre 
O plano da ecl'iptica tem tambem. estações, O periodo das fl.Or()S e dos 
fructos, das chuvas e do calor, conta escriptor de talento, arriigq de fi11os 
e rendilhados folhetins, que o primeiro howem ql.J.e lá chegou , ,fez um 
successo. O rei mandou buscal-o e inqueriu do que havia pela terrf!. .· 
O nosso homem disse-lhe tudo; disse-lhe que havia mares como lá, dias 
e noites ; calor e luz, e que pelo trabalho a humanidade progredia e se 
aperfeiçoava. Ha medicos disse elle e o rei perguntou: que fazem? Ah! 
não deixam o homem. soffrer, curam todas as tnolestias. E ha engenheiros: 
E que fazem? Constroem casas, pal,acíos, pontes, navios. Ha soldados, 
ha magistrados, ha homens de direito de excepcional talento que defendem 
a justiça e a liberdade. E ha legisladores. E que fazem? Depois ele algum~ 
hesitação disse : Fazem leis sábias e quando é pr.eciso e querem, a~guns 
ha que teem extraordinario talento e provam que o branco é preto e c?~ 
doce e suave dialectica demonstram o que querem - por exemplo - que 

' ' 1 9.1 
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o ;planeta Mal'te que Vessa 'Majesta'de gev.er.na 'é ·de ··minha •propr'iedrad.e. 
(:Riisas.) · 

Foi -com ·e seu gFande ·talento que o •illus'tre Deputado por i'.l\'finas 
cunseguiu ·provar qll'e 'a ·caixa, do project0 -em discussão, é •um mecaÍlisma 
complementar dos 'funtl0s de gar;mbia e de iresgate, e que em x:(uasi •tudo 
o que ·di&se o orad:er Sr.t:Elarb0sa !Lima, ·e ·disse'P'am Q's .. Srs. -Pauila ·Rtarn.os, 
.Nicindo Guan-àbara, Eseo'har e Affons0 ·-Qoslta, ·em ·quasi tudo S. •E)x. •está 
de ·accôrdo com .tetlos, 'quePendo, ·rre emtant@, oousa a:bs0hitamente dliife-
l'ent-e. (Muito -bem. O'oro:dor'é·•wmpnimenlado,·ealvr:osameRleip·elos De.pw.lados 
presentes.) 

<0'Sr.'DavidrCampista. --Sr. J?resideiite,in·ão·fol!a -0 desempenh'tHcl.o 
que ·re1mito ser um dewer 1de •eonsdenci'a e ·a ci:rnumstanaia .de me bav~r 
manifesta·do, aem ·r-ela·çao :ao ·assurmpto •em díscus·são, •.em d@cumentos 
publicas e <o'fiiciaes, 'eu, .que ™.este momento, fatr0 exélu:sivam:ente por 
minha c0nta, ist0 .é, e<x.p11imind10 uma 0pi.niãG ·pu-ramente .individual 
s-dbre 10s imp0stos irfterestaduaes , rter"me-,ihia êocousacl:0 .de .tomar pa.rte 
nesta füscussão, cuje ·objedto 1é, :a.ffâs, •muiit0 supeFit>:.r :á ·oapaicidade ,fil.o 
meu -es'fOPÇO (muitos não ·apoiade·s1; ·e •isto pt>r motiv&s '€(Ue .,me :ria•recem 
ponder0'sos. 

Já 's·e disse - ·e uma y;ez ·o repeti_:_ que ·n@s •Óútros, ·p@li.bicos mili-
tantes, ·cu·ja :a'utoridad•e ·se lrnão pPolenga sem a :r.eno.iv:ação <.peci.0.d.i0a do 
baphsmID •que ·no.s rtrazemios su;ffreagi0's da Na·ção,., Ta;ram:ente Tesistiamos 
ã seduc-ç-ão prefissional de farf}jar de onde so:rira •o ·vento favora;vel e de 
accnmmodar ;as no-&sas orei:rça:·s com •0 €(Ue paTece ·ser :a corrente ;vic.te-
riosa da opinião. 

Si não é inteiramel1''1ie 'VerdadeiFO •esse phenomeno de ps~che'logia 
politic·a ·- 0 'facto ré que, T)1Ór!JiYente ili'esim ,assN:rmpto de impostos, sope-
zam-se -as .resistencias 1d'0s ~ue •divergem :pa!!a se ver meilas menos a con~ 
vicçã_o 'Sincera, filha cJ.:a serenidade ,de ·es:tudo1 d.o 1;qille ·uma tentativa de 
amparo a certa ordem de -conveniencias ;r.egrQilaes q,ure 111em .sempre <coin-
cidem ·com '@s ill!ter.esses m11is cvastos e "mais legítimos ,da colleefo<v.idade. 
· Entretanto, quando assim foss:e, rrem ·,p.or isso dei:xania:m. de .consti-
tuir uma das moclalid·ad•es .do 'F<ftriotism0 - &.enbime1ilt0 q';ue s.e weiu 
historicamerite desenvol;verfdo dresse mMcleo inicial - o estr-eito ·amor 
ao campanario. 

Nesta ·questão dos chamad0s âmpostos i'nt:erestadua.es, .acredita-se 
geralmente que não pôdre h~lver amol' á :p>ur-eza 1.0-mn:stituciona·l do regímen 
que' d:e longe se ha'rm:en<ize rcom a permammcia odiosa de taes bributos. 
Respeitar a Constituiç'ão é, assim,.suppr.inrir 0s impostos . . 

P.assou esse dogma d'as queix;as dos ·interessados :para .as ·mani;fes-
taçe·es 'geraes ·da imprensa ie :ficou, nesta m.at'euia, como a •e-x:ipressão 
suprema do desinteresse :e ~a legalidade . 

. Extranha 1inversã(i) .das c0usas é pretender algu.ern oppor ,á torrente 
g·enerGs:a essa mesma ConsFtui·çã@ que .se pr0cur:a iimp©r agora ao ires• 
peiito ·nacional, graças a:o ;~r.ao,vcl>i~a\f.io e @.Fig\nal :pr.oc:::asso .de a,poial-,a 

1 

I ! 
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em uma simples lei ordina11ia.,, menos graduada e menos permapente do 
.q,ue ella. (Apo.iados.) 

Teríamos assim duas corrent,!'ls constituci<;>n,aes.; o cQnsti.tl,lcionar 
lismo puritano, que se transforma em uma questão de fé, cóndernnando 

. o imposto, e o constitJ.1.cionalismo dissolve.nt!'l e impop,ular de i:lós <!lutros , 
.que solapamos c.onscienteme:o:te esta federação de dktaduras,, l}r.ruinad~ 
lamentavelmente pela gueri:a interna das tarifas . 

E, si a fortuna aqui nos tr.az, G,omo :r-epresentanies de um -do.s . Estado~ 
accusados de ,pos.suirem o, monstro fiscal UQ ,s.eu qµatko tributar:io, j·é} 
nem temos então o mod-estissimo dir.eít!!>. d.e eJl:igir q:Qe n©s julg;u,em como 
imparciaes., na expressão das nossas O.piniõ,es .. 

O SR. ALVAR0 .DE CARV.NLH.o. - Pr.inci1palmente quando se falfa 
com a autoridade do orador. 1 

O SR. DA vrn CAMPISTA. - Eu proprio tenho. sentido as consequen-
cias dessa attitude desde que estou na posição daqueHes que não vão 
na onda que se reputa salvadura do .commercio e da riqueza nacionaes. 

E' a salvação das finanças locaes que falla por nossa bocca; sã:o os 
nossos horizontes que se fecharh neste assumpto sem ultrapassarem ·as 
fremteiras dos nossos territorios estadúaes - pequenas patrias o·ppostas 
á grande patria nacional. 

E' pelo amor exclusivista que ellas nos inspi-ram qtre chegamos a 
embaraçar o desen.volvimento da riqueza publica e a attentar· sacril,ega-
mente contra a integridade da União (Apoiados e apartes.) 

Eis porque, Sr. Presidente, hesitei em vir á -tribuna sorver este 
quarto de hora de insuccesso . 

O SR. ELOY C.HAVES. - V. Ex. nunca tem insucéesso. 
O S!l. DAvrn CAMPISTA. - Generàsidad.e de V. Ex. Fallei h:;i pouco, 

Sr. Presidente, em desenvolvimento. da riqueza .publica e afr;ouxam,ento 
dos laços federativos. 

São, .como se vê, considerações de 01:dem pura1;nente ecanoll)ica e 
politica. EE.tretanto, de tal fórrn.a impressionam 01;> espíritos neste 
assumpto, que já tiveram a rara fortuna de ver convertidas em razõe,S 
de decidir para o P<;>der Judiciario _:._ adstrícto aliáq em, toda a parte 
- a applicar rigç>reisamente a lei e fundar suas decis@es nas <;}.isp.osiç.ões 
facultativas .ou prohibitivas della . 

Isso mesmo observa um dos nossos mais estimados constitucionP.-
listas, o Sr. Amaro Cavalcanti - quando escreve: <e O que s.e depre~ 
hende dos considerandos dos accord-ã.os do Suprem0 Tribun.al Fe~eral 
é, antes de tudo, o intuito, muito louvavel, de ill11pedir o pr.ogresso dos ' 
males e inconvenientes de .semelhante tributação estadual; mas um iun-
damento jurídicamente solido, basead0 sobre texto e;xpresso da Consti-
tuição Federal, é o que não se encontra realmente em taes accordãos. n 

E' evidente que, tratando-se de arestos constantemente. invocados 
como contendo soluç·ão doutrinaria desta questão puram.ente , legal 
já .estas consideva,ç@es n~o são para se desprezar. 
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Poder-se-hia accrescentar que ha um desvirtuamento de funcções 
judiciarias quando as razões de decidir repousam em princípios geraes 
de conveniencia economica ou política, em vez de o' ser no texto plaro e 
·expresso da lei. 

A este respeito escreve Cooley : cc O Poder Judiciario não póde· de-
clarar inconstitucional e nulla uma lei quando essa lei seja accusada 
sómente de ser menos justa, inconveniente ou inopportuna por motivos 
de ordem geral ou política. A conveniencia, a justiça e opportunidade 
da· lei, nos limites da Constituição - devem ser apreciadas exclusiva-
mente pelo Poder Legislativo. Si uma corte judiciaria quizesse substi-
tuir o proprio juízo ao da legislatura competente - excederia da sua 
autoridade - penetrando em um campo onde seria impossível oppor-
lhe outros limites além da propria discreção. 

Uma lei não pôde ser declarada inconstitucional sóment'.e porque 
um tribunal entende que ficaram com ella violados um ou mais prin-
cípios fundamentaes da liberdade republicana o do regímen em sys-
tema - a menos que se trate de princípios que, por disposição consti-
tucional expressa, foram collocados fóra da ' competencia legislativa. 

Não se póde julgar da validade de uma lei sómente com o espírito 
geral que se pensa dominar na Constituição. » 

Não querem dizer estas 
1
considerações que duvide em arregimentar-me 

na grossa legião dominadop, ou quasi, dos que sustentam a inconve-
niencia economica do impo~to e a sua acção perniciosa e lenta sobre a 
solidez dos laços federativo~1. · , 

Esta ultima allegação, verdade seja, impera sobretudo nos domí-
nios do puro sentimento. (Apartes'.) 

Oh ! não é isso um defeito - antes constitue phenomeno observado, 
que toda a idéa, toda a noção acaba por affectar o sentimento e é então 
que ella adquire o seu maximo de poder. O sentimento é, na phrase de 
Novicow, a ultima e a mai~ elevada instancia da alma humana. 

Seja-me, entretanto, pe,rmittida a affouteza de affirmar que a acção 
destruidora dos impostos i~iterestaduaes é effectivamente de uma len~ 
tidãó incomparavel ! 

Ha 68 annos que ella opera sem cessar; veiu quasi de envolta com 
a formação da nossa nacior~alidade e alastrou-se sorrateiramente, inva-
dindo todas as partes do nO(>SO joven organismo político. Deram-se revo-
luções; mudaram-se soberaqos e governos e a Republica encontrou-a no 
espolio imperial. 

Systemas financeiros do Imperio e da Republica foram levantados 
com essa argamassa deleterja e, por uma ironia inexplicavel do destino 
- tanto no Imperio como na Republica, foi sempre em nome da lei que 
se defendeu esse elemento que agora se reputa como dissolvente da uni-
dade nacional. 

cc No imperio, diz com q1zão o brilhante parecer elaborado pelo hon-
rado Deputado Sr. Anizio de Abreu, foi no proprio acto addiccíonal 
que as assembléas provihcia~s acharam a valvula de respiro, e - á som-

/ 
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1 

l:)ra da disposição ampla e generica do art. 10, § 5.0 , p~rmittindo-lhes 
legislar sobre a fiscalização das suas despezas e os impostos necessarios 
á satisfação das mesmas, cor:ntanto que estes não pFejudicassem as impo-
sições geraes do Estado - recrudesceu a expansão tributaria das pro-

' vincias. n ·' · · 
Na Republica, aqui está um parecer dos mais luminosos e completos 

que teem sido elaborados nesta Casa e que defende - por força da Cons-
tituição . - a c@mpetencia trilmtaria dos Estados no caso em discussão. 

Outra cou,sa não exprime o proprio projecto confessadam,ent~ in-
constitucional... 1 . . . . 1 

O SR. ANIZIO DE A'B-REU,. - Confissão de se'u .aútor. 
O SR. DAVID C~MPI,STA. - Ex~ctamente. ,E'. o. proprio · projecto 

que altera a lettra da Constituição, substituindo as palavra's << proqi-
dencia estrangeira » por estas : '« origem estr.angeira. )) 

' ' ' 

Ora, bem diz o parecer: 1 

« Si origem é o mesmo ·que procedencia, si estas exp'ressqes se equi~ , 
valem, si são sinonymas e como tal foi aquella e~pregada, não valiia 
a pena a substituição, a bem mesmo da fidelidade do texto constitucional. 
Si, porém, assim não é, si, como traduzin.do cousa divepsa e por tal foi 
propositalmente substituída ·a palf).vra - procedencia - pela palavra 
- origem -:-- violada está a Constituição. n · , ' ' · 

E, depois, senhores, basta. que nos lembr~mos da gestação · difficil, 
quasi angustiosa, que tiveram as diversas soluções hoje propostas ·- par.a 
que se comprehenda que o texto claro da Constituição, não bastaria,, 
por si só para justificar a eliminação i:los imposto·s. 

Que é que se pretende, afinal? , 
Prohibir aos Esta~os os impostos de importação, salvo o <;j.isposto 

no § 3.0 do art. 9.0 da Constituição. 1 

Poi.s é para dizer essa cousa tão simples, para vesti-r e,ssa iaéa tão " 
clara - que se ensaiam as roupagens .as mais. variadas, que se · multipli-
cam os projectos em uma estupenda variedade de Íórm'as, como si se 
.tratasse de um torneio de litteratura legislativa, que ha de passar a,@s 
annaes como um dos mais alegre.s commentarios constitucionaes~ 

Depois do projecto do Sr. perzedello, outros appareceram h~ iro~ 
prensa e agora temos o projecto interpretativo do Sr. Felisbello ,Freire 
e o. substitutivo,. do Sr. Arnolpho Azevedo, que pretende uniformizar os1 
impostos internos dos Estados - .o que é e;xtranno., · 

O que dahi se conclue âesde logo é que, pelo menos, a Consti~uição, 
não é tão clara, tão positivamente contraria aos impostos, como se pre-
tende. E maiis que, tanto os laç0s da centralização monarchíca como os 
da federação republicana - resistiram e resistem , gaihardam~nte á in-
fluencia dispersiva, que se attribue aos impostos·, interestaduaes. ' 

. Pelo contrario - o que a experíencía tem. constantemente demons-
trado - é que :nada ha como as tende'ncias absorventes do centro para 
produzir a desaggregação G:os Estados 7 '' 

, / 
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O verdadeiro perigo ·para a integridade política de urnia nação está 
muito mais nas dictaduras, que se insi:nuatn no mecanismo admini'stra-
tivo, constitµ.indo um estado legal e~ que d@minam as razões de Estado 
e etn que s·e pr.etende corrigir ~ com regimens de excepção - abui;;os 
inveterados dos costumes publicos. 

·O SR. ANizro DE ABREU. - Dá um aparte. 
1 

O 811. DAVID CA~PISIFA. - E' just.am.ehte G que .s·e temn v:eri·f.ic'ado .. -
V.. Ex. bem: o lembra. 

Falla-se em guerra de tarifas; sem duvida que são um. mal, mas u.m 
mal que ordina.riarnente traz em .si mesmo o mais efficaz dos :remedios., 
Os prejuízos recíprocos augmentam na razão directa da intensidade 
da luta e a ctm:ente commercia] tende a retomar seu antigo leito porque · 
não se violam impunemente leis naturaes como são as leis economicas. 

Mesmo entre nós. - Estados que possuem impostos interestaduaes 
como medida de represalia, ao que parece, estã'O dispCYstos a abrir mão 
deUes. 

Nã:o devo acreditar que taes Estados est~jam c<mvictos da inconstí-
tuctionalidade de taes impostos, porque essa convicção os impedia ·de 
adoptal-os. Não se cura .um ah.uso cem outro abuso co,nsciente e con~ 
fessatlo. 

Taes Estados são, porpapto, partidarios da constitucionali.dade do.s 
impostos em qu.estão. (Ap9iadps.) , 

Em quasi todos os outrros Estados-.in.clusiv-e·@.de Minas - cogita-se 
@a su..bstituição gradativ.a fio tributo, impossível d.e eliminar de chofre 
antes de obter um si.Iccedaneo, sem perigo para a vicha ,financ.eira :local, 
perigo que terá certamente reflexo desfavoravel na U~ão . 

O movel dessa tendencia dos Estados não ·é o rec<mhecimen.to da 
inconstitucionalidade; é ant es a inconveniencia ecônom.íca <los .impostos ; 
a pressão da o.piFJ.ião em trmpos de vida d.ifficil é talvez mesmo, como 
uma rv.ez o disse, a circ~stancia de que nas democracias é frequente f a necessidade de condescenfl.er.,se mais com .o volume do que có.m a qua-f lidade <la opinião. 

Si 'é essa a .tendenCía d,os Estados, não precisam elles da tutela iUe-
gitima que se lhes pretendi;i impior .com a .decretação da lei em proj1ecto. 

Além de inuW, ellia teria o e.fieito pernici<:iso de demonstrar. que os 
principias constituciona.es sobre que asse:ro.ta o i:ateiro Fegimen estão 
á mercê das leis ordinarias e, portanto, do capricho das assembléas, 

.E.ffectívamente.; sen•hores, o que a Ga:miara trata agora de fazer 
é uma lei em que se prohq)am aos Est'ad<i>s os imposfo:s interestaduaes, 
porque taes impostos são (~Onsiderados como contrarios á Cons~itui>ção. 

:ora, ha j'á bastant.e te;mpo., tive occasião de suscitar uma questã0 
prelimirniT 1que .se me afig1.p;a da mai@r relevancia . 

. Ou taes impostos são inconstitucionaes ou não <i> são; si o são -
não ha lei alguma mais effipa.z ·par.a ,prohibil-.os do :que a prqpria Gonsti-
tuição; e, si a Constituição é permarrentemente vi0lada nesta parté1 com 
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maionia cl.e ra,zão· sel~o-ha uma simples ltei, O·rdinaria, men0s, solernne, 
menos duradoura e menos importante do que. a-Gc:n1stituiç?o .. (A#oiados .) 

Teriam<:>s, Jl©.rtanto,-., u~a lei, pelo meno,s, i'nutil. 
Si, porém, os impostos não são i.nc.onstitm:ionaes - inconstitµ,cional . 

será entãq a lei q,p.e fizermos, limitando a competencia tributaria esta-
dual, fóra dos casos pre~istos· na Gorrstituição F'ederaf,, que estabeleceu 
t axativamente as fontes de receita da União e dO's Esta>das. (Apoiirdas 
e apartes . Trocam-se apartes- entre os Srs·; A:'lvaFo- de · Carv-allio, <Jermano 
li'asslochet:;. Be;ze_nril Fo111.lenelle e, EJ-loy. Chaves .) 

Mas; senhores,. de:v:emt>s encarar. a qlilestãf>• de fnente ·e·, não , desvi·r-
tual-a em seus verdadeÍ•r'OS termos; 

Não se .dis.eJJ.te . por .einquanto-a, eonv.eniencia do,& irnpos.tos, do ponto 
de v4sta é.eonomio.0. A questão , é 0.uiHca• 

o; S'R. VERGN•E D-E -ABREU. - Si OS' arestos d'O'·S-Ílpremo1 'Erib1ma!lJnãe 
t-eem sid'o obedecidos ! 

O SR. D!A.vID CAMPISTA. - .•• _o q)-le Ie:va .. a respeiter a lei'.'?' 
A Constituição, que é lei suprema ... _ 
O SR. VERGNE DE ABREU. - Precisamos; portanto, de ,neiv·er at C:0nstí-

t.uiçãa ; é o que se ·está tornailild0: mgeate. 
0_ SR. ANizro DE ~:BREU.. --- Apoiado·;· é a solução•, e · havemC:>'s Clte 

dtegà-r a p:r;opol~a. 

O SR. VERGNE DE ABREU. - Ha r<Y annos- qu.e a NaçãO a recfa,ma; 
este não é o regimen ,que nos convém. (Ha mµilos outros apartes .) 

O_ SR. DAVID CAMPI.S!A: ~ Sr. f'.r.es-idente, ere_io que a categ,o~ia que 
me foi dada pelo meu distmcto amigo, o Sr. Erico Coelh0, eolloca-me 
nesta Casa em pG>sição difficil... (Riso; ,não apoiados .) ' 

O. SR. AL:vA.RO DE C~RVAIM-O. - To:cda a,v<ez-, que •. V .. EJ* . usa, de seu 
ta:lento pa:r'a iHudir q.uestfõ-es <iJ.IUe são. hem clairas •.. ,. 

O SR. DAVID CAMPIST"A. - Ahi está'! 
E' questão de apreciaçã0 i'ssa de· i-Htrd'ir;··mas·dâ-s-e ·o ·que digo : esfau 

sempre mal collo,cado, como f>'eri-go pul:fü'éO'. (Riso) · 
N-ã:a se :i;ré<!l.e, S'en:horei;.; wer nias minttas pial:a-vFa'S Ol!litíra eousa- <fUe não 

seja um meio de- guiar a-opfaiã©>para< o terreDo; que · Feputt>~' º u11i:co (file 
cabe agara á q;uestã:o.: f,;Tr:oeam:-se" mui.tos apacle<S':} 

&Te1mh0~·es 1 :p'eço .. li0:ença para: impor a q:u:estã0:· n eeS: se1WS pdmititv6s 
termos. 

Nã0 diseiuh@- a. convenienoÍ'a? '. <lo imp.oS:tQ; nãn~ e-sto.u, mesmo, por 
'emq;uaillto1, 'discutin.d:<Í>':· a1 sua cónstituoi@nafüladie : o; que estou fartelild'O é 
d:tl:cla'n:n: que ~ ou. a Const.ituição· pr0hibe: 0;1:1. . nã-0 pEohibe; .si ; p__rofaihe, .não 
hat· neeessidade:·de lei cn·dinari:a paira amif~a!l'art a Gonsif.ituiçã_01 .. Seriai uma ~ 
eNquisitice. 

Senhores, nos Estados Unid os nunoa se, legisloM· a. este; resp.eito . 
P.osse, a:ffirroal-o p,G>nque, , gi;a~.~s ai um . aparte., fui. perc0rmw a. legi}llação 

1 

/ 
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norte americana e não encontrei cousa que se referisse a essa questão . , 
de impostos interestaduaes. 

Assim, nós iríamos estabelecer, como filhos do regimen federativo, 
uma novidade extranha na ma teria ... 

UM SR. DEPurAoo. - V. Ex. sabe que nos Estados Unidos é abso- . 
lutamente vedado aos Estados tributarem, tanto a importação como a 
exportação; portanto, lá não existe esta questão. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - E' isso mesmo. E muita razão tenho 
eu em applicar a sociologia a essas cousas : não ha como a historia para 
esclarecer a vida e as instituições politicas de um povo. 

Si remontarmos á historia da nacionalidade norte americana, á sua 
formação no regímen político actual, acharemos a explicação deste facto 
a -que o digno Deputado acaba de alludir, de prohibição de todos os 
impostos que pudessem . quebrar a harmonia da nação; esta vinha · da 
confederação, com Estados independentes e soberanos e receiava-se alli 
qualquer disposição legal que pudesse deixar a porta aberta á continuação 
da separação que existia anteriormente. 

Esta, porém, ' não é a nossa situação. 
Sr. Presidente, dizia eu que, si a Constituição prohibe os impostos 

d·e, que se trata, estes já estão prohibidos pela lei suprema, que deve ser 
o evangelho dos homens p)oliticos, e principalmente dos republicanos 
como me prezo de ser, ape~ar de aristocrata. (Riso). 

Si os impostos n'ão são inéonstitucionaes, disse eu ainda, a lei é que 
será inconstitucional. 
· Uma lei invasora 1 das attribuições dos poderes locaes - será tida 
como nuUa e não existente. 

E' o que decorre da e$seneia do nosso regímen, cuja caracteristica 
ié, como se sabe, a limitação constitucional dos poderes. •Ora, a uma lei 
assim nulla e i.nsubsistente - poderiam os Estados oppor exactamente 
o respeito que lhes merece a lei basica. Ouvi dizer em aparte, hoje mesmo, 
que se trata simplesmente de uma lei interpretativa. 

Qu,estão grave de direito constitucional ! 
Mas a lei interpretativa suppõe duvidoso o texto constitucional e 

envolve a faculdade de escother entre soluções ' oppostas. 
Uma lei interpretativa é, na phrase de Lieber, uma verdadeira lei 

. addicional que se incorpora ·á disposição interpretada, formando com 
elle um só todo jurídico. 

A lei interpretativa é ljlma lei productora de dij'eito, dfz Picard, e a 
tal ponto que obedece inqmscientemente ás mudanÇa:s res_ultantes da 
'evolução, dos usos e costumes, etc. Incorporando-se á Constituição, ella 
"vae participar da intangibilipade do todo. Ora, uma lei ordinaria não póde 
produzir direito novo em m?-teria de Constituição nem póde ter a perma-
nencia das disposições constitucíonaes. 

Seria, ~º caso contrario, uma lei constitucional, cuja elaboração 
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obedece a formaiidades especia·es estabelecidas na propria éonstituição . 
Nem é isso que estamos fazendo. . ' . 
Assim, si não estamos elaborando uína lei constitucional, e si uma 

ordinaria não póde alterar dísposíçõe~ da Constituição, interpret~ndo a ... 
O SR. ELoY CHAVES.~ Pela theori'à, de V. Éx. não ha lei interpre-

tativa. , ' · , ' 
' ; 

1 ' 1 \' 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Engano de V. Ex. Em prjrp.eírn· logar 
todas as leis interprata.~iv~s.n~o interpr!'lt am só~ente a1_Constituição; em 
segundo lagar, o poder JUdrciano é, no nosso 1reg1men, o rnterprete normal 
da Constitvição, mas ha casos quy escapam a essa competerrcia judiciaria: : 
os casos 'políticos, por exemplo. · Isso mesmo já tem sido decidi'do pelo 
poder judiciario. (Apartes.) 

Não, senhor; para se reformar ou se interpretar a Constituição i;ião 
é necessaria, como se sabe, µma assembléa especial: Constitui_nte é simples-
mente a funcção. ' ' 

1 
A distincção entre o Poder Legislativo ordinario e constituint~ provém 

do exercicío de uni.a ou de outra funcção. . , 
Quando a Constituição confia a sua revisão •aos mesm-0s · elementos 

que compõem o corpo legislativo ordinari.o, n,em por isso, a diferençà 
deixa de subsistir - porque en'ta? esses elementOs funccionam ern outras 
condições - diversas das que .·são exigidas para , a confecção das !'eis 
ordinarias. , · ·~ 

Si a lei que agora pretendemos fazer é realmente uma lei interpre-
tativa da Constituição, ella deveria obedecer a normas diversas das ,qu'e 
estão sendo seguidas ... Seria feita, ' pprém, per ',nós proprios constituídos 
'como estamos. · · ") 

O SR. ELoY CHAVES. - Isso ninguem põe em duvida .' 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Pois então j'á se vt} que eu tambem não ' 
duvido da possibilidade de leis interpretativas. O qüe contesto é que o 
'seja esta que vamos votar. ' , 

Interpretada a Constituição no sentido do projecto, convém não 
esquecer que teríamos l'.l.ma lei abrangendo, o passado e for.çando os 'Estados · 
a restituições que lhes seriarr:i quasi impos~iveis 'e deserganizaria!If ainda . ' 
mais as suas finanças. '' .' 

Mas como classificar esta lei - do ponto de vista j'uridico - si não 
é interpretativa da Constituiç'ão? Torno a dizer : ou ella repete inutilmente 
urria·prohibíção constitucional ou prohibe o que a Constituiçã0 permitte. 
Eni ambos os casos é inutíl e nulla. r 

Si assim é do ponto de vista jurídico - a melhores resultados não 
·chegaremos .quanto aos efieitos praticos, dado <iJÜ.e se tratass'e de uma lei 
· perfoitamente constitucional e regular. ' , 

Tomo, para argumentar, o exemplo que conheço que é p Estado de · 
Minas - que, aliás, acredito, p©de ser com segurança generali'za,do. ' 

O que se chaina imposto interesta'dual é attribuido, no Elstado de 

' ' 
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Minas, a:o imposto de consl.l1ino q.ue o Estado· cobi:a., em grande par.te, 
sobre as mercadorias que entram no territorio mineiro .. 

O iinpo.sto de.consum@, ninguem <i> contesta, é.legalmente permittido 
aos Estados · e, eco:nomicamente, é até impost<i>. emineatemente loc.aL 
Trata-se, pois, de saber si o imposto em questão é realmente em Minas. 
um tributo sobre. o consumo ou si esta denominação serve apenas para 
vestir com as apparencias de legalidade um verdadeiro imposto de impor-
tação que se pretende ser inconstituciona.L 

Ji!lntendem os advensar.ios do imposto-que o· facto de ser elle cobrado 
}il@r 0ccasíão· d.o despacho · das mercaderias nas estaçõ.es de procedencía 
ou da sua chegada ás estações cfo -destine - basta para qualificar tal 
imposto como sendo· de importaç.ão e não de consumo. 

Dahi se concluiria que, uma vez prohíbida e.ssa. fórma de cobrança -
deixaria de existir 6 imposto com 10s . seus apregoad0s.inconv.enientes. 

Ora,. senhores, assim não, é. A situação .geo.@raphi-cai do Estado de 
Minas dá-lhe, nesta questão, um aspecto todo particular,~ . 

Toda· a .. meraador.ia que entra n.0 territ011io do Estado· é. destinada ao 
consumo local, não sendo prov.avel q1ue por elle apenas trans-i'te para ser 
ueexpontada •.•• 

O SR. ALVARO DE CARVALHO. - E \J.S que vão para Goyaz? (Aparles .) 
o SR. DAVID . GIA.M~·ISTA. -As que. vão.para Go;yaz não estão suJeitas 

a imposto de consumo . .São muito poucas, de resto. As leis e regulamentos 
fiscaes de Minas preve,em a hypothese. Além de tudo: - quando assim 
não fosse. - seria esse um verdadeiro imposto de. transito ex;pressamente 
prohi'bido pela Consti~.uição, que não precisa de ser esdarecida neste 
ponto. (Trocam-se divei~sos apartes.) 

E' · o facto incont~stavel. Recordo-me 
durante a minha ·adm:inistração deficiente 
finanças do Estad.o. 

\ até de factos que se deram 
(não apoiados) na pasta das 

Justamente porque o Estado não _cobra imposto .algum de mer.ca-
'dorias destinadas a outros Estados e que passam pelo-territorio mineiro, , 
houve commerciante e;m Uberaba que recebi:a mercadorias com. ª ' decla-
ração · de, que se destii:J,av:am a Goyaz·, q;l!lando assim realmen.t-e não. era. 

Esse processo lih flrta:va-o do imposto; . fui delle informado e provi-
denciei como no caso cabia . 

Posso; .portanto, ,affirmar que a quasi . totali:dad.e das mercadorias 
que entram. no tePritorio mi.neiro é destinada ao consumo local. Assim, 
.(kohvar-se o· imposto pm occasião clo despacho ou da.chegada,d,a mercadoria, 
não é taxar-se o transito possível nem a impor·tação, mas sim tributar 
directamente o consuimo. . 

Acctesce que o Estado não possue alfandegas nem mesmo commercio 
importador directo ·do estrangeiro; as mercadorias que recebe. procedem · 
geralmente desta Ca.pital ou dos Estados visinhos, isto é, são sempre de 
" procedencia nacional. ». A importação estrangeir.a e.stá assim livre de 
imposto·s. 
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Portanto, não taxando o Estado a impoTtação nem o transito - que 
é que ta,xa? . . 

O consumo evidentemente - consumo que cabe s·em contestação 
na orbita fiscal do Estado. 

Ninguem ignora tambem que não é a fórma exterior da cobrança que 
dá a um imposto a sua natureza ec·onomica; é a sua piropria essencia como 
figura fiscal. 

O SR. ANIZIO DE ABREU .. - O processo não aflecta. a essencia .. 
0 SR. DAVI-D CAMP>I.STA. - Sem. duN":icl.a. Supponha~s:e, . porérwr 

Sr. Presidente, que a _lei prohibe essa fór:ma de cobr.a-nça; na:d.a impedira 
que o Estado estabelecesse outra, e ahi teríamos o mesmo/impnsto corn 1os 
mesmos males que se lhe attr~buem. 

O SR. GERMANO HASSLOCHER. - V. Ex. está evitando 'que· Minas s-e 
confünda com outros Estados . 

. O SR. DAVID CAMPISTA. - Oh! não; Minas é a fraternidade. Tomo 
o exemplo mineiro porque é elle o caso geral dos Estados · q,ue possuem 
o irn.p@sto e é. o exemplo que de. perto conheço para melhor argumentar. 

ó SR. PRESIDENTE. ---'- P.eço a. V. Ex. 0· ohS'equio., de interromper· o 
seu discurso para: proceder-se á votação d.as materias qae figuram na 
ordem do dia. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Com praz·er. 
(Terminada a votação, tem de novo ·a palavra o orad'o-r'). 
O SR. DAVID CAMPISTA.--.:. Continuarei, Sr. Presidente, as observações 

que fazia . . 
Já tive occasião de referir-me á legitimidade P.a lei que o Congresso 

fizer no sentido de regular a materia dos impostos interestaduaes, pare-
cendo-me que. estavamos a exerc-er -agora uma funcç_ão extraordinaria 
que não se coaduna bem com ~a natureza das que a Constituição n0s attri-
buiu. 

Passei a considerar o imposto na sua feigão pratica, procurando 
demonstrar que, para o caso particular do Estado de Minas, que . era o 
caso geral dos Estados brazileiros, a suppressão da fórma de cobrança 
que investia o imposto com o caracter do de importação, que se presume 
prohibido aos Estados, não daria resultado algum, porque os Estados 
mudariam de fórma e o imposto· continuaria a existir, produzindo o.s 
mesmos males que lhe são attribuidos. 

O SR. JoÃo Lmz ALVES. -A questão era-do momento da incidencia:. 
O SR. DAVID CA:MPISTA. - Justamente; a questão era do momento 

da incidencia, era do aspecto exterior da percepção · q11e não alterava 
absó'lutamente a natureza ecorromica do imposto.. . 

Ha ainda uma circumstancia no.ta vel : parece que só dep·çiís de 70 anrros 
é f!Ue se agita a opinião co_ntra este imposto e que o commercio nacional 
se acha gravemente aff.ec

1
tado no seu desenvolvimento e nos seus intere'sses ! 
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Dir-ser-hia que é uma consequencia da feder:ação essa tributação 
condemnada. 

Entretando, como acabei de dizer, trata-se de uma novidade fiscal 
'que orça por 70 annos de existencia. 

Os males resultantes dos impostos interestaduaes t .eem sido exage~ 
rados a um ponto que friza pela pura phantasia. 1 

Trata-se, ao que se diz, de pesadíssimos onus que asphyxiarp o com-
mercio e a producção nacional. · 

Ora, continúo com o exemplo de Minas, onde os impostos existem 
desde a primitiva organização tributaria da província, sem entorpecer -
que se saiba, o· movimento commercial e sem que jamais se haja cogita.do 
de guerras de tarifas. 

· Que onus representam os impostos sobre o valor das importações 
estaduaes? , ' · 

A julgar-se pelas dissertações pessimistas. que conduzem á reforma 
constitucional virtualmente contida no projecto, trata-se de um gravarne 
que excede o limite normal das tributações criteriosas. 

Entretanto, demonstram os algarismos que assim não é. 
Verifica-se dos documentos officiaes que os valores respectivos da 

importação e da exportação manteem-se em uma linha de quasi equiva-
lencia, sendo que a differença que se pudesse notar é favoravel sempre á 
exportação: 1 

• 

Isso é bem explicavel porqu(l , como se sàbe, aquelles dous movi-
mentos economicos representam uma natural permuta de valores . 

Tomando o Ultim,o exercício definitivamente liquidado em Minas 
e o valor da importa~ão equiparado ao do export%ão, teremos para 
aquella a somma de l63.356:843$744; sobre esse v alor, o producto da 
arrecadação do impos,to de consumo (chamado interestadual) fo i de 
1.047:459$976 ou muito menos de 1 o/o. 

· Si fizermos identiço exame relativamente aos exercícios anteriores, 
obteremos resultados S;emelhantes. 

Tomem-se ainda os ·dados provisorios referentes ao ultimo anno 
financeiro em que se ideu notavel diminuição no valor da exportação, 
graças á desvaloriza-ção do café, tendo produzido muito mais o imposto 
de consumo em virtude da elevação das tabellas - já hoje diminuídas . 
' O resultado será, como média, semelhante aos precedentes. 

Aqui está, senhores, o extraordinario gravame que entorpece o de-
senvolvimento da riqlleza publica e que attenta contra a firmeza dos 
laços federativos l E é para eliminai-o que se nos convida a cerràr os 
olhos á lei na decretação de uma medida irregular e inutil. 

Eptretanto o Est ado, por necessidades da sua vida economica e 
.financeira, grava a exportação de seus productos com taxas de 9 % e 
7 %, etc. A importação, porém, não soffre onus que exceda sensivel-
mente de 1 %· 

O SR. ALVARO DE; CARVALHO. - Mas a lei não é só para Minas é, 
para o Brazil inteiro. 
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O S'R. DAVID CAMPISTA. - Repito que Minas foi o exemplo. 
V. Ex. tenha a bondade de citar-me outrn Ij:stado' e discutirei com 

os mesmos argumentos. 
O SR. ALVARO DE CARVALHO. - Não cito, . nem V. Ex. me respon-

deria conhecendo tão de perto o caso como o de Minas. · ·, 
Q SR. DAVID CAMPISTA. - Não ser~a difficil, desde qu,e V,. Ex., me 

fornecesse dados da rnesma,natureza. 
Mas o exemplo de Minas offerece ainda a varntagern tde ser o do 

Estado em que tem maior vulto a renda de consumo ... 
O SR. ALVARO DE CARVALHÓ . .___, S0hretud0 pela sua posição g,eo" 

graphica. 
O SR. DAVID CAMPISTA. - NãQ altera a questão .. 
O SR. ALVARO DE CARVALHO._, Altera; V. Ex. veja o caso de U~e-

raba. 1 · , , 

O SR. DAVID CAMPISTA. _:_ Não altera; o caso de Uberaba era até 
contra nós, em. prejuízo do Thesouro que não co.bra transito. 

O SR. ALVARO DE C4-RVALHO. - Dá un'.i aparte. 
O SR. DAVID CAMPISTA. - Mas, Sr. · Presidente, não ·1se trata do 

caso de Minas, do caso de 'Uberaba. Argumentei c~m esse Estado, porque 
1 ainda nenhum escriptor, nenhuma , Associação· Commercial, nenh)lm 

jornal deste paiz; dos que teem disputido contra a manutenÇão dos im-; " , 
,postos interestaduaes, baseou-se em ·algarismos para ' demonstrar ·a 
extensão e o valor dos pi:ejuizos commf!rciaeí\. · · ' 

' ' O SR. FELISBELLo FREIRE. - Ha urp. mappa que demonstra que os ' 
impostos interestaduaes 'desv,alovizaram de 32 % os procluctos expor-
tados do Brazil. '1 

O SR. DAVI:Q CAMPISTA. - Isso é quanto a impostos de exportações. 
Imposto de exportações não nor; preoc~upa ,agora. Ha 68 annos que ,1 

esse commercio existe, desenvolve-se e enriquece sob o regímen 'dos ' 
impostos condemnados. ' 

Entretanto, 'jamais como actualmente se levantou a grit~ contra· 
os impostos interestaduaes... · ' 

O SR. ALVA!RO DE. CARVALHO. - E' que se trata ;do interesse publico. 
O SR. DAVID CAMPISTA. ~

1 

Ah! seria então partic1i1.lar o 'interesse 
que me moveu na ·sustentação dos impostos• ou da inegitimidade da lei 
que pretendemos fazer? '' 

VozEs, . ......:.. E' publico e legitimo . . . \ 
O SR. DAVID CAMPISTA. - Sem duvida e tanto Óu mais do que o 

do commercio interessado em contrario. O meu interesse seria o do the-
souro estadual. E porque não será esse · um interesse patriotico? P0refue, 
se o suppõe o,ppósto ao interesse nacional? 

Mas, senhores, já se tem averig&ado que a caracteristica psycholo-

,\ 
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gica de um .regimen como o .nosso é consti.tuida por .um patriotismo 
-duplo. ' 

Bryce , no 2. 0 capitulo da sua conhecida obra, occupa-se longa-
mente em demonstrar esse facto. 

Chambrum cita como significativa, a respeito, a phrase de Fische 
Ams, alguns annos depois de votada a Constituição norte-americana : 
{( O meu Estado ·particular - eis a .'minha pafa'ia ! » 

Outro escríptor mostra-se surpreso, aver.íguando que a vida poli-
tica americ:,lna se desenvolve sempre neste dualismo patriotico .. 

Não seria, pois, uma cousa estranha este amor aos inter~sses esta; 
duaes a que se attfi.bue a nossa attitu.de no assumpto em discassão. 

O que é estranho e inexplicavel é a divergencia entre projectos e 
substitutivos que tendem a um fim commum e preciso. 

O substitutivo apresentado pelo nosso honrado collega, o Sr. Felis-
bello Freire, um dos ornamentos desta Gasa, é meramente interpretativo. 

Determina que não é permittido o imposto de transito de merca-
<l0rias nacionaes ou estrangeiras e que ·o .d·e .exportação dev.e recahir 
sobre mercadorias de producção do Estado. 

Estas são afinal as disposições da Constituição. 
Entretanto, o substitutivo de S. Ex. contem uma limitação que 

rião se compadece com os dispositivos da Constituição. 
« Sómente sob a f~rma de imposto de consumo podem os Estados tri-

butar as mercadorias estrangeiras ímportadas », diz o substitutivo· de 
S. Ex. . 

Ora, a Constituiçãp permitte expressamente que os Estados cobrem 
jmpostos de imporiaçã,o sobre mercadorias de procedencia estrangeira. 
~om a unica limitação de reverter o producto ·de tal imposto para os 
·Cofres da União. · 

Nesta mat:eria, a nossa Constituição foi mais longe do que a norte-
.americana. Esta autc,:>11iza a intervenção do Congresso Federal no caso 
em questão, podendo qer declarado sem effeito o ac.to dos Estados esta-
belecendo taes impostos. 

Entre nós tal não se dá e os congressos estaduaes podem, sem de-
pendencia dos poderes federaes, taxar a importa<:;:ão do estrangeiro 
.desde que entreguem aç> Thesouro Federal o producto do imposto. 

O nobre Deputado quer que se cobre a importação « sdb a fórma 
de consumo l>. Mas a Constituição permitte que seja adoptada a fórma 
.directa de « importação » •.• 

O SR. JoÃo Lmz ALVES. - Exactamente. W imposto de « impor-
tação >l e não de consumo. 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Mas a Constituição diz que a impor-
tação póde ser cobrada de mercadorias destinadas ao consumo do Estado. 

' O SR. DAVID CAh1iPISTA. - Não importa ao caso, desde que per-
mitte expressamente t~txar a importa,ção e sob esta fórma. 

(Trocam-se apartes.) 
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Demais, .o imposto d.e ·cons'l!lffflo ·não é uina '« f6rrna », .é um imposto 
com figura p<t1opTia. Nã0 .ha 11:1ma « ~órmà » de .cohrmu}a .til.e irrtposto-s :cl:e 
consumo, ha diversas (( ~órmas ii. 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - O 'sello entre nós ... 
@ SR. 8A\.IH!> CAMP11:STA, ~ Q · s~llo é l!1.Illa das 1fórmas ·e é a qlil.e pre-

valece entre nós; mas não .é ,exclusi-Va nem ·rnai•v.ersahneate adoptada 
.Ha .muitas ouiJlas. (.Apoiados .. ) 
Or.a, dizendo o substitlltivo do nobre Deputado .qu-e os .Estados 

poderão cobrar os impostos de importação (( sob a &órma i1 <il,.e •COij.sumo., 
restrin.ge ipso f.acfo a faculdade constitucional, que é de .taxar a ·impor-
tação c@mo .imp@rdação. A Qonstjtl!ljção con'ced.e \\)U .nega uro , Í·m:posto 
aas Bstados, mas n.ã.o prescreve,, 'Ile.FU p.0.clia pr.es.crewer., a i©rma .de 
cobrança dos que concede. 

Jsso é mateúa de r.egulamelil1taçã.o fiscal, .que compete aos Estados 
na orbita tributarfa que lhes pertence . 

. Não é, pois, 0acceitavel ·esta parte dp sllbstituti•vo do nobre De.pntado. 
Acredit0 .que S. Ex. ;t.ev.e o intuito -de r.egu1ar esta materia de m©;llk). 

a·e;viitar JilOssi<v.eis .abusos p@.r paTte .dos Estados na taxação •de mepcad.o-
' uias doe p:r.ocedencia estrangeira . 

. Já 'º Sr. Amaro Cavalcanti dizia que a ·C0nstituiçã0, na.da tendo 
estabelecido quanto « ao modo ii segundo o qual ·é licito aos Esta.dos 
tributar a im.portação das mercadorias estrangeÍPas, seria de .recom-
mendavel prudencia que se votass.e lei a esse 0re&peito, consi:gnando, 1p~r 
exemplo,, que .'a arrecad-açã0 de taes impost9s ficasse sempre a cargo 
da União e não ' das 1r.eparti.ções estaduaes. 

Que a União .col;rasse tae.s impostos ~ naedian.,te accor<:lo .e0m os 
Estados - comprehende-,se, visto -.q1rn .a s0mma arrecada.da. per·ten.ee 
aos cofoes feder:aes; nrns .limitar o if>Oder aos Est.ad.os, .pFescrevenclo-1hes 
que cohrern 0 imp0&to sob fór.ma di:versa .da consentida pela ç.onsti.tl.úgão, 
é que nã© é possível. 

O su1>stitutiv.(;) a1Jilnesentado ,pelo nobve Dep.utado por $,. PaM.k> 
Sr. Arnolpl3.0 Azevedo tencle simplesment.e a unifor,mizar o.s im.p.o.ste.s 
internos d0s Estados . . 

E' mais que contestavel a competencia do Cong·resso Nacional elilil 
tal assumpt.o. · 

Permitte o substitutivo que .o.s Estados taX'em as mercadorias p're· 
cedentes de fóra dos seus territorios, quando taes mercado1rias se acha-
rem por ta,! fórma c.oBfandidas na massa das riq.ue~as estaduaes qu.e 
destas não se possam distinguir. · · 

.Ora, senhores, si este substitutivo for ap1pro:vado, entraremos todos 
a indagar : <.Fual 0 momento em que taes mercadorias .se incor.pora.Bil 
á massa da riqueza tr~hutavel do Estad0? E' esta uma questão gue,,deu 
logar a importantes discussões na .America do Norte e que nós vamos 
reviver agora, a pretexto d.e tornar claro 0 :te:x;to constitucional. Nã0 
s.ei que lucro ha em s.ubstituir yima ·du:vida por 0utra. 

.l 
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Cobrar imposto sobre uma mercadoria quando ella chega ao terri-
torio do Estado não é cobrar imposto sobre uma riq1,1.eza já incorporada 
ás do Estado? 

Sem duvida que sim. O substitutivo do Sr. Arnolpho Azevedo tem 
a vantagem de sér innocuo; a experiencia o dirá. Regula até materia 
de competencia municipal, quando isso é assumpto que pertence aos 
Estados dentro dos limites constítucionaes. 

Acredito, senhores, haver derµonstrado que não podemos legitima-
mente legislar sobre o assumpto, a menos que queiramos reformar a 
Constituição da Republica. 

Resta agora o exame da questão sob o ponto de vista constitucio-
nal. Bastava a esse respeito o que se contém no parecer, tão completo, 
tão concludente é elle. Resumirei, porém, -os argumentos pró e contra 
a constitucionalidad'e dos impostos interestaduaes. 

Baseia-se o primeiro arg1:1mento na affirmativa de que os impostos 
de importação pertencem. todos e exclusivamente á União. 

Desde já poderei dizer com o Sr. A. Cavalcanti que é impertinente 
affirmar-se que o cc exclusivo » da União sobre a importação de cc pro-
cedencia estrangeira » envolve a prohibição para os E101tados de, tributàr 
a importação de << procedencia nacional ». E' tão clara a procedencia da 
razão contraria que não precisamos nella insistir : in claris cessai inler-
prelaiio. 1 

Affirma-se que a Çomitituição não cogita de importaçii.o de proce-
d.encia nacional, nem poderia cogitar. 

Uma tal affirmaç.<i.o é positivamente contraria ao elemento histo-· 
rico que serve para be;m interpretar-se a Constituição. 

Sabe-se que no projecto de Constituição Federal, apresentado ,ao 
Congresso Constituinte, já vinham as palavras - « importação de pro-
cedencia estrangeira>>, taes como estão no art. 7. 0 , n. 1, da Constituição ; 
e havendo um membrp do Congresso proposto que se supprimissem as 
duas ultimas - proce~encia estrangeira porque, « tratando-se da Uniiio, 
não póde haver importação sinão de merca,dorias estrangeiras », essa 
emenda suppressiva fqi, ·duas vezes, rejeitatla pelo Congresso. · 

E' claro que o Congresso cogitava, portanto, de importações de 
mais de uma especie. 

Isto mesmo foi dito expressamente em parecer una:nime de uma 
commi.ssão especial do Senado 'e Gamara. . 

Que se deve concluir dahi? Que os impostos de importação perten-
cem á União, com este limite : quanto ás mercadorias de procedencia 

, estrangeira. 
E, desde que ha legalmente mais de uma especie de importação, 

não foram excluídos ps Estados do direito de taxarem outras impor-
tações que não sejam .as de· procedencia estrangeira. 

Cumpre não perd~:r de vista que a limitação, que se pretende impor 
ao poder tributario dos Estados não está explicita na Constituição, que 
limitou os poderes feC,leraes ao exercício das attribuições que lhes são 
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expressamente e restrictamente conferidas, ao passo que aos Estados, 
de accordo com o art. 65, n. 2, é facultado em gerial todo e q'ualque~ 
poder ou direito que não lhes for negado por. clausula expressa ou implí-
cita. da Constituição. 

A regra foi, portanto, como de~ia ser, limitar clara e taxativamente 
a acção dos poderes da União, dei:~rnndo aos Estados um campo de 
actividade menos precisamente demar~ado oy.' dem.arcado por exclusão 
do que compete á União. · . . · 

Assim, .sempre que , houver duvida . sobre uma competencía que não 
esteja éxpressa:mente conferida á União, · a ínterpreta,ção deve ser . favo-
ravel á competencía estadual, 1 a menos que se trate de P.ousas próhibídas 
ou contrarias ao regimim. 

Essa é a doutrina dos constitucionalistas. 
Diz Bryce : << Os poderes con~eridos aos · Estàdos são orígina,ríos, 

inherentes a elles e já o eram antes de formar-se a União. A consequen- ' 
eia é que são prima facie illimit~dos . Si uma duvida se levanta a~erca 
de qualquer destes poderes ou competencias, a presumpção é que, per,-
tencem aos Estados, a menos que se prove que a Gonstitu'içã"O 'F,ederal 
os tirou; ou, por outra, não se póde suppor: que os; Est.ados tenham 
a sua· acção restiiçta sinão quando a ·Constituiçij.o, o declar~ de'1 modo 
explicito. Os .poderes ou competencías attríbu.idos ao Governo Nacional 
são poderes delegados, enumerados e definidos no pacto que creou a 
União. Dahi a seguinte regra : Quando se trnta de saber si o Governo 
NacionaJ poss'ue uma determi'na~a comp,ete~c_ia, é n~cessaxio que· ,se 
prove que. tal competencia foi a · elle' efiectivamente 'conferida. Si o não 
foi, não a possue, porque a União é .um producto a-rtíN:cial e seu ' Go-
verno não póde ter sin.ão o. que o povo · lhe deu pela Constituição. A • 4- 1 

presumpção é, em taes casos, cor.ira o Gove:tno Nacional e a· fauor dos 
1 , 

Estados. » ,. 1 : J 
Ora, entre nós sempre existiu, bem ou mal, um i,mposto sobre impor- ' 

tação de procedencia napional; a Constituição delle cogitou implicita-
mente quando' limitou a Uni-ão a, taxar a '., pro.ce<;J.encia estrangeira. Si 
existe esse direito fiscal e si não foi attribuiao á ' µnião, a quem deve ' ou 
póde elle pertencer? Não ha duvida que aos' Estados. ' 

Aqui ouvi outro 'argumento . con;trario a estas idéas. Objectdu-se 
que, tributando os Estados as mercadorias estran.gejra,s, as relações do 
commercio internacional ficariai;n affectadas, podendo dahi, li\dvirem 
inconvenientes graves a uma ordem de relações cuja , gua,r,da compete ~ 
União. · ' , 

O argumento, além de improcedente , J!lFOvaria d~ ,ma,is . , 
Improcedente, porque a Constituição permitte expressamente aos ' 

Estados ·a ttibutaçã0 de mercadorias estrange~ras, com a unica limi-
tação que estabelece, que é referente ao producto do imposto. , 

Provaria de mais porque, si os impostos de importação nos Estados 
·podem affectar o cammercio internacional, tambem o affectam . os iro-

' postos de exportação qll;e pertencem exclusivamente aos Estados" 
I 

CAIXA DE CONVERSÃO. - VOL. !. 22 

' 1 
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Devo lembrar a proposito que até hoje não consta nenhuma recla-
mação ou acto de potencia estrangeira que se baseasse nos impostos 
de importação estadual; entreta:r:to, ainda ultimamente, a França 
denunciou um tratado com o Brazil, allegando como fundamento que o 
Estado de S. Paulo elevara o imposto de cc exportação >> sobre o café. 

UM SR. DEPUTADO. - Sem razão alguma. 
f 

. O SR. DAVID CAMPISTA. - Acredito que sim. Isso, porém, não 
vém ao caso. Constato o facto para mostrar que, ao passo que os im-
postos interestaduaes de importação não parecem prejudicar o com-
mercio internacional, os impostos legaes de exportação já motivaram 
um acto de governo estrangeiro. 

Ainda nesta questão de competencia exclusiva quanto a direitos 
de importação - muito se tem citado autores e arestos norte-ameri-. . canos. 

A respeito de autores - esta materia tem sido um divertido campo 
de batalha. E' preciso que desconfiemos das citações em massa; ás vezes 
não são completas e ás vezes não são perfeitamente fieis. 

Cita-se ' Pomeroy contra Pomeroy; Gooley contra Cooley ;" Marshall 
contra Marshall, etc . 

. Eu poderia citar em 1meu favor, entre· outros: Cooley, Consliiulfonal 
Limilalions, · pag. 594; ~!liller, Leclures on lhe ConslitufJion, pag. '251 ;. 
Marshall - no celebre jvlgado Brown and olhers v. The Stafe. of Mary-
lànd, e Pomeroy, Walck~r., Baker, Hare, Black, etc., que veem citados 
no parecer lavrado pelo ;nobre Dep1itado o Sr. AniZio de Abreu. 

Mas já se vê que taets citações provocari~m outras e o direito norte-
àmericano sabia-nos vacipante das mãos. 

Basta, pois, que fiq1rnmos no direito constitucional brazileiro que, 
como procurei demonstra;r, não estabelece que os impostos de importação 
em geral pertençam exclusivamente á União. 

O segundo argumento constitucional contra os impostos interest a-
duaes baseia-se na libe11dade do commercio de cabotagem. 'fambem 
este argumento é longa ~ brilhariterriente refutado no parecer em dis-
cussão. 

Citando' a segunda parte do § '2 .º do art. 7.º da Constituição, que 
estabelece ser li'vre o commerci:o de cabotagem ás mercad0rias nacio-
naes, bem como ás estran,geiras que já tenham pago o imposto de impor-
tação, diz o parecer : 

cc E' desta ultima p~trte que o projecto deduz a incompetencia dos 
Estados para tributar os generos de producção de outros Estados, impor-

· tados para o seu consu~0. 
Para isso .pretende-s~ que «o dispositivo de uma preposição subor-

dinada, qual se contém no n. '2 do art. 7.0 , 13 onde se tr;ata exclusivamente 
da competencia da Uniã1>, deve ter interpretação extensiva, de maneira 
que, pe.lo mesmo, sejam os Estadas ig)ualmente cerceados no direito de 
que Já gosavam as antigias províncias de tributar as merc.:adorias no seu 
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'gyro interprovincial ou usando da faculdade cumulativa (art. 12) que 
lhes dá a Constituição de << crear novas fontes ~de renda. » 

Por este originalissimo processo de interpretação, c;onverte-se em 
restricção tambem annullatoria de direitos. privativos dos E'stados uma 
clausula puramente limitativa de direitos certos e determinados dà 
União, clausula insetta em disposição a esta referente e applicavel. 

. No emtanto, da simples leitura desprevenida da disposição consti-
tucional resalta com a maior evidencia o pensamento nítido l insophis-
mavel que nella se contém. 

o commercio de cabotagem, a que se refere a sub-clausula do art ( 7.0 

para declarai-o livre, depois de haver dado á União a faculdade exclusiva 
de cobrar « impostos de entrada, sabida e estadia de navios » outra cous~ 
não é, nem póde ser, sinão « o trafico ou navegação pela cosfa do paiz, 
o transporte de mercadorias de porto a porto, ou, precisando melhor 
- a entrada ou a s,ahida destas de um porto para outro, ou finalmente, 
como define o art. 144 da Nova Consolidação das Leis das Alfandrçgas, 
o transporte de generos e mercad,orias de qualquer origem de uns para 
outros .pontos da Republica. » 

O voto vencido do fallecido ministro do Supremo Tribunal Federal 
Sr. Augusto Olyntho esclarece bem esta questão com os fundamentos 
que deu para divergir da doutrina dos accordãos contrarios ao direito 
dos Estados neste assumpto. 

Além de outras considerações dizia elle : <e Dar ao citado art. (7. 0 , 

n. 2 da Constituição uma interpretação limitativa da competencia dos 
Estados para decretar impostos de importação e de exportação de mer-
cadorias nacionaes de accordo com o art. 12 da Constituição, além de 
crear dífferença, que não existe, entre o commercio por agua e por .terra 
(Calvo - Decisões Conslitucionaes), importa a ~p.nulilação, em absoluto 
para alguns Estados e l"arcialmente para outros, dos direitos e poderes 
que lhes confere a Constituição e destôa do conhecimento, que o legis· 
lador não podia deixar de ter, das condições pec1i1ia.res a cada Estado, 
principalmente quando, no imperio, já o commercio de cabotagem gosava , 
de isenções, como se vê do decreto D.. 5.858, de 11 de a:bril de l874, o 
que não inhib.ia a& antiga·s províncias, hoj1e. Estados, de cobrar os. seus 
impostos sobre as mercadorias transportadas para o seu teFritorio, p0r 
este meio. / 

Entre o actuaJ e o regímen passado a unica diflierença c©nsiste em 
que, asseguradas pela Constituição as isenções do. commercio de cabota-
gem, só por uma Constituinte podem ser abolidas. » · 

Bastam evidentemente estas paginas cheias de tã0 cl'iteriosas· pon-· 
derações para qiue se comprehenda a fraqueza da a•rgumentação ten-
dente a eliminar os impostos interestaduaes graças á liberdade do com-
mercio de cabotagem. 

Lembrarei, porém, que, si a liberdade do c0mmercio de· cabotagem 
. fica desrespeitada pelos ünpostos estaduaes sobre a i~outação nacio-
nal - fambem o fica com os impostos de exportação. 

'' 

' 1 
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Entretanto, são estes permíttidos pela Constituição e constituem 
a principal fonte da receita dos E.strdos. 

Ninguem contesta o direito dós Estados neste particular. Mas a 
nossa jurisprudencia «ionstitucional, tão longe infelizmente da fixidez 
e perfeição da sua irmã norte-americana, já uma vez estabeleceu que 
os Estados não podiam cobrar impostos de exportação sinão para o 
estrangeiro, para que ficasse illeso o sagrado commercio de cabotagem 
na sua liberdade extraordinaria. Foi o accordão de 23 de maio de 1896, 
ao qual oppõe o Sr. Milton, nos seus commentarios constitucionaes, as 
'mais fundadas Fazões. 

Ora, Sr. Presidente, generalizemos estas doutrinas, façamol-as 
·valer - e estará declarada legalmente a fallencia dos Estados da União. 

O Estado de Minas, por exemplo, que não tem porto de mar, ficaria 
privado dos impostos de exportação, que são dous terços da sua receita 
geral. 

A União de seu lado encarrega-se valentemente de asphyxiar indus-
trias importantes como a do fumo (apoiados) sobrecarregando-a de taxas 
formidaveis, graças ao imposto de co:µsumo que deveria 'pertencer aos 
'Estados. · 

Não ·teremos nos Estados impostos de exportação; prohibem-nos 
·os de importação e con~umo, tiram-nos virtualmente outros como o de 1 

sello; que é que nos res'~ará? 
O territorio ... emq1pnto se não verificar que é p;itrimonio da União. 

(Riso.) , 
O meu nobre collega e amigo Sr. Arnólpho A~evedo explicou que 

esta lei que vamos fazer é uma lei regulamentar do commercio e disse que 
«regulamentar é taxar, taxar é regulamentar, etc. ii 

Pois não parece. · 
Seja qual for a lei regulan:ientando o comrrlercio interestadual, ella 

tem forçosamente que subordinar-se aos preceitos constitucionaes que 
estabeleceram claramente a discriminação de rendas publicas. 

Regulando o comirJ.ercio, não se póde invalidar a competencia esta-
dual, tanto mais que s~ trata de uma simples lei ordinaria. 

O mais que se poderá affirmar é que a Constituição não é clara no 
objecto que nos occupa. 

E isso implicitam~nte reconhecem os nobres Deputados que, para 
·eliminar impostos, apegam-se á liberdade de cabotagem, á procedencia 
estrangeira, á regulamentação do commercio, etc. 

. Ora, uma lei regu~amentando o commercio não poderia deixar ·de 
' conformar-se com os termos precisos da Constituição; e, si esta per-
mitte ou, pelo menos, não prohibe expressarp.ente aos Estados os .im-

. postos ·de importação nacional, a regulamentáção do · commercio não 
póde ir além, sob pena de nullidade. 

E' outra questão ;muito duvidosa essa de dizer-se que « regular é 
taxar i>; é outra mater~a em que as citações americanas andarn profun·-
damente avariadas. 
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Tenho aqui algumas que aliás não levei i·· 
VoZEs. - Leia. 
O SR. DAVID CAMPISTA. - Bem. Vou ler então 'º que diz" Cooley 

(Prz~ncipios , geraes de Direito Constitucional ' dos E. U. da America) : << A 
competencia do Congresso Federal em materia de regulamentaçãe do 
commercio interestadual não priva necessariamente os Estados de todos 
os poderes relativos ao éommercio em taes condições. 

Muitas faculcl.ades são deixadas aos , Estados; estes, por exemplo, 
regulam a policia dos portos, os pilotos, eté., que interessam até o com-
mercio estrangeiro. ' '' 

Ainda ' mais : quando as mercadorias iestrangeiras são levadas para 
dentro do territorio de um Estado e vend,idas a re~alho pelos negpc,ianteS' 
locaes aos consumidores, tornam-se objecto de commercio local e a' acção 
do Congresso Federal passa ao Estado. >> -

A linha de distincção entre a jurisdicção federal e a dos Estados será 
melhor comprehendida com a citação de alguns casos particulares. 

O Estado de Nova-York deu a R. Fulton e 'socios, em considera<.}ão 
ao importante serviço prestado com o uso da navegação a vapor,, o di-
reito exclusivo de navegar nas aguas do Estado pdr meio de navios a 
vapor, por um' certo numero de annos. ' ' ' 

O acto foi cçnsiderado nullo no que dizia respeito . ás aguas que. 
constituíam as via!\ principaes do commercio com outros Estadbs e cor*1., 
o estrangeiro. Uma lej .do Maryland, obrigou especialmente os ,imJ:!ortado-
res que retirassem mercadorias procedentes do estrangeiro nas alfandegas 
locaes a se rpunirem de licença estadual ' e pagarem por ella úma certa , 
·taxa. , , , 

Essa lei nã<;> subsi~tiu. O Estado da Pensylva:hi~ taxo(l tambem 
todas as estradas de ferro que recebessem ho 'Estado mercadorias para 
serem exportadas ou as introduzissem no territorio estadual. 'o de Nova ' 

· York impoz a todos os navios que trouxesstim viajantes de outra's regiões 
e os desembarcassem no Estado '- a obrigação de pagarem uma certa, 
somma por viajante. · ' 

Casos identicos deram-se no Afabama e na Louisiai;iia. Mas, obsevva 
Cooley em nota, citando julgados - os artigos impdrtados « podem ser 
taxados depois que passam das mãos do importador l) ~ mesmo que ' 
mantenham ,o cunho original. ' · ' 
, Aqui estão exemplos a mostrarem que a liberdade, do commercio 
refere-se ao intercurso das mercadorias, ao transporte, aos meios t le 
transporte, aos rios navegaveis, 

1

etc., - mas não teem o sentido que se · 
lhe quer dar. · 

Desd•e que a mercadoria fica encorporada á ~assa da riqueza tribu- · 
tavel do Estado - póde este taxal-a. ' ' r 

O parecer, occup'ando-se deste ponto, cita a seguinte opinião de 
Paschall: 

O poder de regulamentar o commerci~ é assim definido :,, 

) 1 

/ /, 
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« E' o poder de prescrever as regras pelas quaes o commercio deve 
ser governado. » (Calv. Decisiones Consiiiucionales, 152.) 

<e O commercio sendo intercurso e o trafico entre os povos, regulai-o 
quer dizer : fixar as regras applicaveis aos differentes àctos que inte-
ressam esse intercurso e esse trafico - escreveu Marshall. (Promeroy's · 
Constitucional Law, pag. 272, cit . Araujo Milton. Constituição do Bra#l, 
pag. 127, 2.ª ediç.) 

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

O poder de regulamentar o commercio não é, como se poderia crer, 
a mesma cousa que o poder de estabelecer impostos. Este ultimo admitte 
o concurso do Congresso e dos Estados, mesmo quando é exclusivo, como 
acabamos de dizer. -

A difierença resulta da natureza mesmo destes poderes. 
O poder de taxação, concedido ao Congresso, não é necessariam'ente 

incompativel com o que pertence aos Estados. 
Cada um delles póde cc estabelecer um imposto sobre as mesmas 

cousas >> sem invadir o direito de outro, porque impqr contribuições é 
tomar pequenas porções da massa das riquezas que são susceptiveis de 
uma divisão infinita. · · 

Estabelecendo um imposto no interesse de um Estado, este Estado 
não faz o que o Congr~sso teria o direito de fazer, porque o poder do 
Gongresso não se estend,~ aos objectos particulares dos E~tados. 

. Assim, pois, o exerieer cada governo direito que lhe é proprio para 
crear .impostos não invade a esphera do direito alheio. 

Porém (eis o que o~; Estados não podem fazer), si, ao contrario, um 
Estado quer regulamentar o seu commercio com as nações estrangeiras · 
ou com a União, exerce então um poder que não foi concedido sinão a·o 
Congresso. 

Não ha, pois, nenhuma analogía entre a faculdade de cc crear impos-
tos » e a de regulamentar o commercio. (Paschall, Consl . dos ]!;slados 
Unidos, pag. 131, art. 7'7. Trad. E . Queiroga, 1888.) \ 

Outros argumentos não foram invocados contra a constitucionali-
dade dos impostos em questão. 

O movimento de OJ>inião contrario a elles parece ter como principal 
inspirador o inconveniente das ; taxas . A allegação de inconstitucionali-
dade é talvez o meio encontrado para conseguir-se a acção do Poder _ 
Legislativo, unico capai de adoptar uma providencia com caracter -
já que as sentenças judípiarias não são acceitas ... 

O SR. ANIZIO DE ABREU. - Teem sido respeitadas em especie. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Exactamente; refiro-me á doutrina ... 

O SR. JoÃo Lmz ALVES. - E qual ·seria então a solução? Inter· 
venção do Executivo? 

O SR. ELoY 8HAVE;S. - Ha de ser explicada. 
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O SR. DAVID .CAMPISTA. - Ah! Trata-se então de cousa que não 
conhecemos ainda.. . l 

O SR. J oÃo Lur~ ALVES. - E' segredo ... 
O SR. ELoY Qr-iAvEs. - Não é segredp, já tem sido mostrada aqui . 
O SR. DAVID CAMPISTA. - Si a lei é inconstitucional.não se imporá 

ao respeito de ninguem. 
O SR. ELoY CHAVES. - Então não podemos fazer lei sopre o caso. 
O SR. DAVID CAMPISTA. - Lei interpretativa constitucional não 

a podemos fazer com o processo actual; e lei regulamentando o com-
mercio contra a Constituição é lei para ser desobedecida ... 

· O SR. ELOY CHAVES. - Seremos então um poder inutil, si as nossas 
leis não são obedecidas. · 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Pois si os nobres · Deputados entendem 
que a Constituição não tem sido obedecida nesta materia, porque ha de 
ser mais feliz uma lei ordinaria sobre o mesmo assumpto? · 

Si os impostos são inc.onstitucionaes, esta lei que estamos elaborando 
terá um efteíto meramente suggestivo, efteito de lembrete aos Estados 
que ,já estão scientes do que dispõe a Constituição; será uma. l'ei nova 
nos annaes parlamentares. 1 · 

Mas, Sr. Presidente, si os impostos são inconvenientes, como conse-
guir-se a sua suppressão gradual, poupando-se ao Gongre11so uma lei 
attentatoria da Constituição? Acredito, Sr. Presidente, que chegar-se-hia 
ao desideralum ~lmejado deixándo-se a solução do problema á acção 
exclusiva e competente dos Esta'cl.os, cuja iniciatiya· poderia ser provo-
cada por um accordo lembrado ou mesmo solicitado, si fosse preciso, 
pelos poderes da União. Cada ;Estado, conhecedor das proprias necessi-
dades, concorreria sem duvida para o desapparecimento do imposto 
dentro de algum tempo. 

Esse processo, a1iás efficaz, teria a vantagem de respeitar os direi-
tos dos Estados. ' 

Nem seria novo. Pois não estamos nós agora a convidar o Poder 
Executivo a promover um accordo entre os Estados para que fiqu~m 
adoptadas medidas conducentes á salvação da lavoura ! 

Talvez que o proce~so inàicaqo seja mesmo mais proveitoso do que 
uma lei de legitimidade duvidosa. Pelo menos é mais sympathico. 

Sr. Presidente, 'vou terminar. Ha quasi duas horas que estou na tri-
buna. Bem que as opiniões que aqui emitto não' sã,o feitas para que me 
favoreçam as sympathias da opinião geral que não vão em amparo dos 
sustentadores de impostos. 

Resta-me a consciencia do dever cumprido nesta lucta que será 
inutil. Mas, como diz o poeta : não combatemos sempre com a. esperança 
da victoria; cc c'est bien plus beau lorsque c'est inutile ! » (Muito bem; 
muito bem. O orador é felicitado pelos Deputados presentes .) 

Ninguem mais p-edindo a palayra, é encerrada a discussão e adiada 
a votação. 

\, 
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SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO 

O Sr. Presidente r - Vae-se votar o pl'.ojecto, salvo ~s emendas. 

Votação 
do projecto. 

O Sr. Galeão Carvalhal (pela ordem) requer 
e obtem votação nominal para o art. 1.0 do pro-
jecto n. 139, de 1906. 

O Sr. Presidente. - Vae-se votar o art. 1.0 , salva as emendas, 
o qual é o seguinte (lê) : 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem). - A votação do art. 1.0 , me 
parece, pela estructuq1 intelligente do projecto, que deveria ser feita 
deste artigo com todos os seus paragraphos. Não votamos sómente O' 
artigo e, posteriorxpente/ os diversos paragraphos. 

O SR. SERZEDELLo CoRRÊA. - Apoi~do. 
O SR. 'BARBOSA LIMA.!- Os parl:!graphos incorporam-se por tal ma-

neira para constituir com a primeira parte deste artigo tim todo tão 
harmonico que, me pareae, a votação se póde fazer, do artigo com 
todos os seus paragraphos ; , , · 

O SR. PRESIDENTE. -,- Votação do art. 1.0 cóm os seus paragraphos, 
salvo as emendas. ' 

O SR. BARBOSA LIMA, - Perfeitamente : salvo as eme~das . 

.O Sr. Presidente. -,- Vae-se votar o art. 1.0 

Os senhores que appnovarem, dirão - sim - e os que , regei tarem, 
pirão -;- não. . 

Vae-se proceder á ch~mada para a votação nominal. 
Procédendo-se á vota~(ãO nominal respondeip. sim, isto é, approvam 

o art. 1.0 e seus paragraphós : 
.º~ Srs. Antonio N:og,qeira, Jorge de M0ra~s, Deoclecfo de Campós, 

Justmiano Serpa, Antomo Bastos, Passos Miranda, Gunha Machado, 
José Eusebio, Christino ~mz, Arlindo Nogueira, Joaquim Pires, Joa-
quim Cruz, Waldemi:i:o Mqreira, S~rgio Saboya, João Lopes, João Cor-
deiro, Thomaz Accioly, Frederico Borges, Graccho Cardoso, Gonçalo 
Sauto, Alberto Maranhão, ~uvenal Lamartine, Simeão Leal, Castro Pinto, 
Vi:ginio Ma~ques.' Appoll1nario M~:~nhão'. Eu~ebio de Andra~e, ?li-
Veira Valladao, Miguel Galrpon, Leov1g1ldo Filgueiras, Pedrq Lago, Neiva, 
Prisco Paraizo, Bernardo ~ambeiro, Tosta, Bulcão Vianna, Rocha Leal, 
Pedreira Franco, Pinto Dantas, Augu~to de Freitas, José Ignacio, Oda!-
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~erto Pereira, Salvador ~ires, Elpídio Mesquita, Rodrigues Saldanha, 
Leão Velloso, Garcia Pires, José Monjardim, Bernardo Horta, Graciano 
Neves, Mello Mat~os, Figueiredo Rocha, Pedro de CarvaJno, Bulhões1 

Marcial, Sá Freire, Alcindo Guanabara, Balthazat Bernardino, Lobo 
Jurumenha, João Baptista, Elysio de Arauj~, Pereira Lima, Pereira Nunes, 
Rodi;igues Peixoto, Teixeira Bran.dão, H'en:rique Borges; Barros Franco 
Junior, Francisco Botelho, FranciscG Veiga, Carlos Peixoto Filho,, Bi-
beiro Junqueira, David Gampista, Antero Botelho; Camill.o Soares iFilho, 
Bernardes de Faria, Bueno de Paiva,' Adalberto Ferraz, Carneiro de, Re-
zende, Christiano Brazil, Vencesláo Braz, J•oão ·Quintino, .Metlo Franco, 
Rodolpho Paixão, Lindolpho Caetane, Epaminondas Otto1ü , Carlos Gár-
cia , Galeão Carvalhal. Gardoso de Ahneida, Al:var0 de Carv~lho, Pau-

. lino Carlos, Alberto Sarmento, Cincinato .Braga, :foa t1uim Augusto,· 
Alt ino Arantes, Adolpho Gordo, José Lobo, Rodolp,ho Mirand~., Pal-
meira Ripper, Francisc'o Romeiro, Valois de Castro, Arnolpho Azevedo, 
Eduardo Socrates, Xavier de Almeida., Benedicto de' Souza, Alencar Gui-
marães, Victor d<!> Amaral, Qarval'ho Chaves, Menezes· !Doria, Luiz Gual-
berto, Eliseu .Guilherme, José Carlos, C:ampos Cartief, James ·!Jarcy, 
Homero Baptista, R,ivadavia Corrêa, Victor;ino Monteiro, Simões 'Lopes,, 
João Abott e Domingos Mascarenhas (118). · 

Respondem não os Srs. Teixeira de S·á, João Vieira, .Per~ira Lyra , 
José Marcellino, Ma.laquias G(iH'lç'alves, Julio de MeUd, Pedro Permnn-
buco, P omingos Gonçalves, Arthur Orlando, Ba,rbosa 1I:lima, FraneiscG 
Bernardino, Lamounier Godofredo, Ferreira Braga, Fl04rigues ·, A1ye~ '' ' 
Filho, Marcello fülva , Serzedello Corrêa e ' A,ntunes Maci,~l (17~. , 

O Sr. Presidente. 
tados ; contra, 17. 

- Votaram a favor do art; 1.0 , 118 Srs. : I/.epl)~ . 
1' 

Foram approyados o a,rt. 1.? e seus paragraphos . . 
l ,,, 

1 

O Sr. 1.0 Secretario procede á leitura dos nomes do:'l Srs. Deputados 
que votaram ,eontr,a e a 'favor do art. 1. o , , ' 
, . Em seguida são successívamente' postos a votos e apprg va:dos em 

2.• discussão os seguintes artigos 29 sobre as en:iendas. '' r 

Art. 2.0 - · Os pargamentos decr.etados, contractad9s ou que f! Or 
qualquer comprem'.isso ·hajam d.e . ser ,efiecfüado(S ,em ou'ro, serãa fe,lt~s, 
como 'actualmente, de conformidade com o paclrão. legal de vinte e 'sete 
dinheiros este:dinos por mil réis, podendo ser reali :z;ados em' .bilhet e,S da 
Caixa de Conversão pelo valor em ouro que repres.en:tam na fórma desta 
lei. · i ' 

Art . 3.o - Ce~sar.ão as emissõ,es dai Caixa de G~mversã0 quando 
os bilhetes emittidos á taxa fixada nesta Iei a.ttingirem · ao valor de 
320.000:000$, correspondente ao çleposito maximo de vinte m ühões 
esterlinos, podendo então, per· lei especial, ser1 elevadq a •taxa de que 
trata o art. 1.0 
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Art. 4.º - Attingindo o limite estabelecido no artigo antecedente e 
alterada a taxa na · forma desta foi ; serão chamados a troco, em prazo 
nunca menor de seis mezes, os bilhetes emittidos. Exgottado esse prazo, 
continuará o troco com o desconto [até vinte por cento do valor dos 
bilhetes, durante cinco annos, contados da data inicial do troco. Depois 
dos cinco annos, dar-se-ha a prescripção, revertendo o fundo prescripto 

· em favor do fundo de garantia instituído pela lei n. 581, de 20 de junho 
de 1899. · · -

AFt. '5,0 - Os marcos, francos, liras, dollars, além da libra est erlina, 
servirão para constituição do deposito de que trata o art. 1.0 , guardada, 
para os efieitos da emissão e conversão, a taxa estabelecida no mesmo 
.artigó para as libras esterlinas e as taxas a ella correspondentes para as 
moedas a que se refere este artigo. · 

Art. 6.0 - A caixa de Conversão manterá uma conta especial ·para 
·OS bilhetes que einittir e. ouro que receber, publicando mensalmente o 
.estado dos depositos e das emissões. · 

. Art~ 7'.o - O Poder Executivo exp~dirá regulamento para a organi-
zação administrativa da Caixa de Conversão, que ficará sob a imme-
diata superintendencia do Ministro da Fazenda e será modelada, no que 
for ap'plicavel, pela actual Caixa de Amortização. 

O numero, classe,1 attribuições e vencimentos dós funccionarios da 
Caixa de Conversão ~erão estabelecidos no mesmo regulamento, que 
nesta parte vigorará provisoriamente até · definitiva approvação do Con-
gresso Nacional. 

Art. 8 .. º - Pelo d \:!svio de deposito a que se refere o § 2. 0 do art. l.º 
incorrem os membros (ia Caixa de Conversão nas penalidades do art . 221 
<lo Codigo Penal, além da responsabilidade pessoal de .que trata o referido 
~rtigo . 

) 

Art. 9.o - Revogam-se as disposições· em contrario. 
E' annunciada a votação das emendas. 
E' encerrada a votação da seguinte emenda do Sr. Barbosa Lima. 
Ao art . 1.0 , §, 1.1>: - Supprimam-se as palavras : - terão curso 

legal e . . . 

O Sr. Barbosa Lima. - Este1 emenda está prejudicada com a 
.approvação expres~a que a Càmara acaba de dar ao § 2.0 do art. 11

•
0 

O Sr. Presidentif'. - Outra emenda do Sr. Barbosa Lima : '' Sup-
prima-se o § 4. o )) , 

O Sr. Barbosa I,.ima. - Tambem está prejudicada . 

O Sr. Presiden~e. - Vou pôr a votos a emenda do Sr. Barros 
Franco Junior. 
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O Sr. Barros Franco Junior. -A rp.inha emenda é apenas expli-
·cativa. · 

O Sr. David Campista (ao Sr. Presidente). - Si a emenda vae ser 
votada, peço a palavra. 

O Sr. Presidente. - Declarei mais de urna vez que iam ser votados 
os artigos do projecto, salvo as ernend1:1s. 

O Sr. David Campista. - Corno V. Ex. declarou prejudicadas 
as emendas anteriores... ( 

O Sr. Presidente. - Não podia, pois, deixar ·d·e subrnetter a votos 
as emendas do Sr. Barbosa Lima. Acceitei a reclamação de S. Ex. corno 
um pedido de retirada de suas emendas . S. Ex. concordou. 

O Sr. Deputado Barros Franco Junior não fez reclamação alguma. 
Vou pôr a votos a emenda de S. Ex. (Pausa.) 

Tem a palavra o Sr. David Campista. 

O Sr. :pavid Campist~ (pela ordem). - Sr. Presidente, a emenda 
do Sr. Barros Franco apenas accrescenta o seguinte : « possuindo assim 
-0 effeito liberatorio para todos os contractos e pagamentos em geral, etc. ». 
E' emenda explicativa do que seja curso legal. Disse que era ,redundancia; 
mas, havendo duvida a esse respeito não vejo inconveniente em accei-
tar-se a emenda e por ella voto. · 

E' approvada a referida emenda do Sr. Barros Franco Junior. 
E' annunciada a votaÇão da emenda : « Ao art. 3. 0 , in-'{ine. Em 

vez de, por lei esP,ecial --: diga-se por decreto do Poder Executivo . 

O Sr . . David Campista (pela ordem). - Sr. Presidente, a emenda 
<lo Sr. Barbosa Lima manda que, em vez de ser marcada a fixaç'ão da 
nova taxa por lei do Congresso, o •seja por decreto do Poder Executivo. 
Acho que a solução indicada por S. Ex. é a melhor, razão pela qual acceito 
a emenda. 

E' approvada a referida emenda do Sr. Barbosa Lima. 
São successivamente postas a votos e regeitadas as duas emendas 

<lo 'Sr Barbosa Lima : « Ao art. 7.0 , 2.ª parte - cc accrescente-se ao 
art. 1.0 , etc. ». ' 

E' approvado o projecto assim emendado para poder passará 3.' dis-
·cussão, indo antes á respectiva Comrnissão para redigil-o, de accôrdo 
com a emenda. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem). ·- Sr. Presidente, confesso que 
me escapou o annuncio que V. Ex. 'naturalmente fez na devida occasião, 
<le que se ia votar a minha emenda que creava um quadro de fi,mccio-
narios para a Caixa de Conversão. · 
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Regeitada a emenda, como naturàlmente , foi, fica daqui feito . meu 
appello á Commissão para que, salve este ponto do texto constitucional, 
de que ao Congresso Nacional incumbe privati".'arnente crear empregos, 
marcar-lhes as attribuições, fixar-lhes vencimentos. 

o ' Sr. Presidente. - A emenda foi votada e r~geitada. 
O projecto é adoptado para passar á 3.ª discussão corno foi votado 

e emendado. 

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO 

Redacção para 3.ª discussão do projeelo n. 139, deste anno, que cria uma 
Çaixa de Conversão especialmente destinada a receber moedas de ouro 
e as que constam do art. 5.o, entregando em lroca bilhetes ao portador, 
represenlaliVos de valor igual ao das moedas de ouro recebidas, e fixado 
este valor em 15 dinheiros esterlinos por mil réis; e dá outras pro-
videncias. 1 ' 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 - E' instjtuida uma Caixa de Conversão especialmente 

destinada a receber rnoe\fas de ouro de curso legal e as que constam i:lo 

~edação 

para 3.ª discussão. 
1 

art. 5.0 desta lei, entregando em troca bilhetes ao 
portp,dor, representativos de valor igual ao das 
moe~as de ouro recebidas, e fixado este valor em 
15 4inheiros esterlinos por ~il réis. 

§ 1.0 Os bilhetes ernittidos pela Caixa de Conversão terão o curso 
, legal, possuindo assim q effeito liberatorio para todos os contractos e 

pagamentos em geral, e1,rneptuadds os referidos no art. 2.0 desta lei, e 
serão resgatados e pagm1 a quem <;>s entregar para serem trocados por ' 
moeda de ouro na mesma caixa. 

§ 2.0 O ouro que a Caixa de Conversão receber em troca dos bilhet es 
que emittir será conserví3-do em clep0sito e não poderá ser destinado, em 
caso algum, nem 'por orqem alguma, a outro fim que não seja o de con-
verter, ao typo de cambjo fixado, os bilhetes emittidos, sob a responsa-
bilidade pessoal dos rnerpbros da Caixa de Conversão e com a garant ia 
do Thesouro Nacional. 

§ 3.o Os bilhetes qtfe forem apresentados a, troco e resgatados nã'o 
voltarão á circulação e serão incinerados ou, por outra fórma, inutili· 
zados. • , 

§ 4.o Emquanto nãq forem i~pressos bilhetes especiaes pará serem , 
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.'emittidos pela Caixa de Conversão, p0derão ser ·utilizadas, para este fimi 
notas do Thesouro não usadas, que serãci devidamente assignadas e con-
terão as necessarias de€larn'.ções. 

( 

Art. 2.º - Os pagamentos decretados, contractados ou que por 
qualquer compromisso hajam de ser effectuados em ouro, serão feitos, 
como actualmente, de conformidade com o padrão legal de vinte e sete 
dinheiros esterlinos por mil réis, p0dendo ser realizados em 'bilhete.s da 
Caixa de Conversão pelo valor em ouro que representam, na fórma desta 

! 1 ~ ·,I 

lei. · , . 
Art. 3.0 - Cessarão as emis~ões da Caixa de Conversão quando os 

bilhetes emittidos á taxa fixada nesta le; attingirem ao valor de 
320.000:000$, corrrespondente ao deposito maximo de vinte milhões, ester-
linos, podendo então, por lei dÓ Congresso Nacional, ser elev:ada a taxa 
de que trata o art. 1.0 , · 

Art. 4.º - Attingido o limite estabelecido n<;> artigo antécedente .e1 ' 1 

alterada a taxa na fórma desta lei,' serão chamados a troco, em prazó 
nunca menor de doze mezes, .ós bilhetes emittidos '. Exgo'ttado esse prazo, 
continuará o troco com o desconto atié vinte por cento do valor dQs 
bilhetes, durante cinco annos, contados dá 'data: inicial do troc0. b~pois 
dos cinco annos, dar-se-ha a prescri'pçã:o, revertendo o fundó p11escripto em 1 

favor do fundo de garantia instituído pela lei n. 581, de ·20 de junho 
de 1899. 

Art. 5.!> - Os marcos, francos, liras, dolÍars, 'além da libra es~er
lina, servirão para constituição ,do deposito de que trata o art 1.0 , guar-
dada, para os effeitos da emissão e con'Versão, Jª taxa estapelecid.a no 
mesmo artigo para as libras esterlinas e 1as taxas a ella correspondentes 
para as moedas a que se refere este artigo. 

Art·. 6.0 - A Caixa de Con~ersão 'manterá urna conta especial para 
·os bilhetes que emittir e our9 que ~eceber, publicando mensalmente o 
estado dos depositos e das emissões. 

1 ' 

Art. 7.0 - O Presidente da Republic~ expedirá regu:lafnento parà: 
a organização administrativa da , Caixa de Conversão que .ficara sob a 
immecliata superintenden,cia do Ministro da Fazenda e será modelada, .no 
que for applicavel, pela actual C~i:ia de Amortização. , ' · , 

O numero, classe, attribuições e vencimentos dos funccionarios da 
Caixa de Conversão serão estabelecidos no mesmo regulamento, ·que 
nesta parte vigorará1 provisoriamente até definitiva approvação do Con-

g11esso Nacional. 
Art. 8.0 _.:.._ P~lo desvio de deposito a que se refeve o § 2. 0 do ~rt. l .0 

incorrem os membros c!a Caixa de Convérsão nas penalidades do art. 221 
do Codigo Penal, além da responsabilidade pessoal de que trata o rel:e-· 
rido artigo. · 

Art. 9.º - Revogam'-se · a~ disposições em contrario. 

' I 

,1 
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Sala das Commissões, 15 de setembro de 1906. - Francisco Veiga , 
presidente. -David Campista; relator. - José Eusebio. - Ignacio Tosla ; 
- Homero Baptista. - Alberto Maranhão. - Galeão Carvalhal. 

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO 

O Sr. Rodolpho Pai~ão. -Sr. -Presidente, si não fôra a necessidade 
que tenho de justificar o voto por mim dado a favor do projecto ora em 

3. discussão do 
projecto. ·' 

3.• discussão, e, ainda mais, o dever imperioso de 
defender as emendas que ao mesmo projecto vou 
apresentar, não viria ' á tribuna; visto considerar 
esgotado o assumpto pelos eminentes oradores que 

me precederam, cujos bellos e. brilhantes discursos orientaram a Camara, 
elevando sobremodo o debate acerca de mat"eria tão difilcil, quanto melin- ' 
drosa e importante no momento actual. 

Senhores, ha muito que acompanho, com. o maximo interesse e pre-
cisa attenção, o que se t yn1 dito e escripto a respeito da vida economico-
financeira do nosso vast o paiz; hei mesmo, quer da tribuna, quer da 
imprensa, manifestado qpiniões que precisam ser confirmadas quando 
abordo o magno probletna que o projecto em debate procura resolver 
do melhor modo possive\. Cumpro,_ agora, .o dever de declarar á Gamara · 
que continuo a pensar 1)omo antes, que não discrepei e nem discrepo 
em uma só linha quanto á doutrina que hei sustentado em relação á ma-
teria que nos está preocqupando, a todos aquelles que anhelani pela feli -
cidade e grandeza deste abençoado torrão da America do Sul. 

Sustentei sempre, e pontinuo a sustentar, a opinião de que o Estado 
não deve ser um autom31to, um indifferente deante das classes vivas da 
Nação, que lhe fornecerrf a elle, Estado, os meios indispensaveis á sua 
existencia. Entendi e entendo que a sua missão é mais nobre, util e ele-
vada; mórmente em se tratando de um paiz novo e vastíssimo, onde 
tudo está por fazer. 

Si assim é, concreti(lando o Convenio de Taubaté estes princípios 
pela acção be:aefiea de t,res grandes Estados -da União, que não fora m 
e nem podiam ser, sob p~na do proprio sacrificio, surdos aos incessantes 
damores da grande lavoura de café, fonte principal das suas rendas e 
das rendas de todo o paiz, não fui e nem sou passível de censura pelo 
peccado de incoherencia, prestando ao alludido Convenio o meu fraco, 
porém sincero apoio,. Em 1893, ao discutir o Orçamento da Receita para 
o exercício de 1894 dizia eu : 

Clamam os fanatiza~los pelo empirismo da queima do papel-moeda 
convencional, que, boa º11 má, é, a nossa moeda quasí exclusiva, contra 
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a especulação desenfre:irla dos bolsistas, causa unica, segundo elles, da 
baixa ~ oscillações da taxa cambial. Citam, em prova de smis allegações, 
o facto econom1co observado da coexistencia de taxas cambiaes de 9, 
10, 12, pence, etc ., por 1 $, e uma exportação cujo valor é duplo, ou quasi 
duplo, do valor da importação. 

Senhores, não conheço melhor argumento contra a doutrina finan-
ceira do eminentíssimo Sr. ex-Ministro da Fazenda que esta queixa dos 
seus discípulos, inimigos confessos do papel-moeda, a respeito da depre-
ciação deste em face de uma exportação dupla da importaÇão. Apro-
fundemos o assumpto, que é sobremodo interessante, discutindo, ainda 
uma ,vez, a formula da taxa cambial ap.resentada pelo illustre Dr. Mur-
tinho, e que tanta celeuma levantou dentro e fóra das duas casas do 
Parlamento Brazileiro. 

Essa formula é r,epresentada pela seguinte igualdade : 

Taxa amb.i l = Valor ouro da exportação X 27 e 
C a Papel em circulação 

cujo segundo termo é uma fracção. A formula, como se vê, dá valores 
que podem variar do zero ao infinito; porém, os. não dá negativos, os 
quaes indicariam que o portador, por exemplo, de uma cedula de 1$ era 
devedor de um certo numero de pence a qualquer individuo que a qui-
zesse carregar no bolso. Si a taxa fosse igu~l a - l, - 2, - 10, etc., 
o frete a pagar em ouro, a quem se incumbisse de transportar essa çarga 
tão suja, importaria em 1, 2 ,- 10 dinheiros, etc. Ora, si o valor ouro da 
exportação augmentara após o Funding, si foram incinerados, no pe-
ríodo de 1 de setembro de 1898 a 31 de maio de 1903, 113.018.649$500 de 
papel-moeda inconvertível, ou cerca de 15 % do que se achava em cir-
culação, 'qual o motivo por que esse accrescimo dd numerador e decres-
cimo do denominador da fracção representativa da 'lei verificadora da 
taxa cambial não influíram, proporcional e directamente, no valor da 
mesma taxa? Como se explica, particularizando o phenomeno, o facto 
de não ter variado, sensivelmente o -yalor esterlino durante o período 
de 1901 a 19'03, quando a di:ílerença para menos de papel-moeda foi de 
18.508:057$500, como o. pondera, em exclamação amarga, o illustre 
relator, á pagina 14 do parecer em debate? ! 

Essa exclamação, q~e estilla pungente ironia, foi uma scentelha de 
luz que penetrou as informes e negras cinzas desse infortunado papel, 
o qual, como o hollandez, pag~ o mal qu.e não fez! O illustre relator 
com a franqueza e causticidade de expressão que o caracterizar,n, d·evéras, 
·derramou agua fria na fervura da incinero-mania de alguns de nossos 
financistas. (Riso.) 

O phenomeno, senhores, é perfeitamente explicavel, de accôrdo 
com a sã doutrina da Balança In'lernacional, que é cousa di:versa da 
imprestavel e absoluta theoria da « Balança do Commercio . » 
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'' Os resultados fornecidos por aquella nos darão o motivo desse quasi 

estacionamento da taxa cambial na .casa de 12 pence por mil réis, apczar 
do valor ouro da exportação haver augmentado e diminuído a quanti-
dade de papel-moeda em ci,rculação; vejamos. (Lê.) · 

Sustentava eu, portanto, nessa época, Sr. Presidente, que não era a 
incineração do papel-moeda de curso forçado o fa.ctor precípuo da melhora 
do cambio, sim o balanço internacional de debitos e creditos, que nos 
estava se~do mais favoravel. Assim pensando, como ainda pens,o, aconse-
lhava os poderes publicos a que procurassem desenvolver a nossa pro-
ducção exportavel e a de consumo interno, porque nellas eu via a salvação 
das nossas finanças, o progresso e bem estar do povo brazileiro, cujos 
destinos no planeta eram nobres e alevantados. Prégava a intervenção 
do Estado, como ainda a prégo, porque, no sabio conceito de Cavagnari : 
cc Fra lo sialo-gendarme degli economisti, che non dovrebbe provi!dere ed 
airo fuor che a la tutela della giuslizia all'inierno ad alla difesa all'esierno, 
e lo sialo-providenza dei socialisti, che dovrebbe sosiiiuirse inleramenle 
all'opera dei privati, il parlilo piu razionevole é quello di allenersi alla via 
de! mezzo, ritenendo che lo slalo, senza exerciiare un'ingerenz-a eccessiva, 
puo e deve favorire direlfomenle il miglioramenlo economico, fi.sico ed inlel-
leciuale del popolo. » · 

Senhores, ,deve continuar esse quietismo musulmano dos governos 
diante da situação tri~tissima dos lavradores do café, em luta constante 
e tremenda contra a ~;arencia de capital· e o preço vil do seu producto, 
factos estes que os tc1rnam présas de especuladores gananciosos e sem 
consciencia, os quaes lhes bebem o suor e o sangue generoso em troca do 
dinheiro que lhes emprestam para o custeio de suas fazendas, a juros 
judaicamente onzénavios? ! Deve, porventura, continuar essq queima 
improficua de papel-ID/oeda, de meio circulante es.trictamente necessario 
á vida economica da Nação?! 

' ' 
O SR. BARBOSA L;cMA. - Dá um aparte. 
O SR. RonoLPHo PAIXÃO. -A quota, per capita, do nosso meio circu-

lante é muito inferior a de paizes onde as transacções se realizam com ' 
diminuto ou quasi nenhum dispendio de numerario : a Inglaterra, por 
exemplo. Não temos estradas que facilitem o transporte de merca-
dorias; as nossas ferro,·vias, cobrando fretes exageradíssimos, são verda-
deiros obstaculos oppostos ao desenvolvimento da producção nas zonas 
menos proximas ao littoral. Algumas, como a « Oeste de Minas .», são 
consideradas corno presentes · de grego pelas populações que ellas muito 
mal estão servindo. Na Argentina, como se vê á pag. 126 do interessante 

-livro do Sr. Mario Cataruzza, cc Buenos Aires ,,, o papel em circulação, 
attingiu, a 9 de maio do corrente anno, á elevada cifra de 535. 810 . 704 
'pesos, ou per capita, para uma população de cinco milhões de habitantes, 
149$6f3, ao cambio ac;tual. No Brazil circulam agora 668. 248:295·$5p0, 

-0u sejam para cada um dos seus 20 milhões de habitantes 33$412; menos, 
portanto, 116$201. Mt~smo que sejam emittidos os 320. 000:000$ pela 
•, ' 
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Caixa de Conversã@, o que é bastante problematico, a quota, per capita, 
ent e nós não e:x;cederá de 49$412. , 

O SR. BARB<llsA LIMA.:.._ A Inglaterra tem mais do que nós? 
b SR. RoooLPHO PAIXÃO. _:_ Tem; no meu citado discurso sobre ó • 

Orçamento da Receita para 1904 disse : · ,1 

« Eis o quadro exhibido pelo emi:nente profé~sor Dr. Vieira Sp,uto, 
á pag. 38 do folheto em que estuda, dom muito criteri0 e profundeza, a 
situação eéonomica do B'razil : , · ' · 

«França 214 .fr., por habitante (170$044), ao cambio de 
12 pence. 

Inglaterra 104 fr., por. habitante (82$638), ao cambio de 
12 pence. . · 

Holla:nda 101 fr., por habi~ante (80$254,3), ao , cambio 
de 12 pence. 

Belgica 101 fr., por habitante (80$254,3), qO cambio 
de 12 pence. , ' 1 

Allemanha , 67 fi., por ' habi,tante (53$238),' ao cambio 
de 12 pence. >> • 

Observa S. E'x., á, mesma pagina: 
e< Os numer:0s que o ovador acaba de apfesentar sãb ,ext1;a-

hidos dos trabalhos de Soetebeer, que é reputad,o a maiqr auto.: 
ridade n:a organizaçã2 de estatis,ticas concernentes a 111etaes 
preciosos, moedq, baitcos, , etc , Esses B4meros referem-se uníca• 
mente a especies met.a'1licas e sabe-se que na" Europa, oml,e 
funccioaam os banc0s de· emissão, os estabelecimentos de, cre-
dito dotados d~ tal faculdade emittem, em geral, n,a 1 base de ' 
um de reserva' metallica para tres de moeda papel, o que import:~ , 1 
dizer que a proporção de numera-rio é aintla maior de qiue a 
indicada. '' ' ' , 

Senhores, a verdade nua e crua é que nossa vida economica:tem sido 
alimentada por' . esse malsiBado papel incon'vertivel, :ao qµal devemos· o 1 

' 

. nosso lento prQgresso e por... ' 
O SR. BARBOSA LIMA. - Por, causa delle ,ou apezar delle. 

l ' 1 

O SR.. RoooLPHO PAIXÃO. - ... mercê delle temos vivido bem ou 
mal, desde 1821. V. Ex. sabe, .Perfeitamente, que apezar cl~ çleprecíado 
por vezes, nunca o papel-moeda de curso forçaqo attjngju em nossa Patria 
o desvalor dos assignados, quando o loui•s ,d'or de 24 libras era comprado 
por 7 .200, de valor nominal; do florim, na Austria, quando o agio do e>uro 
subira a . 1.100 º / 0 ; do peso, quandp na Argentina, em 1880, 100 pias-
tras-ouro se trocavam contra 3.055 de papel! 

O SR. BARBOSA LIMA. - Não e,stivemos muito, longe. 
O SR . . RoooLPHO· PAIXÃO. - Senhores, a fortuna pul!ilica e a parti-

cular no Brazil, como na Argentina,. tem .por base a sua industria agrícola 
CAIXA DE CONVERSÃO. - vot. ' r. 23 

' / 



e •esta, -c·om0 n ·pondera acer.ta>damen-te Ja:cques Lyon, á pag. 824 ·da 
moderna collectanea, - Questions M:anétaires Contemporaines .. ~ orga-
nizada sob a direação de eminentes professores da F.a01!llda.de .cle Direito 
da Universidade de Pariz, .é muito precaria. 

· Diz elle : 
cc Mais .il convient d'observer que les produits agr,icoles constituent 

de beaucoup l'élément le plus important ·des exportati0ns' argen.tines et 
brésiliennes; le solde créditeur que ces deux états possêdént de ce chef sur 
l'étranger est donc à la merci, ou d'une mauvaise récolte, ou d'une maladie 
.du ·b.étail contre la(!'1Jllelle tG>us 1es Etats rimporteurs ·édictera ient aussitôt, 
et le faít s'est fréquemment présenté, des mesures prohiibitives ., n 

E ·ct>nclue, 1d<e]íl'O'ÍS de apresentar um qmadr0 da exp0•rtação argentina 
em 1902 e 1903: 

{( Au Brésí·l, la sitlrntion est à :peu pr-es la même, .av•ec üette aggravation 
qu'un seul produit agricole, a savoir le café, représend;e 'à lui seul , parfois, 
pfo.s de la moitié de '1'exportation totale du pays; c'est a.ínsi' qu'en 1903 
l'exportation totale du Brésíl s'élévant à 870.823 ·confos, celle du café 
atteigf1ait 509.~'9$ contos. >> 

Ainda o anno passado, conforme se verifica no in11.1por!tante trabalho 
da Estatística C:ommercial referente a esse período, o valor em ouro da 
exportação de mercadorias lé assim representado : 

Borracha ·de "tnantçoba, mangabeira e 
s"eringa ........... . ............ . 

·Café .......•... . ........ .. ....... . . 
29 artigos diversos ................. . 

1'28 .14:0:1"18$ 
190. 404:57'1>$ 
'78. 186:37'6$ 

S@M'MA .. .. ... ... ... • . .. • • • • • • • • 396. 931:130$-

...!P0rcenfagetn db v-aile>r' relativo ao ca.fé •e á bO'trat'ha s·o'bre ~ do total 
ràa rexpcnitação :de "ffiercado11ias ·em l9ô5, 80,292 % ! '! 

Conseguintemente, o nosso regímen tributario é 13e'ssimo; pois nelle 
íJjFed-ominam de modo ' 'pel'~g0M !e>S 1d~reitbs alfa.ndegarros. Exa>mi'Ilando a 
lJr~pÓsta d0 1Gb-V:erno ']'.Hit:a, '© 0tçà:mefito 1<fa RM'ei!t;a •Geral •e Especial 
referente ao exercicio financeiro de 1907, colhi os 'da'd·ei:s •segaintes, que 
assás me eID.1tnisteceram .: 

· Hieceita1geral,10:nro .......... . . ... . 
iEs-l!>'eoi:a'l, 10ur0 ...... .. ,. •.... ..... .... 

.6\0M:MA ........... ., .... .. .... . 

'69 .. 575':28'ff$889 
·13 ~ 921 ;@~6$000 

' 83 .4'.96;280$889 

-t>u sej~lílil. 1'1.0 .. 3l99;974$, pap·el, ao cambio d·e I61p·ence .por tnriLl'éis. 
Receita Geral., papeL....... . . . . . . '226 .37~:00D$b00 
Espeóa.11, :pi::tpel . . . . . . .. . .. ... . .. • . . . . ·~o. 8'1'8.000:$000 

SoMMA.. • • • •. • • • • • • • • • • • • -247. l.97:000.$DOQ 
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l©<ta•I,:papel. .. . . . . .. . . . ... . ... . . . . ... 388 .096:9,74$000 
Jjm,po;810s ,,a1@.uaneir.os : ' 

iEJm <©uro. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . · 8é),: 350;000$00.0 
· EmSpapel.:..... .. .............. ·112.rn0·:0.0©.$000 

"'Pôtal, papel, 'ªº cambio de '16 ·pence pen· 
'mil réis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'íM7 . 69©:62B'$0QO 

Porcenfagern ·da -rerida ·aduaneira ·sobre o total da ~ Heaeita· p'roposla 
para o exercició de 'l907. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 63;82%. 

Estes algarismos iallam ao espirito com a evidenúa ·esmagádorà e 
fria dos ensinamentos algebricos ! Olhemos para ·esses ·q.uadrus sombri0s 
e não nos deten'hamos .'no caminho a. seguir, que tilles e o nosso patriotismo 
nos impõem; salvemos a nossa ·Jav.oura e as nossas industrias do abysrrró 
em gue .se e~tão subvertendo, afim .de consofidarmos as ''finanças d·o paiz, 
evitando a bancarrota qlle nos ha d.e fatalment.e tragar, ·si ·á crise eéono• 
mica ~gudissima que nos assoberba não applicarmos remedias ·prompto.s 
e efficazes : por .isso votei pe'las medidas aconselhadas ' IYo Convenro de 
Taubaté e pelas concretizadas no projecto relativo a Caixa 'de Conversão, 
que ora discuto, despretenciosamente, mas convencido de que elie .. produ-
zirá fecundos r:esultados, desde gue, c0nvenientemente ·em.endad<;>. possa 

·prevenir a baixa acceler'âda ªº carrlbio, a qual não nie ·parece evi'tavel 
pela a,pplicação do 'fundo de resgate, como o acons.e'l'ha o' honrado refator. 

'Sr. Presidente, em '1'899, .sabe-o V. 'Ex., ·eram creados dous fundos 
especiaes ,para a valoriz~ção âo pa,pel-moêda ·circulante :' ó 'fundo d.e-resgate 
e o de _garantia. ~pük>gi:st;:i dD segund.o, jamais morri · de amores ,pelo 
primeiro _; chegando mesmo a . pr.opor a sua ' extincção em -projecto que 
apresen'tára á · Camara em '- 1'~04 e _que il'ão meréceu · favoravel parecer 
da 'Gommissão de ·Orçamento, .sendo relator o meu ·i'llustratl'o cóllega e 
exellente arriigo 'Sr.' David Gam,pista. . , 

A meu ver, o fundo de resgate ha sido cuntrap'Foâucente, a;ggravando 
os males inherentes ao p.a,pel ,de curso for,çado,, que é, infelizmente, ·a 
Ilôssa moeda, O"instrumento único.tle todas as nossas transacções ín'termrs. 
Em 19.0~, ao discutir a reorganização d'o 'Banco 'da 'Republica, 'fiz ácerca 
da mil.teria de ·que se trata ·as seguintes con'siaeraÇõ.es : 

« Senhores, . adopt;:indo a doutr.ina de que a 'baixa 'do camHio .n 'ão é 
produzida sómente por um factor es'tando neste par.ficular 'de accôrdo 
cüm ó illustre representante de 'Minas.; convenCido de que varias "são as 
causas ,que podem determinar a haixa ou aTta do cambio, entre as q.uaes a 
ba:Janga -internacional .de sáldos e debitos, eu me cdl1oco, debaixo deste 
ponto de vista, em posi<;,ão di'ametralmente o_pposta áquella em que se 
collo.cou o 'illustre representante de ·s. Paulo. 

'Pois, de um. pai,z que 'faz depasito de ó11ro no estra~gefro, :.paiz _ gu~ 
augmenta o seu encaixe meta'llico, encaixe ahás Clesfalcado .P~l'O mil'hão 
fornecido ao .Banco da 'Rf!pub1ica... · 

'.0 ISw. i3->m:F.cltl 1Fl-1·i.:H0" - , Neste . J!>Orulm; a;poi1aifo. 
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O SR. RonoLPHO PAIXÃO - ' ... , de um paiz que póde armazenar 
certa sornma de ouro, que deve augmentar, annualmrnte, até attingir a 
cifra necessaría á passagem para o regimen do papel conversivel, para 
o regímen metallico ou do bilhete de banco pagavel á vista e ao portador ; 
de um paiz que consegue esse resultado póde-se dizer que não augmentou 
o seu credito? Si o credito determina a alta do cambio, si o credito facili ta 
as operações, si abre a porta a emprestimos que podem serapplicadosproduc-
tivamente, tem razão o illustre Deputado em dizer que o fundo de garan-
tia não concorre para a elevação da taxa cambial? ! Certamente que não . 

Mas, pergunto eu : será esse o factor mais importante, será aquelle 
que descerra a porta larga para o regimen metallico, ou do papel-moeda 
conversível? Não. Eu considero como o mais importante .desses factores 
a balança internacional entre os debitos e os creditos do paiz. 

A doutrina que sustento e que nada tem que ver com a celebre balança 
,do commercio, a qual deve ser recolhida, como bem disse o nobre Deputado 
por, l\1inas (refere-se ao· Sr. David Campista), a qualquer museu archeo-
l_ogico, é, na minha opinião, uma doutrina que assenta sobre bases seguras 
e indestructiveis; o que se póde provar com argumentos solidos e con-
vincentes .. 

Um paiz que produz muito, que póde reduzir a ouro a sua producção, 
fazer face a t odos os seus compromissos no exterior, não só de importação, 
como tàmbem de remessas d~ capitaes - remessas que, como S: Ex. sabe, 
pois representa um Estado onde existe um grande numero de colonos, 
tomam diversas fórmas; Hm paiz que satisfaz os compromissos resultantes 

' da sua importação ~ remeSS?-S de capitaes para pagamentos dos juros da 
divida externa, um paiz qJ.ie, feitos todos esses pagamentos, recebe o 
saldo em especie, precisa propurar moeda-ouro, precisa comprar cambiaes, 
em excesso, e as remetter para o exterior? E desde que cessa a procura 
irnmoderada de cambiaes ou de moeda metallica, póde o cambio permanecer 
abaixo do par e chegar á taxa de 5 5 /8, como a tivemos em 1898? E ' 
possivel que, não havendo essa procura de ·cambiaes e de ouro, o cambio 
permaneça entre 5 5 /8 e 12 dinheiros, durante longo espaço de tempo , 
no correr do qual predominem taxas infimas? 

Creio que a resposta afll:rmativa a essas perguntas negaria a principal 
. lei da Economia Politica. 

Realmente, si não ha necessidade de remessas, si não ha necessidade 
de ~oeda metallica para ~atisfação de debitos, como é que o cambio 
permanece Il).uito abaixo dQ par ? ! 

Todas as transacções f13itas no paiz podem ser realizaclas por inter-
medio do papel-moeda inconvertivel, não havendo necessidade de outro 
instrumento para se ultimarem essas transacções; sendo assim, o cambio 

, só poderia oscillar suaveq1.ente, apresentando apenas uma curva de 
leve sinuosidade, cujos pontos de inflexão ora estivessem um pouco 
abaixo, ora um pouco acimj1 do eixo dos XX, curva esta que represent a, 
nos paizes de regimen metiJ,llico, variações determinadas pelo .maior ou 
menor debito de uma · praça para com a outra, pelo frete do dinheire; 

' . 
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emfim, por certas circumstanciks que os nobres Deputados conhecem, . 
melhor do que eu. 

Mas uma curva de taxas descontinuas, que dão verdadeiros saltos 
mortaes, que de 18 passam 'a 16 ou menos e. vice-versa, cuja depressão 
attinge até 6, 7 e mesmo 5 5 /8 pence por mil réis, comó tivemos occasião 
de observar em março de 1898, uma curva t,al '\ não se comprehende, 
quando não existe debito no exterior. 

Portanto, a condemnação da doutrina referente á balança interna-. 
dona! dos debitos e creditos é uma condemnação que se não lfasea em 
factos; mesm? theoricamente fallando, ios argumentos contuarios não 
pódem convencer um espírito que esteja acostumado, como está o do 
il!ustre Deputado por S. Paulo, a estud0s economicos. » (1) , 

Concluindo a argumentação contraria á queima de papel-mo'eda, 
sem que lhe fosse dado succedaneo, reclamei : ' 

<< Isto quer dizer, porventura, Sr. Presidente, que eu seja um apolo-, 
gista do papel-moeda, que eu queira que este paiz continue durante indefi-
nido tempo, durante secul0s até, sob o peso de enorme e irreductivel. 
massa de papel,de curso forçado? 1 • " 

Serei, acaso, um ápologista das emissões sem freio? Serei, porventu11a , ' 
um adversario da conversão ou da passagem de nosso regímen defeituoso 
para o regímen metallico' ou para o regímen do papel-moeda b;mcari'o, 
conversível á vista e ao portadorJ Não, não o sou! Ha um limite que não . 
pôde ser ultrapassado; não desejo, absolutam~nte, que ;;e emitta mais' 
papel: mas tambem nã0 julgo, demasiada a soinma do papel existente. 
Ao contrario, é insufficiente, e parece-me que os cento e ta:ç.tos mil contos 
que· foram queimados e ql!le pro~uziram as cinzas que estãq servindp para 
sepultar as nossas industrias e, sobretudo, a nossa lavou_ra, dev;iam estar 
fazendo parte d·a circulação ... · 

O SR. BARBOSA . LIMA. - Então deveríamos reemittir? , 
1 1 • 

" O SR. RonoLPHo PAIXÃO. - Não quero agora que se reemitta; mas 
condemno a incineração que se · fez . Teria sido muito melhor que se ' 
tomasse o 'alvitre, como fizera alfim o Sr. Murtinho, no ultimo anno do11 

seu Governo, récuando no caminho que ha;via seguido - que se tomase, 
o alvitre sabio e prudente da remessa dos saldos ,para Londres. 

Desde que se· não quizesse collocar esses saldos nds bancos estran-
geiros - alvitre que não devia ser acceit0, na minha opini~o _: teria sido, 
melhor que se reforçasse o fundo de garantia; mesmo porque, ainda 
sangrado como foi, representaria, em todo caso, no 'momento actual, 
uma somma respeitavel, que, dia a dia augmentando, facilitaria a pas:Sagem 
para o regímen metallico . » 1 

O fundo de garantia, uma das mais fecundas creações da nossa vid<J. 
financeira, e que devia ser intangível, de a·ccôrdo com o pensamento 
dos legisladores que a conceberam, cdllimando outro fim que não 'º de 

('!) Sr. Galeão Carvalhn.
1

1. 
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eHrpFestimos· •ao Efanco d·a Republica: em. épo.cas; de . crises. monetari:as-, 
como a de setembro de 1900, está•bastante desfalcado;: em'. virtuà:ei·de 
enfarega • de um mi'lhão · esterlin;0 aü cita-cliG> estalílelecimento clei·cretlilito e 
d'e"dous1 milhõ.es á .B01ivia,• por 'ÍOF()l:a <il.r©• t11atado: Gl:e Petrrop:olis. / 

E'sse fundo', como 0 de• resgate>, C@'m©· o dre amortiza§.ã@. dos. ·empres-
timos-. internos, que · aguçaw .o apetidle Gl:o Governo para. despezaiS' Rão 
previstas, devem ser incorporados á Caixa ele Conversão,.camo o propo.rrh_o 
rras:: emendas 'qu·e V01!1 ler á Gamara .. Ser.á um machinisrno · effrc.az para 
manter· a· estabilidad©• do; cambio .á tlaxa ©.e. 15 penc·e,. e.:vitaml.d© baiixas · 
continuas · e accelera•das ,- e um factor importa1Iillt.e:· da ]_ilassagem. parn .. o 
regímen m:etallico ou do.bilhete. conversi:vel em. o.m0, á vista, e ao· µortadon. 
O apparelho constante dt© pP0jecto póde obstar.• a alta1,. (!:Orn0 · o• demo:nsr: 
traram brifüan.temen.te o ·i•lll!l>stFe representante de S ... Paulo,. 5'm Adolpho 
Gordo, e o Sr. David Campista·; mas, a meu ver, n:ão ev•iritana a baixa, 
quand0 a-s •condições economicas do· paiz sw tornarem p·eí'ores-. Não a~credito 
mesmo que <'>· eom1F11reFÓ0 f.aça parede IJJaS'·SUla!S· Vend•as de C©:Utado,. como se 
afigu.ra· ao eminem.rlle· economista o S11: Dr:. Vieirn Souto.. O• biilhete c0nver-
sivel a taxá de 15 dinheiros, emittido pela ·Cai:x;a de· O.&n'\'1eDsã0, « lerá. 
o cl!l:rso l'e'gal ,. possu·indv ,r de conformi.dade com a emenda~· dre· Sr~ Barros 
Franca, effeit'o• lilJeralori:o para todos, os; contracfos. e pagamentos' em geralr, 

\ exeepi·ivad'os os-reperidos no atrl. 2. 0•da lei·, será resga;Jad'o e pa.go·a quem: o 
enFreg1!1.P •para ser· trocado ·por mo·eda de:oirn.D' na. mes.mC1J c.ai-xa ')). Servirá· elle 
pa:r:ai ' pagamento de• imp©sbqs federaes, estad•uaes . e. munici.paes· tendo\ 
por• c·onseguinte; lawga ci-r<mlação. Si o. corrnnerci•ante A o., não· accei-taT 
enF ilr0eo '<'fa sua• merca<loDia, q,ue o nã.@, a-eceite, p:orquanto exercerá liffi 
di!l'eifo !!J:•ure ni:aguern: hle• negará; mas os ·seus c.o.htegas B e C, não- lendo' 
pefü• ·mesma eart:üh•a . rotinéva, far-1he-hão concurrencia. terri:ve~:, abrindo 
sa suas gavetas á moeda-papel, representativa de .uma· c.erta quantidade 
de ouro em dep0sit01 na caixa : A, por fim, ceder.à, si não q,uiller perecer 
na.lutta. pel.a. vida. 

A .alta não será possivel. diante dos obices que lhe antepõe o 'apparelho 
em via de cr.eação; outro tanfo, ,porém, não ac0ntecerá quanto á baixa 
po.:rrq:µe. a incineração de cedulas, no valor de tres,. quatro ou cinco mil 
contos de réis,. será. impoten:(',e. para a conter em sua. marcha continua e 
ac.aeU.rada, corno acabo de dizer. 

Si a .taxa cambial descer., suppo.nhamos, a 14 pence, os tres mil contos 
de. r:enda .média anirnal. do fundo de r.esgate reduzidos a cinza, de accôrdo 
com. a doutrina, do. illustre relator, produzirão o accrescimo insignificante 
de. O, 4545 %, elevando a taxa cambial a 14,06363, desde que se acceite 
a formula do Sr. Joaquim Murtinho, estadista de· largo desc.or.tino. e 
fillmeza, de .. princíEi.Os,, ácencf). .. da relação da taxa c.ambia:l com o valor 
ouro. da exportação e a. qqan.tidade. de meio circulante existente em . 
dado momento. · 

O meio lembrado pelo honrado relator é, portanto, inefficaz, prec.i-
samos empregar outro que nps livre a todos I!.ÓS de uma baixa de cambio 
calamitosa, verdadeira desgraça para o paiz. 
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Ninguem. aq:vo.ga .mais , dQ· que eu,, ,com .o ealor. que .rn.e ,é, proprfo e a 
ma:xima. franqueza,_ os: : palpitantes. inter.es.ses , da: 1avourn nac~o.nali; 
entel):d.o-, .todavia, : que. não ·, de;ven,i,os-isacrificar em J;>enefi.cio deUa., t.ão 
só.mel'l!tei1 1as qutr;:i.s classes, da N3.!çã.o, qlle não .podem. elevar, o preço, do:s 
seus servi<);OS, so:fir,endo,, por í,sso,,, aS; .p,onsequencias atrnze;; . d.e u.ma taxa 
cam,bial.infiffta, quedv·óde attü1gir, cQmo já aconteceu entre. nós, á mis,e.i;-
rima casa de 5 5 /8 pence,,por mil réfa, 

Si , tal aconte.c,er, _,quad Deus1 aver:lat, pomo ·a União, os Estados;, 0s 
· municipios hão de satisfazer os seus compromissos em ouro, sobretudo 
estes. e aquelles, que não teem o recurso da cobrança em tal moeda de 
uma .cer:ta porcentagem sobre os tributos que impõem, dentro dos limites 
traçad'os pelos recursos dos respectivos habitantes? Estas mddestissimas 
consideraçõés merecem a attenção dos meus illustrados colleg,as, que devem 
encarar o problema do ponto de vista economico-financeiro e tambem 
d.o pol.iti0ID. 

Senhores, as minhas emendas não destróem, sacrilegamehte, as 
imagens representativas ' dos . fundos especiaes· a que me hei referido, 
ás quaes prestam ardoroso· culto os regenerado·res de ·nossas · finanças 
estragadas por motivos- e erros· que não veem a peHo: recorda:r: t Ellas 
mant.eern o. fundo de resgate, como o de garantia, como o de amortização 
dos emprestimos internos; procuram," apenas, movimentar esse ouro e 
papel destinados á diminuição de nossas dividas - e o papel-moeda 
inconvertível é tanto quanto. as· apoliees• geraes, emittidas em varias 
epocas da nossa historia financeira, uma verdadeira divida, e das m~is 
gravosas, attentas· as perturbações de que é causa effiben~e. Antes de 
justificar as referidas emendas, vou mostrar · aos · dÍstinctos collegas 
presentes, que me estão ouvindo generosamente, o estado dos tres fundos 
especiaes, que, segundo penso, devem ser incorpo-rados á Caixa de Con-
versão .. 

, 

Irnportancias arrecada.das para os tres fundos : 

Pa:rn o fundo de garantia, até ao anno financeiro de 1904 
Média no quinquennio de 900-1904 .... . . . .... . . . . . .. . 
Suppondo-pe q~e em 1905 a média não tenha variado, 

ter-se-ha para a sómma, em o,uro, arrecadada para 
este fundo, de 1900 a 1905 ........ . ............ . 

ÜUl'O 

40. 749:354$760 
8 .149:870$952 

' 48: 899:225$7'12 
O orçamento da ' receita geral e especial para o exercicio de 1906 

consigna para o fundo de garantia : 
Ouro .. . .... . ...... . ... . ...... .. ..... . : .......... . 
Papel 7. 500:000$, ou em ouro, ao cambio de 15 pence . . . 

9 .410:000$000 
4.166:666$666 

!{ proposta do Governo para a receita geral e especial em 1907 
consigna: 
Ouro" ... . .. .... . -............. : ... . ... . ......... . 
Papel 8 .400:000$; ou sejam ao· cambio de l5, ipenee ....... . 

9.311:000$000 
4. 666.:.666$6füii 
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A média da receita orçada para os exercicios de 1906 e 1907 é, portanto 
igual a 13. 777:166$666, ouro, ou .sejam 14 .000:000$. Si esta média 
for a arre9adada no período de 1906 a 1921 (16.annos ), hypothese perfei-
tamente acceitavel, porque o fundo de garantia deve ser reforçado, e 
não enfraquecido, ter-se-hão recolhido ao mesmo fundo as seguintes 

· parcellas, inclusive o milhão emprestado 'ao Banco da Republica em 
virtude da lei n. 689, de 20 de setembro de 1900, e a importancia entregue 
á Bolivia, na somma de f'. 2.000.000, em virtude do tratado.de Petropolis: 

1 
De 1906 a 1921 ................................... . 

Somma ............................ . 

, Deduzida a importancia entregue á Bolivia, accrescida 
da commissão aos banqueiros, importanci'a esta 
que estará paga nessa época pela renda do Acre .. 

Fica o saldo de . .. .' .......................... '. . . . 

,Fundo de resgate. 

40. 749:354$760 
8 .149:870$952 

224. 000:000$000 

272.899:225$712 

17. 822:222$224 

255. 077 :003$488 

Renda arrecadada até 1904, inclusive os 10.000:000$ entregues ao 
Banco da Republica, 15.35\):742$681. 

Renda orçada para 1905 . .... .. ......... . ........ . 
Idem para 1906 .... ............. ...... .. .. ..... . 
Idem para 1907 .................. 1 ••••••• •• •••••• 

Somma .... ........ ............. ... . 

\ ' 

Papel 

2. 950:090$000 
3.150:000$000 
4. 200:000$000 

· 10 .300:000$000 

A média . da renda orçada no triennio de 1905 a 1907 é de 
3 .433:333$333, ou sejam, arredondando a cifra, 3. 500:000$000, por 
exercício financeiro. 

Si · a arrecadação não se afastar desta média até 1921, ter-se-ha 
recolhido a este fundo especial : 

Até 1904 .......................... · ............ . 
De 1905 a 1921 ( 17 exerci cios) .................... . 

Somma ........................... . 

Papel 

15. 359:742$681 
59. 500:000$000 

74. 859:742$681 
·~ 

óu sejam, ao cambio de 15 p1mce por mil réis, 41. 588:745$933. 
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Fundo de amortização dos empreslimos infernos. I 

' 
Diz o Sr. Ministro da Fazenda, á pagina XVII do .,se'u relatorio do 

anno passado : 
, « O fundo de amortização dos empresti,mos internos, juros de 5 %, 

creado pelo decreto n. 4. 382, de 8 de abril de 1902, apresentava em 30 de 
junho ultimo um saldo de , titul~s no valor nominal de 18.304:100$000. O 
saldo em dinheiro desse fundo era então de 2:748$421. 11 

. Para o exercicio de 1906 lhe foram consignadas verbas no valor 
de 2. 030:000$000 e para o de 1907, no valor <;le 3. 030:000$000·, ' somma, 
no biennio, 5. 060:000$0QO, média annual (?,. 530:000$000. · 

Si a média da renda arrecadada para esse fundo for igual á quantia 
de 3.600:000$000 nos exercicios de 1907 a 1921, a importancia do mesmo 
attingirá, no fim do ultimo! exercido, acima considerado á cifra de 
54.000:000$000,. ·ou sejam, ao cambio de 15 pence por mil réis, 
30 .000:000$00ü. . 

Conclue-se do exposto que a importancia · da renda, em ouro, arre- , 
cadada para os tres fundos. especiaes terá attingido até ao fim do exercício 
de 1921 á valiosa cifra de 326. 665:749$422, representada pelas seguintes 
parcellas : 

I 

Fundo de garantia .... . ........ : ..... :. ........... 255.077:003$488 
Fundo de resgate ......... . .................... '. . . · 41.588:·745$934 
Fundo de amortização ............................ ' 30. 000:000$000 

Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326. 665:749$422 

VaÍor ouro de cerca de 668.000:000$900 de papel-
moeda de curso forçado em circulação, calculado 
a:o cambio de 15 pence ... '. ....... ... , . . . . . . . . . 371.111:111$111 

Differença para mais..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~4 .445:361$689 

ou cerca de 13,61 °/0 da renda, em ouro, arrecad~da para os tres fundps 
supra considerados, até ao fim do exercicio financeiro de 1912. 

Eis as emendas : 
<e Ao art. 4.0 Onde se diz: e~ em prazo nunca .menor de seis mezes », 

diga-se : em prazo nunca menor de doze mezes. 

Onde éonvier : 
Art. Ficam incorporados á Caixa de Conversão os fundos· de res-

gate e garantia do papel-moeda em circulação, creados pela lei n. 581, de: 
20 de julho de 1899, bem como' o de amortização dos emprestimos internos, ' 
creado pelo decreto n. 4.382', de 8 de abril!de 1902. · 

1 • 
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Art. . O Governo, no fim de cada exercicio financeiro, converterá 

em ouro, ao cambi@.do dia,. a renda em papel ar:re.cadada }Dar.a os tres fundos 
supra referidos, recolhendo á ·Caixa de Conversão o producto liquido, 
em especie,. de todas , as. verba.s e quotas consignadas aos .mesmos fun Clos 
na lei annua da receita geral e especial da Republica. 

Art. . Quando a taxa cambial descer de 15 dinheiros esterlinos por 
mil , réis, a Caixa de Conv.ersão substituirá par biL11etes convertíveis em 
ouro urna sornrna de papel-moeda inconvertível, cujo valor · real não 
exceda á metade da irnp,ortancia, tarnbern em ouro, arrecadada para os 
tres fundos de .que trata o artigo ... :; devendo entregar, mensalmente, á 
Caixa de Amortiza.ção as cedulas substituídas, afim de sen:m.log,o incine-
radas,. O não · cumwimento dessa obrigação anm1llar:á as disposições 
dos artigos precedentes. · 

Art. . Desde que as condições economico.-financeiras «do1 paiz o per-
mitam, os tres fundos incorporados á Caixa de Co11versão por esta lei 
serão reforçados por. tributações novas e augmento das quotas; emH>~1w e 
papel que ora lhes são annualrnente consignadas. 

Art. . Quando os recms0s provindos· dos citados fundos · especiaes 
representarem , valor igua.l ao do papel-moeda de curs0 forçado existente 
em·circulação,_ será o mesmo papel convertido em m(')eda-ouro, ao cambio 
de 15 dinheiros esterli~os por mil réis. >i 

, A emenda ao art. 4. 0 , que V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. David .. Campisla) 
acceita,. segundo m'o dE;clarou, não é motivada pela' duvida do. Sr. V.iei.ra 
Souto, assim expressa em um dos seus artigos publicados RO. J @rnal do 
Commercio : <e O bilhete convertível emittido pela Caixa é um recibo 
de deposito .. Dada a natureza juridica de deposito voluntario e gratuito, 
deposito regular de col}sa não fungível, que não constitue muluo, será 
moral, será honesto dal' á Cai>X!a de Ct:mv:ersão o direito de tornar-se 
deposilario infiel, quanqo qua1quer ·pessoa em idenbicas condições -i.ncor-
reóa nas-penas do Godigo. Criminal? n 

Não vejo, nem siqi;ter lobrigo essa irnmoralidade ou deshonestidade 
a ·que·se re.fere o illustraçlo prof~ssor de economia política, tão justamente 
apreciado por todos aquelles que estudam as leis, principios e factos 
que essa diffi.cil e calurpniada sciencia ensina e registra. Entendo que 
a Caixa de Conversão, Çorno o thesouro de qualquer Estado,. como os 
bancos emissores, onde elles existem e funccionam, teem ·o direito de 
chamar a troco as suas r+otas ou bilhetes, conversiveis: ou não, quando o 
julgar conveniente aos s~us interesses. 

A caixa, si lhe n'ão convier mais a emissão de bilhetes a 15 pence por 
mil réis, podel-os-ha recolher dentro dos limites do prazo prefixado, 
restituindo aos seus possuidores solicitos o ouro que ella rece·beu em 
deposito e impondo aos rernissos, aos retardata·r~os ao seu convite para 
o treco,, o descon.to de, que trata o art. 4. 0 do projecto em discussão; 
acho, porém, por demais curto o prazo de. seis mezes· estabe~eoid01 no 
citado artigo, attentas a vastidão do paiz. e as difficuldad.es1 de tr:amsporte, 
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tjue: tanto embara.~am . o. nosso pr.o_gress.o·,1 e. por isso pro,p.onho que o. 
mesmo praz.o seja elevado .. ai 12 mezes .. 

As o:utra;s emendas tratam da1incorporação á caixa .dos fundos espe-
ciaes de garaintia,. resgate, e. amortização. dos empresti,mos internos, fundos . 
estes que poderã0. ser em:pregaçlos até á metade do seu valor, quando.1 o. 
cambio descer de. 15 pence por mil réis,. em troca de bilhetes c.onversi:veis 
por cedulas <;le curso forçado, que serão immediatamente. entr,eguei'} . á 
Caixa de Amortização para serem incineradas. Como· se vê, continúa a 
queima de papel-moeda, .quarn:h esta for .ne.eess.aria l mas, não a qilieima 
inutil, prejudicial ao.s interesses .ec.onomicos do paiz., que se rredu:z;, na 
diminuição ·sem proveito .do numer.ario que elle preeisa, ,s;em s.e. cogitar 
de succedaneo melh0-.r, como o serão, inquestionavelmente; os bilhetes 
emíttid:os pela Caixa de Conversão, desde que ella possa. operar dentro 
dos moldes que o projecto e as emendas lhe traçam. Acceitas estas, 
duas funcções ficam reservadas no apparelho lembrado pelos signatarios 
<lo Convenio de Taubaté : evitar que a taxa do cambio baixe continua 
e acceleradamente, determinando a volta da mesma ao nível de 15 dinhei-
ros esterlinos, e formar o stock de ouro necessario á conversão, dentro do 
prazo de cerca de 15 annos, do papel-moeda de curso forçado que então 
circular, devendo ser quebrado para 15 pence por mil réis o padrão fixado 
pela lei monetaria de 1846 e estabelecido o preço de 7$200 para a oitava 
de ouro de 22 quilates. · ' . 

Disse o Sr. Paulilíl.G> de Souz;:i., em seu, d5scurso pronunciado a 3 do 
-corrente : 

(( Mas º "que · é a quebra do padrão? E' preciso fallar com franql!l.eza. 
A quebra do padrão é a bancarrota. 

·}. Basta· dizer que a mesma somma de 674.400.:000$, que a 27 d. valem 
75 milhões. de líb1·as, fica, ao cambi.o de ·15, valendo· 42 mil·Mes•. (salvas a,s 
fracções). Si quebrasse a uma taxa mais baixa, seria ainda maior o lucro 
para o devedor; mas este já. não . é. pequeno. Não é ·inexacto, nem por 
-demais sev,ero, usando essa expressão. 

· Bamberger, um dos economistas allemães mais respeitados nas 
·questões: mon.etJarias pela : grande parte que tornou na reforma nessa 
materi8!. OJ9·erada· p e;la Allemanha em 1873, , referindo-se , á quebra do 
padrão decl1etada. pela Austria em .1811, diz .- a grand& banwrrota da 
Austria. 

Todos os escFiptores assim se expriimem em relação ás .nações que, 
procedem deste m.odo ., 

Entre nós o eminente "e saudoso estadista Francisco Belisarro disse 
-que a quebra de 1846 tinha sido uma bancarrota parcial. Foi parcial 
porque não . foi inteiramente, mas em parte, repudia a divida assumida 
pelo Governo quanto _ao valor do papel ql;le emittiu. Mas bancarrota 
_parcial é bancarrota. )) · 

S. Ex. não tem. razão; ,vejamos. 
A 15 de novembro de 1889 o papel-moeda em circulação r:e.pteselíltava , 

1 
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o valor nominal de 183 .177:400$, segundo o illustrado Dr. Veiga Filho; 
de 183.867:254$500, de accôrdo com o Sr. Bernardino de Campos, rela-
forio da Fazenda apresentado em 1898, pag. 126; de 192 .000:000$, 
segundo o Sr. David Campista, e de 198 . 815:562$, conforme a tabella 
'intercallada na obra do Sr. J. P. Wileman, Brasilian Echange, publicada 
no anno de 1896, em Buenos Aires : acceito o computo deste senhor, 
por ser o menos favoravel aos meus calculos, que são os seguintes : 

A 30 de junho do cor.rente anno o papel-moeda em cir-
culação montava em ................ .. ........ . 

A 15 de novembro de 1889 em ... . ................. . 
Differença para mais, representada pelas emissões do 

Estado e as bancarias ............. ...... .... . . 

Ora, tendo sido a média das cotações médias annuaes 
do cambio, a 90 d /v sobre Londres, no período 
de 1890 a 1905, igual a 11,6, ou sejam 11 5 /8, 
approximadamente, segue-se que o papel-moeda 
em circulação, emittido no ;i.ctual regímen, repre-

668. 248:295$500 
198. 815:562$000 

469. 432:733$500 

senta o valor em ouro de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201. 682:211 $430 
Adoptando-se o cambio médio de 24 pence para o calcU:lo 

do valor real do palpel-moeda circulante em 1889, o . 
que é muito razoaye), attenta a depressão da taxa 
cambial em alguni> annos de emissão no passado 
regímen, teem-se.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176. 724:944$000 

Somma ............ .. ..... . ... ..... . 
Valor, ao .cambio de 15, do papel em circulação ....... . 

Perda provavel dos possuidores ....... ... .. . ....... . 

ou cerca de ±'. 820. 795. 

378 .407:155$430 
371.111:111$111 

7. 296:044$319 

Onde, por conseguinte, o ,enorme prejuízo de 33 milhões esterlinos 
a que se refere o illustre representante do Rio de Janeiro, causado pelo 
Thesouro Nacional aos possuidores de suas notas, si o padrão for quebrado 
para 15 dinheiros esterlinos, como eu o proponho? Não si deve levar em 
conta a média das médias annuaes do cambio sobre Londres, de 1890 
a 1905, a qual, conform(l affirmei, fôra: igual a cerca de 11 5 /8? 

O SR. BARBOSA LIMA. - Essas médias são legiões. 
O .Sn. RonoLPHO PAIXÃO. -A que apresento é muito racional; ella · 

presidiu ás grandes emjssões e á colossal somma de transacções feitas 
durante o actual regime.µ. Acostumado o paiz á taxa cambial de 15 pe1ice , 
mantido esse nivel, que ·não deve ser alter:ado pela elevação da taxa 
como deixa o illustre relf1tor entr.ever no seu brilhante parecer, ~ecreta-se 
o regímen metallico. 
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O SR. BARBOSA LIMA. - O paiz já se acostumou com a taxa de 12. 
' ' 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO. - Pois lhe demos te,mpo para se acostumar 
com a taxa de 15. Haverá toda a cónveniencia em ser decretado o regímen, 
metallico, cujo advento todos nós desejamo~ com ardor, quando o povo 
brazileiro estiver familíarízado com o cambio a 15, a meu ver muito 
razoavel deante de nossas condições de riqueza publica e particular. 

O SR. BARBOSA LIMA. - V. Ex. não acha que a população está 
acostumada á taxa de 15; acha que devemos esperar. 

O SR. RonOLPHO PAIXÃO. - Naturalmente; nã~ vamos entrar logo 
.no regímen do papel-moeda convertível á vista e ao portador, do regímen 
da verdadeira moeda-papel, não é de tal empreza que o projecto em 
discussão cogita : é mister dar tempo ao tempo .! A caixa se poderá manter 
durante muitos annos nos moldes em que é calcada no projecto, recebendo , 
ouro e trocando-o por seus bilhetes, perfeitamente garantidos. Emquanto 
isto, iremos progredindo a passos seguros e certos, amparados pela 
acção benefica desse importante apparelho, que nbs garantirá o fructo 
do nosso trabalho contra os saltos e quédas da taxa cambial, a estabili-
dade tão precisa a todãs as transacções, ora revestidas de puro caracter 
aleatorío. Na opinião autorizada de Lorinj, eminente professor ,' citado 
pelo Dr. Vieira Souto, « si em um paiz A, onde existe o curso forçado 
e. o p'apel-moeda está depreciado, , o Governo trocar essa falsa moeda 
pelo ouro, na proporção do par nominal, o equilib.rio eçonomico fie.ará 
pertu~bado'. como si um outro,raiz B, de circulação d~ ouro, addictonasse, 
caeleris paribus, ,novas quantidades de. ouro, repentmamente. » Pareto, 
segundo o mesmo Dr. Vieira Souto, assim dout~ina: ((Desde que ,se troca 
ao par o ouro contra as n\)tas depreciadas, estas subst~tuem o ouro na 
circulação, e os preços expressos em moeda fiduciaria tornam-se preços 
expressos em ouro, o que significa que todos os preços soffrem na realidade 
um augmento e que o equilíbrio economico deixa de existir. Assim, é claro 
que, para passar de um regímen de curso forçado da moeda fi~uciaria 
para um regímen de circulação de ouro, um emprestimo em ouro póde ser 
util como medida acçessoria, mas de nada serve quanto aos effei(os direclos. ',' 
Todo o ouro que se introduzir na circulação emigrará para o estrangeiro 
si as outras circumstancias economicas não mudarem. A ltalja é um 
exemplo. Porque são exactamente essas circumstancias que é preciso 
modificar, si se quer manter o equilíbrio. n De onde resulta, doutrina 
Pareio, que para eeyectuar a transição com segurança, deve~se trocar a 
moeda fiduciaria pelo seu valor real, visto que os preços não se alteram 
e o equilibrio economico não se rompe; e que a r~ducÇão que se fizer no 
'Papel-moeda deve ser compensada pur igual massa de bilhetes conver-
tíveis, para regularizar a circulação, porque assim a ,falsa moeda que 
circula se transforma em boa moeda-papel, com um valor correspondente 
ao novo par metallico que lhe foi dado. >> 

Conclue-se, pois, que a quebra do padrão é necessaria e perfeitamente 
rp.oral; papel emittido a 9, 10, 11 ou 12 pence, a troco de serviços prestados 
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ao Estado ou mat'erÍ'a'es ·por ·elle a-dquiridos a •semeHranltes taxas, não 
.d!eve ser.convertido a .27, :com en©rme]or-ej.u.izo 19ara.o•pNblico thesouro. A 
C'<I>'nversão taJ.c©mo el:l a entendo e propo111ho ·N1ão lesariá ning.uem, porquanto 
értle sl!lppQr ql:le. a differença 7. 296:044$319, que figura nos .meus calculos 
·como a perda ·proY.avel dos possuide>res .de .papel-moeda inconvertivel, 
tenha . d:esappareciGlo :até 1921., .em c;eclulas irnJrtiili.zadas, .. perdidas, ·etc. 

Um economista moderno, o Sr: Jacques Lyon, que, apezar de não 
ser ainda notavel, merece ser consultado, como V. Ex. (dirigindo-se ao 
Sr. David Campista), que não gosta de economistas ... 

0 SR. DAVID CAMPISTA. - ·'Não; eu não desgosto. 
O SR. Ro.noLPHO PAIXÃO ; - ... vae ver, .diz, a p,gs. 828~82'9 do citado 

"livr.o .Quesfions Mo.r.iélaz'.res .. Confemporaines : 
.cc Le rôle d:e l'Etat..ne pourrait donc se .bo.rner à réformer Ies finances 

.publiques et . à assurer r équiliblle budgétaire, quoique, par Ià même, il 
.exerce déjà une bienfaisante influence súr Ia situation monétaire du pays . 
.Son actíon a v.ícié Ia circulation .monéta.ire, s.eule son intervention peut 
.l"assaisir. ' 

Cette intervention. est dou_ble. EI!e tend, d'une , part, à Ia réduction 
.de la circulation fiducíaire non ga1rantie par Je racha.t d.u papier mon.naie 
.et, d'autre. part, à la stahilisalion du change (o grypho é meu), e'esf-à-dire, 
.à l'.éfablissement d'.un .rapporl :fixe entre la monnaie ,nalionale ef la monnaie 
,d'or ef au mainfien de 1ce. rapporl fixe pendanl une période de femps lelfe 
qu'il puisse apparaUre .comme c@rrespondanl .à la siluafion 'monélaire ·et 
financier.e du p.ays. 

Le moy.en emplo.yé pour parvenir à .ce a·ernier résu1tat C'Onsiste à 
.·réunir .un stock «;l'or.ass.ez consiclérable pour f>Ouvoir., à un moment déter-
lilliné, décréter la conv;ertibi1ité .du papier-monnaie en or au taux que 
·Comporte 0o g.rytrho é meu.).1e rapport qu'on a conti:i'bué à déterminer et à 
.assur:er. 

lei, : une douMe obp;ervation .s'impose, et. sur Ia nature de ce rapport, 
et sur le chifüe .q1:ie dojt atteindre,,.pour ·que la coNvertion soit réalisable , 
le 1stock.d'or 1de I!E.tat. 

r:[,[ · t!'est liLÍ "r.técess'&jre (>0'.Jg.rrypho·é meuv ·ni1<désirable ,d~atfoudre que le 
· change .soif r.evenu. ·au lpair," oe seraii .dirfférer i1101p 1·'1011.~gtemps !la réforme, 
'C'l!.lr "O'fl. remO'lrLie ;[e ··IZOlJJT!f{nf '.p.las .JÍ,e,nfemer.tf 1et:.p,lus rditfí/iici[eme!íl..f qu' on ne /'a 
1.d:escendu; .d'arxlre pari, com.me .IJ!ous .l'1avons dé:j.i:l w.lil1 la iphup·arl des émissions 
de 'P'Cl!JYier"-mannaie.:e:uh&f"é lancées, '.lillors (q1iie '1eur v:aM1J1.r éfail fort •au-dessous 
rl!u·pair, is.i •/Jienvque les..:nem bfmnser,awipair •ffe'n€l if .f aire 1béné.ficier les porfeurs, 

''ll<Wdélrimenf, , da gowvernem.er.d:, ·d'wm prime souvenl rconsidérable. 
· E 'nfm il serait daµgereux de bouleverser soudainement •et · comple-

, tement tous 'les· ra:pporj;s qui se sornt ~tablis.dans 1'-intériell'I' dU:'Pays·endtrc 
Ia "Va'leur de 1a monrréJ.ie d'êpTéoi·ée et 1es ·prix des march'and1ses -ou · es 
services. Pour ce qui est du stock d'or, íl est híen ·évide1'lt 1qli'il n'.a ·pas 

''besoín'à'·êgaler la"Va1eur,mêmeté&uite ·a'insi; que-naus 1v~enside 1l',indiquer, 
de'toute la 'circulatfon·:pducia-ire"mu •pays. 
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il súffit l!J'll"il itepTésent:e un'e fraction de cette valeur.; <[U'IOll évalue 
généralement quoique d'une façon touit:e arbitr::aire -et empiJr..ique; · au 
tüms. ~) 

Não· acoD'selho; a;pezar da· 1IDl)Diniã0 d«'> autor 1ql!le acabo de, citar, a 
passagelilil ·.ao uegim:en meta11rco com um sfock de ouro, i;gual á ',terga.:pa-rte 
@u1merha:d:e do valor .real cl:ó· papel-moeda em .c~rcuh1çã@ : Julgo·_prnu1ente 
que 'ª' <tonversão ·.não .s·e inicie aID.tes d~ haver encaixe igual .ou ,su_:perii@r 
ao neforid0 val(i)[", 'afim de s·er ·ev•itaclo •ID :regresso ao negimen d«:i ·Clilrso· 
fotçairil:o, ·;com0 acon-tece'l!l ' em outn0s pa.izes, que padieciarn. -do mal.-mo.n,e-
oor.i@ ;cl:e que ·estamos .sofirendo, ha cema· 'de ·85 ann0s ! 

Senho:res,.:a súbs·tituiiÇ·ão de 'lima oorta q1tH1.1mtidade de papel iBGOlilver-
itiveI .pel0s bi1lh:etes convertiveis ·da 1oaixa nã0 desvalo.r.i:Zará a.qu.eLle., ,ao 
atm.it.rairio, saneará, ,"pouc0 -a p.ouc0, o nt>sso rnei0 cir.culalil-te, nimi1amente 
precari:o, ca:r.eTute de ee~asbiádade, pela introdl!lcção paulat-in.a ,de rnoeda-
papel, emittida pela caixa, meros bilhetes representativos de ouro em depo- . 
sil\io. EX:hilbo"·este m.•odes't'o' ·plano : ·si elle for rejeitado •pefa· .. Camara, res-
tarme-ha o consolo de haver justificado o meu~vot0 a fav•or ·d0 proj·ecto,. 
procurando, ao mesmo temipo., m-elhoral-o dentro da medida de minhas 
minguadas forças .. (Não apoüidos.) 

Contii.Nuando a affirmar . <iflile a ,queima de papel-moeda, sem que as 
cedulas Í•Rci:n:eradas sej·arn •su·bstitu.idas por moed~-ouro, & ou bilhetes 
conversíveis., .é •.s@bremodo · prej udiai.aJ aos interesses do paiz, volto as 
minhas vistas para o desenvolvimento da nossa\ producção exportavel 
ou de consmrro ·no interior, a qual ·precisa de meio 1cir.culaB.:te .sufficiente 
para viver e p'I'0Sperar, garantindo :os Fl0SS©S pa·gamentos externos e, 
internos .. :Sem 'que haj·a equilíbrio -entre a. receita e- âespe:w., 'sem que o 
saldo dos · nossos •credit@s e dehi-tos .internacionaes se 1av10ll!lmem, não 

' teremos bom 'cambio. Estou convencido de que :&ão existe':m '0s grandes 
saldos - ouro entre os· valores da nossa exportação e importação de 
mercadorias, tão apregoa·dos da 'tri'buna, da 1m,prensa e em mais de um 
relatorío da Fazenda. 

O Sa •. BARBOSA LIMA. - ' Que fizeram subir o ·c·ambio de \) a 12. 
O SR. .. ·!flo:o·0,LP'HO !P NtKÍÃ10. ·..-!- Po•deria provar o contrari0 a V. Ex.~ 

porém omã@.:faço, por.<!{ué <a lho.na esta adeantada e eu não rquero fatigar 
a benevola attenção dos meus illustres collegas. Senhores, mais de .uma 
vez, tenho demonstrado que os grandes saldo s' de milhões esterlinos, 
accusadO's até ··em peças officiaes, são phantasticos, o 6JUe ·se não deve 
extr::i.nhait em 'lfm paiz onde se liga pouco ou nenh1:1.m amor aos dado~ 
precisos que ·s·o·uma boa estatística póde fornecer, servi-ço q1rn, entre nós, 
ainda está balbuciante! A meu ver, muitas parcellas do nosso dispendio 
~o·rçado' em 'e>"l!lT© não 'figura:m n'a sltiibt-rácçã·@ &0s· 1optimist:as, que •encaram 
sob as faces de roseos prismas as precaria_s condições econ(l)imicas d0 paiz, 
cUj<'>B principwes ~rt'i>gos 'exp'<!>1r'ta!\"eis, ·com ·'eXCf3i]il'çã0 •da :·1D:orracha, estão 
sen!dO ' Vendiiclos"a'O 1es.frall.geÍ'l'0 ''fi>Ol' "[!l'l'eÇO V•i:l, >i.nferíor ·'@ :CU.Sfo,.da"prD-
ducção. 
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O SR. BARBOSA LIMA. - Então V. Ex. acha que não ha saldos. 
Como explica a alta do cambio? 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO. - Affirmo que não tem havido os grandes 
saldos, de 12, 14 ou 16 milhões esterlinos, descobertos pelos optimistas 
em economia e finanças indígenas; mas não, digo, tambem, que exista 
déficils. Explica-se facilmente a melhora do cambio pelo augmento, 
com ser pequeno, do valor esterlino de nossa exportação de mercado-
rias, um pouco mais forte que o da importação; portanto dous factores 
conjugados para a subida da taxa pela cobrança de parte dos direitos 
alfandegarios em ouro e pelo saque do producto liquido dos emprestimo$ 
federaes, estaduaes e municipaes que se teem feito, de algum tempo a 
esta parte. De facto, os emprestimos orçam por mais de 20 milhões de 
libras e a progressão dos valores em ouro da exportação e importação 
accusam as seguintes razões, cujas mMias procurei determinar: 

Valor em ouro da exportação de mercadorias nos exercícios finan· 
cciros de 1901 a 1905: 

1901. .............. . 361 . 088:896$ 
1902 . .. . .. . ........ . 
1903 ... . ... .. ...... . 
1904 ........ · 1· .•• : •• 
1905 ............... . 

323. 892:546$ - 37. 196:350$ 
327.850:412$ + 3.957:866$ 
350. 490:096$ + 22. 639:684$ 
396.731:130$ + 46.241:034$ 

. Porcentagem ra diminuição .......... . 
Idem do l.º augmento . ..... ...... .. . . 
Idem do 2.0 >> •••••••••••••••• 

Idem do 3.o ............ · '· .. 
Media, no triennio .. .. .. .............. . 

10,3012 % 
1,222 % 
6,905 % 

13,193 % 
7,1067 % 

Valor em ourp da importação de mercadorias nos exercícios 
financeiros de 1901 a Hl04: 

1901. .............. . 
1902 ............... . 
1903 .. .. . ..... .... ... . 
1904 .... ....... .. .. . 

Porcentagens : 

190. 020: 180$ 
206. 928:160$ + 16. 907:780$ 
215 .180:539$ + 8. 252:379$ 
230.359:319$ + 15.178:780$ 

l. ª ................................... . 8,1709 % 
3,9880 % 
7,0539 % 

2.ª ... .. .... . ........ · ................ . ---: 
3." ... .. .......... . ......... ..... .... . . 

Media .do augmento 6,4043 %, ou menos 0,7024 % que a do valor 
da exportação. 

Si possuíssemos , melhores estatísticas, . si fizessemos um estudo 
mais consciencioso ácerpa elos nossos gastos no exterior, .qutra seria a 
conclusão com respeito aos saldos a que me estou referindo. 
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Q SR. SERZEDELLO CoRR~A t. - Então, ce~o ,é qti~ V. Ex .. quer 
emittir moeda conversível? Í 

O SR. RonoLPHo PAIXÃO. - Quero que se entre no. regímen me:.: 
'tallico, da moeda ouro ou do bilhete conversível á vista e ao portador, 
á taxa de 15 dinheiros esterlino~, quando o paiz, graças á.s economias 
provenientes dos tres fundos especiaes - de resgate, garantia e amor-
tização dos emprestimos internos 1 

- habilitado estiver para ·a solução 
do magno problema monetai-io,, que tanto nos -preoccupa, 

·O SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - Então as emendas de V. Ex. não 
entram· já em execução? f 

O SR. :flonoLPHO PAIXÃO. ~s medidas propostas em algumas 
serão executadas desde logo, em outras, não. 

O SR.,. SERZEDELLO CoRRÊA. - Si V. Ex. affirma que temos déficiis 
na nossa balança, cõmo vae emittir moeda conversível? 

'ü SR. · RoooLPHO PAIXÃO. _:... Perdoe-me V. Ex. ; não .a.ffirmo que 
haja déficils entre os valores em ouro das nossas mercaderias expo~tadàs 
e importadas, sim que não existem os grandes saldos constantemente 
apregoados pelos optimistas. · · 

o SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - Dá um aparte. 
· O SR. RonoLPHO. PAIXÃO. 1

- Por isso é que eu prégo o dese~vol
vimento da producção, para o augmento dos nossos saldos . em ouro, 1 

em virtude de maior quantidade d.e artigos' exportados e menor dos im:.. ' 
portados para o consumo da nossa população. (Apartes.) · ' '' 

Repito : não exprimem exactamente a verdade os ' grandés saldos 
que se a pregôam dentro, e fóra . deste recinto. (Trocam-se · apartes .) 

Reatando , o fio do meu discurso, direi que · deve · ser decretado , o 
~egimen da conversão do papel de çurso forçado, 1desde que as condições 
economicas e financeiras do paiz o permittam. 

O SR. BARBO~A LIMA. - Mas V. Ex. revoga a lei de 1,846 no ~ocante 
ao padrão monetario . 

O SR. RoooLPHO PAIXÃO .. - Agora, não; a quebra, conforme pro- · , 
ponho em minhas emendas, deve ser ef'Fectuada quando as no

1
ssas con-' 

<lições economícas e financeiras o perrnittirem e o pov;o estiver acostu· 
mado com a taxa de 15 pence por miLréis, que eu considero muito accei-
tavel. ' 

O SR. BARBOSA LIMA. - Dá um aparte. 
' O SR. RonoLPHo PAIXÃO. - Conforme já ·tive occasião de dizer1 a 

' quebra do padrão não será a bancarrota do Estado, nem a pratica de um 
vergonhoso acto,' indigno de uma nação qµe se presa e cumpre religiosa-
mente os seus contracfos, como algures se tem prégado. Ella é admittida1 

e aconselhada por economistas de escol, e varios paizes cultos e honrados 
teem lançado mão desse meio, para . entrar no regímen qa verdadeira 
moeda, que é a ,de ouro ou de bilhetes que a represe!lte. 

CAIXA DE CONVERSÃO. - VOL. 1. 24. 



)/ 

- ·'370'--

o SR. BARB'OOA LIM'.A.. - Houve emissõ.es[ feitas aO·C'ambio de: 9: .. 
O SR. RoooLPHO PAIXÃO. - Eis ahi: comi!> pagar emissões feita& 

a-0 eambio·de19-, á taxa .de 27? ! Quelíiremos, por conseguinte ,. esse padrão 
puramente nomirral, quando estivermos. preparados pa.ra tamanha em-· 
p11eza,, . 

O. SR. BARBOSA LrMA. ~- Dá um aparte. 
O SR1. Romm;,,!"HO· PMxÃo. - Os fundos serão reforçados pelo au-· 

gmento das quotas; em om:o e papel; que,0ora lhe. são destinadas e de novas 
consigp,ações, com.oi d.ispõem as miruhas emendas·. Daqui. a 15 ou 20 a-nnos, 
si tanto, o stock de ouro será bastante para o resg,ate do papel de CUL'SO 
fp.rçp.do que estiver em circulaç_ão : ahi está a essencia das medid'as que 
ora proponho. O conseguimento ; porém, desse bello desideralum d'ep·ende, 
como já disse, do augmento e melhora da nossa producção, fonte onde 
líavemos d'e haurir· o's ·saldos· •de qúe precisamos, o• raro metal de todos 
<Juerido e cobiçado, qu-i:J não cabe d'o· céo intinitO', mas ·vem das entrarnhas• 
da terra· aV'ara e do lab'@r imreessaate daquel1eS< que; 'a:ã0, temem ou· des-
prezam @: trabalho, <fualquer q.ue elle seja, eon.siclerando-o como @, g-rande 
faetor die1 toda a 1tiqueza, de· todo 01 progresso moral e material. da exi-
gente e sonhadora humanidade! (Trocam-se di.v,e11s.@s fillpar.les .. ) 

; O SR. PRESIDENTE. - · Attenç_ão L . 
O SR. Ro.ooLPH.O P AI~Ão. - A' Mesa envio as emendas q.:ue con-

cxet1zarn as minhas. i.déas,, ·,que traduzem o meu pensamento ácerca do 
m.0mentoso assump1i0. o.ra e+r:n discussão. . . 

O i-llustre relator as; aproveitará, caso as j.µlgµe merecedoras dessa 
rumra insigne,, dando-lhes. a fórma arredondada e' bel1a que a sua formosa 
intelligencia imprime sempre aos plános que <Wncebe e executa . 

Concluindo., peç_o á Camara desculpe a pallidez da Iuz- qu:e trouxe 
ao, debate;. porq.uanto., com ser: ap.ouca€la e sem brilho, rev_efa a minha 
boa vontade em relação a tudo quanto diz respeito á ptosperidade da 
nossa patria estremecida e esplendorosa, em cuja grandeza fol'.ura eu 
erei'o com a mais árdente fé e nunca amortecida:: espeTall'çà1• (M'l!titló. bem; 
muilo bem. O orador é vivar11enie cumprimentado.) 

Veem· â• mesa•, sã!@ lidar;·, apo.i<~clias e· postas• c:onjuncta:m;ente, em dis-
cussfü~ as· segl'.l·inlles emendas. 

Aé arll. 41. 0 ~· @rrde se .diz : ((\ em praizcr l'lunca, men.ol' de. seis, mezes >> 

~ diga'-se : em pra.z<lJ. nu.n·e'\3: nrenor de do·ze- mezes>. 
Onde convier : 
Art. . - Ficam inca:rporaid:'os á Caixa: ci .. e Con:v·er.são, os funclos de 

Desg:abeJ e . .,ga.11antia do J!ll:trpel.-moed'a em circul'a~ão.,, creados-pela le:ii :m . 581, 

Bmendai 
R'. Pa:ixão·. 

de) 29· 4ie iulho1 G1e 1899, hem. com-0 o, de amortizaç,ão 
det>: e~n:presti;rnos· intemos,, creado pelo decreto 
n~ 4.332,, de 8 de abr.i.1 de 19.Q2. 

~rt. . - · º' Go;\'er.ru@!,. lll:0. fiirFL <il.fü aadar exev-
Cici0 financeiiro, converter.á em o.Jil>ro,· ao cambio· ©.o dia:;. :11 rem:Cil.-a: em :w.a,pel 
arrecadada para as ilres·· fiu,rrd©:s supra referí<ilios,..' r.eco•Lftend0 á• CC1JÍ·XIª de 
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Con.versão 0 pr0duct0 liqtúdo, em espeCÍ'e; ·de tadas as· verhaS' e quotas 
consigJllaidas ans- mesmos fondos na· fiei· annuaI da' receita geral e especr:l'l 
da R'epubfi1ca:. 

Art. . - Quando a taxa cambial descer de 15 dinheiros esterlinos 
par mi•l réís, ·a Caixa de Conversão substituirá por :bilhetes ccmverf;Íveis 
em ouro .uma somma de papel-moeda inconvertível, cujo- val'or real rrão 
exceda á metad'e da importancia, tambem em ouro, arrec·ad'ada para ós , 
tres fundos de que trata o artigo ... ; devendo entregar, mensalmente, á 
Caixa de Amortização as ce'clula:s substituídas·, afim de- s,:erem Ihgo· inci-
ner.acl:as. Ü' não cumprimento· dessa ob:riga'ção·· amrnllará as disposições 
dos artigos precedentes:. ; · 

Art. . - Desde que as· condições· economico-financeiras do pai'z" 
O' permi.ttam, os 'tres fundos incorporad'os á Caixa de· eo.nversãO' po'r esta 
lei serão. reforçadt:>s: por tributaÇões· rrova:s e augmento d·as quotas em 
ouro e p.apel' qu,e 0ra lhes são· annualmente consignadas~ 

A:rt. . - Quando os recursos provindos dos citado·s íund·os espe-
ciaes representarem um valor igual ao do papel-moed'a1 d·e curso for~ 
çado existente' em circula·ção, será o mesmo papel convertido• em moed'a-
ouro, ao cambio de 15 dinheiros esterlinos por mil réis. 

Sa·la das· sessões, 19 d'e setembrd de 1'906. ~ Rod'Olpho Paixão. 

SESS'ÃO DE 20 DE SETEMB.FW 

O·Sr . .Alberto Sa.rmento (movimenlb-de allmção). ~Sr, Presidente, 
venho · a esta tri'buna sob· a aupla imriressão de quem fal'Ia· nesta Casa 
pel•a prilneira vez, e de quém reeeia não· poder- .acompanhav este debate 
á altura a que elle foi e'lrevadO' p-elos< o'radores' que· me preced1eram na 
tribun1a. 

A costumada benevolencia - que eu considero uma• fórma1 mui1to 
carinhosa de assistencia mora·! - que esta Caimara jáimais: tera: negado 
a todos que a eila comparecem pela primeira v:ez,. traz.-me·taFt.tio i•nce:ii-
.tivo e tant0 encmraj.amento· qu:e ew mal rn.e· apercebo: que, éntro pana este 
cembate sem as armas que só o talento e a c0tE111peten.cia· p.od!em dar~ 

0 SR. MENEZES DoRIA. - E qu'e V. Ex. :tem. 
O SR. ALBERTO SARMENTO. - Muito obrigado. Nfas , que importa 

que me faltem a mim estes recursos, quando eu sou um combatente a 
mais? · 

Si eu tiver a suprema- ventura de acompanhar, ai'rrd·a que de Yonge, 
a-quelles que iniciaram esta campanha em favor d'a regeneração d'o nosso 
meio circulante, eu sentirei no· intimo uma satisfação en·0rme. 
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Si, porém, as forças me abandonarem em meio do caminho, eu peço 
que não traduzam o meu retardamento como falta de ardor, com ,que . 
venho, _tambem, defender este projecto, mas sim como a resultante da 
deficiencia de força no momento do combate. . . 

Mas, ainda assim, ficando em meio da estrada, terei· a indivisivel e 
extraordinaria satisfação de ver que os iniciadores da luta estão com-
ba~endo na frente, e que a idéa que os guia será incgntestavelme:Q.te vic-
tor10sa.- · 

Dito isto passarei á materia em discussão. 
A conversão do meio circulante é .uma aspiração nacional, quasi 

secular; ella, por assim dizer, vem desde que appareceu a circulação 
do meio inconversivel, a ciPculação do papel-moeda. 

Dest'arte é que, tendo-se dado a primeira emissão em 1819, já no 
anno seguinte se 'fallava em conversão, sendo certo que nessa época ti-
nhamos nós unicamente em circula,çãp cerca -de 40.000:000$000. 

Hoje não estaríamos luctando com as difficuldades ·creadas, incon- . 
testavelmente, pelo -grapde volume da fllassa circulante e papel si desde 
a,quelle tempo tívessemos estabelecido· a circulação metallica. na sua 
fórma definitiva. 

·Assim, Sr. Presidente, desde, aquella data a idéa da conversão do 
nosso meio circulante verr figurando ininterruptamente, quer no ,,t()mpo 
do lmperio, quer no tempo da Republica, como uma medida a realizar; 
naquelle tempo desde a falla do throno e nos prograrnmas dos partidos 
e, depois, numa serie continuada de a'ctos officiaes; no ~egímen republi-
cano os desejos de reforma 'se repetem, quer figurando nas plataformas 
políticas, quer quando c(mcreti:1mdos em fórma de promessa, nos actos 
dos governos, não se te;ndo ainda, até hoje, conseguido realizar esta 
aspiração, que tem sido adiada constantemente. ' 

Afinal, ainda a idéa da conversão do nosso meio circulante surgiu 
na modesta e quasi hum\lde cidade de Taubaté, em meu Estado. 

Para os que combatE$m a idéa, aquelle logar foi como que o ponto de 
reunião dos « criminosos n, dos « immoraes >> que estabeleceram o pacto, 
o convenio qµe eu reputo ser o ponto inicial i:le um grande beneficio 
para o nosso paiz. , 

O Convenio de TaubiJ-té, que tinha duas partes, uma referente á valo~ 
rização do café e outra attinente á fixação do cambio e conversão do 
nosso meio circulante, d(m logar, por motivos que não vem a proposito 
revelar de novo nesta tllibuna, a que estas duas questões fossem ' sepa-
radas - a questão da vatlorização do café, de uma parte, e a da fixação 
do nosso cambio e conve\·são da nossa moeda, de outra. 

Para se verificar, Sr. Presidente, si qualquer medida de ordem poli-
tica ou financeira póde &er adoptada, devem0s em primeiro logar saber 
si as ideas propostas na reforma são opportunas. . 

R~boud no seu interessantíssimo trabalho Ensaio sobre os caT11-bLOs 
estrángeiros affirma que se deve cogitar em ,primeiro logar da opportu-
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nidade em referencia ao tempo e 
1
depois da opp6rtunidade co~ refe· 

rencia aos meios. 

., 

Os que comba·tem este projecto entendem' que 'a: occasião é inoppor- · 
tuna e afürrnam que um paiz só póde converter quando tenha o ,nume• 
rario indispensavel para a conversão. · 

Assim é que anda, por ahi, consagrada em fórma de estribilho que' : 
só deve conv.erter quem puder converter; que ·não converte quem (l{Uer e, 
sim, quem póde. A esta fórma de posbulado que ahi está1 respondo coin 
as.palavras do Sr. Vieira Souto : <<converte o paiz que quizer converter n. 

Penso, Sr. Presidente, que ha opportunidade : 1.0 , porque o regi-
mento, do funding suspendeu o serviço das amortiza<!1ões: e, portanto, as 
remessas de ouro se tornaram menores; 2.0, porque os titulas da ·divida 
externa e~tão com boa c@tação no exterior e çis internos com agio; 3.0 ,

1 

porque haverá probabilidade de mai0res saldos a favor da nossé!- balança 
ecónomica, desde que se p,onha em ex,ecução o plano da valorização do , 
café, o que deverá occa'siom.ar entrada de maio~ quantidade de ouro par~ ' 
o paiz; 4.0 , porque, sencl.o feito o projectad0 emprestimo, será ell'e utili-
zado como elemento modificàdor da circulação; 5.0 , porque a existeneia 
do fu~do .de resgate e de garafitias, que o project'.o não revoga, jâ 'coFis-
tituem elementos preparatorios 'para a ('conversão; 6. 0 , porque, tendo 
tido o Brazi.l dous . períodos, e~ oito annos, ',de relativà

1 
estabilic~ade das / taxas camb1aes, torna-se possrvel estabe~ecer-se, ,por esses perrodos · de 

estabilização, uma média cambiai' razo:;:rv'el; 7. 0 , porque não ha perigos ' 
proximos e provavers de uma guerra ,externa e porque a 'ordem interna 
'Parece assegurada; 8. 0 , finalmente, 1borque não ha temores cl.e novas 
emissões, em virtude da prohibição consignada na lei µ. 581, de 2Q de 
julho de 1899, e porque está restab~lecido e· consolidado o ;credito nacionaL 

· Todos estes factos, Sr. Presidente, de ordém . política, economi'ca, 
financeira e de ordem moral, fazem gerar em nosso espir'ito a conviq~ão 
de que nós estamos preparados para a reforma proposta. , " 

Mas sendo opportuna esta reforma, Sr. Presidente, o projeêto em ' 
discussão póde ou deve preeQcher os seus , fins? ' . 

' Entendem os impugnadores do mesmo qu·e o projecto é fall10 e de~ 
feituoso. E' possivitl que assim ·seja. Mas, eu penso que, como· uma .fórma 
preparatoria pma . a conversão, o projecto preenche perfeitament~ os 
seus fins. 

, E si digo - fórma preparatoria - é porque o projecto não estabe-
lece immediatamente a conversão e mesmo porque para s.e c0nv.erter era 
necessario que se estabelecesse um apparelho estabilizador ou fixador. · 
do cambio, para então, sobre esta medida estavel, pevmanente, assenta-
rem-se as bases geraes para a conversão definitivâ. · ' 

O projecto rea1iz~ esta medida preliminar da estabilização do cam- " 
bio?. Creio q.ue sim . . Estabelece-se como ponto de _partida para .a reaV-
zação da reforma a estabilização, porque a instabilidade do nosso cambio 
tem produzido grandes males na nossa vida e.conomica e não menore$ 
males na nossa vida financeira . 
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Assim é que tenho em meu poder um par.e:cer fornecido a 1un: dos 
prezados companheiros de bancada, pelo Sr. LaneuviHe, em que .este 
fin.an.cista diz : 

e< E' preciso realiza.r a reforma .monetaria no, Brazil 'º mais depressa 
possível no interesse de todos : do GoveM© Fetleral, des Estados, das 
.cidades, dos productores e dos ·consumidores. A .Ofi'.lilse.quencia mais Ja-
.mentavel da .instabilidade monetamia é ,a, ·verdad:eira :pro:hibiçã0 ql!lie ella 
Gp,põe á entrada .de capitaes e.strWltgeiFos no paiz. 
· A instabilidade <lo cambio é a ~nceTteza do dia de acrn.anhã e ·a Cllesor-

dem permanentes : a moeda Jlão. preenohe m:ais sen papel ess.encial : 
e1la não ,garallite mais a transfol'1illação .dos bens 1pres-entes em lDens futuros 
equivalentes. >l 

Goschen diz q.ue « toda .a o_peração commercial s.e torna compli-
cada desde que ella dep.enda file uma ·espeolliaç.ão c.ambirad )) pcmruie liFatu-
r.almente esta, estamlo suj.eita a .fluctúaç-Oes., gera a incerteza do l1esu-l-
tado. E' por iss6 que Fav.re diz no ·seu frvr@ jLe chanf!e dé.preâé»" « Infe-
lizmente toda a moeda depreciada é a0 mesmo · tempo m0eda capri-
chosa, .cuj.o valor S()gu.e as Jluetuações do dinheiro metal ' si se ta:ata de 
circulação metallica, ·ma ·va:r:ia S(lg.undo as ci.Fcumstancias mais diversas 
si se trata de ci.r.cula;ção paf>el », acrescentando em m1tra passagem de 
sua obra « como -é da estabilidade d© cambio que <depende :a segurança 
das relações comrnerciaesj é della que se dev·e .cuidar antes que ·fila esta-
bilidade absoluta do valo

1
rr monetario. >> · 

Reboud no .seu Jivw, : Essais sur l.e change éiranger ·enumera urna 
.serie de inconvenientes P,fOduzid0s pelas fluctuações do cambio em paiz 
ser2\i;ido .por circulação de papel-moeda. . 

Antes que Laneuville ,e oatros tratadistas m©dernos enunciassem 
este modo de pensar, já ·~>s tratadistas classícos, em matéria ide cambio, 
diziam .que a instabilidafile do cambio era UIN mal necessario, p.roprio dos 
paizes servidos ,.pelo papel-moeda· inconversível. 

Não preciso, porém, recorrer á opinião d.e tratadistas para demons-
trar que um dos ·grandes males que nos ai+,fiigem é a circulação clro nosso 
papel-moeda depreciado, puja valor incoiast.an.te vem sempre assignalado 
pelas fluctuações do ca~io, fluctuaçõ:es· .que ·teem produzido grandes 
inconvenientes ao nosso ~Jaiz. · 

E a prova de que ·esye sentimento como que domina todos os espí-
ritos está em qne, mesE;LO nas espheras governamentaes, se pr.ocurou 
instituir .um meio .para . fi~ar ·o valor da nossa m0eda. 

Assim ,é que se organizou a carteira cambial no Banco da Republica, 
como apparelho fixador 0:p., pelo menos, com@ um.a repartição q:-eg:uilad0.ra 
das nossas taxas cambiae~ . 

A Caixa .de C0nversã,o poderá realizar iesta aspiração que todos'temos 
d.e .estabelecer a fixação ~0 nosse cambi,0? Grei0 que sim, p(')r rnd.t'Ívos 
.que daqui a po11co expenderei. 

Mas, qual deveria .seir o criterio para a escolha de uma taxa · que 
devesse fixar o valor da r}ossa moeda? 
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Come> o que s.erviu .de elemento commum para ·escolha foram as 
tax~s médias do cambio duTante U!illl certo periodo de tempo, cada um 
dos que se pronunciaram sobre o -assumpto deu preferencia .á ép,o.ea que 
pareceu mais favoravel aos seus calcttl0s. 

Como, porém, variaram o.s termos p;ara a lorma:~ão d.e.ssas médias, 
que aconteceu? As rnéd>ia:s .teem sido apres'entadas· do m@do mais var.iado,, 
não se tendo conseguido ainda uma taxa que fosse .acc,eita f.><!>r todas as 
opiniões . 

Assim, appareceu a taxa de 12; appareceram ~nda taxas iníeri0res~ 
foi prop·osta a taxa de 15 do .puoj,ecto, :e foj lemlllrada ain.da a taxa de 16. 
Si tirassemos agora a médi"l- dessas taxas de 12, 15 e 16, teriam1M> uroa 
ta~a ·de 14 e kacção, que eli ch1a:maria .a ta:x:a .média. das médias opi-
nadas. 

A.m~eito a taxa de 15, que propõe ·0 .:i;>r&~ecto, não p0rq-ue esteja abso.-
Iutamente convencido de <ifUe ella represel'l!ta a f@rma pe'l'feitta da a.dap-
ta:ção d0 valor da .nossa moeda ás actuaes o0ndições economiicas d0 1paiiZ, 
mas porque, tratando-se de .um apparelho preparatorio par.a a c0<nV!el$1ã@,, 
-bom0 cessa taxa como p.onto d1e .partida para as reformas 'que vi-rão .1I1atu-
ralmenie depois desta reforma m-icial \ 1ue agoir·a ,fazemos do nosso mei0 
circulante. 

Quando, ·porém, s·e nalla :em taxa d·e 1.5, @'OmO que isto Vae frritar a 
certos fi.na•ncistas,, que se impr.essi.onam com a -queb.r.a filo· ·padrão ·e ·que 
·se revelam com :z;elo de ,fetid1üstla1S·. pela censervação do ·i;il(le elles .cha .. 
mam o padrão :nacionail, com0 ·si ·nós tivess:ernos realmente tal padirão,, 
como si nós possuíssemos efiectivamente um .padrão negulai!or d,~ v:ale>r 
d<1 nossa .moeda ! 

E, quando se 'falla em. qU'eht.a do padrão, .a aroeusação· mem.0r q4e 
se faz ao Estado é a çle imi}'Jrobidade, es-quec.end,0~se •0s impu~111adones 
da medida, os S'l!lstentadores do padvão actual, que,

1 
quer recorrendo 

ás fontes hístoricq.s, qua•nto .a:o n@ss© meio circulante, ·C!!Uer invoc@.ndo 
o .exemplo ·de outr@s p.ov@s., nós en.c<n1traruos 'aíl!l.ite.ced.entes que nos jus-. 
tiificam, pel0 qlil'e não nms d:evemos ·arreoeiar de qu.e e!ílectivamente .se 
possa levantar essa 1gFave censura de que somes uin p.0v0 desh0-n.esto, 
que surprehende a boa f.é @as detentores dos títulos de divida pl!lblica·, 
que outra oousa não sã© as cedulas .era cir,ctcla~ão, no dizer de Laneu-
ville, sinão uma fórma ainda da divida fluctuante do pa:íz. 

INão nos devemos arreceiar, Sr. Pres;ide1üe, d.essa inc-repaç'ão, ,porque, 
a'lém ©.os exemplos ·do noss0 paiz ha o de ,outros paizes tã0 pro:b.0s., tão 
hon:estos como o nosso e que adçi'ptaram a medida da quebra do padrão 
sem os temores de que, assim pro·cedendo, praticavam. um acllo can-
demnado pela moral, por ser :um acto de improbidade. · 

Assim é, Sr. Presidente, q·ue, antes de :fazer a resenl1a d.0s p0v©s 
que quebraram o seu padrão monetario, peço á Gamara pa.ra fazer em 
uma rapida synthese o historico do nosso padrão, afh:h de .8'e. verificar. si 
temos realmente um padrão m0;netario na ac.cepção rigo.pasa do termo. 

Vejamos c0mo se censtiiuiu o :nosso padrão monetario. · 
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No tempo do príncipe D. João possuíamos a Peça ou a Dobla, ouro, 
do valor de 6$400, e a moeda de 4$ e 'de 2$000. A Peça era do pese de 
quatro oitavas de ouro de lei, d.!3 22 quilates, titulo de .917 /1000. A1 oitava 
de ouro naquelle tempo valia 1 $600. , 
· A moeda de 4$ pesava 2 1 /4 oitavas, e a de 2'$' uma oitava e nove 
grãos, ambas do mesmo titulo 917 /1000, e de ouro de 22 quilates. A 
moeda de 4$, que deveria valer unicamente 3$600, porque a tanto equi-
vale multiplicarem-se as duas oitavas e um quarto per 1 $600, tinham 
o curso de 4$ nominaes. 

A moeda que circulava por 2$ tinha 11nicamente o valor intrínseco 
de 1$800. . 

'Estas Moedas corriam simultaneamente com as Peças ou Doblas, 
que tinham o valor intrínseco, 0 valor real de 6$400 nellas marcado. 
Porque a Beça tivesse uma quantidade certa de metal ouro, de uma deter~ 
minada qualidade, deu-se a elle um válor monetario igual ao · valor in-
trínseco. Por ella foi que ·se estabeleceu a paridade da nossa moeda 
com Portugal. ' , 

O padrão de ouro em Portugal era baseado na medjda de peso, co-
nhecida pela denominação de marco, que pesava oito onças de ouro · de 
vinte e dous quilates, titulo 917 /1000 e do valor legal de 102$000. 

Ora, ,o marco continha sessenta e quatro oitavas, de modo que, divi-
dindo-se os 10~$, valor legr! do marco, por sessenta e quatro oitava~~ te-
remos ·no quociente a quanpa de 1 $593, que representa o valor .da oitava 
ouro. Isso fez com que se désse o valor redondo de 1 $600 á oitava de 
.ouro de vinte e dois quilat~s. 

r Partindo desta base, ~stabeleceu-se a. correspondencia entre 'o pa-
drão monetario portuguez p o inglez, que tambem era formado por ouro 
de vinte e dois quilates e t itulo de 917 /1000. . . 

Causas de ordem financeira e política determina·ram << con~iderar 
/ -0 valor do ouro sobre a depreciação d,a moeda nacional, pelo que, di,z 

Q Sr. presidente da Gamara Syndical, se elevou de 1$600 a 2$500 o.valo~ 
da oitava de ouro », resultando d'ahi a necessidade de attender-se, por 
sua vez, ao valor do sterliqo, tomando-se em consideração a valorização 
nominal da nossa meeda, o que fez baixar a 43 1 /4 pence sterlino o 1$, 
passando a valer 5$549 capa libra qu.e ?nte9 valia -'3$556, quando o 1 $ 
tinha o valor de 67 1 /2 peince. 

Assim, pois, as Peças de 6$400 passaram tambem a valer no Brazil 
10$, as Moedas de 4$ foram elevadas a 5$625 e os Soberanos sterlinos 
a 5$550, isso em virtude de uma determinação do Thesouro Nacional 
em 1832, confirmada depoi$ pela lei n . 59, de 8 de outubro de 1833. 

A celebre reforma feita em 11 de setembro de 1846 denominada 
melhoramento do meio circulante . determinou que a oitava de o\.lro de 
22 quilates passava a valer 4$, estabelecendo-se, então, que o cambio 

. sobre Londres fosse de 27 çlinheiros por 1 $. . 
1 A libra sterlina passava a valer 8.$889, considerada mais tarde com 
o valor exacto de 8.890, estatuindo a lei de 1857 esse valor para aquclla 
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moeda ingleza, do peso de duas oitavas e ',16 grãos. Dahi se conclue q.ue 
o Rosso mil réis, qtie já valeu 67 1 /2 pence, passou a valer 43 1 /'4 pence, 
valendo actualmente 27 pence, ou 27 qinheiros; que a nossa: oitava de 
ouro já valeÚ' if.$600, passou á valer 2$500 e vale hoje 4$ ao cambio de 27: / , 
que, o Soberano esterlino, que já valeu nof,BraziJ, 3$556, .passou a ter o 
valor de 5$549 ou 5$5t\O, para depois valer 8'$889, 8$890 quando o cam-
bio estiver a 27. · 

Tivemos, portanto, tres p,adrões : 6711 /2, 43 1 /4 e 27. · 
Actualmente a oitava de oure de 22 quilates, confrontado o seu 

valor com o da libra esterlina, estando o cam:bio a 17, desse valor, pouco 
mais ou menos, 6$354. . :1 . , 1 

1 

Por estes motivos e mais pelos que, com maior precisão, foram 
experidídos pelo presidente da Camara Syndical, em um trabalho distri-
bÚido pelos Srs. Deputados,, chegamos á conclusão de , que não tivemos 
e não témos um padrão monetario real, 1na· significaçã9 precisa do termo; 
o que nós temos· é um padrão nominal, c(i)n;vencional com base em moeda 
estrangeira .' O que nós temqs é um pad·r~0 fiduciario, no dizer de Arm-' · 
nauré, em sua excellente .obra·La Monnaie, '[e crédit el la Change; 

Foi, naturalm.ente, a comprehensão disto qUe I·evqu o presidente da 
Gamara Syndical.a affirmar, em seu .. trabalho: « ,De todo o exposto· s~ y~ 
que no Bra,zil, assim como é na Inglaterra, o re15ulador cio preço •,da 
moeda deveria ser b valor intrínseco de certo e deterrninado pesor 'de 
ouro de vinte e dous quilates; entretanto, a nossa moeda não ·expri-
mia exactamente esse padrão '. » E mais adeante affirma. o Ínesmo fonc'-
cionario : cc P~drão de omo ou medida de ouro ·deve expri,mir o yal01( 
real do ouro que lhe serve de base em todo,s os paizes; Rão s·e póde deter-
minar padrão de ouro o que resulta de um artific'io financeivo ·que se 
traduz, em definitiva, 1em um valor purâmente nominal e a que se, attribue 
um valor real, que pede temporariame·nte aproveitar a uµia classe, 
mas em ultima analyse redD:nda em ,desproveito gera~ dos iRteresses eco-
nomicos d0 paiz. » · ·· ' 

Pelo que acabo de expôr, Sr. Pvesidente,. verifica-se .qu'e nó~ njío , 
temos de facto um padrão verdadeiro, porque : o ,que é o padrão mon.e-
tario? · , ' · ' 

E' a meqida do valor de uma· moeda. , p ~, ' ' ' 
Em se tratando do padrão monetari'o, são suas condições ~ssenciaes 

a inalterabilidade e valor intrinseço. , · 
Eu pergunto : esse mil réis de papel considerado corno uma cedula 

é inalteravel? / 1 

Tem elle valor illtrinseco? 
· Absolutamente não. 
Elle tem o valor emprestado qwe1 lhe é co'n,feritlo pela moeda ingleza· 

e só representa 1$ q11ando o nosso 'cambio está ao par, ·27 dinheiros '. 
Dir-se-ha qu'e o valor do nosso 1 $ é conferido pelo valor._da oitava 

de ouro estabelecido em nossa lei. , 
Mas, si é · verdade que a nossa circulaçãd papel não tem r~almeRte 

/ 

r, 
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o valor do ouro, s:egue-se que aquillo que o padrão devia indicar, o v:alor 
v:erdad,eiro da nossa moeda, é fictício, .comquanto seja v.as.ado em ,uma 
medi.da estavel e per.manente, porque elle tem como base um padrão, de 
dinheiro estrangeiro. 

Ainda assim, .entre n0s não ha estabí1i.tl.ade péla qual .se p@.ssa dizer 
.que temos um padrão moneta,río, 1 no rigor .do termQ., .sob 0 ponto ,d.e 
vista monetarío. 

Si assim é, Sr. Presidente, poT que tamanho zelo em c.onsm>va~ um 
padrão que· abso·lutamente nãe> exprime a 'Verdade? 

Para que conserv:-ar esse padTão,~ quando nós· sabemos que .absolu-
, tamente elle não póde exprimir o estado da nossa ·expansão -economica, 

não pó.de significa'!', quer em nossas relações externas quer internas, o 
valor da nossa moeda, sínão p0r dedl!lcção que se possa fazer mediante 
as oscíllações da taxa cambial? -

Não tenho 0 menor eserupulo, -prezando-me, c0mo me prezo, de ser 
·um homem honesto, em decla-rar que sou inteira e francamente pela 
·quebra do noss0 padrão; e porque nã0 dízel-o com desassombro? 

Eu sei .que a minha palavra não fica limitada áquelles que me 
·ouvem; eu sei que ella (transpõe os· limites desta: sala e vae repercutir 
·em todo o paiz. Pàis bem, affirmando q-ue nã0 acho absolutamente um 
acto d·e improbidade ljl quebTa do nosso padrão monetario, eu o faço 
ampara40 em precedeljtes de outros paizces e do nosso. . 

Assim é que a Ru~sia, pela lei d·e 1897, quebrou o seu ·padrão, dando 
um rublo e meio papel, por um rublo.:ouro, tendo reduzido cerca de 34 % 
do valor nominal da sua · moeda. 

Pela lei de ·9 de üezembro de t904, que determinou no Mexico a 
adopção do padrão ouro, com a circulação da prata, aquel'le paiz tani-
bem quebrou o seu paçlrão. 

As Indias Inglezas, pela lei da reforma monetatia de 16 de junho 
de 1893, estabeleceram a fixação da rupia em prata, que era do valor 
nominal de 2 francos ~ 38 c., para 1 franco e .68 .c. ou para 16 dinheiros 
da moeda ingleza. 

A Austria, que, p~la lei de julho de 1894, alterou o regímen da cir-
culação fiduciaria, redpziu 16 % do valor nominal da sua moeda. 

Por sua vez o Japão, tendo adoptado ·o padrão ouro em 1897, deter-
minou qiae o yen de prata e papel, que tinha o valor nominal de 5;40 fran-
cos, fosse rec~bido pelq valor relativo á taxa de 2 francos e 58 c. 

A Republica Argeintina, dando valor de 44 centavos, oüro, ao .p.eso-
papel de. 100 centavos, tambem quebrou o seu padrão primitivo. 

Nós estamos preopcupados com a quebra do .Padrão, quandçi é certo 
que na propria Inglal,;er.ra, pelo que diz o Sr. Laneuville., 'º reembolso 
dos bilhetes deu-se a pm-tir de fevereiro de 1820 até outubro dq mesmo 
anno, mediante um d~sco'nto de 4 %, desde outubro de 1820 a .maio de 
1821 com o desconto .de 2 1 /2 %, para retomar os seus pagamentos .a 
vista e ao par de mai9 em deante. 
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Os legisladores d,0 Imperio tâmhem ·não ti:ve.ram () menor eacrupulo 
em, por. duas vezes, quebrar o n~sso padrão monetario. · 

Assim é que em 1833 quebraram o padT~o que era de 67 1 /2 para 
o de 43 1 /4. 

Em 1846 incidiram .ainda nesse ·.crime tão fieio quebrando o padrão 
de 43 1 /2 para o de 27. - · 

Acode-me ao esp'irito, Sr. ' Presidente, uma passagem memoravel 
. ) 

da sessão d·e 31 de agosto de 1846. 
Quando se dirigia á Camara, Hollanda Cavalcanti,, então ministro 

da Fazenda, tratando da reforma monetaria sob a denominação de 
melhoramento de nosso meio circulante, dizia ; « eu .não tenho o menor 
escrupulo em me de.clarar em dictadura financeira, quando sei que deste 
projecto póde vir um bem ao paiz. » E accresc.entava, res.pondendo a 
Souza Fr.ança : « nesta questão .o Governo n·ão quer díscurso.s, quer 
votos! )) 

Isto serve· para se ver a forma de intolerancia q.ue tomou o debate 
naquella occasião, a .Ponto de vir um ministro dizer em pleno parlamento 
que o Governo fazia questão fechada do assumpto, ·restringindo p de'bate 
sobre o mesmo. 

E, por que é que esse mesmo Ministro não temia em se declarar em 
dictadura financeira? E' porque e1le estava convencido de que o pro-
jecto .trazia um bem pa.ra o seu paiz. 'Qual era esse .bem? Era a quebra 
do padrão rnonetario. . 

Em plena Republica, Sr. Presidente, não temos feito outra cousa 
s'inão quebrar o padrão quasi que diariamente. · · 

·São os contractos regulando a vida e os arrenda:mentós da:s ·estradas 
de ferro; ·são os contractos de empreitadas feitos com u Gov·erno; são 

~ ' f as companliias anonymas, como ha diversas em S. Paulo, q~e regufam 
as suas transacções e contractos JYOr um cambio diffooonte aio da occa-
sião. E' a isso que cham.amos cambio corrtractua·l. 

Si passarmos deste porito, onde ha verda,deira •quebra ·de padrão, 
para um outro terreno, vemos que o ,que se está fazendo actuahneHte , 
não é outra cousa, tambem no dizer dos que combatem o projedo, sinão 
uma improbidade. 

Os nickeís postos en;i circulação, cl~ accôrdo com a tei ·de 1'87© e 1!371, 
eram assim constituídos : · \ . 

Os de 200 réis .tinham 15 gramma:s ele peso, os de 1'00 réi·s 10 gTam-
mas e os de .5Q réis 7 g·rammas, titn:Jo de 25 % ·de nickel e 75 % .de cobre, 
com 2 % de t@leran'cia no peso e com ·O,Ul de tG!erancia no titulo. 

No erntan:to, actw..almente, as ·peças 1d0 V:alor .filie 400 r:éis ·pesam 
unicamente 12 grammas, a'S de 200 réis 8 grammas •e as de lOél réis 
5 gramrnas. · 

C0mo se vê diminuiu-se o peso e duplicou-se 0 valor das moed.as. 
Que é isto sinão a tal improbidade? · 
0 1 

~!vará ·d,e 19 @..e abril de 180.9 d.eterminou que a moeda .de cobre 
emittida antes. de 1803 circulasse com 0 1v.aL0r duplo, de ' modo ' C!JU:e as . . 
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chapinhas de cobre de 3,5 oitavas eram carimbadas "'com o valor de 
80 réis. 

1 Veiu depois a lei de 8 de outubro de 1833 e determinou que as 
moedas de cobre fossem marcados com metade do seu valor. 

Não será isto tambem a tal improbidadP.? 
Poderão dizer-nos que o padrão da moeda absolutamente não é 

applicavel á moeda .díyisionaria de cobre e nickel, mas, 0 facto é que 
estavam circulando nickeis de 200 e 100 réis com o peso superior aos 
de 400 e 200 réis, sem que se possa chamar a isto ,uma improbidade do 
Estado. 

Ainda mais. Si examinarmos as antigas moedas de prata e as mo-
dern<is, que começaram a circular agora, em virtude da lei n. 1.453, de 
30 de dezembro de 1905, veremos .que aquellas eram assim cunhadas : 

· As de 2$ tinham o peso de 25,5 com 23,383 de metal puro - titvlo 0,917; 
' as de 1$ pezavam 12,75, com 11,691 de metal puro - titulo 0,917, ao 
.passo que as modernas são constituidas deste outro modo : as de 2$ 
teem de peso unicamente 20 grammas, as de 1 $, 10 grammas - t endo 
aquellas de metal puro 17, 106 ' e estas 8;553 - ambas com o titulo 
de 0,917. < · ' 

Agora mesmo, o Governo da União fez um contracto, acto aliás 
'muito louvavel, para ai construcção do porto do 'Rio Grande do Sul, 
estabelecendo na clausuJa 24 que o cambio de 14 deveria servir de base 
paira os orçamentos que se fizessem. 

Poderão dizer que a alludida taxa é favoravel ao Governo brazi-
Ieiro. Mas, uma vez qu~ ella figura em um contracto, ,não se póde pre-
sumir que fosse estipulada senão como o· resultado da vontade das duas 
partes. 

Por que é que se e~tabeleceu a quella taxa, quando é certo que, ao 
tempo da assignatura dp .contracto, vigorava a de 17? 

Porque o Governo e a outra parte contractante naturalmente che· 
garam á convicção de que ella era realm .ente estavel, que traduzia bem 
o nosso estado economii::o actual. ,., 

Gomo sabemos, 1Sr, Presidente, as taxas geralmente estabelecidas 
nos contractos e que d~vem vigorar entre as partes contractantes não 
são as mesmas que vigpram na occasião. Tratando~se de escolher uma 
média cambial outro alyitre foi lembrado. 

Entenderam algurn'Ji que se deveria tomar com.o base para determi-
nação da média a ·massa das nossas emissões de papel-moeda e susten· 
tam, com bons fundam~ntos, que as emissões, representando umé} dívida 
do Estado, e tendo ellas sido feitas sob o domínio de diversas t axas, o 
Estado absolutamente não podia ser accusado de falta de probidade 
desde que co vertesse todas as suas emissões ao cambio da occasião em 
que ellas foram feitas. 

Para maior esclareçimento do asumpto offereço á Camara o quadro 
seguinte para depois commental-o : 
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Quadro demonstrativo das emis~ões de papel-moeda em confronto 
com as taxas cambiaes; ·d~sde 1890 até 1898. 

; 
SITU~ÇÃÓ SITUAÇÃO T'AXA , CAMBIAL " ElMISSÃO 

ANNOS no do em 31 de 
COl\fllÇO DEZElllBRO , 

,do A)INO do anno_.,,. , MÉDIA MAXIMA. a nu.o MINlllll•A. 

f•. 

' ' 1 ' 1890 .. . ... 184..500 113 .300 297.800 22' 9/16 20 1/2 26 ·"'ª· 
1891 ' . .. . .. 297.800 215.927 513.727 14 29/32 11 1/2 29 3/4 
1892 .... . . . 513.727 , 47 .273 56l.000 12 1/32 10 d. 16 d. I 
1893 .... , ... 561,000 73.700 6'34. 700 11 19/32 -10 1/8 13 15/16 
1894 . . ..•. ·. 634..700 77 '. 300 712 :000 10 3/32 9 1/3~~ 12 1/2 
1895 .. . .... 712.'000 Retirada(!) G78.066 1 9 15/16 9 d. 11 13/32 
t896 ... . ... ' 678 .066 34 ,289 ' 712. 355 ' 9 1/16 8 d. 10 5/,16 
1897 .. ' ... 712.355 8.607 720.962 7 23/32 6 7/8 \ 8 31/32 
1898 ....... 720 '. 962 59.003 779.965 7 3/16 ' ,5 5/8 1 8 ,27)32 

t 

'.I "· I 
( 1) Retiraram-se 33 .934 cont,os. 1 Cessou em 1898 com o Fi,inding. , . '" 

:1 

' , Pelo quadro que acabo de subm,eter á aprecif.tção .da Carna'.ra, veri- , 

' ' 

fica-se que, durante os nove annos de emissão, t ivemos . a taxa, maxima " 1 

de 26 d. em, 1890 e á mínima de 5 5 /8 d ., em }:898, e qu'e a média maior 
foi a de 22 9 /16, em 1890,, e a menor foi a· de 7 3 /16, en;i. 1898. , ' 

Si daquellas méc~ i as annuaes ;tirarmos uma ·média geral', encontra~ 
remos a taxa de 11 7 /8, ma,ís ou menos, que representa a ·média do cam-
bio durant-e Q tempo dás emissões. · . 1 

' • , 

Tratándo-se de converter o papel que representa essas :emiss~es .e 
não podendo o Esta~o. distinguir quaes os primitivos possuid9res 1 das 
cedulas emittidas por este ou aquelle, cambio, por serem , epa~ ao por" 
tador e por terem passado por muitas mãos, o criterio m;i.is eql,litatjvo 
seria mesmo o de se fazer a conversão pela média geral do cambio em 
que taes :emissões foram realizadas'. , 1 

Admittàmos que se espe~asse qw.é o cambiQ chegasse ao par de 27 
para se fazer a conversão .. Pelo quadro que li ,á Camara, vê-se que a .maior 
emissão foi a de l891, que quasi attingiu á somma de 216.000:000$000. 

Pois bem, Sr. Presidente, o cambio naquelle . anno teve a taxa 
maxiina de 20 3 /4, a minima de 11 , 1 /2 .e a média de f4 29 /32. 

Que aconteceria si o Estado aguardasse a taxa de 27 para operar 
a conversão? Elle pagaria, nesta bas'q, a sua, divida, que foi ' contrahida:. 
por um cambio menQr. , r 

' ' ,, 

' /• 

, I 

" ( 
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Não haverá improbidade em se estabelecer a taxa de 15, porque 
. :grande parte das emissões foi feita . a cambio mais ~ai;xo ainda. 

Não devemos levar o nosso zelo a ponto de esperar que a taxa chegue 
.a 27 para fazermos .ai ·ca-nversão, ·poi:que 0 Estad-0· s-eFia, então, grave-
:mente prejudicado. , 

Assim, pois, os que sustentam que. a nossa conversão deve ser feita, 
temando-se a média das taxas que vigoraram durante o tempo das 
emissões, aconselham um alvi1tre que se me afigura acertado. 

Ha ainda a observar, Sr. Presidente, que si a · quebra do padrão 
para 15 póde produzir prejuizos, ella deve tambem occasionar uma 
.compensação a todos os detentores <fosses títulos que representam com-
promissos do Estad@. E' que, se estabelecendo uma taxa fixa de 15, as 
ascillações só se podem dar entre 1 e 15 e não mais entre 1 e 27. Si fosse 
pos~ivel estabelecer-se um calculo exacto dos pr~,uizos que as fluctua-
ç©es de cambio pfoduzem, esses prejuizos seriam muito maiores do que 
.qµalquer que, porventura, a quebra do padrão determinasse . Eis po.rquc 
a quebra do padrão tendo como conseq.uencia a estabilização do cam-
bio, começaria a regular todas as transacções, e desde que fosse decre-
tada não haveria os receios ou os temores de que o cambio se elevasse 
.a. muito para ter tambem u;ma depressão rapida e grande. 

Affirmam, porém, os impugnadores do projecto que não ha van-
tagem Qenh.uma em se fifar o cambio a 15 quando elle póde subir a 27 . 
. A vantagem exactamente consiste nisto : em ev:itar que as fluctuações 
·se deem entre os dous extremos - entre 1 e 27, restringindo-se as oscil-
.lações nestes dous extrentos, entre 1 e 15. 

Asseveram os que combatem o proj ecto que nós ~ueremos o cambio . 
. baixo. 

. . H?uve alguerr: até ~ue disse aq.ui que fôra melhor ~ecPet~r .ª e~ta
_b1hzaçao do camb10 a 1, porque assim a lavoura de cafe ficaria. mteira-
_mente satisfeita. Nós, qu,e sustentamos o proj,ecto, . Sr .. Presidente, · abso-
lutamente não queremos um cambio ba.ixo. o que nós queremos é um 
cambio que exprima no fllOmento as nossas condições economicas e que 
sejà igualmente um cambio estavel, um cambio estabilizadu. Ninguem 
vem propugnar por um cambio baixo. Nós sabemos que o cambio naixo 
protege · apparentemente a producção nacional, mas que os resultados 
.da depreciação da nossa moeda são damnosos aO's interesses geraes 
do paiz. · 

Assim tambem nós sabemos que o cambio ao par de ·27 é um cam-
bio prejudicial á producção nacional, porque si nós tivressemos de v'ender 
.os ·rrossos piroductos pdo: preço por que elles são cotados, a'Ctualmente, 
a'O ca:mbio de 27, a quaTftia que os productores apurasem n-ão lhes che-
garia para cobrir o· custo da producção. 

Supptmdo-se que n~> Havre se vendessem presentemente fül) k-ifos 
de café p0r 55 francos, e si o cambio estivesse a 27, esses {j5 kancos 
nã@• cl!)mpensa.riam o cu~to da producção. . 

Assim como é erro pretender-se cambio baixo, não menor erro é 



prete:n:der~se eaiiwlhio altõ, eJeval'"o por meio de' attiffoios~ Imaginemos 
que o ca.J.hbitl•ijstáfl 18, e o 'Café â' 30 f'ra:ncds, Mffi•O jâ ó tivemos em rn~n. 
Neste o'aso a arroba de café valeria· no- Havte 3$200 áquelle cambi'd 
e 2$200 M cambio par. . . 

A instabiliçlade do cambio é um dos factores permanentes contra 
a introducção de c'a:pitaoes.· 

Figuremos o exemplo de um · c·a,pitàlistà' que vem parà ó Bra-trll, 
trazendo, 10.000 lbs., estando o cambio a 15 e a lb'. , val'eildiY Iõ•$1; essas 
10.000 lbs . p't@dhzent 160:000$. Esse capitalista installa a: sua indus-
tria e petman·ece aqut çlurante algum. tempo. Bepóis resolve retirar-se, 
quando o camfüo esta' a 12, valendo a füs-. 20$•. Que acortt.ece ne'ste casd?' 
As 10.000 His . fica"rn reduzidas a 8'.000, perdenáo o ca-p•füàlisfa Z.OOU lbs. ! 

Tomemos· ti mesmo· facto soFi outru aspb'cfo'. 
O mesmo capita:hsta tra'z l~s. I0·.0'00, quando (J .émtibio éstá â' 

15, obterrdo p'eJla tl'oca · dó 'ouro 160:000$- inoeda-p•apet; e'Ue ganha 
25' % sobre aéfi:telle capital' erri inoeda nacib'rtal, ficando•, porlainto, eoffl 
200:00!9$000. 

~lle qúer li'quiàar a sua· índ'ustrüt e retirarcse': Mas, nessa occasr·ã:a, 
o cambio está a 12~ vafemPó a Ih. 20'$000. 

Neste caso o cil'.pitalistà apura afl' me·smas ~ 10.00'<1; quer tüzer os 
25 %. qu·e ganhóu em móeda n:acional, isto é, os 40:0D0'$QOO· de r"éÍ's' des1.. 
appareceram quando elle tev,'e d:e. converter' a rn:oecfa riacionàl em rnoeda' 
d'e'. seu paiz. ' - . 

Appficand'!'.'l éste racioth:iio á:O Cú'tnrheráo e a otífrás ' fon<te's' de acfü'-
vidad'e, o res'ulta'dô· sená o m'esn10 . 

.N.s iri:dustri'as~ como o· cótnmercio·, e ·o- cap·ital querem m-Oe'da'. ffxa 
p-ai'à terem maior· segura:nça rro's' resultad'os que visam. · 

De modo que a necessidade da estabilização do nosso cambie fraj'e 
impõe-se. 

P'ergunta-sé, ertt:retanto: à Cài~á' de' Cdnversão realiza· essà' ~rsl!Ji'
r\rção? Creio qu·e sitn . e, neste. seritMo, j1á fora:m apresentados, nes'Ea:· 
C'amara·, muito's· argumerrto·s vaJl'iosos. 

Os oradores que teem discutido o proj·ecto j'á' demorrstr'a:ram á: sacie" 
<fade q:ue a esta:bi'lizaç·ão se d:t 0 ilfüstre tel'ator· dó proj1ectó' tàrnbem 
já d~monstrou, de modo irrespondível, C(ue a: Caixa:. determi:aava a fi'xaça'<'h 

Os proprfos p·agn:adb'res pare'Ce qtíe acceitam- éstã• estab'i~12llição, 
pelo menos no sentido em que o affirmaram : que a Caixa de Conversã10 
evitava a àl~a dtf carnBió". ~ 

U1h tacióci'nio·· feitb nesta Casa: e que não· perde por set' tepei!id@' 
é O' segtrinte :· · · 

A Caixa de Conversão evita: a alta, l~ órque', ímagina:ndb~se' qJj'e lia:j1a< 
comprad'Or.es ·de· Jil'!ras, alé'm da cabrn (a caixa taml:íem é· urrr cfürrprrador), 
e vendedores e q)le; estaridd a 1'5· o cambio d'a• caixa é ' lvàlend'o' nestle 
casO" 16$ a libra: e que pt>r' outró fado' o cambio fora está' a 17, va:Pe•rtd'O· 
a li'bra f4$1'17'; é cfaro que· os d'eveddr'es, tendo algú·em que lhes 1 pag'íí'é 
l6'$' po1' lil:íta:-, não· vão vender a 14$1II7 e d1a:r·ão, entãó', pre'férerrcia â 
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caixa. Assim, é natural que todas as libras esterlinas que possam appa· 
recer á venda se en_.caminhem para a Caixa de Conversão que paga mais 
do que outro qualquer comprador. 

UM SR. DEPUTAoo: - Na hypothese do cambio estar acima de 15. 
O SR. ALBERTO SARMENTO. - Penso que a caixa evita a alta do 

cambio além de 15, pelo motivo que acabei de expôr. 
Julgo tambem que evita a baixa. 
Existe já o apparelho decorrente da lei n. 581, de julho de 1899, 

que estabeleceu o fundo de resgate e o fundo de garantia. A medida 
que um e outro forem augmentando, o papel irá sendo valorizado e dahi 
a tendencia do cambio será para a alta. Mas, como a caixa tem una taxa 
fixa para as suas transacções e a lei a que .me refiro não é revogada 
pelo projecto, a depressão do cambio não poderá vir abaixo de 15~ 

Outro elemento de probabilidade par1:1 que o cambio não desça 
de 15 é que,' instituida a Caixa de Conversão, com promessa de trans-
formação proxima do nosso meio Circulante depreciado, h!lverá um movi-
mento natural no sentido da valorizáção .do papel e, em taes condições, 
a tendencia do cambio será forçosamente para a alta. ' 

Si ha um factor que impede a alta ·e um outro que impede a baixa, 
da resultante destas duas forças naturalmente nascerá o equilíbrio a 
que chamarei o da egtabilização do cambio. 

Sendo certo que 1o projecto absolutamente não altera o regímen 
instituido pela lei n. 5~1 e si, ao contrario, elle fôr alimentado por novas 
dotações pelo augmento dos fundos de resgate e garantia, não devemos 
temer a baixa do cam,bio além da taxa estabelecida pela caixa, porque 
os dous factores a qu.e alludimQs sãó, por assim dizer, os seus susten-
tadores. 

Receiam os impu1~nadores do projecto que, pelo facto de haver em 
circulação uma moed~1 emittida pela Cf1ixa de Conversão, em concur-
rencia com a grande ;massa do nosso meio circulante inconversivel, se 
produza uma reacção por parte disto, que se chama moeda má, expel-
lindo do mercado a ITf\)eda boa. 

Penso, Sr. Presidente, que nesta questão sé fez uma applicação má 
. aqui, na Gamara, da l~i de Gresham. . 

Esta lei, _de que nos fala Arnauné, está concebida na seguinte syn-
these: 

« Toda vez que 1J. lei attribue a duas moedas de valor desegual' 
uma força liberatoria egual, a moeda egualmente supervalorizada fica 
s.ó na circulação; ou em termos mais expressivos e que fazem esta ima-
gem : a moeda má expelle a boa do mercado. » 

Vejamos si se póde dar este phehomeno, uma vez emittidos os bi-
lhetes pela Caixa de Conversão. Em primeiro Jogar este perigo desappa-
receria e não produziria mal algum ao paiz, uma vez que esses bil.hetes 
poderiam voltar n?V8rme,nte á Caixa de Conversão, sendo recebida a 
espede óuro alli depositada, e que elles representam. Mas nem esse. 
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receio póde haver, porque •I}ãO sê póde considerar que a moeda existente, 
a circulação fiduciaria possa repellir o pai>el emihtido pela 1Caixa de Con.Jl 
versão, uma vez que este papel tem a mesma força liberatoria ao cam-
bio de 15. · 1 

O m1merario da caixa não póde soffrer o concurso da moeda má, . \ abandonando o logar em que está, porque a moeda que está fóra, tendo 
a mesma capacidade acqi.Iisitiva que a !fiOeda d,a caixa para comprar 
ouro, não vejo vantagem em se retirar a· moeda da caixa, que representa 
f 16$000, quando com esses mes.mos 16$000, papel circula11te, pode-
remos adquirir a mesma libra. 

Retirar a libra da caixa para fazei-a emigí·ar parece absurdo, quando 
é certo que nós com o bilhete inconversivel podíamos adquirir a libra. 
do mesmo modo que s,e a adquiria com o bilhete da caixa. , 

E si é verdade que a lei de (\}resham obedece a outra lei mais geral . 
que se refere á .maior utilização da moeda, essa moeda não· pode emigrar 
para procurar ,maier utílização · fóra, porque, com a moeda fiduciaria, 
nós compram@s a mesma libra, a mesmà quanti,dadeo de ouro. I 

E depqi~ a .lei cle Gresham ainda não foi elevada á categoria de uma 
lei de physica ou de chimica, lei verdadeira e esfavel. ' 

O SR. GALEÃO CARVALHAL. - Cerno são em geral as leis eceno':' ' 
micas. · 1 ~ 

O SR. ALBEHT<'> SARMENTO. - E depois accresce nqtar que a refe-
rida lei é mais applicavel ao systema da circulação metallica ·e é ass.im 
formulada : havendo concurrencia de urna moeda metallica ,d,epreciada 
com outra moeda metallica de valor real, esta ultima tende. a abandonar 
o mercado, ficando só . a moeda depreciada. · 

De modo que a moeda depreciada fica · e a bóa, necessariapien.'te, 
procura emigrar para o paiz onde ella deve ter maior utilidade " e pro-
duzir maior somma 'de proveitos. , · 

Ha ainda o receio que se dê inflação do nosso meio circulante com 
a emissão feita pela Caixa de Coiiversão de 300 a 320 mil contos. , ' 

Quem mais accentuou este pc;mto no debate foi o Sr. Serzed~llo 
Corrêa, que teme os effeitos da inflação. 

Inflação do ' meio circulant~ não é sirião excesso de circulação; e si 
assim fosse que mal haveria em ficar em concurrencia o papel conver-
sível com o outro ·papel, desde que a conve11são pudesse corrigir aquelle 
mal? 

Si se désse a inflação, como bem disse o relato:r do projecto, o papel 
que tem a fa.cilidade , de ser Gonvertido., necessariamente passaria de novo 
para a caixa de onde partiu 'e ficaria a circulaçãe restituída ao estado 
natural. · 

Que ·mal haveria., perguntamos de novo, que a referida quantidade 
de papel pudesse produzir a inflação, quando a nova emissão da caixa 
representasse ouro? 

Tratando-se, portanto, d·e uma moeda· conversível, de uma moeda 
' 
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que representa ouro, si tivermos a inflação, sena facil corrigil-a, resti-
tuindo-se a circulação á sua normalidade. 

Sendo a circulação metallica dotada da faculdade de alargar-se e 
contrahir-se facilmente, o phenomeno da inflação produzido pelo ouro 
não póde ter a mesma significação que os tratadistas ligam á inflação 
occasionada pela circulação do papel moeda. 

Fôra muito para desejar que tivessemos uma inflação produzida 
pelo ouro. O excesso de ouro seria riqueza, muito embora eu saiba que 
tambem esse phenomeno póde produzir desequilibrios na circulação 
monetaria de um paiz. 

E' conhecido o facto que se deu na Allemanha depois da guerra 
die 1870 e depois da consequente incl:emnização paga pela França. 

A Allemanha teve uma crise resultante do excesso de circulação, 
crise que foi debellada pelos remedios naturaes que apparecem para 
çorrigir esse mal, taes como a creaÇão de novas industrias, a diminuição 
da taxa de juros, a emigração dos caj\)itaes em excesso, etc. 

De modo que a Caixa de Conversão, vindo trazer para o nosso 
m.eio circulante cerca ·de 320 mil contos representando ouro, não sei 
porque se deva temer essa fórma de inflação. 

Eis, Sr. Presidente, nesta fórma desalinhavada (não apoiados), em 
que dominou mais a emoção do que a continuidade do raciocínio calmo, 
o meu modo de pensar so1)re o projecto em debate. 

Vou agora, Sr. Presid,ente, apresentar uma emenda ao art. 3 .0 do 
projecto. 

Este artigo dizia : 
« Cessarão ·as emissões da Caixa de Conversão quando os bilhetes 

emi.t'tidos ã taxa fixada :q.esta lei attingirem ao valor de 320.000:00$, 
correspondente ao deposito 'maximo de v:inte milhões esterlinos, podendo 
então, por lei especial, ser elevada a taxa cl.e que trata o art. 1.0 n 

O Sr. Oeputado Bar1bosa Lima apresentou uma emenda nestes 
te.rmos : em vez de - por lei especial, diga-se : Poder · Executivo. 

Venho apresentar um11- emenda no sentido de se restabelecer o que 
estava nos intuitos do projecto. · 

Mu1to embora tenha o mais profundo respeito pela opinião do dis-
tinctissimo parlamentaT, 0: Sr. Barbosa Lima ... 

O SR. BARBOSA LIMA. - Obrigado. 

O SR. ALBERTO SARMENTO - ... autor da emenda, peço a S. Ex. 
venia para discordar do seu modo de pensar. 

Julgo que a emenda é inconstitucional. 
. O art. 34 da Gonstitµição diz : << Compete privativamente ao Con-

gresso 9,eterminar o peso, valor, inscripÇão, typo e denominaç·ão da 
moeda. » · 

Ora, se nós tratamos de estabelecer uma taxa a respeito do cambio , 
e si é o cambio que regu'lii o va'lor da nossa inoedn, incontestavelmente 
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a competencia para alterar o valor da moeda é do Congre,sso Federal e 
não do Poder Executivo. 

O SR. BARBOSA Lu.i;A. - Mas o padrão não está a 27? 
O SR. ALBERTO SARMENTO. - Está e é por isso que é da compe-

tencia do Congresso alterar de 27,..-para 15. 
Assim, pois, Sr. Presidente, entendo que © Congresso não póde de-

legar semelhante attribuição ao Poder Executivo. 
Isto sob o ponto de vista constitucional. Quanto ao ponto de vista 

da conveniencia da emenda, eu tambem discordo do motivo q11e, por-
vent11ra, tenfu.a inspi•rad0 o seu illustre autor a apresental-a. 

Acho que se dando a faculdade de alterar a taxa do cambio, ao 
Poder Executivo, na ' fórma da emenda, fiqava burlada a publici&ade 
de que esse act0 .dev.e ser revestido, pela sua discussão no Congresso. 

A publicidade acautelaria, por certo, muito melhor a grande somma 
de i•Fl'teresses envolvidos nas transacções cambiaes. 

A alteração da taxa deve ser determinada por um acto do Congresso 
e não por um acto do Poder Executivo, que poderia vir, de um momento 
para outro, com Nerdadeiras surprezas para todos. 

Entendo, por conseguinte, Sr. Presidente, que o Congresso ·-não póde 
delegar esta · incumfuencia, que lhe é privativa; o Congress0 não deve 
remetter ao Poder Ex;ecutivo' a faculdade de alterar nova:n1ente a taxa 
estabelecida pela Caixa de Conversão. 

Eis, Sr. Presidente, o que me occorreu dizer sobr.e o pFojecto que, 
para mim, tem o grande merito de · servir de ponto inicia l para a reforma 
monetaria no Brazil. · ' 

Fiz o quanto me era possível fazer sem outra occupação, a não ser 
'aquella que resulta do cumprimento de um dever patTiotico. 

De mim não fôra lícito exigir mais, mesmo porque eu mais não 
poderia fazer. 

O SR. MENEz~s DoRIA. - Desempenhou-se perfeitamente bem. 
(Apoiados.) 

' () SR .. ALBERTO SARMENT0. - ProcuTei, Sr. Presidente, trazer para 
a solução do problema o meu auxílio que, por ser muito parco, não 
deixa de ser sincero. Si a idéa for triumphante amanhã, como espero, 
pelos resultados que ella deve produzir, ou.tra gloria não almejo, sinão 
a de ter acompanhado os seus bell'emeritos iniciadores . (Muilo bem; 
muilo bem. O orador é vivamente cumprimentado.) ' 

Vem á Mesa, é./Iida, apoiada e posta c0njuntamente em discussão, 
a seguinte emenda r 

Ao art . . 3.0 Onde se diz - por decreto do Poder 
Emenda Executivo - diga-se : por lei do ·Congresso. 

A. Sarmento. Sala clas sessões, 20 de setembro de 1906. 
Alberto Sarmento. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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SESSÃO DE 21 DE SETEMBRO 

O Sr. Galeão Carvalhal. - Sr. Presidente, motivos de força 
maior impediram-me de tomar a palavra na segunda · discussão deste 
importante projecto. Venho hoje cumprir o imperioso dever de repre-
sentante do Estado de S. Paulo e de membro da Commiss·ão de Finanças, 
justificando o meu voto e explicando o alcance da minha assignatura 
no parecer e no projecto formulados pelo meu nobre amigo, o Sr. David 
Campista . · 

Pretendo, em phrases rapidas, em ligeiras considerações, dizer á 
Gamara e ao meu paiz quaes as razões que actuaram ~m me~ espirito 
para acceitação do projecto em debate, razões de ordem economica, 
financeira e politica. E' de justiça accentuar que o projecto em questão, 
sujeito ao exame da Gamara, já foi acceito por uma votação significativa 
e das mais solemnes. 

As minhas palavras, fructo de meditações incessantes, são acom-
panhadas da maior boa fé e revestidas da maxima sinceridade. 

Ao tomar parte neste 1 debate, inspira-me o amor patrio e por isso 
devo ser acolhido com beryevolencia. O meu intuito é ·a indagação da 
verdade em assumpto de ~.amanha relevancia. 

Sou tambem im'pellido ao cumprimento desse arduo dever pela con-
fiança que deposito no exit o da medida constante do projecto; acredito 

·que represento o pensame~1to do Estado de S. Paulo, suas aspirações, 
sua alma es suas conquistai>. Depois de promulgada a nossa Constituição 

'· Federal, é esta a reforma mais importante que o Congresso vae discutir 
e votar. (Muiln bem.) 

Sr. Presidente, o assu;mpto, é realmente da maior gravidade, e eu 
não preciso recordar facto~ hístoricos, para dizer aos meus compatriotas 
que a questão da estabilid~tde do cambio, e até mesmo a .propria quebra 
do padrão monetario sã0 problemas postos perante a consciencia do 
paiz e perante o Poder LEjgislativo, e por isso não será ousadia a affir-
mativa de que, cedo ou tarde, tão alto problema terá uma solução defi-
nitiva de accôrdo com o i;nteresse publico. , 

'Justificarei o meu vpto, apoiando-me naturalmente nos ensina-
mentos da sciencia econo~aica, que reconheço, entretanto, como essen-
cialmente contingente, dep1endendo ella de factos, que se modificam sem 
cessar. Na phrase de um eco:nomista notavel, a sciencia economica, ou 
melhor a economia politic:it é uma sciencia relativa; o absoluto não é do 
seu domínio. Si algumas lçis"sobre a troca e a distribuição das riquezas 
podem ser consi~eradas como definitivas, o mesmo não acontece corn 
o problema monetario, qtfe está longe de ter conseguido uma solução 
theorica, apezar do desa~lparecimento momentaneo de algumas difli-
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culdades praticas' em alguns pai.zes. A humanidade, em sua evolução, 
nem sempre simplifica as questões e a prova deste conceito está na so-
lução d@s problemas inonetarios em muitos povos civilizados. 

O cambiq internacional é o assumpto qhle mais dê perto preoccupa· 
a attenção dos homens de governo; é elle a operação que transforma 
a moeda de um paiz na m@eda de outro paiz. A e0nsequencia immediata 
que se tira dos princípios scientificos, é que, vivendo nós em c0rri.mercio 
com as nações ciivilizadas., não é possível furgir ao dever de approximar 
a nos~a moeda da moeda dos povos, cultos .. Para isso já demos passo 
principal adoptando o padrão om:o, que é o )!ladrão geralmente acceito. 

Podemos assim garantir que .0 p.rogramma actual consiste nd· com-
mercio assiduo entre os povos; a facilidade daq communicações, a iden-
tidade de interesses nas trocas internacionaes, o desenvolvimei;ito é p 
aperfeiçoamento da9 industrias, exigem º' estabelecim,ento · ~e leis de 

.. garaRtias, que possam ser proveitosas e efficazes na tformação dos capi-
taes, e si/a applicação em varias zonas do plane,ta. A moeda approxima 
os povos e preenche inquestionavelmente uml:I- ·alta missão social. 

A moeda metallica co:qstitue no momento prese:nte 3; base de- todo's 
os negocios; é 0 agente Viihcipal da circ.ulação. ' · 

Desde que fizemos a nossa independencia politica, foi uma preoocu-
pação constante dos homens de governo a resolução do problema moneta-
rio.· As rnultiplas reformas, discu1tidas ,urnas e postas outr,as em execuçãd, 
não conseguiram até 'este momento libertar o paiz do curso forçaclo. 

Projectos teem sido ultiir.arnente apres~ntados, inélusive o plano da 
reorganização do Banco cfo B'razil, que não podem 'resolver a ques tão de· 
um m@do definitivo~' não passando de meios palliativos conderp.nâdos 
desde o seu inicio. ' · , · 

Precisamos encarar· com toda e:nergja o· assumpt0; é indi'spe:qsavel 
resolver tão magna questão, e no ponto a que chegamos cumpre ter a 
necessaria cor~gern pa:ra vencer todas· as difficuldades que apparecern no 
caminh0 a percorrer. A reforma está intirnai;nente ligada á propria exis7 
tencia da Repub.lica; re,laciona-se profundamente com os mais elev,ados 
interesses da. ndssa nacion_§llidade, que se tem en:contrad,o cornf>romettitla 
pela questão financeira, que chegou ao seu ponto culrniRante na1 suspensão 
dos pagamentos externos e no aecôrdo com os npssos credore$1 • 

Si não cogitarmos seriamente do estudo e da. resolução do magno · 
problema, nada estará garantirlo no futuro; di'as smm1Jrios po'dem amar-
gurar a Nação inteira, que j,ustarnente l~a .de responsabili'zar áqüep·es que 
tiveram em suas mãos 0s recursos proprios para a consolidação do edificio 
social, e, no emtar:ito, p0r uma falsa cornprehensão do·s seus deveres, deixa-· 
ram se arrastar por precoric'eitos descabido9 e jnopnortµnos. 

Dous cancros terríveis se implantaram :p.o organismo brazile\ro - a 
escravidão e o curso forçado. 

Os poderes c@nstituidos durante o regimen monarchico ti;veram, 
finalmente , a coragem de decretar a emancipação , dos escravos sem olhàr 
ás suas consequencias. 
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Foi uma campanha tremenda, victoriosa, no seio d@ parlamento; 
a escravidão desappareceu, legan.do á geração contemporanea e ás gera-
ções futuras o comJillemeI'ltO da grand.e refórma - o problema ecom.omico 
em todas as suas variantes. 

Não é este o momento proprio para o estudo·do assombroso mov:imento 
nacional q,ue trouxe com(i) consequencia o desmoronamento da velha 
i:i;istituiç_ão, que constituiu a base de todo o nósso trabalh@ agrícofa . A 
Nação Brazileira reclamava, pelos seus orgãos mais legítimos,. a extincçã@ 
da escravidão. R6!sta apurar, pelo processo historico, si foi ou não uma 
iniustiça a não indemnização por parte do Estado aos propriet arios, 
que invocavam as promessas positivas da lei, na manutenção de t ão 
extravag.ante propriedade. Não é meu intuito enveredar por este teliTeno,· 
quando fui um propagandista da emancipação incondicio:rrnl. O grande 
crime da escravidão teve o seu fim; a reforma f@i uma realidade brilha:m:t e, 
e. poucos foram· os que se apresentaram em campo, com o intuito de 
embaraçal-a . nos seus ultimos dias. 

Porque não havemos de extirpar o outro cai!'lcro· - o curso forçado, 
não com. um simples traço de penna, mas levando em conta 0 respeito 
a todos interesses compromettidos, na medida . em que as forças da Nação 
podem razoavehnem.te satisfazel-os? 

Si queremos realmeN.te e de boa fé recoDstituir as nossas füian.ças 
e assentar em solidas bases

1 
a economia lílacional; a primeira medida que se 

impõe é a reforma do nosso ~ã0 aviltado. meio circulante. Sobre alicerces tão 
frageis e oscillantes, cerno são os do numeral'io, de que dispomos aotual-
mente, qualquer reconstrupção teria a mesma s0lidez dos caste1los levan-
tados sobre areia. · . . ' · · . • 

Para que o lavrador possa estabelecer a sua economia, explorar e 
cuHivar as suas terras, E;nsaiar novas culturas,é indispensavel possufr 
uma merli<ila invariavel de valores. Para que elle possa obter capitaes em 
condições de lhe serem proveitosos·, é }Dreciso que nem elle e nem o prest a-
rnista corram de futuro o risco, ora um, ora outro, de se verem lesados 
na li<i[uidação dos seus co:r;ttractos, e uma situação estavel e segura só se 
póde obter c0m a aboliçã9 do curso forçado e p(i)r consequencia com o 
estabelec·irnento da moed:.~ eonvertivel, liwe <'las oscillações cambiaes . 

Para que possamos ter uma corrente irnmigra.toria espontanea, sem 
sacrificios· maiores para o T1hesouro, e ao mesmo tempo capaz de fornecer 
um largo siapprimento de l,)raços á agricultura e de fixar-se no paiz o ele-
mento estrangeiro,. é urgente slllpp·rimir as mutações cambiaes, que acarre-
t~am a baixa do cambio, que dissipam as ec(i)nomias do trabalhador e 
produzem as altas bruscas do m.esmo cambio, collocando o fa2iendeiro n.a 
contingencia de não poder pagar os salarios ajustados. 

Para que a industria e (> commercio possam desenvolver-se e prosperar, 
torna-se igualmente precii,30 que as temerosas alternativas do cambio 
não venham de. futuro pert~urbar o seu regular funccionamento. 0' mesmo , 
-uaciocinio applica-se a tod jl a collectividade. brazilei-ra e, principalmente, 
ao Governo que tem de ~)rovidenciar sobre o andamento de todos os 

1 
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serviços publicos, notadarriente sobre as remessas para os compromi~sos 
externos . 

Desde 1898 começou o ingente trabalho da nossa reconstrucção 
financeira, con~equencia imperiosa decorrente do contracto do funding-
loan. O cambio, que tinha attingido a taxas ínfimas, produzindo o panico 
nos espíritos mais fortes, foi procurando a sua melhoria em consequencía 
do resgate de uma forte somma de papel-moeda, que ·foi incinerada. 
O Governo de então, armado dos meios, que o Congresso votou, entendeu 
e com razão que a reducção d·a quantid.ade do papel-moeda inconvertível 
acarretava necessariamente a alta do cambio; que a sua queima·, não só 
não destn1ia em absoluto valor algum da communhão, como, pelG contra-
rio, creava valores para si mesmo, porque valorizava as receitas perce-
bidas sob a fórrna do imposto. Os 320. 000:000$, orçados naquella e.poca:· 
valiam 8. 000. 000 de libras esterlinas ao cambio de 6 d.; depois passaram 
a valer 10.600.000 libras ao cambio de 8 d. e ao cambio de 12 d. o seili 
valor era de 16.000·.000 esterlinos e assim por deante. O que não resta 
duvida é que a enorme desvalorização do papel-moeda tr()uxe o seu 
completo aviltamento, reduzindo a uma bagatella a força acquísitiva: do 
nosso meio circulante. Tal foi o extremo da grande crise ·financeira ,, a 
maior por que tem passado. o nosso paiz. 

Não era propriamente o camloi@ baixo, de que , tratam os econo-
mistas modernos, como. medida proteccionista á. lavol!lra e á industria; 
e·ra o desapparecim:e:nto da noção dos valol'es, era o alv1ysmo no qual ia 
precipitar-se toda riqueza n.aciom.al, destrU:ida, dissipada pelos erros 
gravíssimos commettídos pelos; pTimeiros governos da Repuh1ic.a. 

A reacção era fatal e. a iniciativa do. Governo apoiacil:ai petos patriotas 
necessariamente pugnaria pelo grande desfrleratum nacional - a obtenção· 
da moeda boa,. da moeda sã, de uma medida de valores., malteravel,, 
fixa que seja a garantia. de.todos os negocios· im:tern:os e externes do· nosso· 
l!laiz. Naturalmente os homens resp0nsaveis pela direcção goV'ernamen;taib 
da Republica procurariam estudar o importante problema, aprendendo 
as frções ,dos povos cultos em crises i<ilielllitfeas e' ins11»irando-se tambem nos 
ensinamentos dos Jlliossos ec:onomistas e financeiro& qúe prestaram serviços· 
relevantes em circumstaricias q:uasi iguaes á do momen.to prese'.lillte .. 

Gom este inttüto, em 1899 foi decretad'a a l'ei1 que instituiu• os fm:ndioe· 
de garal!1tia e de resgate dô papel moeda, primei-r@s pass©s, os· maiÍ!s seguros 
esforços para o adveJ.iLto· da ·ciTcu.laçã0 metallica. Naq.ne1le anno de 1899 as 
taxas cambiaes eram ínfimas, pulverizadoras, d.e todai ec.dnomia n.iaci:onaJ,, 
e a massa do papel moeda çle curso forçado tinà.a attingide>· a uma sommai 
que mm.itos ' calculavau:i superior a 800. 000·:000$, a earge d.o Estado, 
que por lei havia enearnpaido t@da<s as emissões bancarias. Accresee que O\ 
Governo por sua vez havia em varias occasiões emittido não pequena 
souu:na para occo.rrer certamente a necessidades imperi0sas·. 

Neste assumpto o a:b:uso. n.ãCJ< teve limites, ,e tão graves foram osr 
actos praticados pela administração :çtu1D 1l~ca, ql!l.e o Sr. €amp@s SaMes,. 
para salvar a sua res.po:asabillil&ad.e, viu-se na c0nti.ngencia de cleJl.l!l.nciar 

' 
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em1ssoes crimmosas de papel moeda, emissões clandestinas, que, uma 
vez na circulação, forçosamente produziriam, como produziram de facto, 
os mais promptos e funestos resultados. 

O cambio attingiu á taxa de 5 5 /8, levando a perturbação a todas 
as classes productoras do paiz e trazendo como consequencia fatal para 
o Thesouro a concordata com os credores externos, a suspensão das 
amortizações e do pagamento dos juros. 

Naquelles dias amargurados, esta ·C(lmara estava dividida em dous; 
campos oppostos. O governo do' Dr. Prudente de Moraes era combatido 
por uma oppósição formidavel; eu pertencia áquella legião brilhante, 
que neste recinto deu immenso realce _ás lutas parlamentares. Pois bem; 
apezar das divergencias políticas profundas que nos separavam daquelle 
governo, encarámos cóm coragem a situação e o funding-lo an foi acceito . 

. como uma medida necessaria e ao mesmo tempo como um incentivo 
para um grande trabalho de regeneração nas nossas finanças. Recordo-
me das impressões dolorosas que nos assa ltaram, quando foi annunciada 
a suspensão dos pagamentos; era o termo final da grande crise política 
e administrativa que vinha trabalhada desde o golpe de Estado praticado 
pelo marechal Deodoro. 

O cambio nas taxas de 5, 6, 7 e 8, durante alguns annos, alterou 
profundamente toda nossa economia, ao mesmo tempo que concorria 
para a creação de multiplas industrias, promovidas pelos espíritos protec-
cionistas que tinham assen\.o nesta Casa e no Senado. Os altos preços 
do café, fornecendo aos lavradores uma farta remuneração aos capitaes 
empregados naquella cultuqi, proporcionavam de um modo assombroso 
o desenvolvimento daquella lavoura no Estado de S. Paulo, principal-
mente. Os lucros remanescentes foram empregados na construcção da 
capital daquelle Estado, ciqade que é apreciada com justiça , por todos 
os visitantes, nas obras de ·saneamento e com particular attenção· nos 
trabalhos da viação ferna, que tem caminhado para as zonas ferteis do 
interior. 

Não resta duvida que es~{l immenso capital foi empregado na occa:sião 
das taxas aviltadas do cambip, capital desvalorizado, nascido das emissões 
de papel moeda. Este capit~l alimentava a febre dos grandes negocios e 
anarchizava o espirito <;las nossas classes productoras .. Com capitaes 
-fictícios foi sendo preparada a crise, que é a preoccupação de todos 
aquelles que se interessam pelo progresso do paiz. Todos os valores soffre-
ram alterações radicaes, ac~trretando certamente um estado de cousas 
que não seria facil modifica11. 

Os valores moveis, immoveis,- os honorarios, os salarios, os juros, 
com a queda constante do cambio, assumiram proporções desconhe-
cidas. · 

Taes occurrencias, por 1>ua natureza extraordinarias, deviam crear 
uma situação inteiramente particular, na qual a enorme somma de 
interesses procuraria o seu n(l.tural equilíbrio. , . · · 

O Brazil soffreu tambem as é'onsequencias inevitaveis das commoções 
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internas, guerras civis, que p,erturbam o funcci<mamento regular dos g@-
vernos e ao mesmo tempo impoem aos poderes publicos o appello a medidas 
extremas para manter a ordem constitucional. E' certo que depois do 
movimento de 15' de novembro, que instituiu a Republica, nenhuma ' 
outra insurreição · conseguiu triumphar. A ordem constitucional não 
foi _ até ·agora interrompida, o que tem ' constituido 1:1ma garantia para a 
estabilidade das instituições republicanas; o que não deixará dq levar 
aos espiritos mais incredulos a certeza de que a Republica é irre"\loga ~ 
vel na nossa patria. A não interrupção da ordem constitucióBal gerou 
uma confiança justificada nos nossos destinos, scientes tod0s os povos 
cultos de que resolvemos de um modo completo o problema político e qu'e 
só nos resta encarar c0m· decisão -os problemas e~onomicos e financeiros, 
aliás aspectos do problema humano. , ' . , 

' 1 As nações prosperas possuem em regra a sua moeda' estavel e valo-
rizada. Elntre ellas destacaremos a Inglaterra e a França, paizes completos· 
em sua formação, e deposita:rios da maior somma de capital do planet~. 

São paizes de circulaçã0 metallica, que sómente em casos ' extremos 
teem recorrido ao curso forçado, como medida de salvaçã,o publica, facto 
que prova quão delicada .é a questão. monetaria,-ainda mesmo' nas nações 
ricas, de população condensada; possuidoras de indBstrias estabelecidas em 
solidas hases. 

As mesmas considerações não se applicam á . Austria, Russia, Itàlia 
e a tod~s as nações das duas Americas, que teem passado por diversas 
phases em suas finanças, usm1elo ·e abusaN.do das emissões inconvertiveis, 
reagindo depois contra as deploraveis p'hantasias post,as em pratica, que- ,1 

brando o padrão monetario; procurando 'sahir·do, regimen do curso for- ' 
çado e e11caminhando-se para a circulação metaHiéa. v;erifica-se, pelo 
estudo das questões financ'eiras-, que nos me1iJ.Cionaelos paizes os seus 
governos répresentados por patriotas, que .apparecem nos momentos 1 

difficeis, resolveram o pro,blema monetario attende11do -ás cop.veniencias 
do interesse publico. São conhecidas as palavras do Sr. Witte, na Russia 
- A. reorganização do systema monetario de1Je ser effecluada de modo qw~ . 
não pr·odu.za o menor abalo, nem determine modificação a.rti'ficial ,' po~ 
menor que seja, no estado ele cousas -existentes, constituindo esse sys-
tema sobre o qual repousam os interesses do '.trabalho 'e da pi;opried~de. 
E' a idéa elos direitos adquiridos applicada aos factos econornico;:finari-
~~. ' 

E' que em taes· paizes a permanencia do curso forçado durante longos 
annos sujeita a moeda ás oscillações varias e intempestiv'as, faz nascer 
um estado proprio para todos os negocios na base dos valores em acção. 
Succede o mesmo que era notado pelo nosso illustre compatriota .Dr. Fran-
cisco Belisario, quando aconselhava e estudava as hases. de uma circulação' 
metallica. Dizia aquelle emerito patriota, referindo-se á quebra do padrao 
monetario : Cogitando-se de uma circulação metallica, ·não póde deix~r 
de surgir a questão de saber si devemos querer attingir ao valor do padrão 
monetario de 1846, ou si devemos modifical-o de accôrdo' com ~ situação.-
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existente em quasi todo o longo estadio desde 1846 até 1887. Queria o 
Dr. Francisco Belisario o cambio de 24, em cuja taxa o commercio tjnha 
suas transacções, eram vendidas as propriedades, fundadas· as emprezas, 
pagos e partilhados quinhões hereditarios e eram feitos t0dos os eontractos. 

Si este raciocinio se applicava com segurança no anno çle 1887 e 1888, 
com a indicação da quebra do padrão na taxa de 24 d. em u.ma época em 
qu·e a escravidão estava ameaçada em seus alicerces, com HII1a circulação 
fiduciaria reduzida, si quizermos comparai-a com a actual, que argumentos 
podem impedir um mocvimento igual na situação presente, depois de 14 
annos de desbarato financeiro, durante os quaes toda a economia nacional 
foi assentar-se entre as taxas de 7, 8 até 12 d., para impedir a fixação 
do cambio a uma taxa inferior ao padrã0 legal? 

Haverá alguem de boa fé que possa provar ou asseg,urar que o 
cambio de 24 representa o estado actua-1 da nossa economia, tendo em 
vista a massa do papel moeda em circulação? Qnem poderá afiançar 
que uma alta brl!lsca do cambio a 24 não traz uma des.organização geral, 
attendendo-se á longa perinanenci.a das taxas baixas? 

Comprehend0 bem que a quebra do pad:vãe constitue em regra um 
descredito, quando ella não é acompanhada da conversão das notas de 
curso forçado. A simples quebra do padrã0 monetario, sem mais pro-
videncias complementares, é, de facto, uma reforma attentatoria da 
propriedade publica 1e partiwlar, não sendo. lançadas as bases para a 
circulação metallica, permanecem os mesmos males, as Gscillações cafü-
biaes se aggravam e \) curso forçado com os seus defeitos incuraveis vae 
corroendo toda econqmia nacional. 

Além disso é indispensavel que a administração publicá superior, 
executora. da reforma, procure corresponder á confiança nacional e 
afaste de seu caminho os erros anteriores. No caso vertente cogita-se 
da reconstrucção econoinica, da observancia rigorosa dos orçamentos, 
de um adiamento de serviços, que não são urgentes, de uma morali-
dade absoluta . em toçlos os departamentos officiaes, da punição impla-
cavel dos delapida.dores dos dinheiros, de um governo austero, que im-
prima vitalidade ao paiz sein desfallecimentos no programma que tem 
de ser executado. 

O nosso ponto de vista" porém, é de firmeza; o plano do pro,jecto 
que fixa o cambio lapça as bases da conversão das notas do Thesouro 
pelo mecanismo da lei de 1899, concedendo recursos para o resgate de 
u.m lado e para o augrnento do fundo metallico de outro lado. O pro-
blema é resolvido de µm modo definitivo e cercado das garantias neces-
sarias na sua execução. A Caixa de Conversão é um apparelho que póde 
funccionar c0m segur~mça, porque a emissão é feita com o deposito ouro 
equivalente. Não ha o menor risco na emissão, no sentido de ser ella 
depreciada. Si por aCflSO os portadores das notas buscarem na caixa o 
seu representativo e111 ouro, dá-se o recolhimento das mesmas notas 
sem maior abalo, e :qenhum perigo póde ameaçar uma tal circulação, 
porque para ella não existe o curso forçado. A emissão é ao par, isto e, 
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a emissão é igual ao ouro deri"ositacl.o ;, não póde,· portanfo, haver curso 
forçado para uma nota qme tem forçosamente depositado o seu valor 
equivalente em ou:ro. ' 

O fund0 metallico para o resgate e para a garantia das notas do 
Thesouro está discriminado na lei de 1899, em execução; é uma pro-
messa da convertibilidade, apenas acalentada pela confian§a ou, melhor 
pela esperança na taxa de 27 ds. 

Mas, Sr. Presidente, todo 0 esforço 'dos nossos estadistas, princi-
palmente dos ministros cl.o Thesou.ro, tem se resmnido na idéa fixa de 
alcançar a taxa de 27. E' assim que elles teem entemil:ido a estabilidade 
cámbial, e neste ponto é facif a prova do enunciado, que j_ulgarnos incon-
cusso. A leitura dos a1rnaes parlame:mtares,. dos relatorios e outros docu-
mentos officiaes nos levam a esta convicção. A questão monetaria prendi;i.· 
a attenção dos legislad()res patrios e a manutenção do cambio na · taxa 
de 27 importava na sua estabilidade. Em 1840 Alves Branco combatia 
com vehemeneia as oscillações, e por isso queria fixar o cambio pa.ra 
evitar os males que atrophiava:m toda: a economia nacional. Como elle, 
muitos outros homens de governo condemnavam o papel de curs@ for-
çado e a oscillação cambial. O senadfü Zacharias de Góes affl-rma.va 
que a nossa desgraça era ter papel moeda, qtre póde ser qualificada 
como a u1Lima expressão do descredito. Assegl!l.rava. aiRda aquelle illustre 
parlamentar que a crise é um mal; porém, peior que a crise er.a o papel 
moeda de curso forçado . 

. O mesmo ponto de vista póde ser attribuido aos ininistr0s da fazenda 
na Republica. Quando elles sustentam a necessidade da valorização do 
meio circulante e da fixidez do cambio, não teem outro pensamento 
sinão conquistar a estabilidad.e da taxa de 27, o 1pacl.rão estabeleeido 
pela lei de 1846. Foi este o programma do Sr. Murtinho e tem sido tam-
bem o escopo d@ Sr. Dr. Bulhões. 

Dahi o resgate, os imposto's em ouro, ·a remodelação ultima do 
Banco do Brazi:l, medidas legislativas promovidas pelo ' Governo com 
o intuito de valorizar o meio circulante. i, 

As emi~sões foitas dura:nta a Monarchia, depois da reforma de 1846, 
conseguiram manter o cambio entre 14 e 27, sendo attingi!da a taxa 
de 14 durante o período da guerra contra o Paraguay. As mesmas· emis-
sões eram em parte bancarias. e em parte do Thesouro Naci©nal, expli-
cacdas em absOJluto por necessidades imperiosas. A1gl!l.mas emissões appa-
reciam com o caracter ·provisorio, mas permaneciam subsistentes, produ-
zind@ as suas perniciosas consequeneias. 

E' curioso o es.pectaculo que o histo.riador divisa nos actos da nossa 
administraçã<'> em materia de tamanha gravidade. Ao passo que os 
governos garantiam a suspensão das emissões de notas de curso forçado, 
novas emissões eram feitas immediatamente em · desrespeito ás pro-
mess.as ·positivas de resgate do papel inconvertível. 

Comparo , .-Sr. Presidente, o curso forçado ao estado de sitio na 
ordem economica e financeira, suspensão de garantias, que tanto per-
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turbou, e continuará a perturbar, o andamento de todos os negocios, 
impedindo principalmente o livre transito do capital e do salario. 

Em 15 de novembro de 1889 a circulação total era 183.177:400$000. 
Com esta massa de papel-moeda o cambio manteve-se de ordinario 

entre as taxas de 18 e 24, accrescendo que depois de 1846 só epheme-
ramente o cambio conseguiu galgar a taxa de 27. Como já disse, este 
facto impressionára de tal modo ao emerito brazileíro Francisco Beli-
sario, que elle desejava a quebra do padrão monetario na taxa de 24 d. 

Depois de proclamada a Republica, em poucos annos o papel moeda 
attingiu a 758.100:000$, inclusive 80.000:000$ em bonus, que foram con-
vertidos tambem em notas do Thesouro. 

Encarado este facto com a reflexão necessaría, é impossível des- . 
conhecer o conjuncto de males que vinha pesar sobre toda a Nação Bra-
zileira. A queda constante do cambio não podia d'eixar de crear uma 
situação que havia de alterar toda a economia nacional em . suas varias 
manifestações. 

Sr. Presidente, chamo a attenção dos Srs. Deputados para o seguinte 
conceito : não eram oscillações cambiaes propriamente ditas, isto é, um 

' movimento em torno de um ponto determinado, •era a baixa, a queda 
constante, persistente do cambio até 5 5 /8. A baixa só parou deantc 
do contracto do funding, quando o Governo cessou de .recorrer a novas 
emissões, que ficaram prohibidas por lei expressa, consequencia daquelle 
contracto. · 

Como voltar aos ~mtigos valores? Como alterar um estado de cousas 
ao qual, pela força das circumstancias, ficaram ligados grandes e impor-
tantes interesses? .A lf!,voura, a industria, o commercio,· o systema dos 
impostos pela sua elevação, tudo .accommodou-se ao cambio baixo . O 
Governo Federal e as administrações estaduaes enveredaram por um 
caminho, que seguramente não podia satisfazer as aspirações dos ver-
dadeiros patriotas. Reproduzia-se o debate do problema monetario, 
tal qual havia succedicj.o na Russia, Italia, Austria, Mexico e em outros 
paizes que possuíam o curso forçado, e mesmo entre nós, quando foram 
discutidas as leis de 18.33 e 1846, que quebraram o nosso padrão mone-
tario. Na Europa, as reformas monetarias nos paizes mencionados acar-
retaram um prejuizo cj.e 50 %· 

A lei de 1899 renovava a promessa muito solemne de ser iniciado 
o resgate do papel moej:].a e de ser creado um deposito metallico - ouro 
para a conversão futura, e eu com justiça declaro que o programma posto 
em pratica tem sido exeicutado ha oito annos com pequenas modificações. 
Os esforços do Governo não obtiveram ainda um resultado completo 
na questão ,cambial; ap contrario, o resgate não foi impulsionado e o 

- fundo. de garantia foi desfalcado em somma avultada. São decorridos 
oito annos de sacrificios; para o contribuinte e o cambio alcançou a taxa 
de 15, considerada de resistencia, sujeita, entretanto, a alternativas 
bruscas, produzindo un,rn natural inquietação em todas as classes pro-
ductoras. 
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A conclusão forçada é que, si o 'cambio de 27 constituiu uma miragem 
até 1889 com a massa de papel-moeda na importancia de 190.000:0QO$, 
agora será uma esperança, longe da realidade_ com uma CÍI'.culação fidu-
Cíaria triplicada; será o porto para o qual se dirigem os sedentos do 
cambio ao par, sem poder transpol-o, acossádos pelo temporal do curso 
forçado. Com a política de recuos e de. hesitações, conforme as conve~ 
niencias de momento, a estabilidade cambial ao par de 27 ha de ser () 
sonho, sempre acalentado ,durante os u~timos annos da Monarchia ,sem 
chegar-se ao ob1jectivo procuraP,o com tantos esforços. Toda a Camara 
sabe que os Ministros da Fazenda da Monarchia, apezar de accentuarem 
os males do papel-moeda inconvertível, não aborP,arain com decisão o 
problema monetario. Si surgia alguma crise de praça, a consequencia 
era a decretação de novas emissões e assim chegámos até á Republica, 
quando esta vamos rer,tovando · a emissão ' bancaria convertível a cargo 
do Banco Nacional e de outros estabelecimentos de credito, que se 
tinham habilitado para emitt,ir com lastro metallico. . · 

A historia financeira destes ultimos annos não precisa ser repetida . 
Si as condições do paiz se modificaram, si realizou-se de facto. um desen-
volvimento extraordinario em varias zonas do territorio brazileiro, em 
compensação o augmento imprudente do papel-moeda aggra'vou . a pro-
funda molestia, que corroía todos os peculios legitimamente accum~lados ,, 
e que desappareceram na voragem das ('.missões. ' 

Será possível com um trabalho constante reconquista:r a posição 
perdida? Parece ·que sómente no decurso de alguns a1;mos; mas antes 
disso é urgente refazer a economia nacional abalada em se\ls fundamentos, 
e o preparo para tão feliz desideralum constitue o objectivo do projecto, 
que permitte a expansão ela riqueza publica c~m segurança e calma, 
sem os imprevistos das mudanças rapidas nas taxas cambiaes. (Apoiados '. ) 

Acompanho o pensamento do illustre relator do projecto, que attri-
bue ao apparelho - Caixa de Conversão, o poder de evitàr a alta e' a 
baixa do cambio. Todos concordam em que o mecanismo da lei em ela-
bo-ração impede a 1 alta; muitos, receiam que o mesmo não succeda com 
a baixa do cambio. Entretanto, acredito que a Caixa impede a baixa 
uma vez que a lei seja executada com toda sincúidade. O raciocínio que 
passo a fazer é seguro em suas consequencias. A actual circulaç~o i:µcoa-
vertivel mantém o cambio na taxa de 15 e o tem mantido duraLlte.mezes · 
em•uma taxa mais elevada. '· 

Si explodir uma crise que determine o recolhimen~o das notas ·emit-
tidas pela Caixa, ficará na circulação. o dinheiro até então .existente, 
diminuído em sua quantidade, si tiver sido feito algum resgate. As notas 
do Thesouro, que comportam um cambio de 15, não podem soffrer depre-
ciação e, sendo as uniqas em gyro, diminuídas na sua quantidade, pas- · 
sadas as impressões da crise, provavelmente procurarão o seu natural 
equilíbrio. ,Não será uma surpresa a alta do cambio, proporcionando á 
Caixa uma nova emissão a uma taxa mais elevada, como está previsto 
no projecto .. Assim argumento, porque acredito que sómente a baixa 
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do cambio póde determinar o recolhimento das notas da Caixa pela exi-
gencia do troco por parte dos seus portadores-. 

Sr. Presidente, já em 1846, Bernardo de Vasconcellos formulava 
o seu projecto sem a quebra do padrão. Emendas posteriores deram um 
cunho definitivo á reforma, e naquella época o argumento da morali-

, dade do acto legislativo não causou impressão sensível. Não trago por 
isso para esta tribuna semelhante allegação, porque · seria offender a 
memoria dos patriotas daquella época, que tTa·balharam com tenacidade 
pelo nosso progresso. 

O que assevero é que as reformas de 1833 e 1846 tinham um vicio 
organico; não cogitavam realmente da conversão e por isso não altera-
ram a ordem de cousas, que continuou a subsistir com suas crescentes 
irregularidades. 

O Convenio de Taubaté não pediu a quebra ,do padrão. Abandonou, 
é certo, o velho programma financeiro de ser alcançado (]) cambio par 
com os sacrificios do Thesouro Nacional e lembrou a fixação cio cambio 
a uma taxa proteccioríista das classes productoras e consumidoras, até 
que a economia nacional adquira forças, até q11e a rique·za publica 
assente em solidas bases. A fixação, no pensar do Sr. Veiga Filho, vem 
acabar, vem liquidar o accesso existente pelo valor corrente, corno fize-
ram alguns paizes em situação identica. O Sr. Joaquim Miguel Mar-
tins de Siqueira ern

1 
seu trabalho - A Unidade Monefar.ia - publicado 

pela Associação Gommerciàl de Santos, suste!'ltando igual doutrina, 
adeanta que a prefi.xação do cambio não importa a quebra do .padrão 
monetario, é apenas uma medida de transição, um acto de prudencia 
e mesmo de moralidade economica; p0is, permite ao paiz enthesourar 
riquezas; dá tempo a que sua população cresça sobre bases solidas e 
esta veis. 

No mecàilismo do projecto, o cambio de 27 é a suprema aspiração 
do futuro, mas no :momento presente a Çaixa de Conversão vem pôr 
um paradefro ás especulações., que concorrem em parte para as fluo-
tuaç0es cambiaes. 

' Qudro acreditar que a Nação receberia com mais confiança uma 
reforma radical com a quebra do padrão mon~tario, e faço esta affir-
rriação com a minha responsabilidade pessoal. Basta escutar a opinião 
das classes interessa4as para se chegar a uma tal convicção. 

E, de facto, o projecto em debate não tem soffrido aquillo que deno-
minamos uma forte opposição. Parece que o povo confia na sabedoria 
do Gongresso Nacion;:il, que só almeja o bem publico . {Apoiados.) 

Sr. Presidente, poucas representações contrarias aos intuitos do 
Col'lvenio de Taubaté foram enviadas a esta Casa, notas isoladas, que, 
em alguns casos, obedeceram a moveis .políticos. 

O SR. MALAQU.IAp GONÇALVES . - Não apoiado. 

O SR. GAVEÃO CJ\.RVALHAL. - O intuito dos tres illustres presidentes 
·que se reuniram em rauba.té 'foi dotar o paiz de um .apparelho mais ou 
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menos igual ao da Republica Argentina, que, aliás, não havia creado 
cousa nova, mas adoptado pura e simplesmente o que os inglezes esta-
beleceram na India com 'resultados proveitosos . 

Na Republica Argentina a lei de 1899 f()i benefica em todos os sen-
tidos; o Congresso adoptou uma taxa francamente proteccionista para 
a futura conversão do papel-moeda de curso forçadt>, e para a emissão 
das notas da caixa. O que se verifica naquelle paiz é um facto verda-
deiramente especial - emprestim.os hypothecarj.os com o juro de 5 % 
e o capital barato nas demais transacções. Assim, é natural que a pro-
ducção cresça, que as industrias em geral se desenvolvam e que a riqueza 
tome incremento. E' verdade que a Republica Argentina quebrou o pa-
drãi:> monetario e lançou as bases para a conversão das notas de curso 
forçado. 

Sr. Presidente, nestes ultimos dez annos a Russia, o Mexico, a Aus-
tria, o Japão, a India, o Chile e a Republica Argentina encararam o 
problema monetario com resolução, e cada um dos mencionados paizes 
cogitou da reforma de accôrdo com os interesses nacionaes. Existindo 
nelles papel-moeda desvalorizado, o pensamento capital da reforma 
consistiu em consolidar a ordem de cousas existente. Na RlJlssia, on!le 
o ingente tr.abalb.o da regeneraçã9 financeira foi devido aos esforços de 
ministros notaveis - Bunge, Wischnegradoki e Witte, este affi~mava 
que a conversão a ninguem tornaria mais rico e nem mais pobre. O facto 
é que as reformas monetarias levadas a effeito resp~itaram o valor cor-
rente da circulação fiducíaría, ou melhor, o valor do ouro em relação 
ao papel. · 

As mesmas considerações pódem ser applicadas ao nosso paiz, onde 
as emissões de papel-moeda conservaram nos ultimos 14 annos o cam-
bio em uma taxa bastante afastada do par de. 27. Dahí a preoccupação 
de todos, que se interessam pelo bem do paiz, em resolver o problema 
monetario. Dahi a propaganda que surgiu forte no Estado de S. Paulo 
pela fixação do cambio. 

Não quero attribuir ao m1m Estado a primasia, para não despertar 
rivalidades, mas o que posso asseverar é que a propaganda da idéa 
encontrou alli o seu mais forte esteio. Basta lembrar a representação 
da Associação Commercial de Santos ao Sr. 

0

Presidente da Republica, 
os pareceres das Commissões da Gamara dos Deputados e do Senado 
Paulista, os trabalhos dos Srs. Veiga Filho, Herculano de Freitas, Al-
meida Nog,ueira, Candido Rodrigues, Mello Peixoto e outros, para se 
ter uma idéa da sinceridade com que foi advogada tão importante 
causa. . 

Não devo esquecer o concurso prestado pelo Dr. Joaquim Miguel 
Martins de Siquiera presidente da Associação Coi:nmercial, a cujos tra-
balhos já me referi. Sustenta elle com argumentos convincentes que a 
taxa de 15 d. é a taxa maxima que deve ser adoptada na Caixa de Con-
versão e chega a este resultado, estudando as médias do nosso cambio 
desde 1889 até 1905, tendo em vista os factores que predominaram no . 

) 
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momento. A taxa de 15 é considerada a taxa maxima quer sob o pqnto 
. de vista politico-economico, quer sqb o ponto de vista da expansão de 
nossa actividade pratica. 

O Convenio de Taubaté não modifica e nem altera o plano finan-
ceiro que nasceu com a lei de 1899, creadora dos fundos de garantia e 
de resgate do papel moeda. Esta lei continuará a vigorar e os mencio-
nados fundos ficam desempenhando o seu papel. Aliás, o illustre relator 
do projecto em seu parecer refere-se ao mecanismo daquella lei, quanto 
aos possíveis movimentos no sentido da baixa do cambio, accrescentando 
ainda que o fortalecimento do fundo de garantia augmentará a confiança, 
e, attingida certa importancia, permittirá o emprego de medidas ten-
dentes á conversão definitiva do meio - circulante. 

Sr. Presidente, o movimento em prol desta causa, consequencia do 
Convenio de Taubaté, não podia · deixar de impressionar principalmente 
áquelles que tinham a responsabilidade directa no governo de São Paulo 
e por isso a attenção do seu illustre presidente ap:plicou-se particular-
mente ao estudo do problema monetario. 

Te:nho a honra de confessar á Camara dos Deputados qúe, a pedido 
do Dr. Albuquerque Lins, illustre secretario da fazenda c;Iaquelle Estado, 
elaborei as bases de um projecto de reforma monetaria que foi submettido 
ao estudo e apreciação do Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá. Com a maior 
franqueza declaro Uiºs Srs. Deputados que, acceitando a nobre e elevada 
incumbencia., redigi as bases de uma reforma radical de quebra de padrão, 
considerando que dpsta fórma a questão monetaria tinha a sua natural 
solução. Bem comp~·ehendo que o Convenio de Taubaté não cogitava da 
quebra do padrão ~nonetafio, mas referia-se unicamente ao apparelho-
Caixa de Conversãq - com o intuito de estabilizar o cambio, medida 
protectora dos alto!'> interesses nacionaes. Posso mesmo asseverar que 
a opinião dominante nos autores do Convenio era ' pela adaptação do 

. mecanismo argentino ao nosso meio financeiro. 
O desideralum í1 ser alcançado era manter ·o cambio a uma taxa 

fixa, consolidando o estado das cousas existentes, supprimindo o agio 
do ouro, de modo a dar uma base certa e positiva ás transacções e pre-
parar o paiz para a ~onversão das notas de curso forçado. · 

Debaixo deste ponto de vista, o projecto em discussão é um pre-
paro, é um apparelqo, que vem dar estabilidade á moeda, regulando o 
movimento do campio e permittindo ás classes productoras resguar-
darem-se das altas violentas do cambio que perturbam os preços dos 
artigos de exportaçãp. 

Apezar destas1considerações, entendi que era opportuno o· momento 
para abordar tão importante problema com desassombro e energia; 
reatava-se a tradicção historica na discussão de uma reforma mone-
taria completa, e abria-se o debate sobre o assumpto que está recla-
mando urgentement~ uma solução definitiva. 
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As bases dó projecto são as seguintes : 

1.º ' 
« A União converterã todo papel moeda emf circulação 

d'e ouro de curso legal. 
Neste artigo a. l~i explicarã a taxa da conversão. 

2.º 

em moeda, 

O Poder Executivo fixará opportunamente a época, modo e fórma 1 

por que se deverã torn:;i.r eff.e?tiva a conversão. 

3.o 

E' constituído um fundo metallico especial applicavel á conversão 
das notas, sendo elle composto dos seguintes recursos : 

a) os saldos actuaes do fundo de garantia e fundo de resgate creados 
pela lei de 1899, que fica implicitamente revogado para os devidos 
effeitos na parte que se refere aos elementos que. formam os dous fundos 
e sua applicação; 

b) as verbas consignadas no orçamento para manutenção e augmento 
daquelles dous fundos; 1 1 

e) os saldos dos impostós aduaneiros 1 em ouro que serão r:ecolhidos 
em especie ã caixa de conversão; 

d) os recursos novos que forem annualmente destinados para este 
fim na lei do orçamento; , 

'/. ' ' ' / 

e) os dividenéios que tocarem ao Thesouro Nacional como accionista 
do Banco do Brazil; . ' ' . '· · 1 

f) o producto de qualquer ope~ação de credito que fôr 'necessaria 
· para o augmento do fundo; 

g) os saldos orçamentarios que se .apurarem em cada exerc1c10. 

4.0 

Na lei será necessario estabelecer-se a nova unidade monetaria 
brazileira, contendo O gr. de metal fino e, portanto, marcando o novo 
padrão. 

5.º 
A lei não terá effeito retroactivo no que respeita aos compromissos 

internos e externos e os contractos particulares feitos sobre a base da 
moeda de ouro. Será talvez conveniente dispor que 60 ou 90 dias depois 
da execução da lei todas as 'letras de cambio ou obrigações em moeda 
estrangeira que forem produzidas sobre o Brazil, quer sejam sacadas 
no estrangeiro quer no paiz, poderão ser pag:;i.s á opção, em qualquer 
moeda de ouro que tiver força liberatoria, sejam quaes forem as con-

CAIXA DE CONVERSÃO, - VOL, l. 26 
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<lições do pagamentô mencionadas no 'titulo, e nao serã0 acceitos em 
eartorio a protesto por falta de pagamento, uma vez que os obrigados 
depositem a importancia em ouro nas especies consideradas de curso 
legal. 

6.º 
Terão curso legal e força liberatoria dentro do paiz as moedas de 

ouro em circulação da União latina, assim como as -moedas inglezas 
e allemãs do mesmo metal. 

7.º 

Todas as especies metallicas brazíleiras ora existentes serão des-
monetizadas e substituidas por outras em concordancia com o novo 
paçlrão monetario. 

A lei determinará com precisão o formato, toque, pesn e valor , çlas 
moedas. 

s.o 
' 

Na lei se declarará mais minuciosamente · ou será o Governo auto-
rizado, no regulamento que expedir, a mencionar as moedas de ouro 
estrangeiras e nacionaes que serão recebidas, observando entre os me-
taes ouro e prata a relação que fôr rriarcada. 

9.o 

Outros artigos da h!i e~plicarão o processo da emissão. das notas 
convertidas bem como o funccionamento da caixa de conversão. » 

Sr. Presidente, o projecto foi modificado. Em Jogar da quebra do 
padrão, 6 Dr. Albuquerque Lins inclinou-se para fixação do cambio 
com a Caixa de Convers~o. Este trabalho foi publicado com os devidos 
commentarios pelo Dr. Veiga Filho, em seu livro Manual da Sciencia 
das Finanças, tendo tido larga transcripção em diversos jornaes. 

O SR. PAULA RAMO~;. - E' o projecto de que fallo em meu voto 
vencido. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL. - Nesse projecto, era da competencia 
do Congresso elevar a taxa cambial quando as circumstancias do paiz 
permittirem. 

Em desempenho de u:ma alta missão tive necessidade de ir a Bello-
Horizonte conferenciar com o íllustre Presidente do Estado de Minas, 
Dr. Francisco Salles, e na minha volta tambem conferenciei com o 
Dr. Nilo Peçanha, tendo ficado assentado que, uma vez submettido o 
Convenio de Taubaté ao voto da Gamara, a Gommissão de Finanças se 
pronuaciaria de aooôrdo pom as aspirações nacionaes. 

O SR. PAULA RAMOS. - V. Ex. está se referindo á Caixa de Con-
versão? Sim, porque sobre a valorização do café a opinião de V. Ex. 
é conhecida. 
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O SR. BARBOSA LIMA. - Dá um aparte. 
O 'SR. GALEÃO CARVALHAL. - A Gamara conhece a marcha que 

tem tido este projeeto, e, do debate travado bem como das declarações 
do relator, nenhuma duvida póde ser levantada sobre a emissão a cargo 
da Caixa· de Conversão, emissão especial irara a qual, repito, não póde 
haver curso forçado. E' l).ecessaria esta declaração para não ser na pra-
tica desvfrtuada a reforma. ' 

O SR. PAULA RAMOS . - E si houver desvios? 
O SR. GALEÃO CARVALHAL. - Em resposta dir~i que será o caso 

de apurar com .energia a responsabilidade criminal. Demais, não argu-
mento com abusos. 

O SR. fiAuLA ·RAMOS. - Mas é facto. 
1) o SR. GALEÃO CARVALHAL. ~ Só posso argumentar com a lettra 
e com o espírito da lei que estamos dis~utindo. · 

O SR. BARBOSA LIMA. - Si houver corrida na caixa, ha abafo. 
o SR. GALEÃO CARVALHAL. - Si houver a corrida, ficará recolhida 

a ·ernissão, e restará o papel-moeda do Thesouro, que continuará a servÍT 
de medida :de valores em todos os negocios. füiferindo-me ao meu pri-
meiro raciocínio ·sobre este ponto da questão, sou levado a ª 'creditar 
na melhoria do cambio, si tiver havido algum resgate das notas do The-
souro. 

O SR. PA.ur.A RAMOS. - ·Pelo resgate dessa pequena quantia? 
O SR .. GALEÃO CARVALHÁL. - Já fizemos o resgate de 120.000:000$, 

e foi elle bastante para elevar º ·cambio das taxas ínfimas em que se en-
contrava. A doutrina geral é que o · papel-moeda, desde ,que não haja 
rece'io de novas emissões inconvertiveis, com o progresso do paiz, o 
augmento da população e o crescimento da riqueza, valoriza-se no de-
curso de alguns annos. Si ha urgencia nesta valorização, é· indispensavel 
o recurso do resgate, e o exemplo entre nós é muito frisante no caso do 
funding-loan, completado com a lei que creou os fundos de garantía e de 
resgate. ' . 

O SR. BARBOSA LIMA. - V. Ex. então julga que o cambio ·de 18 foi 
o resuttado do resgate do papel-moeda? 

O SR. PAUL-'\' RAMOS. - E a doutrina que V. Ex. sustentou o anno 
passado? 

O SR. GALEÃO CARVALHAL. - Não preciso reproduzir conceitos e 
doutrinas que constam do meu parecer .sobre a reorganização do Banco 
da Republica, que passou a ser novamente Ba~co do Brazil. 1 

O SR. BARBOSA LIMA. - Eu desejava que V. Ex. explicasse a qµéda 
do cambio de al).te-hontem para hoje. 

O '· SR. GALEÃO CARVALHAL. - A explicação 1é muito natUi'al. N@ 
meu parecer, quando estudei a reforma do Banco do Brazil', expuz a 
,minha ·opinião sobre a influencia do papel-moeda no cambio e salientei 
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que a reforma bancaria projectada nad.a aproveitava para regular o 
cambio. O banco em remodelação, apezar dos favores com que era cumu-
lado, não podia ser um regulador do cambio; a valorização do papel-
.!lloeda dependia antes da continuação persistente do seu resgate . 

. A prova do que affirmo é que, com a massa de papel-moeda em 
circulação, a instabilidade do cambio é um facto desolador. O Banco 
do Brazil foi reorganizado para ser um apparelho regulador do cambio, 
e nada tem conseguido em absoluto. E justamente porque condemnei 
aquella reforma, que está fracassando na pratica, é que sou levado a 
dar o meu voto á organização da Caixa de Conversãd, que, espero, ser-
virá para manter a estabilidade cambial, preparando-nos para a reforma 
definitiva, que não tardará. · 

O. SR. BARBOSA LrMA. - Tenho gesgosto de estar em desaccôrdo 
com V. Ex., que combateu a primeira mésinha. Acho que a segunda 
vale tanto quanto a primeira. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL. - Confesso que o papel-moeda incon-
vertível tem sido, 'bem ou mal, o nosso meio circulante. Com elle temos 
vivido, e o paiz, apezar dos inconvenientes deste flagello, tem prosperado 
constantemente. Não estou fazendo apologia de se~elhante moeda ; 
ao contrario, em toda a minha vida publica não tenho cessado de salien-
tar os seus inconvenient~s, de modo a podermos · caminhar para o regí-
men metallico. · 

O Convenio de Tau~rnt.é neste particular procurou lançar as bases 
para a reforma monetaria, encarando a questão, não debaixo de um 
ponto de v ista regional, mas estudando o assumpto com o asp,ecto nacio-
na~, buscando. a solução ~)ara o problema monetario, que nos vem asso-
berbando desde os t empo:s coloniaes. \ 

E' possivel que erremos, mas cumpre affirmar que a maioria com-
proi.nettida na approvaç&o do projecto só tem intuitos patrioticos . Ha 
erros que foram esforços sinceros pelo bem publico. 

O nosso trabalho actµal só viza o progresso do Brazil, e nem é outro 
o pensamento da Commissão de Finanças·. 

Toda a reforma encontra adversarios intransigentes; quasi sempre 
as prophecias são sinistras em referencia aos seus resultados. 

o que se torna nece&sario é que o poder publico incumbido da sua 
execução tenha confianç~ no exito da medida ou da reforma . Quanto 
mais excepcional fôr a situação, tanto maior energia terá de ser empre-
gada. As hesitações são de ordinario prejudiciaes ao interesse publico. 

Podemos cogitar co\n energia da reforma. O Congresso ahi está 
para corrigir as faltas qu.e surgirem na . pratica, ou melhor, na execução 
da lei; irrevogavel só é a rµorte. O homem, na phrase de Cabanis, educa-se 
até morrer. Assim aconteqe ás sociedades e aos povos, que se aperfeiçoam 
infinitamente. Além diss(), toda lei contraria á natureza das cow~as e 
ás necessidades imperiosas da collectividade não póde ser mantida; sua 
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vida será ephemera, e ao· poder publico está reservado \) dever de im-
pedir, o quanto possivel, os prejuizos que ella possa causar. 

No momento, inspiramo-nos nos exemplos de ijollanda Cavalcanti, 
Bernardo de Vasconcellos, Calmon, Alves Branco, Itaborahy, Fran-
cisco Belisario e t àntos outros, ' que se preoccupavam incessantemente 
com o problema monetario. 

o SR. BARBOSA LIMA. - Dá um aparte. 

O SR. · GALEÃO CARV~LHAL. - Sr. Presidente, já tenho dito o bas- . 
tante para justificar o· meu voto e preciso terminar. A Republica tem 
o dever de resolver este problema e. assim consolidar 'o seu progresso. 
As gerações passadas accumularam o material que nos vae servir para 
a execução do grande problema. Trata-se da conquista das garantias 
que são necessarias para a existencia da moeda sã - é a suspensão do 
estado. de ·sitio na ordem economica e financeira. E' necessario vencer. 

Si eu posso comparar a Nação Brazileira a uma legião, que tivesse 
percorrido muitos estadios em busca das conquistas para o seu engran-

. decimento, permitta-me a Camara que eu affirme que a gloriosa legião, · 
depois de feita a emancipação política, depois de abolid'a a escravidão 
com a maximà sabedoria, depois de instituida a Republica com assom-
bro do inundo civilizado, está acampada nas proximidades· do ultime 
desfiladeiro, que . vae atravessar. , " 

Ella não tem armas de guerra, symbolo da destruição e da morte ; 
apenas, nos seus escudos estão gravados, com lettras indeleveis, os dogmas 
constantes da Constituição Federal, monumento legislativo, um dos 
codigos políticos mais notaveis dos povos occidentaes. 

Inspira-se no exemplo das gerações passadas e prepara-se para 
construir o solido edificio, que será admirado pelas· gerações futuras : 

Pois bem, a legião em breve avançará para o desfiladeiro,, o atra-
vessará, vencendo todas as difficuldades que 'encontrar e depois ·, alcan-
çará os deslumbrantes horizontes que se hão de abrir deante de. seu~ 
olhos. 1 

Um espírito elevado, que se interessava pelas cousas da nossa patria, 
em documento official não hesitou em fazer a seguinte prophecia : si 
o -Brazil, reconpecendo seus proprios interesses, quizer obrar nobremente , 
dando á administração das leis toda a devida inteireza, organizando 
suas repartições publicas por um methodo simples, e fazendo com que 
haja um perfeito meio circulante; em summa,. si o povo e o Governo 
procurarem, de mãos dadas elevar .O espirito e a gloria nacional, ~em 
duvida ó Brazil virá a ser um paraíso terrestre. . 

Sr. Presidente, a legiãq, a que me referi, cumprirá a sua nobre 
missão. Em breves tempos, o Brazil será rico, poderoso, feliz e mostrará 
ao mundo que é uma realidade brilhante o lemma inscripto em sua ban-
deira - Ordem e Progresso. (•Muito bem; muito bem. O orador é. muito 
cumprimentado pelos Deputados presentes.) 
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SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO 

O Sr. Affonso Costa. - Sr. Presidente, sinão fôra a circumstancia 
de já ter· discutido este projecto em 2. 0 turno, não viria de novo tomar 
parte na discussão delle, embora: cada vez mais se me arraigue ncr espi-
rito a convicção de que, na melhor de todas as hypotheses, se crêa no 
departamento de nossas finanças um apparatoso instrumento de effeitos 
meramente nullos. 

Quando occupei a tribuna para combateil-o me propuz a demonstrar 
que a Caixa de Conversão que se pretende instituir ou viria a ser um 
instrumento de alto valor acquisitivo, attraindo, em larga escala, todas 
as economias particulares e publicas, e, como tal, pelo accnmulo de 
sua maxima emissão, ao lado da: grande massa do nosso papel-m.oeda, 
capaz de produzir a inflação do meio circulante, o que contraria, por 
completo, a orientação financeira que, com tanto exito, temos dado 
ao paiz, depois do Fanding; ou se tornaria um mecanismo de nenhuma 
importancia, ephémero e inefficaz nos seus resultados. 

Correu brilhante o d]hate, e no discorrer dos muitos .. oradores que 
me seguiram na tribu:na só encontrei motivos, argu'mentos e factos que 
ainda mais me fortalecer~tm a convicção de qu.e o estabelecimento da 
tão decantada Caixa de C:o:nversão não passará de temeraria e arrisca-
díssima tentativa no assumpto, em que a prudencia deve ser a unica 
e constante inspiradora. 

A replica do talentoso relator da Commissão de OrçamentQ, o Sr. Da-
vid Campista, como soem sempre ser os discursos de S. Ex., foi primo-
rosa; mas, as conclusões a gue S. Ex. chegou são fi.lhas dos factos que nos 
pintou sob um optimismq tal que nos lembra a celebre pihrase tantes 
vezes próferida - quod vo{.umus facile credimus. 

Não venho, Sr. Pres\dente, repetir os argumentos já expendidos 
em 2.• discussão, nem fig~trar novas modalidades para, em todas ellas, 

.achar a COI).demnação do projecto que S. Ex. defende; acceito a pre-
dicção optimista do illustrado relator e quero acreditar que o mais 
estrondoso successo virá c9roar a obra de S. Ex., regorgitando a Caixa 
de abundante ouro, e faze11do-se com muito exito o maximo da emissão 
autorizada, que são 320.oqo:OOO$, ~m bilhetes conversíveis e ao cambio 
de 15 d. por 1$000. 

Hoje tomo, Sr. Presi1iente, rumo differente e me abalanço a de-
monstrar que, nesta hypoyhesc, feita a maxima emissão, a Caixa virá 
a ser um elemento perturb~tdor da vida economíca e financeira da nação, 
provocando o apparecime11.to da exploração desenfreada, a creação de 
emprezas phantasticas, o desejo de lucros fabulosos, a multiplicação 
artificial .dos negocios nas praças commerciaes, co~stantes oscillações 
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cambiaes, desvalorização crescente das notas i:aconversive1i:s . do E'stad@ 
e, finalmente, cómo acontece sempre, novas e repetidas emissões i!l!e 
papel moeda; de modo que, aio envez de encamit1harmos• o paiz á tão 
sonhada circul.açã0 metalliica, mais uma vez arrastal-o-he:mos ao mar-
magnum do papéforio. . 

Para pro\rar a miID.ha these, necessario é estabelecer algm1s prin-
cipios, tomando como guia os seguros ensinamentos da economia poli-
tica . 

E' nas muitas transacções commerciaes de um paiz que se movi-
menta a moeda de um pi;wo·, pata a satisfação das mil :necessidades da 
vida do individuo e da so'Ci'edade e s01b rnultiplas fórmas que o com-
mercio constantemente crea e desenvolve; e é á somma t0tal das trans-
ferencias que faz a moeda, passando de mão em mão no gyro incessante 
de todos os dias, que se chama circul"açã:o; de modo ql'le o meio circu~ante 
de um paiz ou a quantidade da sua moeda em mo·vimenoto deve estar 
em pr.01porção .ao numero· de negocios realizaveis, ás necessidades de 
suas transacções, conforme a ma-ior ou menor 'rapidez da circulação. · 

E' tambem facto inconcusso que o valor da moeda se acha na razão 
inversa do preço das cousas, diminue qaando elle augme:ata e augmenta 
quando elle diminue, por isso que a moeda é so:ll> esse aspecto g nesse 
momento uma mercadoria cdmo outra qualqmer, }llercl!endo ou ganhando 
de seu. valor acquisitivo conforme ha della ma.ior ou menor qua:ntid.ade', 
maim· .. ou menor procura :rrn ci1rculação· do pai1z. 

Assim, si designarmos por p a procura e por o a gfFerta da moeda., 
por m o rriovimento• dos negocios, por q. a quanti'dade de moeda circu-
lante e por r a rapid,ez, dia circulação, teremos, em um.a: fórmula dtipla, @ 

valor c0rrelíl:te ilia moeda · 

De tudo ·isso se infere, pois, que <!J:ll'a~cyuer desequilíbrio entre a 
offerta e a procura da moeda circulante, por augmento· ou diminurção 
brusca, paralysação de :negocios• ou muitas 0utras cot1sas, traz grave 
perturbação á vi<!l,a ec<rnomica e financei.ra do paiz, pn>duzindo ; cris'es 
que só vêm a ser : sanadas quando de novo se nive~ai · a quantidade do 
meio circulante ás necessidades d.o commereio. , 

De fórtna que, quando em um paiz se faz cresc·er o meio circulante 
e esse a1;11gme:nto gera uma quantidade de operações proporcionada ao 
accrescimo da moeda, não se nota.rá desequ.ilibrio nas relaçôes commer-
ciaes e colir>l'muns da praça, nem surgirá nenhuma brusca alteração no 
preço nomÍ>Nal da:s e.ousas e S'erviços q.ue a moeda compra e adqwre, porque 
a proporção entre a moeda e. as ·operações será sempre a mesma. 

Si, porém, o a:iagmento do meio ciTctilante não trouxer o augmento 
proporci<i>!lilal das operações e d.os negoóos, então será fata:l o· desequi-
líbrio ; €rescerá o preço, nominal das mer€adori.as, surgirão as pertur!. 
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bações, as mais graves; a moeda desvaloriza-se, o credito retrahe-se e 
apparece a crise, com todo o seu cortejo de funestas consequencias. 

Estas considerações nos fazem chegar, , com Messegdalia, á seguinte 
conclúsão : desde que a moeda é custosa e representa um capital dis-
trahido por usos productivos, o ideal não é ter muita moeda, porém con-
s.eguir fazer o mesmo numero de trocos com a mínima quantidade della, 
realizando-se, assim, tambem na circulação a lei suprema de toda a, eco-
nomia. 
.. Agora, Sr. Presidente, appliquemos estes princípios ao caso ver-
tente e teremos delles as conclusões necessarias. 

E' creada a Caixa nos moldes estabelecidos pelo projecto, o ouro 
aflue para ella, segundo os calculos optimístas do illustrado relator, 
espalhando-se por toda a parte os 320.000:000$ da emissão, quantia que, 
ao lado dos 650.000:000$ de papel-moeda que actualmente circul~m 
(desde que o projecto não impõe a retirada do papel existente na pro-
porção da emissão que se tiver de realizar pela caixa), virá perfazer a 
somma de 970.000:000$ a encher todos os eanaes da circulação, sem que 
o numero de negocios e as . exigencias das transacçõ('ls reaes tenham 
requerido e justifiquem esse accrnscimo de meio circu~ante, elevado a 
mais de 788.364:000$, total das grandes emissões, quando em 1898 o 
cambio chegou a 5 1 /2 e a crise focou ao seu auge, pois só para difie-
rença de cambio,., na remrssa dos dinheiros para Londres, se consumia 
a extraordinaria verba de centenas de contos que figura nos orçamentos 
da Fazenda do tempo. 

Objectar-me-ha o Sr. relator, e com S. Ex. os que vêem no projecto 
a salvação d·as nossas finanças, a estabilidade da taxa cambial, a marcha 
rapida para a circulação If1etallica; que esse excesso .de meio circulante, 
produzindo a inflação com todo o cortejo de seus prejuízos e inconve-
nientes, não poderá verifi(~ar-se, por isso que as notas 'que a Caixa vae 
emittir são conversíveis á Viista, teem garantia real e equivalente e podem, 
a cada momento, ser troc3rdas pelo ouro que representam, corrigindo-se, 
assim, immediatamente, qualquer desequilíbrio que se manifeste pela 
concurrencia das duas :qioedas. 

Não importa que esse accrescimo do meio circulante seja represen-
tado por notas conversíveis e, como diz Macleod, garantidas ;·eHe trará, 
mesmo assim, como consequencia, gravíssimas perturbações á vida eco-
nomica e financeira do pai1z, desvalorizando-se a moeda pelo excesso d.a 
offerta; porque, circulando: as notas da caixa · ao lado do papel incon-
versível, embora possam s~r constante e promptamente trocadas (o que 
se não dará si ellas circul(im em todo o paiz), não é provavel que os 
negocios e mais transacçõ,es cresçam na proporção da enorme massa 
circulante, de modo a evitar-se o desequilíbrio que tantos males occa-
siona. 

Os estadistas. do imperio (e o imperio os teve grandes pela- scíencia, 
pela prudencia e pelo saber) nunca se olvidaram desses princípios e por 
isso não pensavam como o Sr. relator; os excessos de uma circul11Ção, 
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m~smo garanti'da, sempre os am~drontaram, como elemento desorgani-
zador do credito e causa segura de males e prejuizos lamentaveis. , 

A prova disso temol-a na lei n. 3.403, de 24 de noy,embro de 1888, 
ditada pela ardente aspiração de desénvolver solidos estabelecimentos 
de credito, abrindo-se largos horisontes ao commercio, ás artes e ás in-
dustrias, ªº' mesmo tempo que se preparava, 'embora lentamente, a 
tran.sformação do nosso meio circulante incc:mversivel em moeda solida 
e boa. · · 

Essa lei estabelecia no art.. 1.0 : , <I Poderão emittir bilhetes ao •por-
tador e á vista, convertiveis em moeda correpte do Imperio precedei;i.d9 
autorização do Poder Executivo, as companhias anonJma.s que se pro-
puzerem a fazer operações bancarias e q'ue, em garantia do pagamento 
dos me'smos bilhetes, depositarem na Caixa. de Amqrtização o valor 
sufficiente em apoiices da divida ptihlica interna., d11signados no art. ·2.º 
desta lei e observadas as disposiçõys seguintes : ' 

§ 1.0 A emissão 4os bilhetes só será permittida por somma igual 
á do valor nominal das apolices depositadas. 

.· 
Os bilhetes assim ~mittidos teriam curso legal eI)l todas as repar-

tições pulfücas, circulando tambem em t~das pr~v,incias. , 
Essa emissão não viria ·augmentar o meio circulante, perturbando 

o mercado monetarío, embora os bilhetes fossem conversíveis em moeda 
do paiz e estivessem integralmel'lte garanticlos .Pelos deposites reali-
zados? 

Sim; e assim pensavam os autores da lei, quando no art. 12. 0 esth-
. beleciam: « O Governo é autorizado a emittir opportunamente apoiices 
ao par de 1:000$, a juros de 4 1 /2 % ao anno, para ess·es depositos, 
que devem servir de lastro ás emissões dos bancos,. · 

A metade do preço dessas apoiices será .empregada no resgate das 
de juros de 5 % e a outra metade no incinera'menfo do papel-mqeda. » 

Das disposições citadafl se verifica clara e eloquentemente que os 
legisladores i:laquelle tempo muito se impressionavam com as conse-
quencias de uma subita elevação do meio circulante, e por isso, auto-
rizando emissões bancarias garanfidas, preveniam immediatamente a 
suppressão de uma forte dose de papel moeda, afim de evitaF-se e excess,o , 
do nµmer~rio e a sua consequente desvalori.zaçã9. · 

O ensmamento que do facto podemos tirar me parece de uma .elo-
quencia decisiva, mas como a respeito deste debate é moda citar escrip-
tores argentinos, peço licença a V. E?C., ' Sr. Presidente, para citar Emí-
lio Hansen - A Reforma Moneiaria, escripta ainda este 'anuo, quando, 
defendendo o exito da Caixa de Conversão da Republica visinha, rebate, 
com enthusiasmo, as criticas que contra essa creação foram e são ainda 
feitas por notaveis competencü,ts daquelle paiz . . 

«Nem existe propriamente empapei a mento porém sim um augmenlo 
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da cir.culação, qu-e, excedendo certos limiles, deve 'necessariamente exercer 
uma acção perturbadora em nosso oryanism@ economico, e iss@ se dá quer 
a circulação seja conversível ou não, seja oiw·o somente ou papel somente. 

N@s paizes de circulação metaIIiea, quando a abundancia do capital 
circulante excede ás -necessidad'es ou potencialidades internas, ô exce-
dente emigra, sem difficuJdade, para onde encontra melhor rem1meração 
o seu emprego. 

Nqs outros, entretanto, carecemos dessa valvula de segu'rança e é 
nisso que está o perigo do augment(') desmedido da circulação mone-
t aria, perigo que é inteiramente independente da natureza do meio circu-
lante, porque entre nós se apresentou, pela primeira vez, em 1873 em pleno 
regimen de conversibilidade, » ,, 

Quaes são, Sr. Presidente,. as conseque11cias do excesso do meio cir-
culante de um paiz, seja ouro só, seja papel só, ou ouro e p~pel no·mesmo 
tempo , quando a esse accrescimo não corresponde um grande o propor-
cional movimento de transacções e de negocios? 

Que perigos são esses de que nos fallam os economistas e de que~ 
entret anto, não se atemoriza o Sr. relator do parecer em debat e? 

Ouçamos Camillo Supino - Principias de Economia Polilica -
pagina 177 - 1901' · 

« Supponhamos c~ue, e~ ce:to paiz, a ~oeda, augmenta _muito e de 
uma vez, permanecendo mvariavel o movimento dós negoCJos ; o valor 
corrente de toda un,idade monetaria diminuirá, e como resultado o preço 
de todas as cousas \lUgmentará tambem. Esse paíz terá, então , interesse 
em comprar merc~tdorias estrangeiras não podendo vender ao estran-
geiro, as nacionaes e, por consequencia, para dizer com os termos de 
Ricardo, o ouro e a prata, obedecendo, seja como numerario, sej a como 
metal, ás leis que Pegulam os outros productos, transformar-'se-hão em 
objectos de exportação e abandonarão o paiz, onde o seu . valor está 
reduzido, para procvrar logares onde valham mais. »-

Differente não ~ a linguagem de Emílio Hansen, já citado acima, 
quando nos diz : 

<' O perigo, poi$, que offerece o augmento continuado d'e nossa cir-
culação, seja papel ou seja ouro, está em que a sua abundancia tem 
n ecessariamente de crear um espírito de especulação e desviar os capi-
taes das coIIocações ordinarías de rendimentos mais modestos, para em-
barcal-os nas grand~s especulações que, começando por operações alea-
torias, porém 'legitirpas, de grandes provei.tos, acabam em sonho de · allu-
cinadcis, cujo ultimq termo é o catacfismo e a ruína geral. » 

Estas são as li~ões ·dos sabios, dos mestres e da sciencía; vejamos 
agora os dos factos e da experiencia em outros paizes e entre nós mesmos, 
t antas vezes flage!Iados pelo excesso de emissões bancarias e do Estado, 
nesse c0nstante derqame de clínheiro faGil, àe papel-m0eda, bHhetes' incon-
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versiveis que, . no dizer de Mirabeau " é a orgia do despotismo em de-
lírio. ,, 

Vejamos o exemplo da Italia em 1866, quando foi obrigada a grandes 
despezas, occasionadas pela guerra em que se viu envolvi,da com a A.us'-
tria. 

Então, a emissão dos bancos garantidos não passava de 620 milhões 
de liras, quando as necessidades do governo e as exigencias· ·do com-
mercio e das industrias, sempre invocados nesses momentos, determi-
naram novas e repetidas emissões. Em 1867 o tofal dos bilhetes emit~ 
tidos se elevava á somma de 850 milhões, e em 1868 a 916 milhões; 
e como emissões geram emissões e, finalmente, a ínconversibilidade, o 
total das notas emittidas orçou por 1.665 milhões, ~o mesmo tenipo que 
o Estado punha .em circulação 940 milhões de bilhetes incomrersiveis. 

Tal plethora de bilhetes, uns· conversíveis e. mitros de pura garantia 
do Governo., avolumando o meio circulante, originou uma formidavel 
actividade cornmercial, se:q.do bastante lembrar, para ter-se uma idéa. per-
feita d.o que foi essa quadra da vida italiana, que os estabelecimentos 
bancarios augmentaram de 334 a 666 durante os annos de 1870 a 187,3. 

Em semelhantes condições succedeu á Italia o 'que. se tem repetido 
em toda parte. O augmento desproporcional do meio circulante deu caus'a 
á febril actividade, .gerou a especulação em todas as suas modalrdades; ao 
principio, a facilidade de capitaes, depois o retrahimento, a desconfiânça, 
a ausencia de credito, a apparente falta de nurnerario e finalmente a 
crise, com todas as suas consequencias . 

E a Italia gemeu. s0b o peso de inconversibilidade, arrastando-se na 
penosa situação de que c_omegou a tirai-a Depretis, cortando as <ilespezas, 
augmentando impostos e pondo era'"" pratica medidas da mais rigorO'sa 
economia. . 

Vejamos a Argentina. Ern 1885 foi decretada a 1inconversibilidade d;'! 
emissão circulante, que era de 58 milhões de pesos (moeda nacional) de 
difierentes bancos, do Nacional, do da província de Buenos-Aires, de Santa 
Fé,Cordoba, etc., sendo essa providencia. extrema solicitada pelos proprios 
bancos, que, obrigados el'ltão ao resgate de suas notas, não dispunham dos 
recursos metaircos necessarios,,, dada a rapidez com que aflluiam a esses 
estabelecimentos os po•rtadores de bilhetes. ·· 

Só o Banco da Província teve de recolher, dentro de pollco tempo, mais 
de . 70 milhões de pesos fiduciarios, e o Nacioll'al empregou em cambios 
mais de~ 7 .000.000. 

Decretada a inconversibilidade, a moeda corrent~ desvalorizou-se, 
o credito fugiu e logo começou a apparecer, como sempre se tem notad©, 
a necessidade de augmentrr o meio circulante, porque todos gritam 
contra a falta de dinheiro, e as emissões continuaram. 

Em 1886 a somma dos bilhetes emittidos ascendia a 83. 961 . 000 pesos, 
em 1887 subiu a 88 milhões, attingindo em 1888, pe1a derrama das notas 
dos novos bancos garantidos, á enorme cifra de 215 milhões de1 pesos, 
que ainda se elevoia, em 1898, a 286 milhões ! 
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O rapido augmento do meio circulante occasionado pela inundação 
do papel dos bancos garantidos, alargando e facilitando capitaes, diju 
nascimento á febre dos negocios, á apparição de emprezas de toda sorte, 
afugentando-se a moeda metaljica, ao mesmo tempo que o bilhete incon-
versível se apoderava de todo o ambiente circulatorio; foi a crise terrível 
que esgotou as forças da nação, comprometteu o credito e fez sulfa 
em 1894 o agio do ouro a 358 %, agio que lembrava, então, as calamidades 
financeiras dos Estados Unidos, durante a guerra de secessão, quando em 
1864 a differença entre o pa:i:iel e o ouro era de 286 %· 

E aqui não. será fóra de proposito citar o Sr. A Terry - Questões 
monelarias - 1899 : · 

« A desconfiança e o menor poder acquisitivo do papel são as forças 
que actuam no sentido de que A INCONVERSÃO GERA SEMPRE A EMISSÃO; 
e á medida que as emissões se reproduzem e que, pela desconfiança, o 
papel mais desmerece e se desvaloriza, maiores são sempre as probabili-
dades de novas emissões, pelo .motivo tão repetido e tão explorado 
de 1885 a 1892-As NECESSIDADES DO COMMERCIO E DA INDUSTRIA. 

Passemos, agora, Sr. Presidente, da Republica visinha ao nosso 
proprio paiz, lancemos mão dos nossos exemplos de casa e vejamos, á 
luz çla historia, como os factos se repetem sob as mesmas causas, produ-
zindo os mesmos e~eitos e fornecendo aos experientes proveitosas lições . 

Até 1822, tempo em que se fez a nossa independencia, a circulação 
no paiz se fazia do modo mais variado, pela concurrencia de diversas 
moedas de varias naturezas e di:ílerentes valores; eram as .peças portu-
guezas de 6$400, a13 moedas provinciaes de 4$ cada uma e as notas do 
Banco c1o Brazil, c;reado em 1808 como banco emissor sobre lastro em 
ouro, notas que só corriam na praça do Rio e que, até esse tempo, não 
passavam da importancia . de 9 .170:000$000. 

Em 1824 a em(issão do b?-nco chegou a 11. 390:000$, não excedendo 
o seu fundo metalliiio de 1 . 315:000$000. 

De 1827 a 1828 a circulação de bilhetes. era de 21. 594:000$, augmen-
tando sempre o meio circulante; á proporção que as moedas de ouro, 
por causas varias, fµgiam do paiz, já attrahidas pelo ·commercio da Asia, 
já levadas pelos que acompanharam a côrte portugueza ao seu primitivo 
estabelecimento, já finalmente pelo animado commercio da escravatura 
que então se fazia, em larga escala, em todos os pontos habitados de 
nossas costas. 

A •.abundancia po meio circulante, cada vez maio·r, á proporção que 
o existente se desvalorizava, não tendo gerado uma actividade commercial 
verdadeira e real, de modo a estabelecer-se o equilíbrio entre a quantidade 
de móeda circulant(! e as necessidades da praça, produziu então os resul-
tados de sempre. 

O Banco respon,dia ás manifestações da crise com a derrama de novos 
bilhetes, porque o Qoverpo, por tal meio, julgava possível evitar a sahida 
do ourq, mantendo-p no paiz, embalado nessa esperança enganosa, que a 
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tantos t em illudido, de dar leis aos fa9tos que só obedecem ás IeiS naturaes. 
Pura decepção! Em 1835 as emissões ' se tinham elevado a 

30. 702:000$000 ! ' 
Então, aconteceu o que acontece sempre : o Governo interveiu para 

salvar o credito e arrancar o Estado ás garras da crise, deante de uma 
emissão que tinha tocado ao auge da desvalorização, e pela lei n. 54, 
de 6 de outubro de 1835, reconheceu como divida publica o valor das 

, notas emittidas, obrigando-se á sua amortização, em tempo opportuno, 
e com os recursos que a lei determinasse. 

Do expo,sto se verifica, com uma nitidez extraordinari~ , que o 
excesso do meio circulante, pr9duzindo um desequilíbrio na vida economica 
e financeira do Imperio, originou novas e repetidas emissões bancarias, 
seguidas sempre de symptomas da maior gravidade, fazendo surgir a 
crise , a desvalorização completa das notas emittidas e finalmente a incon-
versibilidade pela responsabilidade do poder publico. 

Foi assim á entrada do papel-moeda em nosso paiz. 
Não serão .capazes de impressionar os factos referidos? 
Por ventura, Sr. Presidente, não haváá entre elles laços bem visíveis, 

ligações bem palpaveis? 1 

O exemplo que nos offerece a Republica ainda é mais frisante por sêr 
um exemplo de hontem. O tempo ,apaga, ,muitas vezes, a lembrança das 
cousas, tornando vacillante a memoria dos homens; e é por isso que os 
exemplos mais recentes são os que mais força teem para esplarecer factos 
e convencer os incredulos. 

A 15 de novembro de 1889 a cirqilação monetaria do paÍz era exacta-
' mente de 188. 869:000$ e, embora muitos reputassem insufficiente esse 

meio circulante para as variadas necessidades das differentes praças da 
corte e das províncias, o papel-moeda nunca attingiu a 200 . 000:000$000. 

Foi, de certo, para darr uma satisfação a taes reclamos que em 1.888 se 
decretou a lei n. 3 .403, de 24 de novembro, autorizando-se a emissão 
de bilhet es conversíveis em moeda corrente e á vista pelos bancos que, 
devidamente habilitados, fizessem deposito na Caixa de Amortização de 
quantia i'gual á que pretendessem emittir, podendo esse deposito ser repre-
sentado em apoiices da divida publica. 

Esta lei que previa, ao lado da emissão, o resgate de uma certa somma 
de papel-moeda, até 1889 não t inha produzido os resultados esperados, 
o que conduziu o Sr. visconde de Ouro Preto a baixar o 'regulamento de 
6 de julho de 1889, na boa intenção de desenvolver, tanto quanto possível, 
a vida economica da nação. · 

O Imperio, é preciso confessah com justiça, sempre foi parcimonioso 
no emprego dessa faculdade perigosíssima do Est11-do, a de emittir bilhet es 
inconversiveis, tendo sempre a maxima cautela, afim de evitar o accres-
cimo inconveniente e prejudicial do meio circulante, em um pai z, em que 
o desenvolvimento das industrias, das artes e do commercio, não justi-
ficam o apparecimento subito de grande massa de numeraria . 

Outra foi a orientação dos primeiros .governos da Republica, pois, an,i-



mados do sentimento de bem· servir ao progresso do paiz, pretenderam 
transformar, de momento; o meio eéon0mico e fim~nceiro da nação, 
como transformado haviam a ordem politica das cousas. 

,A lei de 1888 não lhes pareceu c~paz de desenvolver· as instituições 
bancarias, nos differentes Estad@s da Federação; promettia resultados 
lentos e demorados, embora pudessem ser seg>lll.J:Os e proveitosos; e no 
proposito de movimentar a vi·da nacional, 0 des·envolvimento da agri-
cultura, do commercio e das artes, o Governo Pr-ovisorio, por decreto 
n. 165, de 17 de janeiro de 1890, estabeleceu uma nõva organização 
bancaria, dividindo; para os efieitos das emissões, o paiz em tres regiões : 
Norte, Centro e Sul, sendo que a séde da regiã@ do norte seria a .Bahia., 
a do centr-0, o Rio de Janeirn, e a do 8111, Port@ Aleg·re . 

A lei dizia assim : 
Art. 1.0 Poderão emittir bilhetes ao p0rtador os bancos que se 

fundarem com autorização d@ Governo e cuj.o .fundo social for constituído 
com apoliées da divida publica, moeda corrente ou ouro, observadas 
as disposições seguintes : 

§ 5.0 A emissão dos bilhetes não poderá exceder a ünportancia das 
apolic.es que constituire:in o fundo social d@s ban.c0s, nem a sua circulação 
u1trapassar \)S limitys da circumscripção territ@r.i:a.l d·e cada um. >> 

Entre @11tras cousas dispunha mais' que as notçi.s emittidas seriam 
recebidas nas repartições publicas, tendo curso 1ega.J e gosando da•s regalias 
das not as do Estadp ; e qi.rnnto á obrigação de convertel.,as em ouro, os 
banc0s sómente seuiam forçados a fazei-o, quall'do o cambiio attingisse 
a taxa de 27-d . por 1 $ e isso ~esmo só a r·espeito das natas emit idas um 
anno antes de tal ta;xa cambial. . 

Foi rapida a incorporação de muitas companl!J.ias com. 0 fim de ·explo-
rar o credito ·panc~trio; do norte ao sul começaram a surgir bancos e 
emprezas, espalhanqo-se :i;ior toda a parte a massa enorme dessas emissões 
que requeriam emwego e prncuravam. collocação, avolumando-se, por 
tal arte, o· meio circulante do paiz de um modo . desprop@rcional, pois se 
passava de uma circulação que jamais attin.giu a cfüa de 200. 0úl(i):000$ ao 
triplo deste valor. 

Esse excesso dí~ meio circulante ao lado d@ papel inconv•ersivel do 
Governo, esse accu.mu:lo de capitaes fa.oois nas €1.ifferentes praças, -gerou 
um tal espirito de •especula•çã'O ·e de l'Ucros que as c01'Flpanhias e .as •emprezas 
se multiplicavam eJn progressão espantosa, ·<'le m0d@ que ultimamente 
já escasseavam ao g1eni·o inventivo da época n.<!>mes e denominações para 
o lançamento dellas, tantos eram as in'CorpGradores e tomadores avidos. 

Era verdadeira fobre de negocios, que uma revista do tempo caracte-
rizava assim : 

(( Dentro em pcmco ·t eremos a estatistka de nossas emissões, aqui 
M pra·ça d'G Rio d ~i Janeiro, e .o arligarismo .dell1):@nstrará que t:ondres 
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terá de esconder a cabeça humilhada deante das enormes isommas que a 
capital da Repub.lica póde concentrar em suas magnificas empr ezas. >> 

Qual foi, Sr. Presidente, o resultado dessa tão rapida prosperidade? 
Que produziu essa febre de ~egocios , em qué se gánhav~m e perdiam 

fabulosas sommas na bolsa desta Capital? · 
Foi a necessidade imperiosa de novas e repetidas emissões, porque, 

avolumada a circulação, despertadas as emprezas, feitos grandes d·epositos 
nos bancos, multiplicados os negocios, nessa primeira phase aurea que 
anteced·e a todas as crises, veiu depois a notar-se a ~arencia de numerario, 
porque, á proporção que abunda o meio circulante, elle se deprecia, 
perdende> o ::>eu 'poder acquisitivo no ..fogo das tre>cas, das permutas. 
· O Governo Provisorio não se fez esperar e pelo decreto n . 253, de 
8 de :março .de 1890, considerando a NECESSIDA,DE I'MNÍED'IATA E INEVI-
TAVEL DE AMPLIAR LARGAMENTE O MEIO CIRCUL.ANTE, ATTENTA A EXTREMA 
TENSÃO DO MERCADO MONETARIO, 'autorÍ'zou uma nova emissão de 
50. 000:000$sob lastro em ouro, emiss;ão,que devia ser la nçada pelo Banco 
do Brazil e pelo Nacional. 

E crescia a onda do papelorio, sempre exigindo novas emissões, 
quando o Governo, pelo decreto n. l .167, de 17 ele dezembro de ' 1892', 
ainda atna vez considerando que O RE!URAHIMENTO DO MEIO ClRCULANTÊ 
occasionava enormes prejuízos ao commercio e ás industrias, autorizou 
a fusão do Banco da Republica com ·o do Brazil, permittindo-lhe a emis-

, são de 16)0. 000:000$ em BONUS ao portador, notas que seriam recebidas; 
nas repartições publicas pelo seu valor nominal. 

O Sr. Serzedello Corrêa, então Ministro da Fazenda ,' justificava o actb 
com as seguintes palavras, em se1;1 Relalorio de 1893 : 

« Os titufos tinh:am deseido a •c@itações in.fimas, o numerario havia-se 
retirado e o excessivo retrallimento er:a cormprovado pe•la .alta dos juros 
do dinheiro, mesmo para as transacções mais seguras; o ·cambio, thermo~ 
metro infaUivel clo m au estar. geral, anmrndava a elevação da tempera-
tura, precursora .de tormen.ta. » 

As previsões do Govern:tQ não se realizaram, pois não .se tratava do 
retrahimento provisorio do meio circti.1-ante e sim dos effeitos gravissim@s 
da crise q1;1e o excesso das emissões havia provocado e, dia a dia, maci. se 
aggravava pela ·constant-e derrama de papel-moeda de todas as especies . 
O que se lhe afigl:lrava um remedio, era um veneno. 

São dignas tarnbern de menção as palavras do Dr. Felisbello Freire, 
em seu Relatorio de 1894, quando Secretario da Fazenda. 

S.. Ex. nos pinta, com verdade e ·intevesse, o quadro daquella época 
calamiitosa. 

« Dos instiiti!ltos de credito obrígaclos a fazer emissões sobre apolices, 
o Banco dos Estados Unidos !oi o unico que satisfez o ~otal do seu com-
promisso. " 

Do ca~ital que, ·confiante na esta bilid ade e no prestigio da renascença 
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caracterizada pelo trabalho livre, sob o influxo estimulante da democracia, 
sentia-se attrahido pela persP,ectiva de emprego productivo e seguro, o 
que pôde escapar á voracidade dos zangões da BOLSA e á seducção dos 
papeis, retrahiu-se apavorado e emigrou para a Europa. 

O meio circulante desvalorizou-se. 
Como corollario logico manifestou-se e perdura hoje a carestia cios 

generos. de primeira necessidade, de par com a elevação de alugueis e 
salarios, que por um lado, aggravando as difficuldades da vida, faz o 
supplicio das classes pobres, e por outro lado entorpec€l o desenvolvimento 
da producção pela falta de, braços e augmenta a importação, symptomíl 
evidente de depauperamento economico e financeiro. )) 

O resto a Camara conhece; repetíram-se mais uma vez os factos de 
' sempre, o excesso do meio circulante, espalhado por toda a parte pelos 
bancos regionaes, que embóra sob garantias, provocou novas emissões, 
e determii:1.ou por fim a inconversibilidade dos bilhetes emittidos, assu-
mindo o Estado a responsabilidade de toda a emissão bancaria. . 

Foi a renovação do que se deu na 'lta:l'ia em 1870, na Argentina 
em 1885 a 1892 e entre nós em 1835, quando o papel-moeda fez a sua 
entrada no paiz a para sempre se tem mantido como instrumento de 
nossas permutas. . 

O total das emissões circulantes na Republica era, ehi 1894, repre-
sentado pela cifra de 712.000:000$, em 1895 pela de 678.000:000$, ele-
vando-se .em 1896 1 a 711.641 :000$, cahindo o cambio á taxa de 9 /18 
quando o Governo entendeu prudente intervir, e pela lei , n. 427, de 9 de 
dezembro de 1896, a União assumiu a responsabilidade / exclusiva dos 
bilhetes bancarios e fez seus os lastros depositados pelos differentes 
bancos, em garanti13- de suas emissões. '' · 

A intervenção do Governo em tal estado de cousas e em tal mo-
mento foi prudente e justificavel; mas, como fossem lançadas á circu-
lação novas sommiJ.s de papel-moeda, o numerario se elevou em 1898 
á fabulosa totalid~tde de 788.~64:000$ e o cambio, levado no roldão 
do papelorio, desceu á taxa de 5 /75, acompanhando sempre lia queda 
a desvalorização dq papel e a superabundancia da moeda corrente. 

Assim, Sr. Pr(!sidente, os factos de hontem, de hoje, de sempre 
provam que, avolumada a circulaçã@ do paiz, apparecem emprezas de 
toda a ordem, fazem-se os grandes depositos nos bancos, organizàm-se 
companhias, multifllicam-se os negocios na primeira phase; mas depois 
vem o retrahimentq, o ouro foge, o bi'lhete inconvertível se apodera do 
gyro circulatorio, erob o . agio do ouro, cresce a depreciação do papel 
e, á medida que este se deprecia, perdendo cada vez mais o seu poder 
acquisitivo, maior quantidade delle se requer para os negocios e neces-
sidades da vida, pois as cousas que se compravam e os serviços que se 
obtinham com 5$ ou 8$, não se compram nem se obteem então senão 
por 10$ ou 16$ e mais. 

Sr. Presidente, vou concluÍ'r. 
O talentoso re~ator não pensa assim e, pelo contrario, vê no pro-
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jecto engenhoso apparelho capaz de evitar as oscillaçõesi cambiaes, valo-
rizar o meio circula11te e inicfar en.tre nós a tão desejada circulação em 
espede, nobre e elev:adissimo ideal pelo qual se devem empenhar todos 
os goyernos. , , 

E' que S. Ex., que architectou o plano da nova construcção que 
nos propoz, aproveitando as liphas geraes do éonvenio · de Taubaté, 
apaixonou-se pela propria creação e, justamente orgulhoso· della, de-
fende-lhe o ,Slesenho e a estructura. 1

1 

E' urri estado d'alma semelhante ao em que se encontrava Pygma-
Ieão, com0 nos conta Souzá Cáldas; em üi;na das suas bellas poesias, 
quando depois de haver arrancado da frieza brnta do marmore, pelo 
traçado harmoniosçi de linhas impeccaveis, .a estatua de Galathéa,. ena~ 
morou-se della, cónvencido de tel-a enlaçada entre ós braços, tocada 
do fogo vivo da Inspiração e do amor. 

Queiram os fad'od que o Sr. Deputado, que tambem é artista do 
pensamento e da palavra; não venha ; bem cedo, a $entir a amárga: desil-
lusão do estatul:).rio ao despertar do sonho tão doce e encantador. (Muito 
bem; muito bem. O orador é uivamente cumprimentado pelos Srs. Deputados 
presentes .) · 

Vem á 
1

mesa e é lida a s!)guinl e e~enda : 
Ao art. 7.0 , 2.ª pa,rte. - Substitua-se peto seguinte: :1 
Art. . - A 'caixa terá um inspecto~, tir~do dentre os i'nspectores 

de Fazenda, com a gratificação annual de' 12:000$; um ' thesoureiro, · 
coi;n os V·en.cimentos .de 10:000$ por anno, sujeito 

Emenda , á fiança nunca inferior a 5Ó:000$; , dous escriptu-
Barbosa· Lima. rarios propostos pelo inspeci!or e nomeados 1pelo 

Ministro; dentre os e'rr1pregados de Fazenda, pelo 
' ' ' ' f menos com 10 annos de pratica, percebeado a gratificação annual de 

4:800$; .dous amanuenses ou auxiliares qe escripta, tambem propostos 
pelo inspector dentre bs empregados de Fazenda, com pratica de serv.iço' 
da Caixa de Amortização, percebendo a: ,gratificação. de 3:000$ por 
anno; dous contínuos e dous serventes com os . vencimentos .q.ue , n,o 
Thesouro, percebem taes funccionarios . . 

Sala das sessões, 22 de setembro de 1906. -;- Barbosa Lima. 
I '• 

r,. 
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SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO 

O Sr. Rodrigues Peixoto, inscripto para fallar na 2.ª discussão do 
projecto e não o tendo feito, por haver enfermado, oc<mpa a tribuna em 
attenção ao illustre Deputado pela Gapital Federal o Sr. Barbosa Lima, 
que · se refe'riu ao seu nome, quando discutiu a materia em deli>·ate. 

· Entra na discussão bastante cenil!strangi:do pelo facto de ter de 
fa11ar depois de tão illustres eradores, achancl.o o -terreno do proj ecto 
inteiram~nte respigado pelos competentes que discutiram previamente · 
o assumpto. 

E' pela Gaixa cl:e C0nversão e estabilização do cambio, porque con-
sidera problemas m0mentosos e que demandam uma so1ução urgente. 

Muitos paizes teem procura<!l.o modificaçiiies na sua moeda e outros 
teera fundado caixas .de eonvers>ãci>, comô acontece c0m a, Republica 
Argentina. · 

'o Brazil desde os tempos coloniaes tem luctado com o inéonveniente 
da instabilidade do cambio e da moeda-papel inconvertivel, sem resul-
tado apreciavel para firr,eza do valor dessa mesma moeda. Foi assim 
que, sendo o padrão mOB.fta·rio de 5,7 antes do Imperio, foi em 1833 redu-
zido a 43 l /2 e em 1846, a 27 pence por mil réis. 

Entretanto, apezar <léssa meclida, e . cambi0 e o valor da moeda 
continuaram sempre a qscillar. JE' verdade que não basta determinar 
o padPão monetario ·para erue a moeda fidueiaria possa ter val©r fixo. 
Para isso seria preciso c11ear riqueza, fomentar G <{Ommercio, a industria 
e a la'voura, de morlo que, enviando pa•ra o estrangeiro os seus :f!lrO-
ductos, pudessem concorrer para existencia dos saldos na balança, ec0-
nomica inter.FJ.acioná1'. 

Esse era o meic:> ma.is seguro, porque só assim, hav·endo reservas, 
economias e riquezas cr\eadas; ficaria a moeda val@:rizada e o cambio 
relativamente estavel. 

Os estadistas d@ · Imferio alguma c@usa fizeram nesse sentido., sub-
vencionando emprezas dei navega§ão, de estradas de ferro e outras, me-
lhorando portos e construindo linhas telegraphicas, que muito concor-

1 reram para a riqueza pi:,Lblica actua,l. Mas em paiz tão vasto como o 
Brazil, onde tudo estava 'por fazer, e a moeda existente não tinha valor 
fixo e intrinseco, sendo preciso promover novos emprehendimentos que 
dependiam de capitaes estrangeiros, o cambio tinha fatalmente de inter-
ferir no sentido do agio par'a o ouro. ' 

A Caixa de Convers~o, em grande parte, resolve a questão da esta-
bilidade da moeda e do q imbio, como acontece na Republica .Argentina. 

Alli, quando se pensqu naquelle apparelho, levantou-se grande grita 
entre os capitalistas, a Írrf prensa e os homens de negocio, parecendo que 
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os resultados do instituto seriam inteiramente negativos, o que de facto 
não succedeu. 

E' assim que; tendo recebido a Caixa de 'Conversão pouco mais de 
12 mil pesos no primeiro anno, recebeu 38 milhões no segundo, 50 milhões 
no terceiro, 90 no quarto e 100 milhões no quinto, sendo ultimamente 
festejado este successo dos 100 milhões. 

Martinez, no seu livro - Argentina no Seculo XX diz que a lei que 
CI'eou a Caixa de Conversão é o dom mais precioso que p0deria caber 
a um povo agrícola e commereiante. ' 

Os effeitos dessa lei teem sido alli tão 'benef,icos que hoje se quer 
saber qual foi o autor da idéa, para se lhe erigir uma estatua. 

Uns attribuem a idéa da Caixa de Conversão a Pelleg,rini,· que FJ. 
defendeu no Senado; outros a Rocea, que referendou a lei e a ppz em 
execução; outros ainda a Domingos Lamas 1 que no jornal El Tiemp.o 
escreveu uma serie de artigos sobre a questão monetaría lembrando 
o cambjo de 11, 40 e terminou nest.es termos : 

<e Com este cambio fica .encer,rado o debate e os milhões tranquillos. >l . 

A prova mais evidente dos eflleitos desta medida é que ninguem 
está descontente com ella : todos acham-se satisfeitos e confiantes· no 
governo, por verem valorizados o seu trabalho e a riqueza publica. 

Demonstra ainda o facto, a que se refere, a circumstancifl. de se ter 
mocd1flcado profundamente o j.ogQ. da Bolsa, sendo que, antes da lei, 
elle attingia a mais cte 549 milhões de pesos, logo depois da lei redu-
ziu-se a 9 milhões; e hoje este jogo é nullo, aprove~tando hoje capitaes 
que eFam neUe empregados, o commercio, a lavoura e a industria. 

Em nosso paiz, .comquanto o jogo não assuma as mesmas propovções, 
existe elle, não obstante, para influir nas osGillações das nossas taxas 
cambiaes, ·sacrificando os hossos productos de exportação, como o café' 
e outros. Aquelles productos, em 1901, foram export~·dos em cifra equi-
valente a 361.000:000$ ouro, e produziram em papel 860.000:000$; e 
em 1904 essa exportação foi de 350.000:000$ 01:11'0, que produziram 
760.000:000$ papel, havendo uma difllerença não pequena, em, um e 
outro caso, devida ·á taxa' cambial. 

E' innegavel que o cambio alto favorece ~o commercio ·exportador·, 
á lavoura e á industria, favorecendo o cambio baixo, áquelles que teem 
de enviar ouro ou cambiaes para o ·estrangeiro, como 'acontece com a 
União quan.do manda as quantias pr:ecisas para o pagamento do corpo 
di.plomatico e consular, serviço da divida publica, com.pra de material 
de gu·erra e de estradas de fe_rro e outra(:> despezas a seu cargo . 

Gom os impostos cohrados em ouro nã<'> sofire grande prejuízo a 
União neste particular, visto 'como, tendo ouro ou cambiaes em espeeie-, 
póde sofirer menos damno do que os particulares erue tiverem de reeoPrer , 
ao mercado para aclquiril-os. Soffrem mais os Estados que, não rece-
bendo impostos em ouro, cobram estes em moeda nacional desvalori-
zada, como frequentemente acontece. 
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O café representa 21 milhões de libras, na média, que são introdu-' 

zidas no paiz. Si o cambio é baixo, quando esta somma é importada, 
cresce o valor em papel; o contrario acontece, ·quando é alto esse cambio. 

Por este enunciado se evidencia quanto é importante a questão do 
cambio para a nossa balança internacional, para a sorte dos agricultores 
brazileiros. 

Muita gente attribue o pouco valor do café á sua superabundancia, 
e aconselha restri~gir a producção, produzir com mais economia e quei-
mar grande parte do producto, para· augmentar-lhe o valor, esque....: 
cendo-se que a no.ssa situação economi_ca concorre para essa desvalori-
zação, porque não ha boa situação agricala sem boa situação economica. 

Daniel Zolla, no seu livro Queslions Agricoles, cita duas épocas na 
França inteiramente identicas á nossa. 

De 1715 a 1750 e de 1815 a 1850 os generos de producção fran-
ceza baixaram consideravelmente, não dando margem absolutamente 
para lucros. Do fim, porém, do reinado de Luiz XV até os primeiros 
annos do seculo XIX, e de 1850 a 1873, os preços elevaram-se rapida-
mente, comquanto às importações fossem consideraveis. Essa depre-

r ciação ou elevação de preços foram qevidas a uma revolução monetaria 
e não a . excesso de producção. 

E' incontestavelmente mais simples attribuir a depressão dos preços 
á exuberancia de produfçã0 do que a pl).enomenos de caracte.r econo-
mico. E' possível que as ultimas guerras havidas, cqmó as do Transwal, 
a da China com .o Japão, a da America do Norte com a Hespanha, a da 
Russia com o Japão, a~sorvendo 1grande parte do ouro existente no 
mundo, o tenham desvüi.do dos fins commerciaes, industriaes e outros, 
dando-lhe mais poder aqquisitivo, podendo influir esse facto, na baixa 
dos preços, . forçando o productor a dar mais mercadoria por menos ouro, 
ou produzindo estagnação nos mercados producto:r:es ou de· consumo. 

'O exemplo citado pôde concorrer para o desvalor, em parte, do 
nosso café, tanto mais quanto o orador não está convencido da , super-
pro_ducção. deste genero, po~que os stocks existentes, ~as. grandes praças, 
estao servmdo para garantir warranls sobre elles em:1ttidos. 

·Accresce que se dá com o café a mesma especulação effectuada 
com: o papel inconversível, fazendo oscillar frequentemente os seus 
preços. 

O orador cita o relatorio do Dr. Assis Brazil, pelo qual se verifica 
que o negocio do café acha-se em poucas ;mãos que teem grandes capi-
taes, e realizam compras por baixos preços no Brazil para revender por 
altos no estrangeiro. · 

Cita ainda o Sr. Oliyeira Lima que, viajando pelo Canadá e pelos 
Estados Unidos, estudou o assumpto e verificou que o café faz de des-
peza 138 cenls por libra, e é vendido por 354 cenfs, realizando o vendedor, 
em sacca, mais .de 12$, de modo que, sendo o comprador do café o mesmo 
comprador no Brazil e o mesmo vendedor no estrangeiro, monopolizou, 
por completo, o commerciq dest'e producto. 

I 
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E' evidente o lrust ou canlel, com grandes capitaes,. dominando; ao 
mesmo tempo os mercados de origem e de consumo do café n,o globo. 

Convencido desta verda'de, o oraçlor . di~cutiu esta questão · em\ dous 
jornaes de São Paulo, o Correio Paulistano e o Estado, que generosa-
mente acqlheram os seus éscriptos que talv:ez passassem despercebidos , 
pela incompetencia e obscuridade do seu autor. 1 • 

Nessa occasião lembrqti o monopolio official d,o café, para contrastar 
o monopolio dos lrusts, dando uma tj.escripção d.e se~ plano no trabalho' 
a que se referiu, e tem, neste sent.idó, algumas notas que enyiará:á mesa 
como emenda substitutiva ao· projettto em debate. 

Não tem a pretenção de vel-as acceitas; entretanto, apresentando-as 
não tem outro intuito sinão o de contribuir com o seu esforço para ' a 
valorização do café e, simultaneamente, do nosso meio circulante, ora 
tão desvalorizado. · 

Quer que· se faça alguma cousa no sentido do projecto da Caixa de , 
Conversão', por isso desde já hypótheca o seu voto áquelle projecto, com-
quanto algumas idéas nelle cont'idas J repugnem ao seu espírito, como·' 
sejam o imposto ·de tres francos sob~e cada sacca de café, ~ o empres-
timo estrangeiro, cuja realização se lhe afigura difficil, segundo se depre-
hende dos jornaes. ' 

' A adopção 'da Caixa qe Coµversão, a estabilizaçã? do cambio e o 
resgate do papel, parecem1~he medidas de alto valor economico e ina-
diaveis para a consolidação da riqueza publica e, particula:G, tirando-lhes 
o caracter de instabilidade que teem actuahnente. 

Assim tertiiinando, o o~~dor en;via á Mesa a sua emenda e~ repro-
duzindo as palavras de rurgot, quanqo substituiu a Colbert na direcção 
das finanças da Fran~a, diss.e : Si for adoptado o· projecto de Caix;a d,e 
Conversão, de aqui a dez annps, ninguem reconhecerá o no~sq pa'.iz. 
(Muito bem; muito bem. O orador é muito cumprimen~1a,do.) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em discussão, conjt.inctamente. 
com o projecto, a seguinte em~nda ; ' 

• 1 " 
O Congresso Nacional resolve; . . ., 
Art. 1.0 :.___ Fica o Poder Executivo autorizado a contractar com 

o Banco do Braúl, ou qua,lquer o.utro existente , o,u que n se Ítlfüjl.ar, a 
. ' compra e v'enda de café para exportação, com agen-

Su bsti tu ti vo cias nos portos d?s ~stadqs cafeeirp~ e n~ Capital 
R. Peixoto. Federal, como ·sejam Rio, Nitheroy, Santos, Bahia, 

Victoria, Ceará, além de outros, onde convenha. ' 
Art. 2.º ~ Essas agencjas terão por principai fim : 
a) comprar cafés, exportar, vender no ~~trangeiro, fiscalizar os 1 

slocks, evitar · a falsificaçã<;> é fazer, propaganda ampla e efficaz para o 
1 1 . ' 

augmenfa çlo consumo; · 
b) formai: typos especíaes de cafés, guardando a possível ·relação 

com os habitos do commercio exterior; 

., 

1 
·l 
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e} fiscalizar o ·émbarque mediante guias .que expe<;füão e, sem as 
quaes, não · será exportado café algum. 

Art. 3.0 - As agencias serão constituidas por negociantes idoneos 
e abonados, ou por cidadãos de alta categoria social, á escolha do Go-
verno, dentre os mais dignos. 

Art. 4. 0 - Os cafés éomprados por essas agencias serão previa-
ment'e classificados e catados, conforme os seus respectivos typos, pelos 
corretores officiaes; empregados exclusivamente nesse serviço. 

Paragrapho unico. Não serão classificados os cafés abaixo do typo 
nove, conhecido como tal no mercado de Nova York. 

Art. 5.o - As agencias serão administradas por tantos directores 
quantos convenham, residindo o presidente na Capital Federal e os 
demais nas outras sédes das agencias. 

Art. 6. 0 - As · agencias realizarão todas as compras em moeda 
nacional, e as vendas em ouro ou cambiaes, . ao pr.eço do dia, cuja base 
será estabelecida quinzenalmente pelas mesmas agencias, de. accôrdo 
com a producção e consumo mundial. 

Art. 7.º - Serão creados armazens de cafés nos portos de embarque 
e no interior do paiz, servindo estes para recolher os cafés quando não 
haja vantagem. em riímettel-os para o mercado. 

Art. 8. 0 - De harmonia com a administração da Estrada d'e F erro 
Central, Docas de Sant~)S ·e Rio poderão ser aproveitados e a ugmen-
tados os armazens e eqtrepostos dessas emprezas, de modo a poder 
accommodar todo o café que fôr adquirido. 

Art. 9. 0 - As agenpias só perceberão uma córretagem de 200 réis 
por sacca de café que comprarem e venderem, o que seryirá para o seu 
custeio e propaganda do .. café no exterior,, de um modo pratico e fecundo. 

Art . 10. - O capital para as opera·ções das agencias será obtido 
por emissão de notas d~ curso legal conversíveis em ouro, effectuada 
pelo Banco do Brazil ou outro qualquer para esse firn creado ou desti-
nado, equivalendo aquella emissão ao valor de uma safra de café, to-
mando-se por base a média do valor da exportação n~stes cinco ultimas 
a·nnos. . 

Paragrapho unico. 1'1-s notas provenientes dessa emissão começarão 
a ser resgatadas depois do r(;)colhimento total, ou completa incineração 
do papel-moeda actualIIj!ente em circulaçãq, ou simu-Itaneamente com 
este. 

Art. 11. - O produ1~to das vendas de cafés effectuadas pelas agen-
' cias será recolhido em especie ouro ou cambial ao Thesouro Nacional e 

restitui-do em pap"el ao cambio do dia, á proporção que forem sendo neces-
sarias novas compras de -çafé. , . 

Paragrapho unico. j~ão haverá restituição alguma, quando sej a 
conveniente o resgate da emissão. 

Art. 12. Os Iucrqs provenientes da compra e venda dos cafés, 
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da permuta (jlo ouro ou cambiaes por papel, ou outros q1uaesquer effec-
tuados .pelas agencias, servirão exclusivamente parâ augmentar o fundo 
de resgate e de garantia do papel-moeda, .ora existente. 

Art. 13. -'- Hesgatado <'> papel-moeda, começará immediatamente 
o resgate das notas da actual emissão, na fórma do art. 10, paragrapho 
unico, si por qualquer circumstancia ruão for p0ssi'vel c'omeçaT antes 
aquelle resgate. · ' . 

Art. 14. - As agencias ficarão absolutamente· 'subordinad·as ao 
Ministerio da Fazenda e dependentes do Banco Emissor, aos quaes ouvira 
em tudo 'que disser respeito a operação de cafés, 'Çom especialidade sobre 
corretagerrf e exportação deste producto. 

Art. 15 .. - Será alterp_do o regulamento da· Junta de Gorretores ·de 
Mercaderías 'no sentido. de ser, elle ajustado aos intuitos desta lei. 

Art. 1-6. - Revogam-se as disposições ém, contrario. , 
Sala das sessões, 11 de setembro de 19.06. - Rodrigues P.efrc.olo. 

O .Sr. Presidente. -,- Está sobre a mesa uma emenda s'l!lbstitutiva 
da Commissão de Finanças. , , 

' E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte 
emenda : 

Acerescente-se onde convier;. :. ' 
I' 

Art , . - E~ o 'Governo autorizado : 
1. A estabelecer em· Londrefl uma agencia ·aa. Caixa de Conv~rsão, 

que ficará sob a immediata superint'endencia do Ministro' da Fazenda .. 
' . . . 1, . 

· · II. A transferir para a Caixa de Conversão 
Emenda da os fundos de resgate e de gàrantia ins,tituidos pela 

Com. de Finai;tç:as. lei n. 581, de 20 de. jqlho 1de 1899. · 
III. ·Os saldos do .fundo de resgate contin1ilarão 

a ser appliGad0s de accôrd6 com o disp0'$to no ai;t. 1.0 da lei supra: men-
ci_op.aela., mantida integralmente a disposi.çãp do art . . 3.? da referid,a, lei ~ 

· . IV. Com os saldos r'do fundo .de garantia- poderá o Governo, por 
intermedio •da Caixa de Gonversã~ ou da agencia desta, operar •em cam-
bio, 1comprand0 e vendendo 'lettras para o exterior de modo a manter .a 
taxa cambial fixada no art. l.º ' _. . ' . . 

V. Si 'houver ·conveníencia para as operações da Cái'xa de Conversão, 
poderão ser. emittidas notas .. conversíveis á vista na agencia de Londres, 

·Sala das Commissões, 24 de sétembro de 1906. - David Campista . 
·-Homero Bapiisl'a. - Franâsco Veiga. - Galvão Baplisla. - José E11J.-
sebio. '---Alberto Maranhão. - .Jgnacio Tosta .:__ Gáleão Carvalhal. 

O Sr.' Arthur Orland'o. - Sr. PresÍdénte, ouvi c'Om a maxima 
attenção o discurso tão cheio de bravura cívica e de ardor patríotico, 
·com que · o i1lustre representante' do Estado do 'Rio Grande do Sul, o 
·Sr. W_enceslau ·Escobar, -rompeu o debate, e ao mesmo tempo f,si.llou ao 
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seu eleitorado, não digo· bem, fallou ao paíz inteiro, e fa'llou mais em 
nome de seus princípios e convicções do que desta ou daquella .arregi-
mentação opposicionista,' hoje, depois da proclamação da Republica, 
especie de moeda depreciada, que de ' rea1l não contém sinão o signal 
fiduciarlo. 

Com effeíto, opposíção a quem? 
Ao actual Presidente da Republica óu ao futuro chefe da Nação? 

Quanto á opposição aos governos dos Estados, esta não deve encontrar 
echo no seio do Congresso Nacional. 

Ouvi os discursos do talentoso Oeputado pelo Districto Federal, 
o Sr. Barbosa Lima, temíveis armas de combate oratorio, formidaveis 

, planos de tactica parlamentar. 
No regímen representativo, parlamentar ou mesmo presidepcial, a 

eloquencia, essa marnvilhosa manifestação do Bello, ainda não é um 
simples torneio esthetico, como era o combate dos cavalheiros nas côrtes 
de amor, onde se discutiam questões como esta - quaI é mais fecundo, 
o .amor que se accehde ou aquelle que se reanima - a arte de bem dizer 
continua .a ser um dos mais poderosos instrumentos de ataque ,e defesa 

· ·aos. governos. ) 
Ouvi o Sr. Altino Arantes, que fez a apologia, entoou :um bello hymno 

á Caixa de Conversão:' . · · 
. ' Ouvi o Sr. S.erzidello Gorrêa, cuja vocação para .Ós estudos econo-
micos e financeiros, além da competencia profissional como mestre 
de Economia Politic3r, é por todos reconhecida. 

Ouvi o Sr. Alcinçlo Guanabara, cujo discurso fórma um verdadeiro 
blóco financeiro, ao qual não se póde tirar nem pôr uma linha, sob pena 
de perder o equilíbrio, e que é bom deixar em estado "de nipouso para 
que não se transfom]te em ameaçadora mole erratica. 

Ouvi o meu taleµtoso e illustrado conterraneo, o Sr. Paula Ramos, 
que folgo de ver nesta Casa com o meu companheiro de infancia o Sr. Luiz 
Gualberto, representa.ndo tão dignamente o Estado de Santa Catharina, 
a cujo eminente filho 1 o Sr. Lauro Müller, parece destinada a gloria de 
celebrar o c'ontracto ~Ias . obras de melhoram~mto do porto de Pernam-
buco. Dizem que o B;razíl foi incorporado ao continente americano por 
uma grande revolução geologica : ao nobre Ministro da Industria e 
Viação cabe ligai-o á rêde de communicação universal, ligando ao mesmo 
tempo seu nome á hi~toria da civilisação, por um simples acto official, 
por ium mero gesto de seu ministerio. 

Ouvi o· meu distincto companheiro de bancada, o Sr. Affonso Costa, 
que proferiu. um brilhante discurso, tanto mais digno de nota e apreço, 
quanto é certo não constituírem as finanças a especialidade de S. Ex. 

Ouvi os honrados Deputados pelos Estados de S. Paulo e do Rio de 
Janeiro, os Srs,. Paulinq de Souza e Adblpho Gordo, que tanto sc:i impõem 
po_r seus _talentos ,e v.ir~udes. . . . . . 

Ouv} o Sr .. , Davi~ Campista; não; ao erµmente ~rntor d!) proJect<;> 
não 9uvi sómente, li e IYeli muitas ºvezes o seu parecer e os seus discursos, 

; 
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como 1iuem estuda, como quem 'explora os pi;ecio~os yeios .de uma im-
mensa mina de ouro do mais · fino quilate. . ' · 

Isto na sbgunda discussão; na terceira, nãp orostarite terem '.fallado 
novos e eloquentes o-radores, como os Srs. Alberto Sarmento, Galeão c :ar-
~alhal e Rodrigues Peixoto, aão ouvi' mais alguem. porqu'e resolvi não 
ouvir senão a mim mesmo, desde que me assaltou a idéa de pedir a 
palavra, não JlaÍ!a fazer opposição, e muito menos levar; a convicção, .a 
quem quer .que seja, mas simplesmente para dar a razão por que nego 
o meu voto ao projecto da .Caixa de Conversão, não obstante estar con-
vencido de que a v.alorisação cj,e nossos productos no' estrangeiro ' eom 
todas as medidas complementares é uma de nossas questões mais1impe>r-
tantes; uma das que deve preoccupar todo hrai;ileiro digno deste n:ome. 

Não receie a Cama:ra uma estréa, C0US'a mais (i)U menos parecida 
com uma viagem de noivos de casa p~ra a igreja, e da igreja para a 

1 casa, attráhindo a attenção dos curfosos para a toilette da noiva, seja 
a noiva moça ou velha, bonita ·ou feia,, virgem ou viuva,. ' 

Minha estréa foi ha muitos annos, quando em 1894 tive ,de fa:Ilar 
sobre o projecto de divorcio apresentado pelo então Dyputado ,Sr. Dr. 
Elricd Coelho, que tantas ~audades dt;ixoli nesta Casa, ,hoje SenadoD 
pelo Estado do Rio de Janeiro. . 

Por signal que foi uma p'essima estréa : em primeiro, togar houve 1 

quem descobrisse que eu defendia o projecto eom segunda intenção, 
porque pretendia divor,ciar-me; em segundo logar; embora o projecto 
não houvesse passado, não poucos eleitores s'e· dt:vo~ciavam, não d,as ' 
mulheres felizmente, ,mas de meu nome nas urnas, e não co;nsegui;, ser 
r~eleito. , , 

1 '/\ Nota o emin~nte jurista Summer Maine que é preciso aprender a 
technicà juridica para· adql).irir a sciencia do dire~to. ' 1 

Parece que com a sciencia das finanças dá-se o contrario : quanto 
mais estudei ' a tecl)nica dos Leroy-Beaulieu, menos saber fihance!ro 
consegui assimilar, · . , ' 

Dizia Sch'epenhauer que n~o h~ melhor meio de ' µm tutor red.uzir 
seu pupillo a um i{liota do· que obrigai-o a ler• as obras de certos phikr- . 
sophos, cuão :i;ioµie elle citava; não sei si l)Oderemos applica.r o µiesmo 
dito aos tratados de economia pólitica e, finanças; mas o certo é que 'as 
chama(ias sciencias economica e ,financeira, ' especialment:Je' a theoria 
dos cambios, parecem feitas para qµ13brar a cabttça dos neophitos 1 ou ' 
profanos como eu. ' , , . · 

Para pr~var minha · asserção, basta o'ppôr um ao outro os dous 
excerptos : em um o Sr. [)r. Vieii:a Souto sus,tenta que a 'Caixa ',de 'Con--
versão não impede a alta do cambio, em outro o Sr. Barbo·sa Lima mostr~ 
justamente o contrario. , , , ' . , ' 

Não os leio, porque estou convencido, a Gamara: os tem d13 cpr, 
mas juntarei a um e outro o boletir:q da .Associação Commerc,ial do Rio 
de Janeiro, trabalho, substancioso, d~gn0, cóm9 ,contes.tação, do hrilha~t'~ ' 
parecer, e dos l"1minosos' discurses do .Sr. Dr. Davjd _Campista , , , 

·"' 

,/ 
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« Não era intenção do Boletim voltar aos assurnptos de · que desen-
volvidamente tratou na longa serie de artigos sobre o Gonvenio de Tau-
baté. Na parte reforente á Caixa de ~onversãe> Argentina, que se pre-
tendia transplantar para o nosso meio monetario e economico, apresen-
tando-a ao publico como um prodigio de sabedoria e uma especie de 
navio insubmersivel, o Boletim julga ter esgotado a materia demons-
trando que se realízava, no particular, o phenomeno da miragem e 
mais nada. Uma ç:oi.ncidencia, apenas, das enormes e ricas safras e das 
collossaes exportações da Argentina em certo periode> _ de tempo, com 
.o funccionainento da Caixa, permittiu que os saldos de vendas no exte-
rior se accumulassem e attingissem a mais de cem milhões de pesos ouro; 
de modo que a Caixa serviu simplesmente de cofre, s~m que a sua insti-
tuição houvesse impulsionado por qualquer forma e de qualquer ma-
neira o progresso nacional alli. 

Era tão verdadeira a illação, que o presente a está pondo em des-
taque. Os depositos da Caixa Argentina se vão escoando; e a appre-
hensão que o incidente causa aos defensores ·da · instituição Pellegrini 
b~m· mostra quão precipitados foram os enc'arecimentos businados, por 
toda a parte, dos meritos extraordinarios da reforma de 1899. 

Por uma felicidade quasi providencial, ô ülustre Sr. Campista, De-
putado mineíro, elaborou um substitutivo da parte do ·Convenio attí-
nente ao problema ! monetario, do qual excluiu abertamente a quebra 
do padrão, para ·imiiginar uma Cf:\ixa esP'ecial, em que o ouro que espon-
taneamente a procurasse fosse trocado por bilhetes conversiveis, ao 
cambio fixo de 15 ~l. por 1$. O Boletim occupou-se do substitutivoí não 
tanto para o impugnar em suas differentes disposições, como para evi-
denciar a inutilidaqe da creação, Inutilidade, só; porque dé~larou que-
prejuizo de ordem financeira não nos adviria do plano do Sr. David Cam4 
pista, - tão fóra d·os moldes de construcções, de tal indolle se nos afi-• 
gurou elle, desde logo. 

Actualmente, O: substitutivo acha-se eín discussão na Camara dos 
Deputados e prova·v-elmenle será approvado : é mister fazer alguma 
cousa em reiação á moeda, e o Congresso julga-se obrigado a autorizar 
a experiencia da nova Caixa. 

'Hostilizado pelo Sr. Serzedello, pelo Sr. Paula Ramos, pelo Sr. Bar-
bosa Lima e pelo Sr. Alcindo Guanabara o substitutivo foi defendido 
pelo seu autor em sessão de 1 d·este mez; e é desta defesa que o Boletim 
pretende dizer, em apoio das suas opiniões já expressas, em desaccôrdo 
completo com o int~lligentissimo Sr. David Campista. 

O problema da valorização .da moeda está deslocado da sua posição 
normal para o terreno d.as oscil'lações cambiaes. Tudo quanto se tem 
escripto e fallado a respeito, desde as pastoraes do Sr. Augusto Ramos, 
1que é um ílluminadq, até os discursos do Sr. David Campista, que é um 
encantador, o prova. A Caixa do Convenio e a Caixa do Sr. Campista 
foram preconizada~ para ·aprisionar o cambio em ·uma jaula; 1 c~m a dif-
ferença de que a primeira,· brutal, dava-lhe preliminarmente uma bor-
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doada na cabeça, quebrando o padrão, e a outra, filha -de mm arrtista, res-
peitava as susceptibilidades da mo·eda, que., 'por ser feminirra, I).ern mesmo 
com uma flôr deve ser contundida. 

Dessa diversidade de processos ·policiaes resulta, quanto á Gai1xa 
d0 Sr. Ca~pista, uma singular inferencia :·.a quebra qo padrão não é repu-
tada imprescindível para que .o cambio seja fixado; e, portanto, o cambio 
póde ser fixado por meios brandos, por assim dizer suasorios, inteiramente 
expurgados da menor sombra de coacção. . 

A effectuar-se uma fixáção de tão adoravel suavidade, nada de rrielhori 
se poderá ofierecer ao Sr. Campista, como justo galardão de seu invento, 
que a magnificeRcia do proprio invento. Terá S. Ex. com um .dispositivo 
sing.elo e ao m,esmo tempo elegante, descoberto no espaço tenebroso o 
ponto que Archimedes buscava para o apoio da alavanca que· devia 
mover o mundo. 

Receiamos, porém, que assim não Sf3ja, porque desde que a taxa 
de 15 d. é fixada exclusivamente para as operações intenps da Gaixa, na 
faina . de receber ouro e dar ao respectivo portador bilhetes de troco 
prompto, - para que semelhante cambio houvesse de influir Iia massa 
das operações externas, em <i{Ue ,o papel-moeda é apreçado conforme 
a quota de ·metál que, no momento, o calculo d'os valores em mercado lhe 
adjudicar, seria necessario que o valor ouro dos bilhetes da Caixa se derra-
masse pelas notas circulantes, em uma quantidadé tal que, ou elimiRasse 
a razão de apreçamento do papel-moeda,na hypothese da alta, ou empres-
tasse ao mesmo papel, no caso da baixa; o que lhe faltava para ostentar 
a quantidade de ouro supposto m.edida pela taxa de 15. 

Ora , uma funcçjio assim paradoxal é de todo incompative1 com a 
noção de valor fixo, ou de fixação .elo valor da moeda. Até o presente o 
valor das moedas tem sido fixado por dous meios; a determinação da lei 
e o preço do metal que a constitue, quando esse preço é universalmente 
invariavel. Fóra disso, não se conhece outro meio, já não dizemos razoavel 
mas sim possível de ' conseguir a fixação alludida. · 

O Sr, David C~mpista, em seu primoroso discurs'o, observa, « que o 
projecto não tem nem podiá ter o escopo de fi'xar ó valor da mercadoria 
ouro, e que a taxa do, artigo 1.0 representa 'taó sómente a relàção' entre o 
·ouro moeda em deposito e o papel conversível que o representa no mercado.>> 

Em seguida pondera : cc a mercadoria ouro pôde ter o valor que as 
circumstancias lhe derem; mas 'as moedas' de ouro só serão recebidas na 
Caixa ao cambio de 15 dinheiros e a esse cambio restituidas em 'troca 
do papel emittid:o. n . 

Até 'aqui·, nenhuma reflexão se nos ofierece em contrariedade a tão 
discretos conceitos. Não pertencemos ao numero dos que sabem dissertar 
'cathedraticamente sobre as differe'nças subtis crue se podem esmiuçar 
'entre o ouro-mercardoria e o ouro-tn'oeda. Entendemos que o ouro, amoedado 
ou não, é sempre uma· mercadoria, factor, como qualquer outra, do pro~ 
dueto ' denoµiina(io em economià - a troca; e acreditamos que esse ouro 
é particularmente procurado para a moedagem, pela razão elementar 
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de que, nas operações de troca, elle entra como merc1;1.doria de valor 
convencionalmente certo. Com effeito, si todas as demais .mercadorias 
podem ser trocadas por ouro, todos podem trocar o ouro pélas demais 
mercadorias. . . 

No particular, o Sr. Serzedello teve a absoluta razão quando affirmou 
que o valor das mercadorias, e, portanto, do ourQ, escapa á influencia 
dos decretos legislativos. 

Mas, o pensamento do Sr. David Campista, ·em relação ao aprisio-
namento do ouro, não se escravizou a taes considerações de caracter 
didactico. · /-

No seu discurso S. Ex. esclareceu o ponto :obscuro do projecto,. 
que é, precizamente, aquelle em que se cogita do curso legal dos bilhetes 
emittidos pela Caixa. 

Moeda do cursQ legal, - lembra S. Ex. - é a que tem plena força 
liberatoria, salvo qualquer convenção contratual; é a que o credor não 
póde recusar em pagamento. 

O projecto concede curso legal aos bilhetes da Caixa, e, portanto, 
dá-lhe força liberatoria. Ninguem poderá recusar taes biihetes em paga-
mento, e, como moeda legal, .deverão ell~s circular. Lá) está. escripto, 
isso tudo, no projecto, e nenhum reparo motivou, nem a nós, que analy-
sámos o mesmo projecto, nem ao publico, que o leu, e provavelmente o 
analysou tambem. 1 • 

Mas a taxa de 15 d. (é o proprio Sr. Campista quem o affirma) -
(( exprime tão sóme11te a relação entre o ouro moeda e o papel conversi'vel 
que o representa no mercado ». E', pois, uma taxa interna, ou, por outras 
palavras, - um typo de emissão dos bilhetes. Incontestavelmente, esse 
~ypo de emissão é u~n typo legal, isto· é : o bilhete de 16$. representa uma 
libra esterlina em deposito, e com esse bilhete, - da Caixa - se comprará, 
ainda na Caixa, umai libra esterlina. , 

O illustre Deputado accentuou bem esse pormenor para que nenhuma · 
duvida subsistisse. 

Entretanto, perS'unta-se: o bilhete de 16$, da Caixa, valerá sempre, 
cá fóra, 16$ em papeil-moeda, qualquer que seja o cambio vigente? 

· O credor, que p receber, será obrigado a l'.ecebel-o como valendo 
16$ e111 papel-moeda? 

O Sr. David C~mpista opina affirmativamente, e sua opinião tem 
caracter de interpretação authentica. 

1 

cc Supponha-se, para argumentar, que o cambio cd de fóra 
(como já se denominou o cambio em relaçãp ao papel inconver-
sível) estej(l a 18 d. Quer isto dizer que o portador da libra · 
esterlina póP,e vendei-a no mercado, em papel do paiz, a 13$333; 
mas o caml1io lá de dentro, ou da Caixa, é de 15 d., o que quer 
dizer que o portador da libra póde vendei-a á Caixa por 16$ em 
moeda de (:Urso legal no paiz. Ora, não se póde suppôr que 
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alguem prefira vender a 13$ liliras , ou mercadorias que póde 
vender a 16$000. · ' , 

Haverá·, então .razões para ser preferido o papel de curso 
forçado 1 embora produzindo1 yalor menor? Ninguem ás vê. 
O papel emittido pela Caixa tem curso legal no. paiz e a moeda 
de burso 'legal, ensinam to.dos os economistas - é aquella que 
o credor não póde recusar em pagamento. O orad·or faz citações 
e demonstrações a respeito., 

'Só no caso de pagamentqs contratados em ouro é que os 
· bilhetes da Caixa ·poderiam variar. - si o ouro variasse. 

Mas, na hypothese,. o portador da hbra que tr0cal-a por 
moeda do paiz é porque della precisa para transacções internas 
feitas em papel - visto que para pagamentos ouro elle ·já 

' 1 

possuía o ouro e não iria troca,1-o por papel. , r 
Assim sendo - não se comprehende que prefira papel legal 

valendo 13$ em vez de papel legal valendo 16$000. 
A Caixa, portanto, limitará a alta do cambio - nas condi-

, ções cio projecto. >i 

. 1 
De modo que o ou,ro terá, na hypothese figurada, dous valores : o da 

Caixa e o externo, no caso da alta cambial. S~m duvid~, si o •curso tegai 
do bil.hete implica a acceitação obrigatoria do mesmo pelo seu "--- valor 
nominal - inscr\pto; a, libra da Caixa, repr:eseri.tada P,el9 bilhete de 16$, -
valerá cá fóra , 16$; ainda que as libras cá\ de fórd estejam valendo 13$; e 
nesse 1caso pensa o Sr. Campista, toclos luerarã0 em comprar, M fóra 
libras à 13$ para ir vendei-as á Caixa por 16$000. Mas esquece o distincto 
autor do projecto que o cambio externo é regu~ado pela relação aciual 
entre o papel-moeda do paiz e o ouro, de modo geral; e, portant:o, que, nas 
operações de troca, esse cambio externo prevalecerá em todas operações 
bancarias de cambiaes, a des1peito do bilhete eonversivel da Caixa. 

Acredita s, Ex. que, dada a eventualidade de a:lta caníbial, será 
iminediatamente seguida de baixa até o nível do typo da emissã.o dos 
bilhete9 da Caixa, visto o lucro .que terá o dono do ouro em vencJ.el-o por' 

, mais ou em vendei-o por 16$000. · 
Julgamos estar illudido o· illustre Deputado. Desde que se manifestar 

o conflicto entre· o valor da moeda externa de papel e 'o valor do bilhete 
conversível, a situação tomau~se-ha extremamente incommoda e ninguem 
quererá o bilhete conversível, o que importa assegurar que ninguem 
levará ouro á Caixa para trocai-o pelo dito bilhete. 

Admittiado que o - curso legal - signifique exactamente o que o 
Sr. David Campista pretende, o bilhete representativo de uma libra· 
de 16$ traduzirá, com o cambio a 18, tlm beneficio do devedor e um 
prejuízo do credor; e como os \ credores são tambem devedores e vice-
versa, nas relações mercantis - os· eontractos, os emprestimos,. todas as 
negociações vão ser estipuladas em ouro, ao cambio do di'a! 1 , 

O mecanismo da Caixa estará assim r~dicalmente anmillado -

' 1. 

' t 

/ , 
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Entretanto, o artigo do projecto ·que estabelece o ·curso legal dos bilhetes 
conversiveis não tem a significação que o Sr. Gampista lhe attribue. 
Curso legal---, quer dizer sómente - ,circulação como moeda - quer dizer -
força li beratoria - nos pagamentos; mas não quer dizer . - valor 0m 
padrão - valor predeterminado em ouro. 

Assim : o papel-moeda tem curso legal e dispõe de força liberatoria; 
mas o seu valor é variavel em relação ao ouro,, metal de valor invariavel. 

Os cambias não afiectam o valor do ouro; a:ílectam unicamente o 
do papel-moeda, que o representa; e, a todo o tempo, em todos os momen-
tos, o possuidor do papél-moeda -póde efteclivamenle troc-al-o pelo ouro 
que· elle, então, vale. 

Cai·xa de Conversão? Essa, existe de facto, em g1~ande escala, em 
toda parte; simp1.esmente não tem lagar certo e não tem cofre; - mas 
a conversão do papel-moeda - como operação - é feita sempre. Ora, 
nada impediu, até o presente, que o papel-m<;>e~a s·offresse oscillações 
de valor, apezar do curso legal . . 

Dirá o Sr. Gampista que o bilhete conv.ersivl\1 .rep_res.enta certa 
quantidade fixa de ouro e por isso terá valor igualmente fixo. E' um 

·engano . 
Representa certa quantidade de ouro a - um cam..,bio qrbitrario. 
O maior defeito da Caixa Não é o da conversão, mas o ~ - inversão. 
O Sr. Campista arbilrou um valor para o ouro, e ahi .está o seu erro; 

porque, como bem ª f centuou o Sr. Serzedello - o valor das mercadorias 
escapa á influencia 1:Ios decretos legislativos. , 

O negociante ql;te quizer vender um chapéo .a quem se propuzer a 
comprai-o com um bilhete da Caixa, do valor arbitraria de 16$, dirá ao 
candidato á compra : não lhe vendo o chapéo ... 

O individuo que contrahirum emprestimo assegurará· ao prestamista: 
não lhe pagarei em bilhetes da Caixa . .. 

Aquelle que emprestar dinheiro a outrem, reflectirá : ha de reem-
bolsar-me em papel-moeda, ou em ouro, ao cambio do dia. 

Os coatractos de salario terão clausula semelhante. O refugo dos 
bilhetes será un:iversf!.l e completo e, pois, o deposito de ouro será nullo. 

Por que? Porque a Gaixa nasceu . de um erro: a fixação do valor 
do ouro! 

Redarguirá o Sr. Campista : é falso: fixei apenas a relação dos 
valores respectivos· para o bilhete e para o ouro. _, 

E' a mesma cousa, absolutamente. O projecto determina que para o 
effeito da emissão de bilhetes, a libra esterlina valerá 16$000. 

Creou, dest'arte, padrão monetario. Padrão interno, si convier chama!-
º deste modo;. padrão domestico; mas, em todo caso - padrão. 

Esse padrão é diverso do que está estabelecido ~ara o papel-moeda, 
circulante, com cursei legal. Que espera o Sr. Gampista conseguir com o 
padrão da sua Caixa? Que governe o do papel-moeda? Não parece fundada 
a espectativa, dada 8J enorme diflierença de mass.as de papel-mo_eda e de 
bilhetes. 
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Depois ': suppõe S. Ex: que o ,seu bilhete de 16.$, pelo f,acto de ter,_ curso 
legal - como moeda - tel-o-ha lambem. como valor inscripto? 

Quem apresentar um bilhete ide 16$, declarando que vale 16$, - com 
o cambio a 18 d., - ouvirá a resposta : - vale uma libra ao cambio 
de 15; aqui· está :a libra e vá fazer o cambio na l:aixa; comprei-a por 
13$333 e por: esse preço receberei seu bilhete. 

cc Mas elle· tem curso legal... » · 
cc Não o recuso1· ao contrario, acceito-o como titulo liberatorio. Com-

tudo aceeito-0 e.orno representando uma libra, e não preciso sa·ber . quanto 
vale a libra, lá, na Caixa, dentro ela quàl não estamos. Aqui, - cá f•óra 
- a libra vale 13$333. >> 

Não acha o Sr. Campista que tal situação é intoler:avel? 
Sustenta S. Ex. que, desde que . a Caixa receba a libra pelo valor 

de Hi$, o cambio exterior não poderá subir, porque, subindo, o poss]Jidor 
da libra ganhará trocando-a na mesma caixa por 16$000 . . 

Assim seria, realmente, si o 1cámbio exterior se estabelecesse como 
o illustre Deputado imagina. Ora, esse cambio exteriot é ffxado nas tabe-
las pelo valor dos titulos de exportação, isto é, de - letlras ou contas a cobrar. 
- no estrangeiro: não o é pelo ouro amoedado, presente, em especie, sonante;. 
e nesse caso, as lellras representam · o ouro estrangeiro, que está f óra, que 
ha de vir, e ainda não· veiu·, não entrou na Caixa e não soffreu, conseguin-
lemeni'e, o apreçamento arbiirario, que a taxa <j.e 15 d. indica. 

Não ha, portanto, libras disponíveis para vender n~ Cai.xa; nã:o 
ha, por isso mesmo, ouro a trocar por bilhetes de 16$000. 

0 cambio exterior continuará a ser determinado como actualmente, 
e a Caixa permanecerá como emissora ele bilhetes de valor plalonico. ' 

cc E quando vier o ouro?» .- indagará o Sr. Gampista ... 
Quando vier, evitará a Caixa, por um duplo motivo : 1'.0 , não g,osta 

de prisões ; 2 .º, o papel-moeda o aconselha a mudar de rumo. 
A demonstração destas proposições , é longa e exige a exhibição 

de alguns ca:lculos, e não desejamos fatigar inais a attenção do· leitor. 
Nenhuma razão terá o Sr . . Campista de maguar-se . com esta impu-

gnação, que nada tem de• aggressiva; Sua intenção não é mais patriotica 
do que a nossa : cuidamos, ambos, do interesse geral do paiz, e trabaJhla-
mo&, embora em campos oppostos, para o mesmo fim. » · 

Além disto, << rins entendem que é p.ecessa.ria a quebra do padrão 
monetario, para que o projecto produza efiieito; outros que o curso legal~ 
dado aos bilhetes da caixa, imp@rta em uma verdadeira quebra de padrão. 

Pensam uns que jámais ouro alg]Jm afiluirá á. caixa; declaram ,outros 
que as emissões baseadas nesse ouro· produzirão inflacção na circulação. 

Eis por:que alguem,, que nos O]:\Ve, disse q·ue cc não reina harmon'ia 
de vistas nesta questão, nem quanto á taxa a fixar, nem quanto. á effiéa-
cia da medida, nem quanto á· quebra, do padrão .. Fixa, não fixa ! Quebra, 
não quebra ! Impede a alta, não impeGle a alta ! Faz a baixa, .não faz a 
baixa! Valoriza a moeda, mão· v.aloriza a moeda! Prepara a conversão, 
impede ao eonver.são· ! >1 

7 

( 
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Attribuo esta divergencia de opiniões, não á falta de boa fé por parte 
dos nobres preopinantes; mas, á falta, por parte · da chamada sciencia 
das finf!1ças, .des~e conlrôle (\_e certezas, que é condição sine qua de . toda 
verdadeira scienc1a. · . 

Recordo-me de que, no tempo do imperio, um preclaro membro 
desta Casa, o Sr. Ferreira Vianna, começou um de seus notaveis dis-
cursos, declarando que era philosopho. O que posso asseverar de mim, 
é que não sou financeiro e muito menos artista da palavra. Continúo 
a ser o mesmo refractario, de todos os tempos, á tribuna, ,e isto por tem-
peramento, por índole, por educação. 

Tobias Barreto, quando foi a concurso na Faculdade de Direito 
do Recife, no momento da dissertação oral, .narrou que Benvenut.o Ce-
lini costumava gravar em pedras preciosas castellos para os anneis dos 
fidalgos, e, tirando do bolço um pequeno cartão de visitas, disse que se 
daria por fol iz si dentro , dos limites daquelle cartão pudesse architectar 
sua prelecção. 

O que o inolvidavel mestre produziu não foi uma joia preciosa, 
como sabia fazer o immortal artista, mas uma obra grandiosa, á Mi-
guel Angelo, um monumento de saber e arte que ficou celebre nos fastos 
daquella Academia, um verdadeiro poema dé luz; quanto a mim ficarei 
muito sàtisfeito si, dentro de alguns minutos e com olhos fixos neste 
cartão, 'conseguir, não direi justificar, mas ao menos explicar a recusa 
de meu voto. 1 

' Tenho ouvido \)hamar por alguns á Caixa de Conversão caixinha 
dos fres desejos, amar, querer e aborrecer, sem que a n\iinha curiosidade 
tenha indagado a quem ama, a quem quer, a quem aborrece, ou mélhor, 
quaes os que a am?m, quaes os que · a querem, quaes os que a aborre-
cem. 

Outros, como o Sr. conselheiro Lourenço de Albuquerque, a teem 
denominado caixa das almas, o que não· me parece exacto, por que a 
Gaixa de Conversão se destina a recolher libras e não nickeis, a con-
verter moedas e não almas. · 

Outr.os a teem comparado aos eunucos, encarregada de guardar 
esteril, improductiv!if, infecundamente, moedas, como aquelles indivi-
duos guardam as mu,lheres nos harens. , 

, Outros levaram o gosto do paradoxo e a volupia da hyperbole ao 
ponto de dizer que Qaixas de Conversão teem exist.ido em todos os tem-
pos e Jogares, que ellas existiram ab inicio, ,e ·existirãó ab ailernd, existem 
desde que foi invent:1do o papel-moeda ou melhor, desde que os cartha-
ginezes imaginaram ~rnetter dentro de em sacco de couro um pedaço de 
metal inferior e fazer passar como ouro; mas não é com ditos de espi-
rito e com anecdota~· picantes que se resolvem questões politico-econo-
micas, e, em vez de fazer verve, prefiro' collocar-me nó ponto de vista legal, 
sob o pallio da lei d~ts leis, da Constituição Federal. 

E' uma f!ace noiva da questão, e qualquer proposição minha, que 
pareça de caracter financeiro, deve ser encarada co~o simples signal 
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de partida, e não .como premissa, da ' qt.Jal ' venha a decorrer. alguma con- . 
clusão. 

Affirmam que o que se projecta é dar estabilidade,. fixar effectíva-
mente e não sómente no papel o valor em ouro do nosso mil réis, o que a 
alguns preopinantes se afigura uma utopia porque não se póde disci-
plinar o que por sua natureza é inyoerciv:el. 

Deixando de lado 'esta questiio, porque não raras yezes · vemos o 
homem, por ganancia 0u outro q~alquer motivo egoísta, procurando ' 
mudar o curso np.tural das cousas, contastemos tão sómente que a espe-
culação cambial se póde dar tanto para a alta como para a baixa. 

Sendo assim, vejamos si o apparelhó é efficaz tanto em um como 
em outro caso, ou si não passa de um mecanismo semelhante a uma 
dessas machina·s automaticas, em que se deita de um lado uma moeda 
e surge de outro um obj ecto correspondente á moeda. . 

Parece qu)~ dada a baixa, o ouro não procurará a caixa ; porque rião 
haverá nisto conveniencia, e alguma moeda que ,por ventura nella exis-
tisse fugiria em bwsca de melhor colloéação. J 

Quanto á alta, de duas uma: ou a Caixa não impede . a alta, da 
mesma sorte que não imp'ede a baixa, e, neste caso, é inutil : ou impede 
a alta, e então conshtue uma barreira', pelo , menos provisoria, á con-· 
versão. . 

Mas, impeça Oli' não. a alta ou a baixa, 1(} certo é que continuam cir-
culando duas moedas - uma de curso legal e forçad@, outra simples-
mente de curso legal. · 

Então teremos a' lucta entre as duas moedas, a conversível e a incon-
versível, lucta que em vez de ser fecunda, como a q1rn .teve logar entr.e 
os Montaigus e Capuletos, é da ,qual resultou o ame>r de Romeu e Julietta, 
pelo contrario, parece realizar a divertida fabula das' du f}.S cobras, que se 
devoraram reciprocamente. , , " 

Para sahir desta la~timavel situação 'financeira, .deste .deploravel 
cahos monetario, o Sr. Alcindo _Guanabara , não vê sinão um mei9 -
quebrar o padrão monetario. 

O Sr. Dr. Vieira Souto faz• uma. distincção : sé si trata de reduzir 
o padrão de 27 para 16, a quebra póde e deve ser feita, porque está de 
accôrdo com as condições economicas e financeiras do paiz; mJs si a 
reducção é de 27 para 12, então ha violencia, ha roubo. , · 1 

Bem se vê que falia o engenheiro, procurando resolver a questão 
exclusivamente pelos numeros; mas , a questão é principalmente de di-
reito, e tem de ser resolvida pelos princípios de hermeneutica jurídica. 

Entretanto, 11m jurista, o Sr. conselh,eiro Lourenço de Albuquerqu ti' , 
Ministro ·da Agricultura no tempo do Imperio, diz que nesta questão 
ha um limite para o arbítrio do legislador : é a commodidade das ir~ns-
acções. · . . 

« Em l846, diz o Sr. conselheiro Lourenço de Albuquerque, alterá-
mos mais uma vez, como é sabido, o padrão da moeda est abelecendo a 
seguinte relação : uma oitava de ouro de 22 quilat es é igual a 4$. Gon-
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sequentemeRte füc;ámos o rcarrl'bi0 par em 2'!/ 1}!l·ence, taxa -:ilfl!lê eRtã0 vig0-
rava no mercado e se impunha á escolha do legislador. Mas, si naq1uell-e 
anno tratass·emos., :etn vez <!la quebr-a d0 paCllrão, de asselilta.r ,pela pri-
meira <vez -a base àe ®0ssa •oircuI-ação m@netaúa, nen11n:um ,incQnveniielíl>te 
havéria e-m ,fiKar ·0 rFralI' ,em outra qu.alqu;e:r taxa, 'em .5-4, ipl©r 1e;xem!J!l'1'0., 
substituindo aquella relação por esta o:utr-a : ia11rra oitav-a de 0uro de 
22 '<iJ'l.'uifates é igual ·a ·2$@00. 

A .sibuação -seria a mesmi·ssima .; o our.© não fh~-a;v.a por iss© va:lendo 
mais nefil imérros; ape!faS o valor conmmlYÍ!on:al •dl0 pa1p·el >Senia el•evado 
ao duplo ~e :recl,ucZ'ido á metafil,e 0 preço de toalas as -eousa'S. 'f·anto Mafom 
27/ ipe111ce ao ·eaml;,qo pair de 27 ·como 54 ao •cambio par de 54 ou T6 ao 
ecam.bi-0 p>ar de ·rn . 

. Entre pa:renthesis_, ta:l foi, parece-me, o pensamente do .illustrado 
Sr. Mattoso da Camara., ·a cl'lj.as :pa.J:a'Vras S'e deu1, eríhretanto; Nma fr1iter-
preta'§·ão err0nea" atbrfütürrdo~se-lhe assim _:uma extr-avaganc-ia., sinão 
11m ve'Ilrladei-ro rdi&parate. 

Do que tenho dito resulta : pr:imeiro ·que na ifilxagã0 d·a irelaicgão entne 
o ouro., -meta[ ".{'5r.e'Cioso., de valor intrins·eo·0 e reorno tal em todo o mundo 
apr~eiaçl.!!!>-, e '<i> 'P-a~pel, que só tera wi.l:or 1convenoi0nal, representat-iv0 ·ou 
symbolioo., sem '© {'fUal IJDaira ·nada }ílresta, nem -se·quer par.a ·embr.al1lrn., 
o arbitrio do legislador só tem um limite - commodidade das lransa:cçõ-es: 
s·e-g.undo, l!J:Ue ·si 0_ n~sso pa:weI_ se rdep<'

1

eciou :&om_ o rcambio pa·r de 2'J, do 
m:esnrr0 .m:ado :s€ terra 'd13ptec:1adto com 0 >e-ambw par •de Ji6, l-5, 12 1011 
outro qualquer; terceirq., que a quebra do padrão trr1.Gnetavi0, quer 

- e;x.piressa, quer "1i'Ilt;ual, n~io J!l©<dre ·por si s© dar estaili>iJidade á rno'e4a. 
Ma.s ·JJl.'.Ós ,podemos ql;l'ebrar o iJDa:drão monetairiot? 

. Não, se;n>hti>.r€s .; •em faoe da ·Gensil:;ibl!l·ição .Fecl:er.a•l n:ós nã© ip:Od-emos 
;prabic-ar s·emelh·al'l'be -aittep_tado cbnlt·ra a pr©ipili•e©..ade .alheia. 

Que importa que o art. 39, n. 7, da CoTilstituição Reder-a.! cl:iga: 
G@m:p>·ete ,pFi-v.ativameR•te ·a© Congresso Na:cibna.l clete:r;-miwar o J>eso, o 
val@r, 3: i•mscri.p"çã0, ro ty;p.@ e dénom_irra_'3ão .das mo:edasZ 

Ah1 está o art. 11, :n. 3, que d1spoe : é vecla.©-o aos Estados, como 
,á U!FJ.ião_, prescrever leis 11et:v0:actiivas .. 

Lei .retroactiva 'é toda lei que offe:nde direitos adguiri·dos, e ·el'l per-
gu1Rt0 : nãe será ofifende-r düieitos adquiridos -qia.e'b_r;a.r 0 pad-r.ão m .0ne-
tario? . . 

E' di-reito <a.dqu~rido -todo aqueHe rque .nasce de um contracto, maxime 
-de utn ·con,tr-acto en.tre o Estadó e os _parti.c1J.laFes, e toda .a emissão çle 
:papeil moed·a ·não signi•fiql 0ut11a o@usa sin.ão l!l.Jílíl •cantraoto de emprestimo 
e:i.tre 0 -G0verno e os ,p01:tadores de díl.otas . 

.Dir-se.:ha ·que a G~mstituição ©.1© >hnperio 1c0nsagrava a mesma 
d .isposi.çã0 -relati.\>amente á retroacti-vidade das <Leis, 'e,, entretanto, por 
·duas vezes o Governo ql,\ebrou o padrão monetario. 

Em p11imei-r.0 l~oga:r a moção de ·clirieiito •adquiri-do ainda :não 1se 'achava 
hem fi:rmad;a 1paira poder r.eceiber plena applioa'3ão o p,receito constiiu~ 
cional. 
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<e Que é um direito adquirido? interrogava Gustavo Rousset. Ha 
60 annos que a questão foi posta, e :;i.inda se anda á procura de uma 
resposta. Não é que os doutores tenham ficado calados, pelo contrario 
mais de vinte volumes foram pu.blicadoS' sobre> este assumpto; porém 
cada um em sua definição demonstra tambem a inexactidão da dos 
outros, de modo que nãd se sabe ainda hoje qual é · a realmente verda-
deira. >> . . . 

Por sua vez escreveu Levy Maria J0>rdã:o : ct Com effeito,, apeza\r dos' 
jurisconsultos, ainda hoje não lhes foi possível achar uma d.efifilliçãa 
satisfactoria de direito adiqUJirido, co:m0> el1es mesmos reconhecem, po-
dendo dizer-se como um escrip1tor :moderno que, como Protheu, o direito. 
adquirido é e< insaisissable, an ne peut le· prendre ni par fo;rce 111.i:. pw ruse, 
il échappe à l' élreinle du jl!lrisconsull épuisé ir. 

E poderia demons,tral-o fazendo a ana:lyse das principaes def.mi§ões, 
que teem sido apresentadas· por Merlin, Blonde.au, Chassat, Valette, 
Demolombe, Mourlon e Dalloz. 

Não é facil, notava Paiva Pita em suas Questões transitarias: d'e Di-
reito, encontrar uma definição rigorosa de direito adguirido, o que não 
admira, pois que todas as definições teem si\].o dadas sob a _perniciosa 
influencia de qae o direito adquirido não- deve permitti:r ai retn>act:ivi-
dade da lei, e por isso nã9 procuram definir o direito na sua essencia 
intima e caraeteristica, porem aquelle. direito adquirido que a lei devia 
respeitar. >> 

Em segundo logar si o Governo imperial pôde qirrebrar impunemente 
o padrão monetario por meiro· de leis retroactívas, foi porque o antigo 
mechanismo constitucional era inteiramente diverso do actual. 

Foi porque o Pode.r Legislativo, de mãos dadas ao Poder Moderador, 
era, por assim dizer, omnipotente : na phrase de Blackstone, eHé. podia 
fazer do . branco preto,, e do preto branco. Não havia meio de chamal,-o 
á ordem. 

Hoje, porém, em face da Constituição Federal não ha poder polí-
tico soberano entre nós; _todos elles exercem contrôle entre si. 

Advertido, pelo Sr. Presidente, de que a hora estava finda, soli-
citou continuar com a palavra na sessão seguinte. (Muito bem; muito 
bem. O orador. é felicilad~ e abraçado por todos os Deputados presentes.) 

( 

1) 
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SESSÃO DE 25 DE SETEMBRO 

O Sr. Arthur Orlando. ---.: O estado de espírito, em que me acho, 
obriga-me a não alongar minhas considerações : os sentimentos pro-
fundos sempre me embargaram a voz. ' 

O dever de piedade, que hoje pela manhã tão dolorosamente t ive 
de cumprir força-me não sómente a ser muito breve, mas ainda a modi-
ficar inteiramente o tom de minhas ponderações. / 

Deste modo presto homenagem á memoria sagrada de uma superior 
natureza feminina, á digna progenitora de dous dos meus mais distinctos 
e proeminentes amigos, representantes ambos de Pernambucó, um nesta 
Casa, outro no Senado. 

Diziamos hontem que não ha poder politico soberano entre nós. 
Os tres poderes, de que falla a Constituição Federàl, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciario, se prendem, se ligam, se combinam, formam 
um todo organico, que exclue toda idéa de soberania para cada um de 
per si. 1 

E fóra desses poderes qual outro se poderá dizer soberano? O povo 
em massa? Não, por~ue são inalistaveis e inelegiveis os analphabetos 
e as mulheres, quasi a população inteira do paiz. 

O corpo eleitoral'( Tambem não, porque este não age senão pelos 
seus representantes, QS quaes gozam· de uma liberdade de acção, que 
importa a negação de toda idéa de mandato. Não vem fóra de proposito 
lembrar que não temqs mandato imperativo nem' referendum. 

Por ventura estará no Supremo Tribunal Federal o ninho da sobe-
raniaJ? 

,, E' um~ das m.aximas de Blackstone, escreve Boutrny, que em 
cada constituição ha um poder que vigia sem ser vigiado, que superin-
tende e não é superint,endido, e cµjas decisões são supremas. Este poder 
é representado na so,,ciedade americana por uma pequena olygarchia 
de nove juizes inamovíveis: Não 'conheço antinomia politica mais fla-
grante que essa suprerp.acia de urna autoridade não eleita em uma demo-
cracia reputada do typo mais extremado, de urna autoridade que não 
se renova sinão de geração em geração nesse meio instavel, que de anno 
para anno muda, de t,np.a autoridade, em.fim que poderia, em rigor, em 
nome de um mandato. moralmente perempto, perpetuar os preconceitos 
de um periodo encerrado e desafiar, na propria esphera politica, o espi-
rito transformador da nação . E' sabido que o quarto presidente do Su-
premo Tribunal, John Marshall, conservou-se em funcções durante trinta 
e cinco annos. •> 

Entretanto, seria erro pensar que o Supremo. Tribunal exerce poder 
absoluto, soberano. -

/ 
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O Supremo Tr.ilfonal não abre excepçã<;> ao pap~l politico que repre-
senta o magist~ado rlos Esb1dos-Unidds ...._ interpretar a' Jei. 

Quando se falla no Suprem@ Tribunal como guarda da Constituição, 
observa Bryce, quer se dizer simplesmente que aquelle tribunal é o 
ultimo tribunal de appellação, perante ó qual os pro'cess.os, que ill).pli-
cam questõ·es de direito constitucional, pode!11 ser apreséntados para 
serem , julgados; e, , referindo-se ao magistrado norte.:americano, nota 
Hedds que elle póde· achar uma lei exc;ellente em theori'a 'como na pra-
tica; mas, si não descobre na Óónstibúção um direito, para o Congresso, 
de votal-a, deve pôl-a de lado e encarai-a como nulla. Póde, pelo çon-
trario, pensar que uma lei é má; .mas si ella. não excede os poderes· do 
Congresso, deve consideral-a como ·v.álida. , 

Entre nós nem mesmo se póde dizer soberana a brutali<;Iáde , d.o 
maior numero. / 

' ' 

A maioria pôde manifestar sua opinião e sua vontade na imprensa,' ,, 
nos meetings, nas assembléas, pouco importa, é, preciso esperar tr'es, j 
quatro, .nove annos, a vida inteira de um homem, para mudar' o Depu-
tado, o presidente, o Senador, o juiz. · ' · 

Nós caminhamos para_ um estado ·de cousas ·em 'que a pafavra sobe 
rania exprimirá o complexo dos direitos humanos e não a somma das 
vontades índividuaes. 

1 
' 

A nossa Constituição marca o meio termo ((.ntre' os dous .princípios 
oppostos. De um lado o ideal de um direito superior á vontade dos indi-
víduos, de outro lado a supreil).acia do maior numero elevada á cate-
goria de suprema razão de Estado. ~ . ' , · 

o que + preciso é evitar que, com, µ:r;na constihfição vasaqa ' sobre 
os moldes do direito anglo-saxonio, estejamos a legislar, ,como si ainda 
vjvessemos sob o imperio da legislaç~o rortiana. · , 

· Em materia. de d,íreitos ~ libei;dades, dizíamos não ha muito tempo, 
costuma-se discorrer,· como si ainda vivessemos sob ·o imperio das insti-
tuições do Direito Roma.1,1p, en;i face do ' qual aos poderes políticos cabe 
regular de um modo apsoluto as ,relações entre os particulares e ~ ,,auto-
ridade publica. , · · 1 · 

Entretanto, espírito bem diverso anima as organizaçõe~ politlcas1 
vasadas sobre o ·modelo da Constituiç~o dos Estados Unidos .. 

Alli o cidadão tem direitos que o Governo .. não póde ipfringir, alli · 
o cidadão está ao a:\:Jrigo <;Ias violações, pelos poderes publicos, dos di7 
reitos e liberdades individuaes. , 

Perante os princípios de direito romano, o sobedno, chame-se í~pe
rador ou povo, não encontra obstaculos á sua vontade; perante ·os prí:r;i-
cipios do direito americano, os direitos do .cidadão ' estão ao abrigo da 
acção da soberania, mesmo coHedtiva. 

Os direitos do·· cidadão estão fóra d'a esphera de .acção dos poderes 
publicos e, portanto, isentos de todo ataque. 

A propril' soberania- do povo é limitada pelos 

'1 
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naes, que garantem aos cidadãos a ínviolabilidade ' de seus direitos não 
só vis-à-vis da União, mais ainda vis-d-vis dos Eptados. 

Dahi a competencia conferida ao Poder Judiciarío para fazer cum-
prir as clausulas dos pactos constítucíonaes, de maneira que os poderes 
publicos, quer da União, quer dos Estados,' se conservem dentro das 
espheras traçadas pelas constituições, sem poderem assim invadir o 
domínio dos direitos dos cidadãos. 

Em vão os poderes publícos tentariam transpor os limites traçados 
pelos pactos constitucionaes; seus actos seriam considerados nullos . 

Trata-se de um acto do Governo ou do Congresso, que fere a liber-
dade ou a prosperidade do cidadão, então se levanta uma questão de 
direito, que deve ser decidida pelos tribunaes. · 

«Na Roma dos Imperadores, escreve Adolpho Chambrum, o direito 
publico existe fóra e acima do individuo; este não tem meio alg.um legal 
de se pôr ao abrigo contra o que for decidido e ordenado na esphera 
do direito publico; ora supponhamos que o Imperador, qu~ encarnou 
em si a soberania romana, ordena, em virtude desta soberania, tal acto, 
que violará' os direitos de um cidadão romano : seguntlo o direito que 
rege o imperio, não ha, nem poderia haver, remedio legal, portanto, a 
soberania representada' pelo Imperador não poderia encontrar obsta-
culo. 

No direito anglo-s~xonio, pelo contrario, vis-à-vís dos poderes pu-
blicos o subdito ou o cidadão tem direitos imprescriptiveis, inalienaveis, 
que a autoridade não róde infringir, e cuja garantia compete, não ao 
soberano, mas ao poder judiciario. Aquelles direitos, segundo o meca-
nismo anglo-saxonio, di'!vem ser salvaguardados, ao mesmo· tempo, dos 
ataques dos particulare;; e das violencias dos poderes publicos. 

Na legislação portugueza são innuineros os casos de leis refroac-
tivas, principalmente no governo atormentado do marquez de Pombal. 

Citaremos, entre outras, a lei de 15 de marça de 1751, alvará de 
lei de 3 de novembro d'~ 1757, carta de lei de 4 de julho de 17'68, alvará 
de 21 de janeiro de 176:6, alvará de 23 de julho de 1766, carta de lei de · 
13 d~ março d·e 1772, ftlvará de lei de 1 de agosto de 1774', cartas de 
lei de 4 de julho de 1776. 

Hoje, depois da promulgação da Constituição Federal e depois da 
publicação da monumental obra de Fernando Cassalle Theori:a sysfhe-
maif.ica dos direitos adquiridos, semelhantes leis não receberiam execução 
por serem retroactivas, por serem ínconstitucionaes, e além d:isto' não 
receberiam ainda exectfção a bem do desenvolviment0 social, do pro-
cessas h}storico, porqu(J a questão1 da não retroactividade d:as leis .se 
prende intimamente á theoria e pratica do progresso humano. 

Aos, espíritos vacil1antes sobre o conceito do progresS'o, a theoria 
da applicação das leis ~10 tempo se apresenta c0imo um d0's problemas 

- i;aa:Í$ mysteriosos dos cqmhecimentos Rll.\llanos; entretanto:, paiFa os. p'en-
sadores, que teem uma idéa mais ou m.enos esdareciclia d0' progresso ,, e 
ruma noção rna!is ou m \ilnos, fiii:me: do pr€i.cessus historico, deixa de ser 



tuilll:a charada indeoiba:vel a àeteFminação do momento hislorio.Cif da;; 
leis. 

Na lucl.a el'Li!le: os troa:lí!:adhatl©res do1 fw~uro e Qs es;era-w@s; d,~ influenoLa 
absoluta ou p.repond'eraP:ro.te da tradição., e:ra p.reciiSo qu:e surgjsse u.:un.a 
theori:a, <qure não imp0ssibi.Iit.ass:e a h~s,t@r-ia de e:mtl'aII em lil.O,vas; ph.ases', 
e a0, mesmo, flemJíl.O· cl!esse· satis:façã0, a©s; ii:ro.teresires Gl;a,s ©lasses· dt©miin.a•fllt.es. 

Tal foi o pap·el do axioma da não retuoaie:bi'\'lidade d~s. leis: que:, Q;©mo 
tantos outros. p:~nt.©s jwrítlíc0s, se prende ín~imame.nte á, e1a:m.e>ração 
gradual da ídéa de progresso e á historia da 1ucta a:-e:E1v.a pela civilü~l);ç:ão. 

Sem a indagação qo conceito tle progress0, e se:F.n a analy,s:e: do, pro~ 
cessus his1ioric0, que este c@nq.eit@ implica,. é impo.ssivel resQhrnr a q111estão, 
que se impoz. á irute.Higencia-'dus aTutigos j1u:ristas <w.mo• l!lnl.i dos problemas 
m.aís importantes ,da s-ci:e:ro.:.eia do. direito. 

P©·F desco.nheeeu esta relação:,, é que a maioria dos j•l!l!ri.stas· mQd.ernos 
t.©m ruaufraga:cl.o J.il!a soltl'ção d!o. chamado p!l'.oMema da appli.cação das 
lei•s no. tempo, e no est:ud:o de outros a:ssump.tos:, qu& nã©. pódem mais 
ser tratados á lwz das -wefüas fórmuh,1s e axiomas do cl.i:reít<:> r,e>man©,, as 
quaes tiveram S1!l!a razã:@. dre s.eI" em um dado · m0Jme:ntQ hist(í)rico, cugos 
traços c.arac-teristí:eos desappareceram com o eorue.F dQS 11.empos e eom 
a ori•entaçã.o dos tempos :modernos. 

[:li a lei pudesse· Fetro.agir, Q• ID(i)me:m SfM!Ía o mais· desgraçado do,s 
an.imàes" pois viV'eria eternamente at:onm..entado pelJa inc.erteza:, V@il .. 
tasse as vistas· parrà o. passaido, ou para ©1 futiaro .. 

Na vida soeia} a lei s·erfa a realifriação radiosa da fab.ula do 10;1DJi> €\'o 
C(\)rdeiro. A's ililcieatfi.Z1aveis . do;c,es· do passacl.o, v.iúam j.u:a~aw-s,e o's pe ... 
rennes temores do futuro. 

Mas a institui1çã6 da c~iixa de conve.11sã0, achip1b,a'1iJJdo1 um ))),<')VO padrão 
para as emissões, não, ilimportai clie fü~cto a ql:lebrn Gl·© padrão antigo, e, 
portanto, uma o:ílensa de dire~tos. adqmivid<os, l!lma retuoactiv~dade de 
leis, uma inconstitucionalidade,, que não pó.de subsistir, que não póde 
ser sanccionada, nem executa<da p,~r :pader algum? 

Dizem que não, p.orque rlãO se tem em vista senão uma medida 
com o fim, não de substituir o an,tigo padrão, mas de impedir a de;;en-
freada especulação com as grandes oscinaQões cambiaes ; porq,ue não se 
trata de operar a conversão do papel moeda, mas simplesmente . de 
obstar a que, com a elevação do cambio,· em virtude do emprestimo 
cont:r'ahiclo para valorização do café,, e com as. -possíveis fluctuações fu-
turas do agio,. em virtude da e::;opeculação,, ~eja prej,udicada a lavoura . 

Si assim é, por que. em vez de instituir o co1J1plieado e cl.ispeudio~o 
mecmiismo da caixa de conversão,, acarn:tando a iu<: .. ongruencia d e d,ous 
padrões monetarios, que se choc.am,~qu.e se guerream, q;ue,, se. póde dizer, 
hurlenl de se trouver ensemble,, não autQt\izar o f3am.c.o do Bra:z,iJ.,, ou outro 
qualquer, a comprar e a vender cambiaes, e ouro, segundo a. tax_q., f\.xa. 
que for aconselhada pela lição dos factos e pela experiencia dos aco~
t.ecimen tos? 

Esta medida aclo.ptada com exi.to na Republica. Argen.tina 0 :ro.a 

I 
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Russia, quanto á regularização do cambio, produzia incontestavelmente 
melhores resultados do que a política financeira bifronte, que se pre-
tende inaugurar: de um lado um orgão administrativo ·destinado a 
manter um cambio relativamente baixo em beneficio da lavoura e da 
e.x;portação, de outro lado o Governo empenhado em elevar o cambio 
a bem da satisfação de ~eus compromissos no estrangeiro e dos interesses 
da massa geral dos consumidores. 

Para que a caixa de conversão, si nem ao menos ella se destina 
a fazer aquella educação monetaria, que é i'ndispensavel antes de se 
tentar qualquer conversão de papel-moeda? 

Porem, que fosse dada á Caixa de Conversão maior vü,tude que ao 
Thesouro dos Niebelunglen, que era inesgotavel, que ella podesse fazer 
parar o cambio como a Josué foi dado mandar parar o sol, e nem por 
isso cessaria a lucta entre a moeda, que representa .capital, producção, 
e a moeda, que não representa senão credito, ou melhor, necessidade de 
consumir, antes de produzir, e tanto basta para que em um paiz de con-
sumidores, como é todo paiz novo, especialmente o Brazil, onde a agri-

/ cultura não se póde dizer uma espiritualização da terra, isto é, uma 
.1 applicação das leis da physica, da chimic;:i. e da biologia ao desenvol-

/ vimento das plantas e dos animaes, e em que a producção não é senão uma 
questão de colheita de matte ou de borracha, de cacáo ' ou de fructos 
arborescentes, a Caixa 1 de Conversão faça lembrar não direi as nupcias 
da .Republica, de Plat~o, de onde aliás foram banidos os poetas; mas 
aquella caixa de que epl menino ouvi fal;n tantas vezes, caixa que. não 
era de musica, como ~eu possuidor fazia· acreditar, e que não cantava 
senão á custa de muitil bastonada. · 

Não va.e allusão e muito menos ironia no que acabo de dizer; mas, 
quem sabe si daqui a algum tempó e por espaço de quatro annos o 
Sr. Dr. David Campista não terá de cantar: 

Neste surrão me rrietteram, 
Neste surrão morrerei? 

E é justamente porque a Caixa de Convér~ão é filha, não da neve, 
· embora daquella neve fecundante, como sóe ser a neve . do Norte da 
Europa, a neve de que nasceram genios como Shakespeare, Ibsen, Tolstoi , 
mas de uma cabeça luminosa, em que se ostentam todas as galas e·esplen· 
dores dos Tropicos, que eu senti necessidade de dar a razão por que voto 
contra o projecto, para que se não veja em mim aquelle selvagem que 

. riu, sim, por ignorancia, riu por não . comprehender o verdadeiro se.i-
tido, a real significaçãq do gesto esthetico de um amofoso par de civi-
lizados, que se abraçav,am e se beijavam. 

Sr. Presidente, não quero passar como selvagem aos olhos dos fac-
tores do Convenio de Taubaté. (Muito bem; muito ·bem. O orador é cum-
primentado.j · 

i . 
O Sr. Alcindo (;uanabara. - Examinando este projecto no 

segundo turno do debate, o orador disse, com o respeito que lhe merece 
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a capacidade de seu illustre autor, ,que se lhe affigurava que elle er~ 
impotente para attíngir o fim que tinha em 'vista : , a estabilidade do 

l cambio. Ouviu depois' com a devida attenção e sincero desejo de se con-
vencer o brilhante discurso com que o seu illustre autor respondeu, de 
uma asse~tada, a todos os impugnadores d~ projecto e é eom pezar que 
confessa não ter podido modificar a opinião que emittiu. Abster-se-hia, ' 
entretanto, de voltar ao debate, apezar da estranha imputação, que lhe 
fez uma parte da imprensa de haver com uma emenda de que o honrado 
Sr, Presidente da Camara não tem conhecimento, determinado a baixa 
do cambio, si o não chamassem de novo á tribuna as emendas, hontem 
apresentadas com a assignatura da maioria da honr8tda ,Commis9ão de 
Finanças e que estão hoje publicadas . no jornal da Casa. · 

Entre os impugnadores do projecto em debate, o orador tem uma 
posição singular. A Camara está dividicfa em duas correntes : a da grande 
maioria, que consagrou com o ,seu voto este projectb em 2.ª , discussão , 
e vae seguramente additar-lhe as emendas hontem apresentadas e a da 
maioria; que o Tejeita in integram por professar a opinião de que eni 
materia financeira, nada mais no~ cumpre fazer sinão manter pertinaz-
mente o'plano traçado em 1899. ' 

Combatendo este projecto na 2.ª discussão, o orador definiu a sua 
posição, acceitando o principio que nelle , se consubstancia-V'il mas 
negando-lhe capacidade para consecução do fim que ,tinha em mira. 0 
orador pensa, como o estadista eminente que traçou, o programma finan~ 
ceirQ do quatrienio • de 1898 - 1902 e como os que hoje se batem pela 
defesa desse prograinma, que a crise que nos 1 perturba, é Hma crise ' mone-
taria e o 'mal que nos afflige é o curso forçado, cujo característico prin- · 
cipal é a fluctuação 1 constante do valor do meio circulante! Resgatar 
continuamente o papel-moeda em curr;@ e constituir simultaneamente 1 , 

um slock de · ouro é sem duvida agir c0rn sabedoria para chegarmos um 
dia á si•tuação feliz, em que ' estarià feita a' conversão, não restando aos 
poderes publicos mais do ' ql).e declaral-a. Dada, porém, a d,istancia que 
nos ,~epara dó par, arbitrariamente fixado err:i 1846 e a relativa (exigui-
dade das sommas com que annualmente concorremos parn os fundos 
de resgate e garantia, permanecer rigorosamente dentro dessa política 
equivale a manter por algumas dezenas de ánnos a situação de insta-
bilidade do valor da moeda, de sobresaltos e de prejJJizos para o com-
mercio 'e para a . produ,cção, isto é, equivale a entreter '<:i a prolongar a 
situação de crise que subsiste desde 1822 e a que não temos dado até 
agora, remedio efficaz, ainda que energico, mas pa:lliativos contemporisa-
dores, que satisfazem, sem duvida, o espírito de rotina, mas, em verdade, 
nada curam. O orador acreditou que o que se tinha em vista era romper 
com essa, política de eterna espectativa, e como mão ha dous meios de 
chegar ao resultado que se tem em vista, emittiu, no discurso que pro-
feriu em 2.ª discu9são, o seu modo de ver~ reforma, que se póde synthe-
tisar nestas proposiç0es : 

a) quebra do pa.drão monetario·; 
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b) aproveitamento dos fundos de garantia e de. resgate Na constituição 
de um fundo de conversão ouro; 

e) c0nversã(i) progressiva das notas de curso forçai!lo em n<:Jtas conver-
síveis com OS' recursos desse fundo, que podem e devem ser· augmentados. 

A base unica em que, na situação actual, póde ass.entar iama reforma 
rnoneta-ria no nosso. paiz é, sem questão alguma, a quebra do padrão. 
Ou temos a força, a energia, a decisão para fazei-a e,. vencend0> as recla-
mações e os protestos, justos ou injustos desta hora,. satisfaremos a nossa 
consciencia com o beneficio sem par de assim dotarmos ai·nda a nossa 
geração com uma moeda sã, de valor fixo, justo e perfeito instrumento 
paira medida de valores, ou recuaa1J.os diante desse clamor e, ness.e caso, 
mais vale que o rec úo seja completo, porqure ao menos; si a geração 
actua} se sacrifica, póde te11 a certeza de que não c.onc.orre por tibieza de 
animo, para complicar um probI'ema, cuja solução exacta conhecemos, 
mas deante da qual recuamos . O o.rador não se dá ao trabalho clre. refutar a 
these que é o l!eit-moliv dos que aqui, como em toda a pa1rte: combatem a 
quebra do padrão : a immoralidade dessa medida. 

Esta é, sobretudo, uma questão que o Estado resolve attendenclo 
menos aos interesses dos indivíduos, que ao interesse gerar da collecti-
vidade; e é bem de ver que uma medida qúe serve a esses: interesses, 
que é benefica para a nação• não póde ser immoraJ. A questão ,. aliás, não 
comp(i)Fta controversia. Interroguemo-n0s a nós. mesmos e a resposta nos 
guiará. Que. qu~rerpos nós~ Elevar progr~ssivamente ª.taxa ea~bial até 
27 d. por rnil réis? :Bem. Nao façamos mais nada : as leis que existem nos 
levarão até lá. Maf) o que queremos é ter desde já uma moeda de valor 
tão estavel, quanto p0ssivel ! O que queremos é> furtar-nos ás. oscillações 
continuas dessa nqissa medida de valores, que nada mede, pqis, como 
nos lembrava outrq dia o illustre Sr. David Campista, varia de tamanho 
trinta e tres vezes em um só dia? Nesse caso, demos-lhe um valor fixo; 
e, como esse valor não póde ser o que lh:e deu a lei de 1846, visto que ella 
não o attinge como nuncà o attingiu permanentemente no decorrer 
desses sessenta annps, reduzamos-lhe esse valor ao ponto necessario para 
que a lei tenha etrectividade, isto é, quebvemos o padrã0 monetario 
creado por aquella Jei . Todos os paízes de meio circulante Clesvalorizavel 
ou depreciavel, prata ou papel de curso forçado, que tee:m querido vencer 
as crises por elle d,eterminadas, só teem até agora achado dous meios 
para fazei-o : ou o m,eio indicado pelos nobres Deputados da minoria, ou o 
meio suggerido pelo orador. Em verdade estricta, só ha um meio de extin-
guir os males desse curso, forçado : é extinguir esse curso, é dotar o paiz 
com um meio circi.Ilante constituído por ouro ou por papel em ouro 
eonversivel. 

A divergencia e$tá justamente nisto : ou se faz a conversão pelo valor 
theorico que uma l ~i anterior attribue ao papel, se faz essa conversão 

' resgatando-se esse papel pelo valor real que elle tenha no momento, ou 
pelo valor convencional que lhe sE;ja arbitrado para tornar a reforma 
possível, admittindo-se que o prejuízo eventual que alguns soffram por 
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isso é largamente compensado pelo l;eneficio que tod0s d.isso colhem. 
Um dos illustres Deputados que combateram este projecto p<:>r l'he attribtlir 
injustamente o efieito da quebra do padrão, citou em seu favor a opinião 
de um dos mais illustres dos mod.ernos economistas de Fra:aça, o Sr. Raphael 
Jorge Levy, Em 1903, esse illustre escriptor publicou um interessante 
estudo sobre o desapparecimento da prata eomo metal monelario. Nesse 
estudo, elle se referju ás reformas que successivamente teem feito quasi 
todos os paizes do mundo para estabelecerem a circulação em ouro e 
naturalmente, examinou as reformas da Russia e da Austria e expressa-
mente approvou a quebra do padrão que serviu de bases a ambas. Aqui 
estão as suas proprias palavras : (Lê) 

Mais ainda ; o illustre escriptor considera que maior é a clifficl!lldacle 
a resolver quand0 o meio circulante do paiz é constituindo por- prata; 
e estudando a situação da co.lonia franceza d~ Indo-China, propugna a 
reforma, assentando-a na fixação de um val,or da piastra franceza em 
relação ao. franco, medida que, aliás, recebeu a approvação expressa 
do eminente Sr. Paul Leroy Beaulieu. Aqui estão as palavras ao Sr, Levy . 

Mais aindia : O S•r . Levy considera que essas duas medidas, prohibição 
da cunhagem livre e fixação do valor da piastra, são preparaitoria:s da 
GÍrculação• em ouro, mas que. o estabelecimento dessa circulaçã0 não tem 
nada de urgente e que se póde esperar que as circumsta:ficias a determinem. 
Vale a pena 1er esse conceito no original (Lê). 1 

Assim, o C[Ue fez a Russia-, o que fez a Austria, o que fez a Inglaterra 
na India, o que fez o. Mexic0, o que, certamentff, vae fazer a França 
na Indo-China e,. quiçá, os Estados Unidos nas Philippinas não foi sinão 
abstrair do valor theorico que a lei estabeleceu entre a sua unidade 
monetaria e o ourn, fixar-lhe um nov0 valc»r derivado da situação do 
momento e, mercê ,desse acto, estabelecer desde ~ogo a circulaçã0· ouro ou 
reparal-a em base segura. O projecto em debate assenta nessa base? 

O 111ustre Sr. David Campista, relator da Commissão 'e mais do que 
isso, seu autor, tem re.petidamente affwmaido que não; e, sem embargo 
da a:ffirmativa em contrario feita por diversos dos, mais illustres membros 
desta Casa, o orador se confessa de aecôrdo com S. Ex. : o projecto· em 
debate :não quebra o padrão da moeda. Mais ainda : o projecto em debate 
não festringe o valor do papel moeda de curso forçado a 15 d. por mil 
réis. 

S. Ex. o disse eom absoluta clareza no sexto postulado da synthese 
com que fechou o se·11 parecer brilhantissimo : 

« A Caixa de Conversão receberá o ouro que espontaneamente a 
promrar e mobilizal-o-ha no mercado por mei@ de notas especiaes, erfiit-
ticlas em uma relação predeterminada. A fixação da taxa refere-se a 
essas notas e é com@ a cemdiçãe de um contracto entre a caixa emissora 
e o por~tador do ouro. Não ha quebra d© padrão monetario. >> 

No discurso <iflle proferiu, em res,posta ao Sr. Deputado Serzedello 
Corrêa, S. Ex. emittiu, sem restricções. nem ambages, o seu pensamento 
sobre a inateúa : ' j 
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cc Ha uma phrase final do nob.re Deputado por Matto Grosso em que 
diz que o orador realmente quebrou o' padrão, quando em verdade isto 
não se deu, nem se dará. 

O orador. define o que é padrão e o que se deve entender por quebra 
de padrão, cousa inteiramente diversa da medida consignada no projecto. 

Quebrar o padrão é alterar o peso, a relação entre a moeda legal e a 
moeda padrão. Não é isto que se faz. Si se estabelece a relação de 16$ por 
libra é unicamente para os efÍ'eitos da Caixa de Conversão . . Mas si tal 
medida importa em quebrar o padrão, poderia citar outras tantas esta-
belecendo um cambio para determinado fim, uma relação que não é a 
de 1846. 

Lembra o que se estabeleceu para os pagamentos da Alfandega, 
para o funding-loan e recentemente para as obras da barra do Rio Grande 
do Sul. Si quebrar o padrão é 'isso, então, confessa, o projecto effectiva-
mente quebra o padrão. 

Mas si quebrar o padrão é Tevogar a lei de 1846, não quebra porque 
não a. revoga. '> 

Assim, a situação que este projecto vae crear é exactamente a que o 
orador definiu da primeira vez que teve a honra de occupar a attenção 
da Gamara : uma dualidade de circulação : a circulação inconvertivel, 
cujo valor tanto póde subir a 27 como baixar a zero, e uma circulação 
convertivel em ouro, na relação fixa de 15 d. por mil réis .· O orador sabe 
bem que o pensam1ento intimo, o desejo recondito ou a esperança secreta 
dos que defedem \)Sta combinação original é a de que uma vez decre-
tada por lei relaç~o de 15 d. por mil réis entre a chamada Caixa de 
Conversão e o seus depositarios, o cambio cá de fóra se subm.etta a essa 
taxa, e o papel Irjoeda inconversivel não valha nunca nem mais nem 
menos que esses H) d., isto é, que 15 d . passem a ser o limite maximo 
legal de apreciação de todo o meio circulante existente e por existir, o que 
vale dizer conseguir a quebra do padrão sem a decretar. A prova de que 
'este era realmente e pensamento intimo do illustre autor do projecto, 
teve-a agora o orador nas emendas que S. Ex. apresentou á consideração 
da casa, additandQ á Caixa de Conversão as funcções de escriptorio de 
cambio . Mas, si o orador" como claramente disse na segunda 1 discpssão, 
não podia suffragar com o seu voto este proj ecto tal corno estava, porque 
elle vinha perturbar o mecanismo existente, sem de modo algum fixar o 
valor da moeda, qµe era o seu objectivo, com maioria de razão o com-
bate agora que elle ç:onstitue apenas um canal por onde se vão escoar os 
fundos de garantia, annullando todos os grandes sacrificios que ha oito 
annos a nação está fazendo na esperança de abolir um dia o curso for-
çado. 

No seu discursq, respondendo ao illustre Deputado por Santa Catha-
rina, disse o illustr('- Sr. David Campista : 

« Mas, o que é que acontece quando um paiz de curso forçado tem 
grandes saldos favqraveis no balanço economico? O cambio sobe e o 
agio diminue. O carpbio argentino subiu? Não. Porque? Porque a caixa 
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impediu. Então a caixa argentina já serviu para alguma cousa, que é 
exaetamente a principal funcção que pretendemos dará nossa. n' , , 

Assim, a reforma projectada entre nós caracteri'za-se por esta fórma: 
cria-se uma cai:ka, á qual, quem pQssuir uma certa so;mma de ouro a 
poderá recolher, rec~bendo em troca pilhetes especiaes na relação de um 
miliféis por 15 d. Essa taxa regula apenas as relações entre o ' depositante 
e o depositario, entre o portador do ouro e a caixa, que o conv'er~e em 
papel. Não, se quebra o padrão da moeda, nem definitivamente, por que 
não se revoga a lei de 1846, nem temporariamente, porque não se ?-ttribue 
ao papel inconvertível aquelle maximo de poder acq1úsitivo do ouro e, 
não obstante isso, a prinéip_;i.l funcção que pretendemos d,ar ,á nossa 
Caixa de Conversão é a que a da Republica Argentina desempenha : 
impedir a subida do cambio. Em primeiro logar, o nosso objectivo não 
póde ser esse : deve ser irrÍpedir tanto a subida qua:ot9 a descida, impedir 
a oscillação, obter uma moeda de valor fixo em relação ao ouro e activar 
energicamente o preparo para a conversibilidade á taxa que for fixada. 
Em segund0 logar, como, por que meio, em vi·rtude de que poder mirifico 
essa taxa vae impedir a subida do cambie, ao qual ella é por completo 
est~anha? Como a da Argentina? Mas acredita-se, então, que foi a Caixa 
Argentin.a que impediu que o cambio lá houvess~ subido,? Não é eviüente 
que o que determinou esse resultado foi, sim, o a~t ' 1.0 da lei n. 3.871, que 
reduziu o valor do peso papel a 44 centavos ouro, em vez do.s 100 centavos 
estabelecidos na lei de 18$1? (Apoiados.) Desde que essa lei decretou 
que a nação converteria toda a sua emissão fiduciaria em moeda de ouro · 
a esse cambio, era manifesto que o limite legaJ Q.a acquisição do ouro 
pelo peso papel era 44 centavos : a quebra do padrão para conversão er~ . 
assim feita antecipadamente e os seus effeitos se fariam sentir desde logo. ·' 
Si não houvesse sido dada á caixa de conversão argentina a faculdadé de 
emittir contra deposito de ouro,. de particulares, nem por isso esse ouro, 
representativo de saldos commerciaes, teria deixado de entrar no paiz; 
e si e verdade que essa entrada teria impedido á baixa do cambio, não é 
menos verdade que, por effeito della, o cambio não passaria daque~la 

1 taxa representativa do par legal. 
A Caixa de Conversão só por si, tal como a concebeu o illustre relator 

do projecto, é por conseguinte incapaz de impedir a alta dó cambio, e é , 
por isso que o orador, apreciando o projecto no segundo turno do debate, 
declarou-o inocuo. Desta verdade convenceu-se sem duvida S. Ex., tarito 
que acaba de apresentar ao projecto , emendas habilitando a Caixa a 
intervir no · mercado cambial comprando e vendendo lettras sobre o 
exterior para assim manter a taxa de 15 d., que deseja ver estendida á 
massa no papel inconvertível, si, ~ntretan,to, decretar ao menos a quebra , 
provisoria do padrão. Corno o faz porém? fal-o de modo que o projecto 
simplesmente ino~uo até agora passa 'à ser perigoso, porque representa 
uma ameaça á segurança do fundo de garantia, podendo importar prati-
camente na annullação dos sacrificios que a Nação tem feito supportando 
as sobrecargas com que se constitue o fundo de garantia, na esperança 
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de poder assim, em um dia, jugular o curso forçado. Effoctivamente a 
emenda autoriza o emprego do fundo de garantia em operações de cambio, 
as mais aleatorias de todas as operações. Devia esse fundo ser intangível, 
augmentando-se progressivamente de anno em anno, até que, reduzida 
pelo resgate a somma de papel inconvertível existente, constituísse elle 
um lastro sufficiente á conversão do que ficasse em curso. 

No discurso em que, com uma coí:npetencia que todos folgam em 
reconhecer-lhe e com um brilho de fórma superior ao elogio do orador, o 
illustre Sr. David Campista defendeu de um golpe o seu projecto contra 
todos os impugnadores delle. Disse s·. Ex. o Sl:)guinte : 

'' O resga.te deve continuar; a Caixa de Conversão terá o effeito de 
substituir na circulação um papel por outro - o inconversível pelo 
conversível - chegando-se lentamente á circulação metallica ». 

O Diario do Congresso insere em seguida esta nota : (( UM Sf\. DEPU-
TADO dá um aparte. >> Esse Deputado foi o orador, e á sua interrupção 
respondeu S. Ex. : (( éste é um dos fins da caixa e si V. Ex. quer esclarecer 
esse pensamento por meio de alguma emenda, não duvidarei de acceital-a. 
A reforma de que agora tratamos não é subversiva da política monetaria 
que temos tido ultimamente, nem tão profunda que deva inspirar os 
temores que Sf:! tem manifestado. » Ora o orador não apresentou emendas 
porque pensa que em questões dessa natureza., isto incumbe a quem tem 
a direcção, e o seu P~IPel não é sinão o de um amigo que aponta o que de 
.l;>oa fé lhe parece o pial; mas S. Ex. apresentou-a, e a q~ie apresentou 
longe de justificar es13as palavras representa justamente o opposto, isto 
é, a destruição comp1eta da política monetaria que temos seguido ulti-
mamente. Entregar o fundo de garantia á Caixa de Conversão para operar 
em cambio é sem duvida pôl-o em risco, risco tanto maior quanto essa 
caixa deve, nos termos do projecto, ser vasada nos moldes da caixa de 
Amortização. Assim vamos entregar a um funccionario publico educado 
nos moldes da méra ·administração, a um burocrata sem nenhuma pratica 
de banco, os milhões que temos arrancado a um povo sobrecarregado de 
alcavallas, para que e~se funccionario os lance á voragem da especulação 
cambial. Póde-se ter idéa desse perigo quando se vê como agora que o 
proprio Sr. Gustodio Coelho, cuja competencia não soffre discussão, não 
pôde resistir .e manter a, taxa cambial, e a viu cair de novo; e o que pareceu 
tão mysterio'so que a imprensa não achou para isso outro responsavel 
sínão o orador ... (Risos.) Si essa emenda vingar, a caixa projectada deixa 
de ser um simples appairelho automatíco de entrega de papel contra ouro 
depositado, cuja viabilidade é absolutamente problematica, para ser 
realmente, ai de nós 1 um apparellw efficaz da decepção do fundo de garan-
tia annullando os esforços feitos e fazendo-nos retrogradar á infeli z 
situação anterior a 18\-)8. o orador confessa que não póde perceber o 
alc.a.nce eia outra emenda que autoriza a emissão de notas conversíveis 
na agencia de Londres, .o que ha de ser sem duvida defeito de sua intelli-
gencia ~ do pouco tempo que teve para meditar so.Jore essas emendas , 
porque, tendo estado e pstando ainda doente, não compareceu bontem á 



Gamara e só as leu hoje pela manhã no Diario do Congresso e essas riotas são 
emittidas pela agencia em Londres... , 

O SR. DAVID , CAMPISTA. - Dá um aparte. 
O SR. ALCINDO GuANABARA. - Diz que nesse caso póde conceber 

a utilidade dessas notas, pois que, si se trata de notas emittidas aqui 
e conversiveis em ouro em Londres, parece-lhe que estas vão exercer 
func-ção para a qu'al exrs'te l::lesde muito tempn um i'nstrumentn cmthe-
cido que oultro não é ·sirr~o a i'ettra de oamb'io, cujo paJlel 'C'Onsiste jus-
tamen'te em realizar O's pagamentos de praça a j:n·a·Ça no estrangeiro, dis-
pénsando disso ·poT nrotivos que s·ão obvi'O's 'a moeda de ouro. A con·c·e'Jl·çào 
da emenda é sem duvida ·ori'ginal, ma'S o urndoT tem muitas duvidas 
sobre a sU'a utilidade. Ainda en'fermo, o ora:d'or c0n'fessa-s·e ca:rrsad-o. 

Vae concluir, pe·d'indo ao ilfostre Telator do proj ecto e ·á 'Gamara ·que 
o escusem p·el'a:s con:sideraçõe'S que acaba de fa:zer. Sente que, estando 
de accôrdo em piíncip'io com o pensamento dominan'te n'o -prnj·ec'to,, se 
veja, entre'tanto, ohrigadto a ·combatei-o ·cnm vigor. Fal-o de boa fe, 
está convencido de que o que era im1'ti1 passnu ·a ser perigoso para o 
paiz, e ·si essas p·a'lavras ·proferidas sem ·outro empenho sinão ·o ide cha-
mar a !lJ:ttenç'ão de ·quem de 'direito p·arn o ma-1 qU'e antevê, produzirem 
algum resultadb, anüna1-n-ha a certeza · de 'ter concorr+do para o ·bem 
de sua _pa'tria; ·e no cas·o contrario não The ·pesará ess·e mal na 'Corrsc~errcia. 
(O orador é vivamen7e 'feZ.icilac1o por todus os lJeputados presentes :) 

O .Sr. 'Presiaen'te .. - Acua-se snbre a mes·a ·uniul! emenda dn 'Sr. Bar- · 
bosa '1ima. 

E" 'lida, ·aporada re p·osta c-onjuncta-mente em . discussã<'> com n prn~ 
iecto, ·a ·segu1n'te emenda :: 

Acores0.ente-se <i>nde tc<'>nv1ier : 
Artt. . - IA remiss·ão de que itrat-a :0 ·arl . 1.0 s© poderá. ·ser Jeid::a 

se'bre .o .b11rr.© 'q®Je ·tíS!l'J©'liltallilleam1ente pro:Cl!lr.air .a Oaixa .e alhi for ·dep>.0-' 
sitado para esse fim, não podendo em (oas© ·a:lg1um 

.Bttrenda 1esse ~leposit0 o:imstituir.,;se .!ili1ediiarn:te emprestimo " 
iearbO'sa <Lima. que de 'qua•lq.'filier -&órrrra .en'1©:lva a :r.esp01Msabi1idade 

' ·1fa União :ou rchrs .Estados. 
Salta idas fl'éss·@es, ".25 .clre s-é.tembro ·de ·11~0.fí). - Barb.osa 1L'.ima. 
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' SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO 

1 O Sr. Serzedelo Corrêa (movimento de atlenção). - As e~endas 
apresentadas pelo relator do projecto em debate, subscriptas pela maioria 
dos membros da Gommissão, não tiveram discussão no seio da mesma 
Commissão, , e dahi a necessidade de pronunciar-se sobre ellas na tri-
buna. Desde o voto em separado· que tive a honra de elaborar, ate os 
dous discursos que pronunciei, vim affirmando que a Caixa era um 
mecanismo manco que não attingia o fim que collimava .. 

Entendia que a Caixa, sem acção sobre os cambios, não impedia 
a alta e não impossibilitava as oscillações na baixa áquem da taxa de 
15 fixada pelo projecto. Era minha convicção que só a quebra do padrão 
podia evitar a alta acima de 15, e que, si não havia essa quebra, ou 
cousa que claramente isso significasse, seria impossível á caixa, desde 
que se desse o affluxo do ouro em consequencia ou de um augmento 
nas forças productivas do paiz ou de uma diminuição no valor das im-
portações se traduzindo em saldo credor a nosso favor; ou ainda em 
consequencia de ~1ovos emprestimos, seria impossivel, repito, evitar a 
ascensão das taxar? cambiaes. 

O meu modo de pensar assentava na opinião de que somos um paiz 
'do curso forçado, a moeda que temos é o papel-moeda, que não tem 
valor intrínseco e valor venal ou de commercio, que é pura e simples-
mente um titulo cJ;e divida cujo pagamento na moeda universal, o ouro, 
o Estado differe para certa e determinada época. O poder liberatorio e 
de acquisição que tem lhe é dado por força da lei. Si o Estado, pois, diz 
que a divida 1$ v:ile 15 dinheiros, .claro está que ninguem a comprará 
por mais, pela sirrmles razão de 1 que ninguem compra dividas por mais 
do que valem. /( 

A quebra do padrão nos paizes de moeda inconversível papel, fixa, 
pois, o valor maxi~rno em om;o, desse papel ou dessa divida, e impossível 
é subir o cambio <jtlém do limite fixado. Si se der por qualquer causa o 
affluxd da moeda qe ouro, o apreço do papel não irá nunca além do gold-
poinl. A quebra do padrão não evita a alta, dizem alguns, pois, ha o exem-
plo de paizes de moeda de prata onde os governos são obrigados a au-
gmentar a circulação, augmentar quantidade da moeda de prata, para 
fazer descer o cambio ao nivel fixado pelo padrão. 

A objecção nãq colhe. A prata é um metal precioso, tem valor venal, 
e a moeda de prata não é pura e simplesmente um titulo de divida, 
um symbolo. CompreherÍde-se, pois, que se dêem oscillações no valor 
commerciaf da prata como mercadoria; que se reflictam sobre o valor 
;da moeda de prata, como se comprehende que a maior e menor cu-
_nhagem da prata possam produzir alterações no valor commercial da 



ptata e até no yaldi.· da moeda, .independente mesmo da acção que sobre 
as taxas cambiaes em um paiz de moeda dessa especie possam ter os 
accrescimos ou diminuições na mas~a total do meio circulante que tenha 
o paiz. , , 

A quebra do padrão não impedirá, porém, a .baixa. Si o Estado 
disser que a divida de 1$ será paga .por 15 d ., nem por iss@, si a , con-
fiança no credito do Estado · decrescer; si a desconfiança nos recursos 
do paiz por parte dos que com elle commerciam e teem transacções 
augmentar, claro .está, a divida de 1 $poderá valer cada vez menos de 
15 d.·, indo mesmo, nos casos de bancarrota, a nada valer. Por isso; dizia : 
para evitar a alta, é preciso quebrar o padrão e para evitar a baixa, 
é preciso dotar o fundo de resgate de maior cap.acidade, ou a caixa com 
os recursos para intervir nos cambios externos. 

A 'isso respondeu o illustre relator insistindo no seu ultimo discur$O 
pela affirmação de que a Caixa impedia a alta, e, o que era m'ais, impedia 
a baixa, confissão que fazia nessa hora., apezar de declaração em con-
t rario em seu luminoso parecer, 

As emendas que S. Ex, apresentou na 3.ª discussão são o anni-
qui'lamento de todas as s\las primeiras affirmações e a pdmei.ra victoria ' 
dos que impugnaram o projecto. Ellas valem por uma capitulação. \3. Ex. 
transforma agora profundamente o mecani~mo de sua caixa - que é 
por efleito das ·emenel.as uma caixa cambial,. uma caixa de especulação 

1 ,/ 

sobre cambios. , · 
E' um arremedo do que se fez ultimamente no Mexico, mas ahi · 

.fixou-se i 1.0 , o valor da prata, qµ.ebrando-se. o padrão '; 2.0 ; t·deu-se a 
faculdade, dada aqui á caixa, ·ao Banco Nacional. 1 

, A caixa com essas emendas sem se fixar o val'or da moeda, pela 
quebra do padrão .para impeqir a alta e pel@s recurso~ dados ao fundo 
de resgate para evitar a baixa, perde toda e qualquer velleídade de 
reforma do meio circulante, · de reforma de caracter monetario. O res-
gate do papel será feito como até agora, sómente pelo fundo a isso 'des-
tinado; com os parcos meios que possue, pois que o fundo de garantia 
será destinado ás operações de cambio. ' . 

Si o particular levar á Caixa muito ouro, essa emittir~ muitos 
bilhetes, que circularão como .moeda, sem a menor. providencia sobre 
a moeda inconversível que temos, sobre a massa do' papel-moeda, que 
será retirada em quantias minimas deante da massa de papel em.ittidó. 
A ca.ixa, em virtude elas emendas, procurará com o.s recursos que lhe 
fornecer o fundo de garantia fazer, ó que faz o Banco da Republicà 
apenas com duas differenças essenciaes : · 

1.• O banco OJilera dispondo do Thesouro, sómente de um milhão 
sterlino; a caixa disporá de .todo o fun'do de garantia. 

2.ª O banco tem qeante de si o padrão de 27 d.; operando, seu 
intuito é ser o regulador do mercado, sem 'pretenção de ,,impedir a alta 
ou baixa effectuadas sobre o curso natural das cousas, sob a acção dos 
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elementos dynamicos naturaes que dirigem as taxas para a alta ou 
pâra a baixa. Sua missão é mais modesta, sua missão é impedir os movi-
mentos oscillatorios do, jogo ou da especulá çã·o gananciosa e attender 
á situação dos paizes que, como o nosso, tendo uma importação que se 
faz durante todo o anno, tem uma exportação em períodos certos, abun-
dando 'ªs lettras nesse periodo para faltarem, quasi por completo, em 

' outros. A caixa, não; tem a missão de evitar a alta e de evitar a baixa. 
Ella tem o dever de manter as taxas a 15, padrão pelo qual se faz a con-
versão de cada libra ou a emissão dos bilhetes conversíveis. 

Dahi o perigo; dahi o receio que tem o orador desse mecanismo, 
que póde levar á garra ·o fundo de garantia, deixando-nos sem elle e 
sem que · se tenha de um ceitil melhorado a situação do papel-moeda, 
que permanecerá quanto a massa na mesma expressão, mas muito mais 
desvalorizado pelo desaparecimento do lastro ouro que o garantia e já 
era um elemento para o futuro pagamento da divida que· representa. 

Insisto sobre este ponto que é capital. Antes de · constituir-se a 
carteira de cambio do banco, como está hoje organizada pela acção 
intelligente do Dr. Joaquim Murtinho, de accôrdo com providencias que 
o Congresso votou e nas quaes o orador teve obscura collaboração, era 
nulla a acção do referido banco no mercado de cambios. Este vivia 
entregue a -'especulações, onde a jogatina se exercia ao sabor dos bancos 
estrangeiros de combin1ção com os · jogadores; · 

O Thesouro soffiria as consequencias, não tendo o Governo o menor 
recurso para evitar ess~t dansa em que eram sacrificados os mais altos 
interesses do paiz, de sua produeção de seu commercio. Varias vezes 
cogitou~se de leis no sentido de cercear esses abusos. Uns entendiam 
que era· preciso exigir que os bancos estrangeiros tivessem o seu capital 
realizado no paiz; mas logo a mais ligei'ra meditação, convencia que 
esses bancos possuíam largos e poderosos depositas pelos qMaes nem 
sempre pagavam juros, ~ que eram esses depositas que lhes ministravam 
os fartos recursos de que careci·ani para suas operaÇões de cambio. Ou-
tros entendiam que era :µecessario por lei prohibir a especulação a prazo, 
e logo acudia que ha especulação .e especulação; ha especulação de jogo 
e ha especulação Iegitin;La, honesta, de que não se podia decentemente 
p1•ivar o commercio. E 91ssim vivia-se na indecisão até que um coliheci-
mento mais exacto da vida dos bancos estrangeiros trouxe ao Governo 
a convicção de que - esse~; bancos faziam as suas operações, procurando 
sempr.e cobrir-se á proporção que sacavam, não podendo sacar a des-
coberto sinão dentro de creditas limitados, e que si o Banco da Repu-
blica pudesse operar a descoberto e'm condições de superioridade a todos 
elles ficaria ~m condições de vantagens, a cavalleiro dos sitias que lhe 
pudessem fazer, especialp::tente si com os recursos em papel de que pu-
desse lançar mão tivesse meios para alliciar a compra de lettras em todas 
as nossas. praças. 

Dahi nasceu a idéa de entregar ao banco um milhão esterlino do 
fundo de garantia para gue elle, com ·os recursos de credito de que já 
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dispunha em .Londres,. ficasse senhor da situação cambial, fosse o regu-
lador clo mercado e executasse esta \dupla missão : 1.0 ., evitar a jogatina 
desenfreada que se fazia, abolindo de vez as· 0scillações que se produ-
ziam, oscilfações sem regra, sem ordem e sem outra causa que não fosse 
a ganancia de lucros; 2.0 ,. aittender de um lado ás ai1tas bruscas que se 
dariam por occasião das safras e da ,abundancia de lettras, e ás baixas 
bruscas quando em outro periodo do anno as lettras escasseavam. Essa, 
a missão do banco - que é razoavel, que se comprehende, que era pos-
sível e sensatamente se podia conseguir. O banco não tinha e nã~ podia 
ter meios de evitar, que sob a acção de causas naturraes o cambio tomas-
se a orientação que devia tomar, procurando o nivel que, pelo e.urso das 
cousas, devia ter. Está a razão por que, sob .a acção de emprestimos 
externos avurtados do actirnl quatriennio, elle· subiu e ainda por qu.e 
ante a ameaça de grandes saques nestes ultimos dias· elle desceu . O ban-
queiro que quizesse obstar . uma e outra, de um modo absoluto, teria 
sido levado de roldão,_ seria um louco ,. um insensatQ,, um incapaz, teria 
sacrificaJdo os. interesses do banco, e os proprios fundos que lhe foram 
confiados. E' isso mesmo o ql!le se quer fazer com a caixa, dando-lhe 
para operar não um milhão, mas todo o fundo d.e garantia? 

Si é isso, não vale a pena substituir a carteira. de cambio do banco 
pela caixa e não vale a pena ter a despeza de uma caixa aqui, de outra 
caixa em Londres. D banco faz · isto mais barato e talvez melhor: Mas 
não é isso o que vae fazer a caixa. Esta vai entrav .rio. mercado de cam-
bios com ama missão mais especial. E<lla vae entrar esvecialmente com 
o fim de assegurar a taxa de 15 d. que se quer tornar :fixá, impedindo 
a alta sem quebra do padrão, e, por conseguinte, aufa>rizando-a a com-
prar cambio ou ouro sempre que houver tendencia. para a:lta, e a ven-, , 
der, vender sempre qué hoaiver tendencia para a ·baixa. 

A caixa nessa missão quasi que deverá ter o monopolfo das letras 
de cambio ou pelo menos deve 'ter recursos taes que isso importe em 
lhe dar esse monopolia. E' esta a situação delicada q;ue traz a0 espírito 
dC:> orador sérias apprehensões. Atraz desse ideal dei estabilizar as _taxas 1 

cambia.es não vamos nós, talvez, sacrificar o fundo de garantia, sem 
nada fazermos no tocante á i:egeneração do meio cireufante, sem darmos 
um passo para dea:nte no caminho da conversibili:<tlade do papel-moeda 
que possl!limos, porque, perdido· o fundo de garamtia, teremos retro-
gradado aggravando a solução futura do problema. Son dos que pen,sam 
que o fu.ndo de garantia deve ser 'intangível. Seu dl:lstino é constituir 
um fundo de conversão e tudo o que for desvio dessa missã:o se afigura 
um crime. . · 

Só uma cousa justificaria a mobilização desse fundo : - er-a a sua 
conv'ersão em fundo de resgate, porque, então, haveria certa compen-
sação. Si o fúndo de garantia deixasse dff existir, havia em compensação 
diminuição da massa de papel em circulação, desappa.recia uma -parte 
dessa divida e a parte restante se valorizava com proveito para a nação; 
para o produc.tor e para o consumidor. Dar a esse fundo LuncçãO' ou 
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missão dífferente, repito, ·parece nesta hora mais do que loucura, parece 
um crime. Si a caixa fosse um mecanismo que substituisse· gradatíva-
mente a moeda ínconversivel pelo bilhete conversivel ella seria um 
mecanismo sadio, e de façto o complemento da lei de 1899 e da poli-
tica financeira que · em nossa historia immortalizou o quatriennio pas-
.sado. Como estava, não como vae ficar com as emendas, muito menos. 
Mas ha um vento, não dirá de loucura, mas de incoherencia, que está 
a passar nos espiritos. Nos que se collocam no ponto de vista de achar 
urgente a estabilização do cambio e a reforma monetaria, mais 0u menos 
nos moldes argentinos, o que quer o Sr. Alcindo Guanabara é o que se 
deve fazer, ·é o que está de accôrdo com a lição. dos economistas. E nesse 
caso devem. ser logicos os , que isto querem já e já. Dever:Íl acceitar a 
quebra do padrão e dev~m acceital-o a 12 porque estão dentro de uma 
taxa de certa segurança. 

Mas não querer quebrar o padrão a uma taxa relativamente baixa, 
querer um.a taxa de 15, quando para tel-a cooperam os grandes empres-

·timos que se effectuaram, querer a fixidez dessa taxa impedindo a alta 
sem quebra do padrão, dá nisso : ·ou um mecanismo manco, sem acção 
para impedir a baixa, como era o projecto primitivo, e na minha opinião 
sem capacidade 1talvez de impedir ·a alta, ou então, c0mo agora, sob a 
acção das emendas, um mecanismo ~ méra caixa de cambíos - capaz 
de sacrificar na voragei:n do jogo o fundo de garantia, fructo de eco-
nomias, de sacrificios, d~' impostos pesados, e a base mais segu~a em que 
nestes ultimos annos asspnta o nosso credito no exterior. E, no emtanto, 
a maioria da Gamara ouve e applaude o Sr. Alcindo, mas ·votará com o 
Sr. David Campista. · 

E porque? Porque 11 apavora o cambio de 12. Porque ·a enche de 
receios e temores a quebra do padrão- ·a essa taxa, taxa que ainda é 
nesta hora uma espoliação, ·mas que tem sobretudo o inconveniente de 
·ser baixa de mais para um paiz que tem immensos capitaes extran-
geiros .aqui empregados, onde a maior parte da actívidade economica 
é o fructo do trabalho e:i do capital europeu, que tem as suas estradas 
de ferro arrendadas com tarifas altas, que precizam de ser reduzidas 
como solução á grave qu~stão do barateamento dos fretes que se prende 
á diminuição do custo df!. producção. E então, em vez de adiarem a so-
lução de tão grave quest~o para momento opportuno, em vez de dizerem 
ao Sr. Alcíndo : é logico o vosso es.tudo, mas essa taxa t\')m gravissimos 
perigos, porque quebrar o padrão a 12 é quebrai-o definitivamente e 
isso nos trará os mais graves prejuizos e as mais inequívocas responsa-
bilidades, e por consegu~nte vamos esperar uma situação mais oppor-
tuna - vamos ainda seguir uma política financeira de reparações, vamos 
apurar .bem todas as nqssas responsabilidades, vamos assegurar com 
firmeza o equilíbrio do~ nossos orçamentos, entrando num regímen 
de saldos; vamos, pelo resgate de um lado, pelo augmento do fundo 
de garantia de outro e pelo desenvolvimento e valorização da nossa 
producção, pela ordem ir~terna, pela boa administração, vamos attingir 
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' '' a taxas mais altas e então sim, ;>erá o cas,o de fazermos o ,cJ:ue fez a B.ussia1 
ou o que fez a Austria, porque• então poderemos qu,ebrar o padrão sem 
os graves inconvenientes que se antolham a essa operação nar hora pre-
sente. Em vez disso prefere-se uma política financeir<;i. de aventuras 
onde podemos s,acrificar completamente 6 terreno conquistado e os ' 
beneficios colhid"os. E' certo que o Sr. Alcindo Guanabara acha o mo-
mento opportuno, pois que o momento argenti:c;io não era melhor e nem 
a taxa que lá se adoptou para a quebra· p,rovisoria 'do padrão era, supe- ' 
rior á que propuzera em seu primeiro discurso. Mas é a lição argen-
tina que nos deve aproveitar. Hoje o maior embaraço para os Governos , 
dessa Republica 'é resolv;erem a questã<:> définitiva da conversibilidade. 
A taxa actual se afigura aos espiritos 'ponderados baixa de mais 1 a6 
passo que para outros ' é precizo acceital-a como consequencia dos factos 
consummados, porque alteral~a no sentido da alta é provocar o lrrak, ' 
é o desmoronam~nto de todo o edificio e a perda das corrquistas feitas. , 
Nós é que estamos na doce illusão de suppor que poderemos il1 da taxa 
de 15 á t~xa de 27 nessa ' calma doce e leda em que se achava a linda 
Ignez, ou com essa tranquilidade com que Penelope á espera de Ulyssés 
fiava, ao tear durante o dia, desfazendo á noite o trabalho ' para ~eco
meçar no dia seguinte a sagrada, tarefa que lhe fortalecia a virtude 'e 
conservava puros o amor !f a saudade. E' certo que eu coHo·cando-me , 
no ponto de vista do creador da caixa, disse que para que ella pudesse 
impedir a baixa era necessario dar-lhe intervenção no mercaq.<;> qe cam-, " 
bios e fortalecer o fundo de resgate; mas tambem disse que só pod:ia 
acceitar a idéa da caixa com a faculdade emissora, si a cada emis~ão 
de bilhetes conversíveis correspondesse a retirada equi~a\énte de 1 papel 
inconversível. Acceitam uma parte de 'minhas observações, mas ·des-
prezam o resto, quando tudo fórrrta uma: engrenagem orga:hica, capaz' 
de dar uma resultante de effeito util, pois que só destá'. arte 'ir-se-hia len-
tamente e gradativamente substituindo uma moeda por outra. Já oµvi , 
dizer que a isso se oppõe a lei de Gresham. Impossível, dize~, a , v,iâa : 
em · commum dessas duas moedas :: a 'boa moeda será repellida pel'a. , 
má., · que ficará sozinha na éircu!ação. Não acha razão na applicação' 
dessa lei ao caso. Da lei de Gresham o que ficou, ,e é, repetido c9m a _1 

expressão da lei, é : q má moeda repelle a boa moeda. Mas isso não tem 
essa generalidade que cqstumam dar-lhe. Sir Gre~ham, grande' nego-
ciante de Londres e que inaugurou o. primeiro 'emprestimo nacional inglez 
em 1570, foi quem affirmou á Rainha Elisabeth, o phenomeno em ques-
tão, convidando-a a retirar da circulação a má. moeda que Henrique VIÍI , 
havia emi~tido, pois que em caso c9ntrario, essas moedas de má quali- ,. 
dade seriam sufficientes para expellir as boas moedas. que a rainha 
queria emittir. Sir Gresham reproduzia a observação de Aristophanes 
na comedia das rãs. · , ' r 

« Em nossa. Republica, dizia o philo~opho grego, os máus cidadãos 
são preferidos aos bons, do mesmo modo que a má moeda cir~ula em~ 
quanto a boa .. se . esconde. » Foi · ainda a percepção. clara desse, ph,eno- , 1 , ' 
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meno que levou lord LiverP'ool a .fazer com que a Inglaterra adoptasse 
o ouro sómente como moeda, como se .póde verificar em seu relatorio 
ao .Rei : « On the coins of the Realm n, nessa superior previsão de um 
grande estadista que sabia que só .assim elle fundaria a prosperidade de 
sua patría, a sua immorredoura grandeza e a sua supremacia. Newton, · 
porém, foi quem explicou scientificamente o phenomeno, demonstrando 
que a alternanCÍ'a vinha, decorria da diversidade de valor que as moedas 
inglezas tinham com. as moedas de varios paizes do continente, e para 
obviar essa fuga da boa moeda ingleza elle formulava o seguinte remedio : 
si o , ouro for diminuído de valor na Inglaterra, de modo que este .metal 
:venha a ter a mesma relação com a prata .que . tem no resto da Europa, 
.não haverá mais tentação de exportar prata de preferencia ao ouro para 
os outros paizes ·d.a Europa~ E por isso dahi em deante acceitam os 
economistas que a leí funcciona : 1.0 , quando ha . concurrencia entre 
moedas metallicas, uma moeda nova e uma moeda antiga já usada, 
gasta; 2.0 , quand0 ha c0ncurrencia 1entre a moeda de um met al apre-
ciado e a moeda de um metal depreciado, co'rno se dá com o ouro e a 
prata; 3.0 , q11ando ha concurrencia entre uma moeda metallica e uma 
moeda papel depreciada. Para que, pois, o bilhete conversível que é 
a boa moeda, ou o ouro que elle representa, se escoasse, era necessario 
que o papel-moeda se depreciasse em relação a elle, isto é, que a t axa 
de 15 d. cahisse, que o 

1
cambio viesse para baixo de 15, caso em que o 

J>apel-moeda seria moedr depreciada de ante a outra - o bilhet e con-
versivel do mesmo valo,r nominal, que, como boa moeda, seria expel-
lido. Mas si a baixa tiyer recursos para impedir a quéda do cambio, 
essa desvalorizaçã@ do . papel-moeda não se dará e a lei não terá appli-
cação. Conf,esso, ao retirar-me da tribuna, que tudo isso tem muito de 
artificial e de extremamente delicado. 

o que o bom senso nos ,aconselha é por ora uma política de repa-
ração e de reconstrucçãq. 

O futuró . Presidente tem uma alta missão : depois do exame medi· 
tado da situação do pai:i;, de seus orçamentos, de suas responsabilidades 
reaes, -de seus recursos ; implantar a ordem na administração, a axactidão 
:ó.as arrecadações, a economia nas despe.zas, e ver sob o impulso de sua 
acção intelligente elevar-.-se lentamente o cambio · como expressão do 
maior valor da nossa producção e de maior poder acquisitivo de nossa 
moeda para então resolv~r no fim do quatriennio o problema monetario 
pela quebra definitiva d<> padrão e uma taxa que assegure a conversic 
biliclade de todo o meio icirculante e seja uma segurança inatacavel aos 
capitaes e á actividade e(>trangeiros aqui empregados. Fóra dahi, vamos 
caminho do desconhecido. Fóra dahi, vamos fazer o que querem as 
emendas apresenta<las: -- uma caixa em Londres e outra aqui: a daqui 
emittindo bilhetes sobre o ouro do particular, - a de Londres emit-
~indo sobre o ouro do fundo çle garantia. Serão iguaes e do mesmo typo 
~ssas notas? Não ,devem sei-o. · 

Não precizo encarecer o perigo da igualda1de quando esses bilhetes 



vão servir de saques ou de lettras de cambio e até c@m certa preferencia 
procurados, porque não tem a despeza do sello e o trabalho, do recurso ' 
ao banco. Por tudo isto, voto contra o projecto e voto co:p.tra as er,néndas 
acreditap.do que desta arte presto real serviço ao .eminente Dr. Aftionso 
Penna e á Republica. (Muito bem1 muito bem. O orador foi muito felici-
tado ao deixar a tribuna.) 

. O Sr. Barbosa Lima (1). - Sr. Presidente, as emendas apresen-
tadas pelo eminente relator do projecto inquestionavelmente transfigu-
raram por completo o mecanismo ideado pelo projecto com que nos 

, occupamos. . 
' Os que o impugnam, os que acceitam, na 2.ª discussão (a Gamara 
evidentemente está cada vez majs se desinteressando do assumpto) 
teem idéas, ou cousa que o valha, definitivamente assentadas sobre a 
so1ução a dar-se ao probleµia monetario, quer esta solução tome a fórma 
que lhe deu o projecto, tal qual o ideou o seu autor; quer se nos depare 
com o feitio profundamente modificado pelas emendas ultimament~ 
enviadas á Mesa pelo digno Deputado pelo Estado de Minas Geraes. 

Em qualquer das hypotheses - primeira solução ou segunda solução 
- a Camara parece que tem uma op,ínião já firmada e decididamente 
se desinteressou do-assumpto, conforme podem testemunhar todos quan-
tos., e bem poucos; aqui teem . permanecido até o fim da horá regimentaL 

E' visto, pois, que o que de melhor pO'deriamos fazer, seria convir 
qu~ o projecto voltasse quanto antes ao seio .da honrada Commissão de 
Orçamento, na esperança de que o parecer dado sobre estas novas emen· 
das, demais , particularmente sobre a emenda do nobre relator, · viesse 
reabrir a discussão, rasgando novos horizontes a,o debate e, quiçá, come-
çando algum ou alguns dos primitivos opugnadores do profecto. 

Esse era o cop.selho que a mim mesmo. havia dado e a que procu-
rarei cingir-me, salvo o desejo em que me deixo persistir de, desde lqgo, 
produzi.r algumas consideraçõe~ sob;e o assumpto, , 

A 1.ª que me vem assaltando o espírito é esta : Por que razão não 
apparece projecto algum, fixando o cambio em 9? Porque é que todos 
os patriotas, · com assento nesta Casa excusam-se de mandar . á iMesa 
substitutivo ou emenda revogando a lei de 1846 e _determinando• que, 
d'ora emdeante., o par, o padrão, o typo que institu,e a relação normal 
entre o :rhil réis brazileiro é a moeda ouro,, particularmente a moeda in-
gleza, o soberano inglez, seja, para cortar o mal, para cortar aquillo 
que se vem apontando como. sendo o mal pela raiz, seja de 5? Pois, si 
o objectivo, Sr. Presidente, si o que seduz a todos quantos veem se 
impressionando com as condições de estabilidade em que se encontra a 
actividade monetaria brazileira, é a possibilidade, a certeza que tod9s 

. os dias nós temos de desordenadas oscillações na cotação do nosso :(lapeI; 
,si o. que principalmente se colima é, na hori'J. actual, obter um remedio 

(1 ) Este -discurso não foi revisto pelo orador. 

,/ 
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que instantaneamente cure o doente, postas de lado todas as cautelas, 
todas as exigencias da desacreditada medicina hypocratica, quando 
lembra a conveniencia de uma dieta, de um bom regimen para·o doente; 
pergunto : por que não está na mesa projecto :;tlguní declarando que o 
padrão brazileiro, que o novo par, fique sendo de 3? (Pausa.) 

Porque, Sr. Presidente aqui se tem affirmado, aqui teem sustentado 
muitos dos que defendem o projecto, notadamente eminentes membros 
da bancada paulista, que cambio baixo e cambio alto, no sentido brazi-
leiro, o que acontece ser precisamente o opposto da significação dessas 
expressões, em outros paizes -· que cambio baixo e cambio alto são 
cousas profundamente indifferentes á nossa actividade mercantil; que 
o que é preciso, o que é importante, o que é decisivo, é cambio estavel. 

Mas, estavel a 24? Estavel a 15? Estavel a 12? Estavel a 9? Ou 
estavel a 3? Qual é o melhor? 

. O que for mais positivamente estavel; o que tiver menos proba-
bilidade de instabilidade, aquelle que valer por um alicerce mais cyclo-
picamente argamassado no conjuncto das . economias do nosso paiz, na 
hora presente. ' 

Então, 3. Era boa taxa, respondia indisputavelmente a essa inten-
síssima sêde hydropica de estal:lilidade quand même cm uma época em 

·que sentimos a profunda impotencia de que nos achamos feridos, de 
eliminação do papel mo~da de curso forçado, e com elle, todas as suas 
.inevitaveis consequencia~. 

Uma dada massa dy papel-moeda póde ser pessima moeda, póde 
ser excellente moeda, err~ dado paiz ou determinada hora de sua evo-
lução economica. A mesrr~a quantidade de papel-moeda de curso forçado 
póde ser uma pessima m(>eda e póde, durante os annos que decorrerem, 
a partir deste momento, ter todos os predicados da moeda por excel-
Iencia, a moeda metallic~,l ouro ou a moeda com que sonhamos, pois é 
sabido que uma certa ma,ssa de papel-moeda de curso forçado, segundo 
as condições em que se saldam os pagamentos na balança economica, 
na balança internacional do paiz, que prefiguro ser o nosso, póde, tal 
seja a importancia, o vo1ume da parcella com que ~e escreve o saldo 
credor nessa balança, que o papel-moeda se veja elevado perfeitamente 
ao par intrínseco, ao par theorico, ao par das especies metallicas. 

Nós já tivemos mais pe uma vez este caso, já tivemos muitos casos 
em que o 1 $, valia 27 di\1heiros; 27 dinheiros trocavam-se pela moeda 
brazileira 1$: 1$, papel, de curso forçado obtinha os 27 dinheiros de 
perfeita paridade theorica estabelecida pela lei de 1846. Tivemos mesmo 
occasião de ver adoptada pelo Governo Brazileiro uma medida, comple-
mentar a meu ver, da lei .de 1846, qual foi a ordem expedida no correr 
do anno, creio, de 1888, para que a libra, o soberano inglez, fosse rece-
bido nas estações officiaes brazileiras pela importanêia de 8$890, fixada· 
naquell~ lei, por isso que o saldo credor na balança dos nossos paga-
mentos internacionaes era de tal ordem - não entro agora no exame 
dos factores que contribuir\B_m para constituir esse saldo - que o cambio 
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elevou-se acima do par, o papel tinha agio e a libra valia menos de 8'$890, 
ou, si quizessem 8$888, com a perio.dica que o c~lculo. fornece em casos 
taes. . 

Dizem que nessa occasião o Governo Brazileir;o completou com esse 
acto as providencias legislativas ideadas no estatuto de 1846. 

Esse acto era, aliás, legitimado; por isso, que, a não ser essa provi-
dencia, confesso que não vejo como se poderia dizer que o par, que a 

. paridade estava perfeitamente· estabelecida, dizendo-se que ella seria 
alcançada quando o mil réis valesse 27 'dinheiros, porquanto o . que 'se 
daria na ascensão em que ia o cambio, seria passar o mil réis a valer 
28, 29, 30 e até 31; e nesta hypothese, desáe que a situação é de tal 
ordem que não ha ouro contra ouro, cambio de mão em mão, valor em 
especie cunhado segundo certo typo a ser comparado com o valor da 
mesma es'pecie métallica cunhada a outro typo, não se daria uma ver-
dadeira paridade, a vaforização do nosso papel transced$ria todos os 
limites, tanto quanto pudesse dar a capacidade acquisitiva do saldo cre-
dor que se liquidasse no balanço d9s nossos pagamentos internacionaes. 

O nosso mil réis iria adquirindo valor .de 28, 29, ·30 e 31 dinheiros, 
como tivemos alguma vez, e iria tendo valor tanto maior quanto maior 
fosse o volume, a potencia do saldo credor a nosso favor. . 

O que tornou definitiva a fixação desse par theorico foi a certeza, 
a segurança de que, ao chegar a taxa a determinado algarismo, teríamos 
immediatamente a. moeda interna, a moeda indígena. ' 

E é por isso que confesso ingenuamente a co~fiança que mantenho 
no mecanismo idéado pelo 1honrado r!3lator, quando decreta que toda 
a vez que o cambio estiver á taxa de 15, poder-se-ha erg.ittir. 

O Governo institue um apparelho para emittir, uma caixa que se 
está. chamando de Conversão, mas que me permittjrão éhamar de Emissão, 
a qual emittirá uma cedula, uma ficha, uma nota" em fim'., que terá ' os 
mesmos predicados característicos, typicos, essenciaes do mil réis, que, 
em uma somma de 670.000:000$ proximamente, constitue a massa do 
numerario brazileiro. 

Creio que hoje já não se pódc pôr em duvida que o mil réis assim 
emittido pela Caixa tem, como dizia, os mesmos predicados, é capaz 
de circular nas mesmas condições que o mil réis que presentemente temos 
nas nossas algibeiras, porque faz todos os officios desta outra :. faz com-
pra, salda, é instrumento ·par.a correr nas transacções partiyulares e 
serve para o pagamento dos impostos. Não ha motivo para preferir este 
mil réis áquell'outro, quando ambos conseguem a mesmíssima cousa, 
em todas as espheras de ,acção a que os poderes publicos teem accesso. 

Recordei, Sr. Presidente, esse episodio da nossa historia financeira, 
das fluctuações do nosso, mercado cambial em 1888, pela necessidade 
em que me tenho encontrado no correr de minhas meditações, de fixar 
de um modo inequivoco a noção de par theorico, ou, si quízerem, a noção 
de padrão monetario. 

Esta noção, este limite, poaeri~ derivar, para a sua exacta c~m-
1 
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prehensão.; do qúe se passa nos paízes de airculação metallíca, em relação 
ao ouro e em relação á prata. 

Quando, em um determinado paiz, na França, por exemplo, se di z 
que o kilo de ouro, levado á Casa da Moeda, póde ser cunhado; trans-
formado em especie a circular, na importancia ,de 3.100 francos ou que 
.o kilo . de prata, levado áquella repartição póde ser trocado, cunhado, 
na importancia de 200 francos, tem-se, com estes dous algarismos, deter-
minado, de modo immutavel pa'r:a o interior dac(uelle mercado; um preço 
certo, um limite para o ouro e para a prata. 

A . Casa da Moeda fica sendo um freguez invariavel, de posses illi-
mitadas, offerecendo um determinado preço sempre ãquelles dous typos 
de mercadoria sui generis, susceptivel de ser amoedada e de exercer este 
officío de instrumento das permutas, aferidor dos· valores, conservador 
dos mesmos na ci:rculação universal. ·. 
· Ora, pela lei de 1.846, Sr. Presidente, o nosso padrão monetario 
era fixado na relação de 27. dinheiros ster_linos por mil réis. 

Desde logo ficava accentuado que, toda a v:ez que se apresentasse 
a im portancia de 27 dinheiros, ter-se-hia ·invariavelmente, indubitavel-
mente, a moeda brazileira cham.ada mil réis; que toda a vez que, nas 
oscillações cambiaes o mil réis se pudesse trocar por 27 dinheiros, dír-
se-hiá que se estava ao par, que se tinha ·attingido á paridade theorica; 
dir-se-hia que a moed1 brazileira papel tinha coincidido com o seu 
padrão . · · . · 

Pelo mecanismo da Caixa de Conversão, quando o cambio ·attingir 
a 15 dinheiros o Governo Brazileiro dará ao portador desses 15 dinheiros 
uma nota de mil réis . .A~ relação de 15 dinheiros sterlinos para mil réis 
passa a ser o novo typo. 

Transportando-nos aos dinheir0s sterlinos, para a libra, para a 
moeda ouro, veremos q4e toda a vez que o cambio estiver a 15, a toda 
a libra que for levada á Caixa, ao apparelho emissor, corresponderá por 
parte do Governo a dadiva, em troca dessa libra, de uma nota de 16$ ; 
toda a vez que a libra sterlina tender a não conseguir no nosso mercado 
sinão 14$ ou 15$, o portador dessa libra se lembrará naturalmente de 
que existe um freguez que invariavelmente lhe dá 16$ por essa libra 
e não entrega algures por 14$ ou 15$, quando tem quem lhe dê em de· 
terminado Jogar 16$000. 

O SR. DAVID CAMPif:lTA. - Perfeitament!il. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Neste caso a relação de 15 dinheiros para 

1$, a relação de 16$ para a libra sterlina, fica sendo um limite de tal 
ordem que a libra não poderá baixar dos 16$00Q. . 

O cambio não poderá ir além de 15, 15 sendo aquelle limite, nas 
mesmas condiçõe$ de 27 para 1$000. 

Os effeitos praticos 1_são de quebra do padrão, de mudança do par. 
Nós quebra.mos o padrãq. 

( 

O SR. ALcrnno GUANABARA. - Não apoiado. 
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O .SR. BARBOSA LIMA. - Eu chego .a este resultado em virtude de 
raciocinios que me pareceram pe~feitamente concatenados. 

· Mas, o meu intuito ' não é derimir o litigio entre os que , querem· 
empregar o vocabulo e redacção tão explicita ,- fic11 quebrado o padrão 
--'-· e aquelles que implicitame.nte deixam-no quebr'.l-do, porque acena 
ao mundo mercantil com um par inaccessivel; collocam em uma situação · 
de tal ordem que se poderia comparar áquella em que estivesse em um 
poste bastante alto, contra o qual fosse prohibido c,hegar escada, ou 
tomar o balão para lá ir ter. Está alli; mas alli não consinto que nin-
guem vá ! E é perfeitamente accessive~ l 

Dizer que está alli, apontar o Jogar onde está, e dizer que não con-
sente que ninguem vá lá, não me- parece que é · dizer, s.em contra.dicção, 
que é acc'essivel. · 

Si é accessivel, deve ser permittido lá chegar. 
Que faz a Caixa? 
Impede que lá se chegue. 
Impede então o que? 

_Impede a alta, impede a ascensão da taxa cambial além de 15. 
Veem,. porém, os partidarios q,uand même, a extrema esquerda 

dos partidarios da estabilidade cambial em um regimen de papel moeda, 
que ahi continúa a nos innundar, como um mare-magnum dentro do qual 
havemos de nadar por muito tempo até attingirmos um littoral de lon-
ginquo . futuro; e dizem : o essencial é a estabilidad·e; 15 ·poderá, em umas 
nebulosidades de redacção . do projecto ter quebrado o padrão;· mas não 
nos garante . a estabilidade que as oscillações continuem perfeitamente 
provaveis na direcção do zero. Alguns não sabem esconder, não sabe:rq 
velar uma certa satisfação intima que lhes transluz da physionomia, 
quando verificam ou assignalam que esta tendencia para a baixa é pos- , 
sivel; . e estes são . os que estão convencidos de que aquillo ele que este 
paiz mais precisa, agora, depois do quatriennio Campos Salles, é cambio 
baixo, uma atrnosphera de estufa para a prosperidade da lavoura e das 
industrias artificiaes, que hão de constituir o premio dos nossos bisnetos. 

Diziai eu que elles . não sabem avaliar .a satisfação intima que vae 
na· alma pela certeza de que teremos um cambio baixo, agindo segundo 
a força ... como premio a exportação. em um paiz que assim quer emittir . 
o regimen ..colonial que, si não me engano, vamos retrogradar ao acto ' 
de 1808 que abriu os nossos portos ao commercio universal, · em uma 
illusão patriotica no presupposto de que tanto mais civilizádo é o povo 
mais. appro:iimaclo está elos demais povos civilizados e esta proximi-
dade se póde medir pela maior ou menor proximidade em que se encon-
tram nivelados mercados deste paiz e o mercado dos· outros, isto é, tanto 
mais proximos estamos de ter este elemento de .permuta de uma circu-
lação interna; o ouro, tanto mais quanto approximados estivermos, dos , 
pf(izes civilizados. (Trocam-se apartes.) 

Senhores., não só de ouro vive o homem . 
.O caso, 1como vae ser encarado entre nós, desde que houvesse cam-
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bio baixo, tendencia para a baixa, certeza de uma moeda depreciada, 
era sómente manter a caixa conforme estava ideada, e este desideratum 
magnifico o terão os agrarios da nossa terra, os plantadores e industriaes 
que ainda se embevecem, que ainda sonham com a possibilidade da 'for-
tuna através destes processos - estabilidade definitiva, cambio fixo, 
entre os limites do [jold point da sahida e do gold point da entrada: 

Ahi o terão, prefixando a taxa de accôrdo com as indicações inso-
fismaveis e inequívocas da nossa balança internacional. 

Para uns, este movimento é de tal ordem que a taxa de 15 é capaz 
, de manter o cambio sempre, ou nella com tendencias para cima, con-
tidas pelo apparelho da caixa; mas sempre em 15. 

Para outros, 15 é uma tflxa artificial, oriunda de emprestimos que 
já se não fazem sinão em condições difficeis, muito penosas e muito 
pouco provaveis, e da intervenção do Governo pela carteira cambial 
do Banco da Republica nesses mercados. 

Para esses o cambio seria de 12; para alguns outros 12 seria a taxa 
possível logo após o quatriennio Campos Salles, quando andamos por 
perto durante quatro annos se~ oscillação, e que hoje, quando muito, 
não poderia ser acima de dez. · 

De tudo isto se infere : os partidarios desta fixidez, desta anhelada 
estabilidade, teem duvidas sobre a taxa abaixo da qual não poderiam 
baixar mais ao telhado,

1 
da cumieira, que tiverem de ir passo a passo, / 

pautando os nossos gas1;os pela vei:dadeira situação. 
Então, para estes o meio de acabar com todas estas variações seria 

tomar uma taxa palpavelmente tão pequena que abaixo della, não 
possa ver sinão n6ve. 

E si ainda não quizessem, e tivessem r,eceio, o melhor de tudo seria 3, 
um nono de 27 . 

Então que aconteceda? A 3, não ha duvida nenhuma, o saldo credor 
da nossa balança intern3rcional nos manteria sempre no pucel, para além 
desta taxa, e então o oi.;,tro affiuiria em caudaes e com uma espontanei-
dade de que não cogitoi.,1 talvez o honrado relator para a caixa. 

Seriam naturalmente 21 caixas, seriam arcas, seriam as abobadas, 
os subterraneos de Petersburgo, para guardar todo o ouro que viesse 
inundar este paiz, ouro do melhor de todas as especies, de todos os typos 
de moeda, de moeda conyersivel, hoje e amanhã, ad semper, ad nunquam. 

Não é possível que µm paiz, que se diz que está progredindo possa 
ir abaixo de 3, por estes disculos e minusculos, que marcaram esta época 
em que tiveram de resolver com verdadeira originalidade cabocla o pro-
blema monetario, fazendo invejá a. umas quantas Indias do Imperio do 
Sol Nascente e a uma Republica Argentina, com cuja prosperidade tanto 
sonham os nossos patrícios. 

M'as, porque o orador não propõe isso, então? O orador está certo 
de que si nós tivessemos a circulação metallica, si tivessemos a circu-
lação sã, si nos fosse da(lo ter como instrumento de permutas, no mer-
cado bnl.zileiro, o mesmq que é acceito em todo o mundo civilizado, o 
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ouro cunhado na nossá Casa ela Moeda, que não .tem idéa do que 1seja 
(tantos annos lá vão!) cunhar ouro e póde cvnhar de vez em quando 
medalhas de meritos varios 'e commemorátivas de coÚsas interessan-

" 

• tíssimas (riso), mas que fá perdeu a mem9ria da época ·em que se cu-
nhavam umas moedas, ouro brazileiro; si está certo disso, por que não 
apresenta esse projecto? Não o apresentou nenhum elos partidari.os da 
quebra do padrão. Por que .não o apresenta o ora~or? O orador está con-
·venci@o de que, com esse typo de circulação, com essa moeda, . tererno13 
a fixidez (fixidez relativa) e a estabilidade, que não é o absoluto repouso', 
que .é ape'nas a reducção nos limites das oscillações das amplitudes, ampli- . 
tudes de termos, um typo de moeda, mas cada vez mais reduzido; que 
teremos a nossa moeda, como tem a Inglaterra a libra esterlina, a .Jta\ia 
a lira, a America do Norte o dollar. 

O orador está convencid0 - e é a razão principal, a razão capital, 
a razão inicial, do ponto de partida de todas as suas deducções, no 
extremo das quaes elle se julgou obrigado a votar contra a baixa -
está convencido de que, tendo o papel i;noeda todos es artificios, pqr 
mais habeis que sejam, ideados pelo's cerebros os ma,is portentosos, e 
nós nos podemos vangloriar, nos podemos orgulhar de ter tido para a ' 
organização de semelhante architectura: um dos mais bellos cerebros da 
nossa moderna geração, ·qualquer que seja ·o architecto .dessa obra, 
emquanto estivermos inficionados pelo papel moeda, pela fórm~ que 
está, a fixidez ou a estabilidade é um sonho irrea1lizavel, inattingivel e 
inaccessivel-; e as tentativas para sahirmos desse sonho p.odem~nos tirar 
da doce illusão em que vivemos, na hora presente, para mergulhar os 
contemporaneos, na hora de amanhã, no mais doloroso dns pesadellos, 
porque teremos sacrificado as nossas tradições de sensatez e de juízo, 
essa cousa delicadíssima, melindrosíssima, que é ·o credito de uma: nacio-
nalidade e que tanto soffre, quando aberra das suas tradições. 

Convencido de que, com o papel rp.oed'a, conservando, como nós 
conservamos e como o projecto conserva; esse sonho é irrealiza\rel, o 
orador vota contra o projecto; não propõe a quebra do padrão nos termos 
ainda que, pittorescamente, ou humoristicamente, dirão. , , 

Lembrou de tres ou de cinco, porque, sem o menor intuito de melin-
drar a quem quer que seja, o orador, que não está nesta Camara como 
um delegado da colligação, se acha de inteiro accôrdo, neste caso, coin 
os conceitos do oi:gão da mesma colligação. . 

O orador pensa que, si o exemplo, sí o methodo de comparação é 
excellente processo na inquirição da verdade, esse methodo, esse pro-
cesso á invocação do exemplo presuppõe, uma escolha preliminar na vi.a-
gem que encetamos fogo em uma complicadi'ssima encruzilhada. 

Por que imitar o Mexico, a India - si é que imitamos - e a Repu-
blica Argentina, e não imitar mais pacientemente, com fructos mais 
sazonados, como alguma - e'é o caso do mais estavel - a Inglaterra ·, 
a Italia, a America do Norte e apropria França? Pol" que invocar agora, 
nós que já temos o ensinamento de nossa historia, dos ·exemplos recentes 
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com fructos ainda não· de todo amadurecidos pela experiencia que só 
os annos pódem assignalar com bastant e vigor, por<'.{ue irmos á busca 
desses exemplos em · que se nos diz que paizes ·que tinham uma circu-
lação metallica dupla, ouro e papel, quebraram o typo das relações 
monetarias entre o ouro e a· prata, e, segundo se diz completando o 
pensamento, quebraram o padrão, em vez de irmos buscar o exemplo 
desses outros paizes que sahiram do regímen do curso forçado ·sem por 
fórma alguma deslizar de seus compromissos, sem desertar a fides, que 
é a alma maxima do credito, e quebrar o typo de relações officialmente 
invariaveis que. ligavam a nossa moeda áquelle modelo metalli co de 
maiores condições de estabilidade, em ouro, esc0lhido em um dos paizes 
de que se póde dizer que é a propria paüia do ouro amoedado, a Ingla-
te:r:ra? 

Que é, por outro lado, que nos ensina a nossa propria historia? 
Que se dizia na época em que quebramos o padrão? A mesma cousa 

que hoje. 
O SR. ALCINDO GUANABARA. - Dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Em 1867 era o par o padrão. 
O SR. ALCINDO GUANABARA. - Não era propriamente par. 
O Si. BARBOSA LIMA. - Nessa época havia par; agora é que não 

ha par, depois que esq13ecemos do manejo do ouro e prata, a não ser nas 
nossas baixellas, aquell,es que as possuem, e uma vez ou outra quando 
por aqui trànsita uma :f. Naquella época havia muito boas onças, moedas 
de 20$, ao par, pelo can;i.bio de mão a mão, par intrínseco . Podia-se dizer : 
aqui está a moeda brazpeíra, ouro, com tant as grammas de ouro, que se 
for transportada para o estrangeiro e levada, portanto, em conta as despe-
zas de fretes e outras, e illli recosida em franco, em marco ou em soberano, 
nos dará positivamente um typo de equivalencia real, correspondendo 
ao par intrínseco de verdade. . 

· Aqui, que se fez? 
Depois da orgia da circulação em cobre, com todas as suas 'quebras, 

com todas as suas mo<;lificações, segundo as quaes a moeda official ia 
sendo britada cada vez mais, até o vintem checheu; depo1is dessa orgia, 
depois dos acontecimen~os políticos que tamanha influencia exerceram 
nas manifestações do na:sso credito externo, quando perdiam0s a Cispla-
tina, e, de commoção em commoção política, íamos até o 7 de abril - o 
cambio baixou, de um r,nodo que só póde encontrar parallelo em pheno-
meno identico, em 1898, já em plena Republica. E a allegação foi a mesma 
que se faz hoje: «Nós t\'.}mámos um par inaccessivel, um par muito alto, 
muito longe da realidade ; não ha forças, na nossa capacidade productora, 
qu,e nos consigam fazer subir até lá. Vamos, portanto, adoptar ·uma 
providencia mais moder.ada, e assim teremos conseguido a estabilidade 
do instrumento das permutas, mai9r fixidez na nossa moeda. 

Fez-se a lei de 1846; o par passou a ser de 43 1 /5. Os factos se precipi-
biram com rapí<lez e viol~mcia muito maior, desmentindo essas prophecias; 



e, com intervallo muito menor do que o que nos separa hoje da lei de 1846, 
no fim de, apenas, 13 annos, as mesmas queixas reappareciam, declarava-se 
que o que se tinha feito fôra alguma cousa d·e precipitado e de fantastico, 
que não se podia pensar em uma parid,ade de 43; e foi se procurar um 
par '' mais de .accôrdo com os ensinament0s do mercado »; a d optou-se 0 
par da lei que, acredito, vae ficar revogada pelo artigo ultimo do projecto 
em debate, quando reza, segundo os termos conhecidos, que << ficam 
revogadas as disposições em contrario », entre as quaes está, pelo menos, 
o art . 2.0 da lei de 1846. Adoptou-se o par de 27 . . 

« Com •esse par, nós vamos ~er a fixidez da moeda, a estabilidade 
desejada. >> 

(< Resgata-se », dizia Alves Branco, ministro e estadista em nada 
inferior aos da época actu9-l, « e impede-se a baixa; quebra-se o padrão, 
e tem-se conseguido, com essa çlupla providencia, o nosso mil réis oscillando 
muito pouco, portanto, nas condições de desejada estabilidade, em torno 
de 27. >> 

Pois, senhores, isto foi em 1846. As oscillações dos annos anteriores 
variavam entre 26 7 /8 e 27 3 /4. 

Em 1840, note a Gamara, tinha estado o cambio entre 24 7 /8 e 26 3 /4; 
o legislador fixou acima; nós aqui andamos em 18 3 /32, ha poucos diasj 
em 16 7 /8, m.as fixamos .a 15, e ainda ha muitos receiosos de que s.e tenha 
escolhido taxa excessivamente alta. 

Em 1847, o cambio esteve entre 27 e 27 3/4; em 1848 degringolou 
e veiu a 21. 

O SR. ALCINDO 'GuANABARA. - Mas resgatou? 
O SR. BARBOSA LIMA. - 1Tuias qual o efieito da providencia? 
O SR. ALCINDO GUANABARA., - Ella tinha dous termos, a fixaçã~ 

do padrão e o resgate. / . · , 
O SR. BARBOSA LIMA. - Mas o resg9-te já existia e se dizia que era 

pouco e que a medida capital era quebrar ó padrão. , , 
o SR. ALCINDO GUANABARA., - Dá um aparte. 
O SR . . BARBOSA LIMA. - A lei determinou que se resgatasse. 
O SR. ALCINDO ·GUANABARA. - Màs não disse com que elementos·. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Dou.s annos depois votaram-se m.eios p.arà 

o resgate e este só se suspendeu quando, em 1853 O!J. mais tàrde, o visc<;>nde 
de It aborahy, com a reorganização do fü}.nco · do Brazil., veiu cantar a 
palinodia e .declarar-se contrario ao resgate pelos pessimos effeitos da 
pressão monetaria, que se fazia sentir em varias praças do Brazil... 

O SR. ALCINDO 9-uANABARA. - Dá um. aparte. · 
O SR. BARBOSA LIMA. - Senhores, q ue somos nós? Somos um pa~z 

que prospera ou um cad:ietico que definha e que espera que o levem .ao 
cemit erio? Somos um paiz cuja exportação, transportada ao me~cad'o 
mundial possa dar uma somma em ouro cada vez m,aior. ou somos um paíz 
cujas tendencias economicas são cada vez par a menos? 

/ 
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Si somós alguma cousa, pergunto: si nessa época de nossa prosperidade 
poderiamos attingir a 27, por que declarar agora que o par <:i'e 27 é inattin-
givel e quebrar o padrão? Por que não manter a dieta severa respeitada 
pelo Ministro da Fazenda do Sr. Campos Salles, para alcançar a esse 
padrão, a paridade theorica e a reprise dos pagamentos em especie como 
um paiz que não quebra as suas tradições? Ainda si se dissesse que nós 
nos tinhamos esfacellado em meia duzia de republiquetas e que a cada 
uma dessas fosse apresentado o problema de manter a moeda que o antigo 
corijuncto tinha como o numerario official e que essas antigas parcellas 
da União dissessem : não, a massa enorme dos productos de exportação, 
capaz de se converter em ouro, de todo antigo Brazil, sJo Oyapoc ao Chuy, 
essa podia fazer face pelos saldos credores que accumulassem da balança 
internacional, a semelhante padrão, mas nós somos hoje uma parcella do 
que eramos e não podemos ter uma tal moeda, vamos adoptar um padrão 
novo, a nossa vida começa ag,ora; si ainda isto se pudesse dizer, muito 
bem. Mas nós, Brazil, ·que estamos nas condições de prosperidade assigna' 
!adas por essa phase de credito, sobre a qual se sacou com t ão pouca 
parcimonia não podemos ir desde já declarando que não temos probabi· 
!idade de attingir a esse par, o que só nos é imposto por nossa impaciencia, 
pelo desejo de ter aquillo que as condições fataes do nosso momento 
historico não permittem que tenha.mos, é faltar á fé dos nossos compro· 
missos quebrar o ~)adrão. · 

Não é algaravia, Sr. Presidente, não é aggressão, não é isto de rheto-
rica mal soffrida \! mal • orientada; são as expressões officfaes do credo 
da colligação, pela bocca de quem pontificou na hora em que se advogou 
ao paiz a plataforr,na desse partido. · 

São as expressões do Sr. Joaquim Murtinho « os que pregam a conver· 
são immediata fiX\lm o cambio para essa conversão e acceitam q.ssim a 
operaçã(i) em uma deshonestidade por parte dç> Estado ... >> 

Isto· do ponto de vista moral. Mas, postos de parte todos esses escru· 
pulos, que é que colheriamos do ponto de vista material? 

O Sr. Joaquim Murtinho ainda nos disse, ainda nos apresenta o quadro 
da situação que attingiriamos, si puzess,emos d(:) parte tod~s esses escru· 
pulos . . ' 

<< Ainda assim1 Sr. Presidente, se essa phantasia se pudesse realizar, 
ella modificaria por tal fórma os contractos e as obrigações actuaes , que 
ninguem poderia Cfl lcular a grandeza da c;atastrophe que pesaria_ sobre o 
commercio, sobret\1do, sobre a producção nacional. ,, 

Eu não dou o meu voto para contribuir para que se escancare sob os 
pés dos brazileiros um sorvedouro em que perec~rão as nossas tradições 
de honestidade errt materia de credito, e de sensatez, em materia de 
~ontinuidade àdmiµistrativa; em uma época em que todos os presidentes 
fazem questão de assignalar perfeita continuidade com os quatriennios 
que precederam o seu ! 

Eu não acredij;o que este seja um caso em que se possam fa zer com 
a sociedade experiencias, cujos perigos estão assignalados por aquelle 
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dentre nos outros que, n(i) mundo poht\ÇO, é apontado como o que possue 
visão mais perfe~ta, capacidade economica, compe~encia, finan'ceira:a mais 
crystallina que é ,possível e ·qua,nd<>; aquellres, que a, natur~za dotou· com 
uma myopía intellectual que :nrã'o lhes permitte v,et bastante fundo e bas-
tante claro em assumptos complic~dos co'mo este, ' se aoham' em estad9 
de perplexidaqf'il em que se encontra o orai].or, Rada mais natµral d9 que ir1 ' 

buscar no conceito dos seus cont,erraneos', na liç~o gue a su~ <Vida propor- ', ' 
ciona a todos quantos a COlil,templam com ,imparcialidade, a 'lu?: que o h(,l f . 
de guiar em floresta . tão espessa .e tão perigosa',. em que' c0rremos o 
risco de ser assaltados de moda tão deplqrav:el para os creditos do Brazil e 
paI'a a fortuna publica' E ainda mfl,is, par'a os credito~ .d,a ,nossa capaci- /' 
dade mental, naquil'lo em qae os scfontistas ,der todo o mundo nos sup-
põerri capaz~s de conciliar, a paciencia, a moderação, a sensata~ ; isto é, 

· o factor - tempo· - c~n;t os oµtr'os factores do problema que annuvi'a, 
·que entenebrece os hónrizontes moneta:rios do ' Btazil, fatalidade tão 

, incohercivel, tão' imppo~sivel de . ser .afiÍstada na ' hora presente, qua,nto 
impossível ,seria, digamos, decr.etarmos que' o Brazil pas~a a , ter no anno 
que vem uma receita de 300.'milhÕ,es de conto,s de réis. , 

O projecto. em debate z:evoga ,a lei, de· 1846. O a,rt. 2.0 declara rque 
o Governo retirará da cfrculaç·ão tanto papel-moeda qu~nto h9-ste para 
o cambio attingir a taxa de 27 e nella manter-se. · ' · ,1 

• "r' 
O project@ revoga. a lei de 1899,lporque· o faz'!ntangi"v11l de ga.ranti::i.s ,. • 

com o qual haveri10s de contar em futuro mais· ou menos remqtó, para, ( 
,. 1 1 1 ' 1 1 

accumulação pi'ogressiv·a qu~ . terá ~ste fundo ·maior para resolv:er de vez 
o grande problema. 1 · . 

1 
, · • · , , 

Elste fundo passa, a ser, segundo euphemismo tão /grato a: mui~os 
dos meus collegas, umá mo~ili'zação. O fµnclo de ,resgat::e anda 1,1eduzidq,

1 

ha muito tempo, a outros fins q~€ nã,o foram aquelles a que destinou 'a ~ 
lei de 1888. Esses 10 milhÕes foram empregados no'Banco da Republica;1 

assim que, segundo a lei, o .fundo ide :garantias · pude1"1 ser desfalcaclo 
d.essas partes, para avolum,ar o ' fundo·~ ~fi~ de manter o camfüo p~ogres7 
s1vamente estavel, dentro de certos hm1tes, mas sempre map.tenda ' a 
t'endencia dyna:mica para o 'N ·r, ·erh condições de estabilidade, bri condi-
ções de tendencia para chegar ao par. Esta lei é Í!evoga,dá, . . Não • sol~ 
um espírito que aqui esteJa animan.da sentimento esteril' ~ 'pk,l;lVroso: 
não estou, creio eu, bem na situação daquelles á 1que se ,refer.iu o 
eminente relator, quanêlo nos engloba,va ·a tod'Qs, par~, uéspond~ndo no 
.conjuncto, dar resposta a cada um e nos caracterizava, no conceito do 
eterno poe:r;na de Goethe, clamando-nos :' D~r qeist slels verne~n't. . · ' ' 

Não sou eu o negativista que tenha traúqo para esta •tribuna maior 
dose de consideraçõ.es safaras, de, 'uma aride'z condemnavél Mmingué,1 de 
qualquer solução para as difficuldaqes' em que nos, debatemos. . ·' ,. J 

Eu de mim não tenho soluçã<,> I?:enhuma sjnão aquella que ,está s'agrada 
pela experiencia, pela segurança cpm ílUe maroham<,>s neste· quatriennio, 
para um id~al a que si nao póde /chegar com a .rapidez comi q,ue s~ ' moye a,, 
electriciclade, mas qu,é a ,elle chegaremos .através de todos os · tro,p~ços 

C~IXA D,E CONVERSXÓ. - V:OL. I. · 130 

J 



\ 

- q66-

. accumulados na n.ossa fren.te pelo conjuncto da fatalidade, que nos asso-
berbaram : chame-se escravidão ou ·curso forçado, loucuras da bolsa 
ou todas as tempestades políticas que temos tido ! Tudo isto é a medicina 
de um imperialismo imprudente que suppõe poder assegurar, baseado 
na sciencia, um diagnostico e prognostico arranjado a determinar que o 
doente em 24 horas estava em estado de calma absoluta. <f . 

·Não, a solução está dada IJIO apparelho para chegarmos á circu-
lação metallica, unico capaz; de dar estabilidade ao nosso meio circulante. 
O orgão da colligação o disse em hora climaterica, aos que ahi estão, 
que a questão era que os deixassem proseguir, que os fizessem fµnccionar 
naquella mesma corrente de idéas com que tinham sido constituidos, 
corrente de idéas que valieriam por aperfeiçoamentos progressivos deste 
mecanismo perfeito. 

O Sii. SERZE.DELLO CoRRÊA. - Lento, mas seguro. 

O SR. BARBOSA LIMA. - Quaes eram estes aperfeiçoamentos? 
r:Elles ahi estão nas nossas mãos; ahi estão traçados. 
Quaes eram elles? 
Reforçar o f.iJndo de garantia, reforçar o fundo · de resgate, reforçar 

o nosso stock de juízo collectivo, augmentar a .nossa producção, saber 
dar provas de coragem cívica, resístír a este accumulo de. despezas com 
que oneramos annualmente1 ó contribuinte que já se sente exhausto sob 
e~ta carga de impostos, aba,ndonar o caminho das aventuras e, inais do 
que tudo isso, votar orçame:ntos equilibrados, mas orçamentos equilibra-
dos; porque isso irá influir no fundo de resgate, unico mejo seguro da 
valorização ao papel circula:nte. 

A valorização nos faria, approximar do ouro; o ouro traria a dimi-
nui.ção do papel; a diminuição do papel nos levaria á estabilidade, e ella 
seria att ingida pelo processo ;mais regular; e, dentro em pouco, chegaríamos 
aos limites. 

Eu, que não sou da colligação, sustento o programma da colligação. 
Estou me batendo pela realidade organica e dynamica do apparelho 

a que se referiu, nesta hora t ão decisiva para os destinos da Republica, o 
preclaro estadista que já nos deu, nestas horas republicanas, as horas 
da mais grata satisfação, - qe que tambem o regímen democratico é capaz 
de ter os seus Alcides, seus· Hercules, suas cerebrações, não invej ando 
as cerebrações daquelles ql\e prestaram enormes serviços ao extincto 
regímen politicci. 

Estamos, portanto, · CO!Xjl um program.ma; nós o defendemos, nós ô 
zelamos, nós o .qúeremos como o mais coNsentaneo, como o mais compa-
tível com as tradições do crei:J.ito braz1leiro, nós o queremos .como o mais 
compatível com a estabilida<Je da circula.ção braf(:ileira; nós nos colloca-
mos dentro do nosso programma e não temos o menor receio em decla-
rar que somos um espill'ito q111e nega. 

E aqui ~stamQs na situ~~ão paradoxal, em tnateria de colligação , 

I 
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Um que não pertence á colligação, defende na hora presente o pro-
gramma da colligação e oxalá . que, ao envés da promessa da aurora de 
um dia feliz, um . dia de bemaventurança para as classes productoras, 
nós não tenhamos que ver uma noite toda carregada de nuvens. (Muito 
bem; muito bem. O orador é muito cumprimenlado.) · 

O Sr. P~sidente. - Continúa a discussão do projecto n. 139 B, 
ile 1906. 

Enc. da , 
Não havendo oradores inscriptos, si nenhum 

Sr. Deputado quer usar mais da palavra vou decla-
3.ª discussão. rar encerrada a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada . 
O projecto volta é Commissão, para dar parecer sóbre as emendas 

offerecidas. .,:\1: 
O Sr. David Campista (pela ordem) (1'). .:_Sr. Presidente, pedi a 

palávra para fazer uma declaração. Deixei encerrar a discussão, porque 
não poderia concorrer para que se eternizasse o debate sobre esta questão 
da qual a Gamara evidentemente se desinteressa. 

Poderia responder aos . oradores que se occuparam do assumpto 
nesta discussão, sem tratar de novo do projecto, porque a justificação 
que tive a honra de fazer ao mesmo, está inteiramente de pé. 

Mas, como, Sr. Presidente, a prop,osito da einenda ·subscripta pela 
maioria da Commissão, se tem dito que esta emenda vae attentar contra 
o fundo de garantia e o fundo de resgate, elémentos que nós tínhamos 
reunido com tanto trabalho para a valorização do nosso papel-moeda, 
eu poderia demonstrar que isso ,_não se dá, que as 'emendas· não são de 
natureza a infundir temores aos meus honrados collegas, nem autorizar 
as baixas de cambio,, que annualmente se dão, mas que este anno foram 
attribuidas á ca.ixa. 

SS. Exs. são t estemunhas de que periodicamente, ha tres annos, 
esta baixa se tem dado, e ainda o anno passado, em 1905, ella se deu 
sem causar. alarma, naturalmente porque ainda não Havia o · projecto 
creando a Caixa de Conversão. 

Poderia tampem mostrar aos meus illustrados collegas que essa 
emenda não envolve a alteração profunda do projecto, mas não · o farei 
neste momento, porque estou com a palavra pela ordem, e apenas queria 
·dizer á Gamara que, si deixo de responder aos oradores que depois do 
meu discurso teem tratado do assumpto, é somente porque tendo as 
emendas de ir á Commissão, que sobre ellas terá de emittir seu parecer, 
eu não poderia agora dar sinão a :çninha opinião pessoal, com a qual 
podem não estar de accôrdo os collegas. 

E' questão de delicadeza e é caso de regimento. Aguardo que o 
parecer seja dado para ordem do dia, e, nessa occasião, espero ttir; oppot-
tunidade ·de responder aos nobres Deputados. 

Só por este motivo é que deixei encerrar a discussão. 
Tenho d-ito. (MHilo bem; muilo bem. O orador é cumprimentado.) 

\ 

.,, 



/ 

1 l 

- 468 -

SESSÃO PE 1.0 DE OUTUBRO 

ti 
Parecer sobre .as emendas offerecidas na 3.' discussão do prÓjeclo n. 139 B, 

'deste anno, que cria uma Caixa de Conversão, especialmente destinada 
a receber moedas de ouro e a's que constam do arf. 5.o, entregando em 
troca bilhetes ao portador, representativos de valor igual ao das moedas 
de ouro recebidas, e fixado este valor em 15 dinheiros esterlinos por 
mil réis e dá outras providencias. 

Ao projecto n. 139, do corrente anno, instituindo uma Caixa de 
Parecer. Conversão, foram apresentadas as emendas abaixo 

transcriptas que vão acompanhadas do parecer 
que a respeito de cada uma emittiu a maioria da C:ommissão : 

N. 1. 
Ao art. 4.º - Onde se diz: «em prazo nunca menor de ,seis mezes >> 

- diga-se : em prazo nunca menor de doze mezes. - Rodolpho Paixão. 
O art. 4.º do projec~.o estabelece um prazo nunca menor de seis 

mezes para o troco dos bilhetes a que se refere; a emenda estabelece um 
prazo minimo de 12 mezep. 

Não ha inconven
1
iente; no que dispõe a emenda e por isso a Com-

missão -a acceita. 

N. 2. 
Onde convier : 
Art. . - Ficam inc\)rporadas á Caixa de Conversão os fundos de 

resgate e garantia do papel-moeda em circulação, creados pela lei n. 681, 
de 20 de julho de 1899, bem como o de a:r;nortização dos emprestimos 
internos, creado pelo decreto n. 4.382, de 8 de abril de 1902. 

Art. . - O Governo, no fim · de cada exercício financeiro, con-
verterá em ouro, ao cambio do dia, a renda em papel arrecadada para 
os tres fundos supra referipos, recolhendo á Caixa de Conversão o pro-
ducto liquido, em especie, de todas as verbas e quotas consignadas aos 
mesmos fundos na lei anm.jla da receita geral e especial da Republica. 

Art. . - Quando a taxa cambial descer de 15 dinheiros esterlinos 
'por mil réis; a Caixa de C(mversão substituirá por bilhetes convertíveis · 
em ou'ro uma somma de piJ.pel-moeda inconvertivel, cujo valor real não 
exceda á metade da impqrtancia, tambem em, ·ouro, arrecadada para 
os tres fundos de que trata o artigo; devendo entregar, mensalmente, 
á Gaixa de Amortização ~is cedulas substituídas, afim de s.erem logo 

) , 
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incineradas . O não cumprimento dessa obrigação annull:~.rá as dispo·-
, sições dos artigos precedentes. . Y. , 

Art. . - ,Desde que as condiçõ,es economico-financeiras 'do paiz 
o permittam, os tres fundos incorporados á Caix.a de ·Conv~rsão por 
esta lei serão .reforçados por tributações novas e aug~ento das quotas. 
em ouFo e pa~ que ot,a lhes são a~nual~ente cornii~n~das· : , ' , . 

Art. . --:-- Quando os recursos provmdos dos citados fundos espe-
ciaes representarem um valor igual ao do pap~el-i;no~da de curso forçado ' 
existente em circulação, será o mesmo papel convertido em moed~-ouro, 
ao cambio de 15 dinheiros esterlinos por mil réis. . 

Sala das sessões, 19 de setembro de Í906. - Rodolpho Paixão. , 
Esta ernendll. visa promover a substituição do meio circulante áctual 

pela moeda sã utilizando .os fundos que menciona. A Commissão de 
Finanças, por sua maioria, apresentou a que se segue e que tende, em 
parte, ao mesmo fim de accôrdo com a lei n. 581, de 1899. 

A Commissão não acceita, portanto, a emenda v'isto que apresentou 
a seguinte : ' 

Accresce,nte-se onde convier : 
Art. ' . - W o Governo autorizado : 
I. A estabelecer em Lond11es urna agenci?- 'da Caixa de Conversão,, 

que ficará sob a immediata superintenclencia do Ministro d~ Fazenda. 
II. A transferir para a Caix;l de Conversao os fundos . de resgate e 

de garantia instituídos pela lei n. 581,· de 20 de julho de 1899. 
. III. Os saldos do fundo de resgate continuarão a ser applicados de 
accôrdo com o disposto no art. 1.0 da lel ~upra mencionada, ~antida 
integralmente a disposição do, art. 3.P da referida. lei. 

IV. Com os saldos do fundo de garantia poderá o Governo, por 
intermedio da Caixa de Conversão ou da: agencia desta, operar em .caro- , 
bio, c9mprando e vendendo lettras para o e~terior, de modo a manter 
a taxa cambial fixada no art. 1.0 

V. Si ho?ver conveniencia para as operações da Caixa de Convers,ão, 
poderão ser 'emittidas notas conversiveis á vista na agencia de Londres. 

Sala ,das Commissões, 24 de set~mbro de 1906. -;- .David Campista. 
- Homero Baptisla. - Francisco Veiga._:_ Galvão Baplista. ,--:- José Eu-
zebio. - Alberto Maranhão. - lgnacio Tosta. - Galeão Carvalhal . 

N. 3. 
' 1' 

Ao art. 7 .0 , 2.ª parte. ~ Substitu~-se pelo seguinte : 
Art. . - A Caixa terá um inspecter, tirado dentre os inspeçtores 

de Fazenda, com a gratificação annual de 12:000$; um thesoureiro, 1 

com os vencimentos de 10:000$ por anno, sujeito á fiançjl nunca inferior 
a 50:000$, dous escriphirarios propostos pelo foi;pector e nomeado~ pel<;> 
Ministro, dentre os empregados de 'Fazenda, pelo menos c,om. 10 annos 
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de pratica, percebendo a gratificação annual de 4:800$; dous amanuenses 
ou auxiliares de escripta, tambem propostos pelo inspector dentre os 
empregados de Fazenda, com pratica do ~erviço da Caixa de Amorti-
zação, percebendo a gratificação de 3:000$ por anno; dous continuas 
e dous serventes com os vencjmentos que no Thesouro percebem taes. · 
funccionarios. 1li 

Sala das sesspes, 22 de setembro de 1906. - Barbos~.Lima. 
A Camara já rejeitou esta emenda em 2.ª discussão. Não tendo a 

Commissão razão para aconselhai-a agora, deixa de acceital-a. 

N. 4. 
Accrescente-se onde convier : 
Art. . \_ A emissão de que trata o art. 1.0 só poderá ser feita 

sobre o ouro que espontaneamente procurar a Gaixa e ahi for depositado 
para esse fim, não podendo em caso algum esse deposito constituir-se 
mediante emprestimo que de qualquer fórma envolva a responsabilidade 
da União ou dos Estados. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1906. - Barbosa Lima. 
Si um dos fins principaes da Caixa de Conversão é impedir as bruscas 

elevações da taxa cambial, não se comprehende a prohibição que esta-
belece a emendà _:. visto como são os emprestimos os factores mais. deci-
sivos de taes elevações . 1 

A emenda deve, pois, ser rejeitada. 

N. 5. 

Substitu{iva ao projecto n. 139 B. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.0 - Fica o Poi:J.er Executivo autorizado a contractar com 

o. Banco do Brazil, ou qualquer outro existente ou que se fundar, a 
compra e venda de café para exportação, com agencias nos portos dos 
Estados cafeeiros e na Capital · Federal, como sejam Rio, Nitheroy, 
Santos, Bahia, Victpria, CeE,lrá, além de outros onde convenha. 

Art. 2.0 - Essas agenc\ás terão por principal fim : , 
a) comprar café, exportp.r, vender no estrangeiro, fiscalizar os stocks, 

evitar a falsificação e fazer propaganda àmpla e efficaz para o augmento 
do consumo; 
· b) formular typos espeGiaes de cafés, guardando a possível relação 
com os habitos do commercjo exteriqr; · . . . 

e) fiscalizar o embarque mediante guias q_ue expedirão e, sem as 
quaes, não será exportado caf'é algum. 

Art. 5. 0 - As agencias serão constituídas por neg.ociant,es idoneos 
e abonados, ou por cidadão~ de alta categoria social, á escolha do Go-
verno, den~re os mais dignai~. 



Art. 4.º - Os cafés corn:p;ra:dos por essas ag~ncias serão previar 
mente classificados e catados, conforme os seus respectivos typos, pelos 
corretores officiaes,· empregados exclusivamente nesse serviço. 

Paragrapho unico . Não serão clas'sifi.cados O& cafés abaixo do typo 
nove, conhecido como tal no mercado de Nova York. 

Art. 5.C\_i:;--- As agencias serão administradas pqr tantos directores 
quantos co:nM;enham, residindo o presidente na Capital Federal o os 
demais nas outras sédes das ágencias. 

Art. 6. 0 - As agencias realizarão todas as compras em moeda na-
cional, e as vendas em ©,Úro ou cambiaes, ao preço do dia, cuja: base 
.será estabelecida quizenalmente pelas mesmas agências, de accôrdo 

, com a producção e consumo mundial. 
Art. 7. 0 - Serão creados armazens de café nos portos de embarque 

e no interior do paiz, servindo estes para reco1her os cafés, quando não 
haja vantagem em remettel-os para o mercado. ' 

' Art. 8.o - De harmonia com a administração da Estrada de Ferro 
Central, Docas de Santos e Rio, poderão ser aproveitados e augmen-
tados os armazens e entrepostos dessas emprezas, de modo a poder 
accommodar todo o café que fôr adquirido. 

Art. 9.º - As agencias só perceberão uma corretagem de 200 réis 
por· sacca de café que comprarem e venderem,. o que servirá para o seu 
custeio e propaganda do café no exterior, de um modo pratico e fecun().o. 

Art. 10. - O capital para as operações das agencias será obtido 
por emissão de notas de curso legal conversiveis em ouro, efiectuada 
pelo .Flanco do Brazil ou outro qualquer para esse fim creado ou d,esti..: 
nado, equivalendo aquella emissão a:o valor de uma safra de café, to-
mando-se por base a média do valor da exportação nestes cinco ultimos 

1 annos . 
Paragrapho unico. As notas provenientes dessa emissão começarão 

a ser resgatadas depois do recothimento total, ou completa incineração 
do papel-moeda actua~mente em· circulação, ou simultaneamente com 
este. · 1 . 

Art. 11. - O pro dueto das vendas . de cafés, eff.ectaadas pelas agen-
cias, será recolhido em especie ·ouro ou cambial ao Thesouro NacionaJ. 
e restituído em papel ao ca~bio do dia,. á proporção que forem sendo 
necessarias novas compras de café. 

Paragrapho unico. Não haverá restituição alguma, quando s~ja 
conveniente o resg,ate da emissão. 

Art. 12. - Os lucros provenientes da compra e venda de cafés, da 
permuta do ouro ou cambiaes por papel, ou 0utros quaesquer efiec-
tuados pelas agencias, servirão exclusivamente para augmentar o 'tundo 
de resgate e de garantia do papel-moeda o.ra existente. 

Art. 13. - Resgatado ~. papel:moeda, €~meçará imnl.ediatamente 
o resgate cl:as notas da actual emissão, na fórma do1 art. 1-G, paragrapho 

/ 
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unico, si por qualquer circumstancia não fôr po~sivel ·começar antes 
aquelle resgate.· 

Art. 14. - As agencias ficarão absolutamente subordinadas ao 
Ministerio da Fazenda e dependentes do Banco Emissor, aos quaes 
ouvirá em tudo que disser respeito a operaçãó de cafés, com especia-
lidade sobre corretagem e exportação deste producto. / 

Art. 15. - Será alterado o regulamento da Junta de 4~orretores de. 
Mercadorias, no sentido de ser elle ajustàdo aos intuitos desta lei. 

Art. 16. - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 11 de setenibro de 1906. - Rodrigues Peixoto . 
Esta emenda cogita do assumpto que poderá constituir projecto 

em separado, mas que não tem cabimento no projecto l39 B. 
Pensa, por isso, a Gommissão que não póde ser acceita como emenda. 
Ao art. 3.0 Onde se diz - por decreto do Poder Executivo - diga-se: 

por lei do Congresso. 
Sala das sessões, 20 de setembro de 1906. - Alberto Sarmento. 
A ern{Jnda tem a vantagem de substituir a rapida acção do Execu-

tivo pelo acto mais demorado do Congresso na alteração da taxa cam-
bial. A Gommissão a acceita. . 

Sala dq.s Gommissões, 2'71 de setembro de 1906. - Francisco Veiga, 
presidente. - David Campista, relator. - Alberto Maranhão. - .Ho-
mero Baplisia. - Paula Rames, vencido. - Serzedello Corrêa, vencido. -
Galvão Baptisiçi. - Galeão parvalhal. - Ignacio Tosta. - Cornelio da 
Fonseca,, vencido. 

SESSÃO DE 4 DE OUTUBRO 

O Sr. Antunes Maciel (movimento de atlenção). - Sr. Presidente, 
o parecer eín debate da ill,us~re Gommissão de Orçamento acceita algu· 

roas das emendas e rejeita outras, offerecidas ao 
Discussão unica projecto da Gaixa de Conversão, que vae ter a sua 

do parecer 139 B. definítivai approvação , por esta Gamara; acceita a 
emenda ctue retira do Poder Executivo para o Con-

gresso a faculdade de, nos t prroos do mesmo projecto, alterar a taxa , 
cambial nas condições expres$as no art. 6.0 ; acceita a emenda da Com-
missão, que manda transferir para a Caixa de Conversão o .fundo de 
resgate e de garantia do pap~:l-moeda, creados pela lei de 1899 para os 
fins determinados .nos different es artigos dessa emenda; rejeita a emenda 
do Sr. Deputado Barbosa Lima, que pretendia organizar por meio de lei 
a repartição da referida caixa; rejeita, finalmente, a emenda do Sr. Depu-
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tado Barbosa Lima, que, fiel .ªº pensament9, pelo··menos ·ao parecer da · ' 
Comrri.issão precedente ao Rro~ecto dá Caixa de Cortversão, queria que " 
unic~~ente o o~ro voluntariamente }evado á, ~aixa fosse 3:lli recebido, 
proh1bm:do que, absolutamente, fi2lessem parte , desta ca1xa.l""emp:res-
timos municipaes, estadu.aes 'ou federaes. ' 

· Eu venho, Sr. Presidente, a esta tribuna não unicamente p.ara co~
vencido manifestar a m,inha solidf.riedade e trazer a minha mod,esta 
colla:boração aos brilhantes impugnadores de todas as medipas ele valo-
rização official do café, de que ' este projecto vae ser ui;n complemento, .· 
muito pouco dizendo sobre as , emendas na sua p.arte,, qu~ se póde cha-

1 mar technica, e declarar, tambem, os motivos que me obrigam a1 tomar · 
a attenção desta Casa, em uma dischssão .que para un's já vae mu\to 
prolongaqa, para testemunhar aos Estados de Minas, Rio de Janeiro 
e S. Paulo, directamente inteP.essados neste :debate, e a seus illustres 
representantes que aqui teem assento, o meu mais subido apreço e as ' 
minhas lamentações por não poder, · em razão desses motivos de ordem 
superior, que imperam sobre mim, acµdir com o meu voto ás medidas 
que elles reclamam como indispen.saveis, como salvadoras das suas la-
vouras de café. , , 

. Creio, Sr. Presidénte,, confesso e reconheço que estes governos, só 
por nobilissimos intuitos, por generosas inspirações podem ter tido a 
concepção das medidas que sujeitaram á approvação clo Congresso Nacional. 

Si unicamente 'motivos generosos justificassem qua,esquer medidas 
reclamadas, não importa por quaes conveniencias sociaes, o ·plano' com-
binaclo ·por esses governos para o encarecimento' de sua mais corisideravel 
industria ~ o primoroso esforço dos npbres Deputados que os represen- , 
tam, em prol delle, estariam·justificados; mas assim não é. ' 

E' nec.essario que toda providencia sobre qualquer, (i{Ue seja o assumpto 
caiba no possível, na linguagem popular. E' indis,pensavel que 1todas as 
providencias requeridas sejam cotejadas cóm ·os princípios políticos, 
juridicos do meio, social em . que nascem; de modo que se possa reconhec_er 
si ellas ahi tem possível lpgar, óu si, pelo contrario, podem virulentamente 
actuar no organismo viv'o do paiz e produzir muitos males, maiores do que 

· si não fossem ellas ad0ptadas. 1 

Sob este aspecto, Sr. Presidente, é que' encaro todas as ques.tões que 
são referentes ás medidas constantes d.o Convenio de Taubaté .e ao projecto 
que se discute e qual o logar que ellas pode~ occupar na construcção jurí-
dica da União. · ' · · ,, , , ' 

, São acceitaveis?. São toleraveis perante os princípios consagrados na 
Constituição de 24 de Fevereiro? 

Não o creio. E, para dar as rB;zões desta convicção, ,algumas palavras 
vou pronunciar singel'amente. , 

Em primeiro Jogar, Sr. Presidente, devo confessar que não acredite> 1
, 

que esta Jei seja executada, nem seja executado O,•COnVenio"na parte 1que ' 
depende dos poderes federaes, emquanto , no.vas, leis não vierem d'evida-
mente autorizar essa execução .. 

1' 
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O projecto que se discute e as respectivas emendas, consagrando a 
transferencia dos fundos de garantia e de resgate para a Caixa de Conversão, 
teem contra si ou contra a sua execução a lei do orçamento em vigor. Essa 
lei consagra, sob o título de renda com applicizção especial, as clifferentes 
fontes das quaes procedem as dotações para um e outro fundo. 

Estas consignações significam que a lei de julho. de 1899, que creou 
os fu:ados de resgate e de garantia, está incorporada á mesma lei do orça-
mento cujas verbas não podem ter outra applicação sinão as decretadas 
nella. 

As disposições, porém, não são as ~esmas. Pela lei de 1899, o fundo 
de resgate e o fundo de garantia teem uma applicação especial, cl,a qual 
são desvifJ-dos pela emenda da Gommissão ao projecto da Caixa de Con-
versão. 

Segundo a lei de 1899, esses fundos são depositados · em Londres , 
em casa de banqueiros, rendendo juros que lhes são incorporados. 

Póde o fundo de resgate acudir ao fundo de garantia e reciproca-
mente, diz .a lei, sempre que o estado dos mercados e a situação economica 
assim o aconselharem. 

A .mesma lei autoriza pelo fundo de garantia o emprestimo .até 
20 mil contos de réis papel, para urgencias do commercio, mediante, porém, 
garantia de títulos da divida publica fundada. 

Pela emenda, que examino , ó fundo de garantia tem outra applicação. 
O fundo de resgate ponitnúa com o mes~o destino, mas o de garant ia 

fica subordinado ao preqeito estatuido na emenda, autorizando o Governo 
a, por meio delle, fazer c>perações cambia.es de compra e venda para man-
ter o cambio na taxa de 15, determinada no art. 1. 0 do projecto. 

São assim, inteir'amente diversos, os destinos que a lei do orçamento 
dá ao fundo. de garantip e ao fondo de resgate notavelmente porque o 
orçamento os dota para elevação gradual do cambio a 27, valorizando 
o papel, e a emenda os ár,plica á depreciação desse papel e impossibilidade 
de alcançar aquella taxa legal. 

Ora, copfesso, o prc>jecto não me parece efficaz para derogar as leis 
de orçamento que não pqdem ser revogadas, porquanto· as suas disposições 
duram constitucionalmep.te um anno. 

O SR. GERMANO HA~SLOCHER . - Este anno esta Gamara revogou um.a 
disposição de orçamento ;;obre a cerveja. · 

O SR. ANTUNES MACIEL. - Mas, V. Ex. sabe que um abuso, qualquer 
que seja, não autoriza absolutamente a s.e reincidir nelle, nem o legitima 
sua impunidade. 

A l~i do .orçamento TfãO póde ser revogada : é principio constitucional 
e incontestavél. 

Ainda outro exemplp lembro ao nobre Deputado : existe nesta Casa 
um projecto, vindo do Senado,. revogando a autorização concedida no 
orçamento para o Gover:p.o escolher o local do novo Arsenal de Mari~ha 
projectado. Mas, pergunto : o que é lei de orçamento, em todos os pa1zes 
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de regimen representativo, sinão a mutua garantia do povo contra os· 
abusos de> G©verno, do GGverno contra as maiorias parlamentares · de 
momento que poderiam impedir que elle contirui.asse no desempenho de 
sua alta missão si lhes fosse lícito a: todo o instante cortar-Uie os meios de 
cumpril-a, desorganizando a vida publica? (Apoiados.) 

Corno admittir que, tratando-se de uma lei declarada irrevogavel 
pela Constituição, por isso que a Constituição diz que ella vigorará um 
anno, que a funcção do Congresso em relação ao orçamento é funcçãó an-
nual apenas, como aclmittir que disposição como esta do projecto pôssa ter 
immediatamente execução revogatorira de lei que o Governo nãQ póde 
deixar de observar, que é obrigado a observar, sob pena de incorrer em 
um dos artigos que definem os crimes commettidos pelo Presidente da 
Republica, isto é, no artigo que o declara criminoso si violar as leis de 
orçamento decretadas legitimamente pelo Congresso? (Apoiçzdos.) 

Portanto, pelo men0s este anno, ; os fundos de garantia e de resgJlte 
não podem ser desviados do destino que lhes está assignalado pela lei 
que os instituiu, incorporada á lei do orçamento em vigor. 

' Por outro lado, a Caixa de Conversão não está organizada, e por um 
artigo do projecto abdica o Congresso do direito, do dever, pois ~odos 
os direitos de' um congresso se transformam em deveres, de crear empre-
gos publicas, de organizar aquella repartição ,. e autorizando o Governo a 
fazel-o. E' outra prescripção inconstitucional. 

Desde que nas · attribuiçõ.es privativas do Congresso está declarada 
esta da creação de empregos publicos e suas respectivas dotações, não~ 
possível organizar-se a Caixa de Conversão sem violação do preceito 
constitucional, unicamente por aquella abusiva autorização que se lhe 
dá. 

Ainda mais : si se póde providenciar na lei de orçamento para o exer-
cicio seguinte sobre o novo destino que o projecto' quer dar aos fundos de . 
garantia ·e resgate, nenhuma providencia, entretanto, se póde tomarrela-
tivamente á organizaição· da nova repartição da · Caixa de Conversão , 
porque ::i lei de orçamento não é o logar proprio para se determinarem 
empregos ou organizar serviços e repartições novas. 

Ist0 quanto á Caixa de Conversão, que não poderá, si a Constituição 
merecer, como creio que merece, o r~speito dos poderes publicos, ser orga-
nizada sinão no anno 15egltl.inte, depois que o Congresso resolver crear os 
differentes lagares do no'Vo ,instituto financeiro de que o projecto cogita . 

Em relação á lei que approvou o Convenio de Taubaté na , parte .rela-
tiva ao endosso que a União póde dar aos emprestimos necessarios para os 
differentes serviços de que t.rata o mesmo convenio, as mesmas razões que 
acabo de dar procedem. 

A l.ei de orçamento declara .que o Governo é autorizado a entrar em 
ajustes com os Estados interessados no commercio de café, com os seguin\ 
tes objectivos : valorização d© produéto, propaganda de seu consumo, 
emprego d·e quaesquer outros meios que po'ssam socorrer essa industria . 

· Diz mais,, entretanto, que LlfdO ~sto se fará nas seguintes condições 
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o emprestimo será depositado no Thesoum Nacional, ou nas Delegacias 
Fiscaes, creio, e, á proporção das necessidades das operações que forem 
emprehendidas segundo os ajustes, será entregue; liquidadas as operações, 
voltará par:a Q respectivo deposito; outra condição para o endosso : os 
Estados assegurarão uma garantia em ouro para pagamento dos juros e 
amortização á qual sérão t.ambem applicados os lucros das operações. 

Teve a lei o cuidado de declarar que esta garantia tem de ser defini-
tiva, não submettida a votações annuaes dos Congressos estaduaes ou 
leis de caracter annual 

Em taes circumstancias não me parece que o convenio, approvado 
em lei e em que não se póde fazer alterações sem nova votação do Con-
gresso Nacional, tenha attendido a essas condições indispensaveis para 
que haja Jogar o endosso da União quanto ao emprestimo que os Estados 
quizerem contrahir. 

O convenio, no art. 8. 0 , de que é um desdobrame11to o projecto em 
discussão, declara que serão feitas as operações de credito até a impor-
tancia de 15 milhões de libras, para serem os fundos empregados nos dif-
ferentes serviços da valorização, e que para os juros e· amortização ficam 
destinados os impostos já votados pelos mesmos Estados, tres francos por 
sacca de café, taxa que póde ser augment;ida ou diminuída, diz o Convenio, 
que ainda declara que, si o endosso da União for necessario, então os Esta-
dos ficarão obrigados ás condições determinadas na lei de orçamento. 

Tem, pois, o convenjo, duas hypotheses: a primeira, é a do empresti-
mo sem endosso da Uni~ío; a segunda, a do emprestimo com endosso da 
União. 

Na primeira, nada t em que ver o Congresso Nacional; quanto á se-
gunda, rege o orçamento rm vigor. . 

Si, porém, pelas difj'erentes declarações do convenio, não é possível 
preencher as condições q;ue a lei do orçamento em vigor exige, segue-se 
que o endosso da União r~ão póde ter Jogar. . 

Falta a garantia detlnítiva : o que os Estados votaram foi imposto 
annual, que não póde sev votado nem comporta obrigação jurídica de ser 
votado indefinidamente pelos Estados, ou pela União, pois para ambos 
o supremo preceito, const~tucional é - que cada imposto será votado an-
nualmente, - sendo assi+rn van e nulla a promessa de manter um mesmo 
imposto em orçamentos fpt~ros e s{)guramente o Gongresso não podia ad-
mittir esta obrigação, que póde ser cumprida ou não, obrigação inconstitu-
cional de se compromet.ter um Congresso Estadual ou Federal a manter 
indefinidamente certo imposto, quando pelo preceito da Constituição os 
impostos téem de ser anm.1almente decretados ou eliminados. / , 

Depois, o imposto, pelo convenio, é sujei'to a augmento ou diminuição, 
o que quer dizer que não h11 aquella segurança e fixidez de garantia em ouro 
que a lei exige . 

. Eis porque digo, Sr. l?residente, que nem a lei que approvou o conve-
nio na parte que depende de intervenção federal, nem este projecto, que 
em breve vae ser lei, da Qaixa de Conversão, e sub-projectos que a trans-
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formaram em outro. írtstituto muito · dive~so do pr\mití,vamente proposto, 
nem estes, nem aquella lei poderão ser executados sem que na l~ifdo Orça-
mento que s~ vae elaborar, se alterem as condições que a lei actual do orça-
mentd prescreve. · 

E especialmente quanto· á Caixa de Gonversão, sem que primeiro a lei 
organize a sua repartiçã,o devidamente. · . ~, · 1 

· . Isto dito, Sr. Presiaente, ligeirli.mente vou e~pender outros motivos 
refer~ntes,. si posso assim dizer, ao merito de todas essas medidas que teem 
sido votadas para um fim que reconheço altamente patriotico, mas 'que 
não é servido por meios que possam merecer a nossa ,approva,ção. 
· .ComeÇareir, Sr. Presiqe~te, pela organização do lrusi o'fficial, termo ' 
de que usarei unicamente na sua significação scientifica, absolutament,ç 
escoimado de qualquer allusão que possa parecer desairosa a quem quer 
que seja. 

O illustre relator do parecer, ,cujo brilhante talento tive occasião 
de apreciar em toda esta discussão, entende que estes methodos modernos 
de frusls e outros analogos são os verdadeiros methodos economicos que 
a sciencia aconseha. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Eu não disse que são os verdadeiro~ ~etho
dos; é um dos phenomenos mais importa'ntes da actualidade economica. 
Rendo homenagem á actualidade. · 

1 ' 1 • \ \' 

O SR. ANTUNES MACIEL (lendo):'' Em synthese, as medidas consigna-
das no Convenio de Taubaté, para regularização d.o comrnercio ·

1
de café, 

não são contrarias aos bons methodos economicos. » · ' 
O SR. DAVID CAMPISTA'. - Perfeitamente, mas não quer0 di2ler 'c.om 

isto que seja apreciador do~ lrusts: · 
O SR. ANTUNES .MACIEL . . -::- Mas a razãp de dicidir que V. Ex tev~ 

na Camara foi esta exactamente; V. Ex. observa o phe~orrieno; reco- ' 
nhece ... 

O. SR. DAVID CAMPISTA. - Eu 'não reconheço; çl.isse que não é co~
trarío aos bons preceitos de economia. Dahi não se coriclue que eu reco-
nheça. 

O SR. ANTUNES MACIEL. - Hepito apenas o que me .parece estar ·aqui 
escripto. Estimo muito ter mais a opini,ão de V. Ex. 'a meu favor, e com 
ella vou combater esta organização dos ·irusfa, "que é o ·que representa o 
convenio que estamos examinando. 

Não é uma invenção moderna, Sr. Presidente, porque nada ha de 
nova sob ç sol em materia O.e especulação de toda especie. 

Não é uma invenção moderna esta organíza:ção de syndicatos para se 
assenhorearem de mercados de producção 'ou 'de consti:foo; ella é antiquis-
sima; o que succede com ella, succede com todas as instituições que •'não , 
,correspondem ás leis naturaes de desenvolvimento economico d,a sociedade. 

Vivem um momento; seguem-se os desastres e a .sua lembrança desap-
parece, até que, em épocas angustiadas de crise, reapparecem para ter ·a 
-mesma ephemera e doiosa prosperidade, •em seguida occasionando novos 

. , , 
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desastres, como a Gamara o sabe. De 30 annos a esta parte modestamente 
recomeçaram os trusts, obrigando varios governos a definil-os legalmente 
para que se tomassem precauções contra os seus nefa::;tos e:íleit0s. 

No seio de differentes povos elles começaram a ser er.isaiados, na Alle-
manha, na America do Norte e até na Inglaterra, onde, aliás, são m0destos. 

Na Allemanha, narram economistas, os Çarlels; depois de rapido 
successo, tend0 monopolizado industrias como a de fundição de ferro e 
outras, para regular, no interior do paiz, a producção e o consumo, viram-se 
obrigad0s, retendo esta producção, a conceder premíos de animação aos 
productores para exportar o producto, porque já o mercado interno não o 
comportava mais, e a ruina ameaçava todas as fabricas. 

Nos Estados Unidos, onde esta industria tomou proporções gigan-
tescas e pavorosas pelo capital empregado nella e ameaças de absorp gão 
até da vitalidade política do Congresso e dos governos locaes nos Estados 
Unidos, tomou taes proporções que o Supremo Tribunal viu-se obrigado 
a considerar illicitas muitas dessas associações colossaes e Brayan e Roose-
velt fizeram, aquelle principalmente, seu programma de governo comba-
terem as denominadas - associações industriaes americanas - que são 
os lrusfs, como perigo político . 

. Segundo o paiz, elles tomam as fórmas que lhes permittem a melhor 
exploração das fontes da industria. 

Em Franga foi Lépn Say o primeiro que bradou contra elles, lem-
brando que os frusls prqcuram os mercados exteriores para a sua exporta-
ção, para a sua especulação, para fixar um preço, para normalizar alli o 
consumo, ·emfim para dominai-os, mas esquecem-se de que aos governos 
compete, por meio de tratados, procurar esses mercados e não as associa-
ções particulares ou intj:ustrias privadas, cujas manobras podem inspirar 
reprezalias e estremecimentos internacionaes desastrosos. 

Regular a producç,ão por que meio? 
. O Conve.nio de Ta\rbaté, Sr. Presidente, estipula que os Estados se 
compromettem a impedir, por meio de impostos sufficientemenle prohi-
bitivos, novas culturas po café. Na propria lei de orçamento em vigor, 
Sr. Presidente, estas culturas novas sao animadas, segundo o texto 
expresso da lei que autqriza o Governo a dar premios e a, por quaesquer 
meios que forem julgad,os uteis, excitar a cultura do café, da borracha, 
do cacáo, a animar a introducção de novos machinismos. E' sob o domi-
nio desta lei, Sr. Presidente, que se prohibe a cultura de café, e, ainda 
mais, é .sob o dóminio d8f Constituição, que prescreve a plena liberdade de 
industria, que o convenjo vem dizer qué a prohibe por m eio do imposto 
penal; excogitando ins,idiosa'mente em vez de posturas municipaes, 
garantidas com pena frjlnca de multa, novos impostos para evitar que 
os cidadãos exerçam um direito que a Constituição lhes garante. 

Não é unicamente esta cultura prohibida inconstitucionalmente 
que faz realçar o pouco cuidado com que se olhou para a Constituição 
Federal na elaboração das diftlerentes medidas, cujo complexo fórma 
o Cúnvenio de Taubaté; ahi se estabelece tambem a applicação de meios 
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sufficientemente efficazes para que ao commercio interior do café sejam 
entregues unicamente os peiores typos, guardando-se o melhor para a 
exportação. Ora, não diz quaes são esses meios, mas · o principio está 
alli estabelecido, do direito que estes Estados t(:!em de impedir o com-
mercio de exportação interestadual de cp.fé, dos ,typos por, eBes designa-
dos, que deve ser livre. · · 

Sr. Presidente, são graves as indicações que vou fazendo para mos-
trar que só motivos impessoaes me levam .ao voto que nego .ao conveaio 
e aos artigos comptementares agora em debate. Além dellas ,. eu teri.ho 
duvida's muito sérias- sobre a constitucionalidade da confederação de 
tres Estad.os, em face da Constituição Federal. 

Pela Constituição Federal, pelo regimen federativo entre nós esta-
belecido, os Estados só se podem occupar dos negocios de seú peculiar 
interesse e ·O Governo Federal póde intervir ahi unicamente nos casos 
rigorosamente determinados na mesma Constituição. Eu comprehenclo 
que pelo artigo que concede aos Estados o direito de fazer entre si ajustes, 
contidos nos limites que a Constituição prescreve, façam semelhantes 
ajustes; mas, como em todos os tratados, cada um obrigando-se, dentro 
de seus territorios, a executar· a parte ou attribuição que pelo ajuste 
lhe competir. 

Mas que tres Estados se reunam em .Convenção, com os respectivos 
' presidentes, e creem uma terceira pessoa jurídica, que não é conhecida 
' pela Constítuição, uma commissão qué vá administrar os negocios dos 
tres Estados, no territorio de um delles, como delegação permanente 
não me parece que seja constitucional, no'tadamente- sendo ta.es negocjos 
de vital interesse federal, coroo são os de producção e commercio interno 
e externo do café. , 

Sr. Presidente, _;nem sei como é possível conceber-se uma Confe-
deração assim formada dentro da Federação; não sei como é ·possivel 
contra o espirito., a índole de nossas instituições organicas, a lettra consti-
tucional, desviar-se da União para aqueUa Confederação a competencia 
para regular ' o commercio, garantir sua liberdade, tutellar no interesse 
nacional a . nos9a vida econoinica e financeira, e entregar-se a um irust 
official de Estados a solta gerencü~ daquelle interesse. / 

Senhores, a questão é gravíssima ! 
O Convenio de Taubaté veiu perturbar a tranquillidade economica 

de que mais ou menos íamos gosando e a calma politica' da União. 
Eu na·da diria se os presidentes dQs tres Estados, exercendo as attri-

buições que a Constituição llies confere, si abalançassem a essa e outras 
emprezas que lhes parecessem de melhores resultados á industria oa 
·lavoura ·dos seus respectivos territorios, embor.a contrariand0 leis. eco-
nomicas naturaes. 

· Mas, não posso admittir que, tratando-se dos alti'ssimps interesses 
do commercio exterior, cuja regularização compete ' aos poderes federaes, 
tratando-se de alterar o valor da D;'J.Oeda nacional unicamente para 
melhorar a situação financeira da Confederação de Taubaté, dando-lhe 
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ém dinheiro do paiz quantia maior do que recebe em ouro inglez por seu 
preço legal ou commercial, .não con'lprehendo como o ·Governa Federal, 
homologando taes intuitos fataes do Convenio, vae tambem entregar 
o mercado de cambio, todo cambio ou pelo menos duas terças partes das 
lettras de cambio, que são cotadas nos mercados europeus á livre espe-
culação aa Commissão de tres Estados da União. 

O cambio brazileiro fica sujeito a esta corrimissão que representa as 
altas conveniencias que estipularam os tres Estados ·da Confederação, 
de modo que, quando lhe convier levar o cambio para alta, fará, e para 
a baixa fará tambem, em razão da massa enorme de café ou lettras de 
café vendido ou a vender que fecha em suas mãos, ameaçando os mer-
cados de cambio e café com as mais subitas subversões, á feição dos 
mysterios e utilidades de suas negociações. 

Onde! podem, os outros Estados, alheios ás combinações do Con-
venio de Taubaté, ir procurar dinheiro para· seus pagamentos na .Europa? 

Dir-se-ha que a experiencia dará as convenientes lições á Com-
missão; que ella vae usar ou usará, com toda prudencia, lucidez e calma, 
desse enorme poder de governar 0 cambio nacional. , 

Mas, senhores, ésse poder, si é conveniente e licito que. exista, só 
póde ser conferido ás mãos do Governo Federal e nunca ás mãos de 
urna commissão que é a delegação de tres Estados da Unfão, cujos inte-
resses e planos s'ão fatrlmente discordes dos da União. , . 

Sr. Presidente, terpo a impressão ·que vão causar no paiz as noticias 
dos abalos que esta qpestão tem produ.zido no crei;iito nacional, já nas 
.suas relações internas, já nas suas repercussões externas. ' 

A opinião, especi91lmente, se impressiona, Sr. Presidente,, com esse 
verdadeiro . improviso, por meio do qual todas as providencias, antes 
lembradas por todos os estadistas da Republica, para melhorar o meio 
circulante, para melhorar a situação economica, a situação da industria 
do café, do assucar e icmtras, repentinamente, tres mezes depois de vo-
tadas no Congresso a~ medidas que esses tres Estados julgavam suf-
ficientes para reparo dos males de que se queixavam os seus industria-
listas, .como que de cqofre, as quer substituídas por essa sofllrega idéa 
nova de tudo reformar e até· o propri(i> fundo de garantia, que tantos sa-
crificios custou a esse povo para instituil-o, que consentiu nelle pelo 
sentimento de sua patriotica necessidade e se quer transformar erp fonte 
de especulações Iesivas do credito e das conveniencias nacionaes. 

Como é possível, de momento, tudo reformar e reformar por meio 
de medidas tomadas pvr tres Estados, e não por iniciativa dos Poderes 
Federaes? 

Então, a grande yida nacional se desloca assim impunemente do 
seu ceqtro para um extremo? 

Não o julgo possiv:el, Sr. Presidente, S«;lm a previsão de funestos 
resultados para a Federação Brazileira. (Pausa .) 

Muito forte, Sr. Presidente, é o sentiméato de nacionalidade, feliz-
mente, no povo brazil~iro.. ' 



- 481 

Não é o producto de uma união forçada ,' de· c~n.quista 1 mas s,im ' o 
producto dos longuissimos annos, em que do norte ao sul os' ·cidadão;;, 
commungaram· no grande tralilalho, no grande empenho da exp.ulsão 
do estrangeiro que mais de uma {iez nos invadiu nos tempos . colo-
~a~. , . 

Esse grande sentimento p@de salvar-nos, certamente, dos g-randes 
erros que diariamente vamos commettendo, imprudentemente tocando 
em todas as nossas tradicções, .mesmo nesta, a da moeda qlire , coµlo 
a linguagem, quasi que caracteriza um pov:o no jogo das suas transacções 
·diarias. 

Uma m.oeda não se impõe, nem nos paizes em que ha as ch~rhad,as 
netas in:exoravelmente ' conversíveis em moedas de ouro . , 

Conheço pafzes em que bilhetes - tão · r~putatlos, como podem ser 
os da Caixa de Conversão que a illustre Commissão quer crear - conheço 
paizes em que esses bilhetes de troca immediata em ouro só são rece-
bidos no logar ou na séde dos Bancos em que sã~ expedidos. 

Na Campanha .Oriental por exemplo, ninguem recebe uma cedula 
de, ouro; todos preferem a cedula brazileira desmoralizada aqui, mas 
já conhecida lá. ' 

E' objecto de negociação, porque della necessitam para as suas trocas 
com o Rio Grande do Sul. ;, 

Não ha meio de fazer acceitar, nem mesmo nas repartições publicas 
das fronteiras, as notas desses bancos de immediata conv:ersibili.dade. " 

Quando a nota fidticiaria nacional era recebida em toda a p~rte, 
só dep~is da guerra do Paraguay foi qtrn no Rio Grande do ,Sul ella to• 
mou conta da nossa circulação interna. Até ahi era circulação metallfoa , 
grande circulação. e:in ouro e não menor em prata. A nota fiduciaria 
tinha prernio para os ·que necessitavam fazer pagamentos I).0 Rio de 
Janeiro. . . 

Censuro assim no project~ o· desconhecimento quasi do principio ·' ' 
da diffi,ctl.ldade-que ha sempre na acceitação de moedas .n0vas. 'Elle juntil 
uma nova difficuldade ás .éxistentes, cr~an'do um -bilhete que represent~ 
outra moeda que não é a naciona.l, creando <;> bilhete esterlino. 

Como é possível que entre na circulação essa nota si difficilmente ' 
poderão cõll/-prehendel-a os commerciantes e especialmente os "Consu .. 
midores? , 

Tambem, a meu ver, augmenta as difficuldades o factG> de não hayer 
um typo creado para esses bilhetes. Disso não curou o projecto, limi-
tando-s~ a dizer que a .caixa se servirá das notas não usaclas ·do The· · 
souro, notas· que são de 1$, .2$, 5$,. W$, 20$, 50$, , 100$, 200$ e 500, 
pois não creio que as notas meno~es sejam utilizaclas pela caixa. 

Que padrão podem ter a,s notas mai@res, correspondentes ao valor 
ouro de novo curso legal? O emp11egado da caixa saberá fazer· a relação, 
mas o portador da nota, não. Creio, entretanto, que . em, todas ·as ,legis-
lacões sobre emissões bancarias ou emissões ·de bilhetes, são os coh· 
gr~ssG>s que determinam o, padrão tlo papel, o -valor, inscripção e typo 
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da moeda. Esse padrão do novo papel tambem não está determinado 
no projecto em debate. 

A incerteza, a vacillação desta reforma pol.itica, economica e finan-
ceira demonstram-se na breve histeria da formação do Convenio de Tau-
baté e dos projectos respectivos aqui apresentados para legalisal-o. 

O Convenio de Taubaté realizou-se em fevereiro; em julho foi modi-
ficado em parte essencial, substituindo-se o preço mínimo do/ café, que 
era em ouro pelo Convenio, em preço minirno em pa_pel. 

Assignado o Convenio, o muito illustre Presidente de S. Paulo 
dirigiu•se solicitando - a convocação extraordinaria e urgente do Con-
gresso então. eleito, o que não pôde ser deferido, para approval-o. 

Isto demonstra que parecia aos convencionalistas de Taubaté estar 
completo o plano que tinham estabelecido no convenio. Veio, porém 
a modificação de 18 de julho. 

Remettido a esta Gamara, passou o convenio, sem discussão, creio , 
porque infelizmente .z;ião pude estar presente na occasião, ou com dis-
cussão muito breve. Em seguida; a íllustre Commissão de . Orç~mento , 
que havia separado o artigo relativo á Caixa de Gonversão, ora em de-
bate, apresentou o seu projecto nos termos mais insinuantes, creando 
uma caixa innocente, que só receberia o ouro que ali fosse levado, dando 
por elle bilhetes, que manteria o cambio, inexoravelmente, na taxa equi-
valente aos 15 dinheiros mar,cados no primeiro artigo do projecto . 

Nas largas discussõe.~ aqui havidas, foi reconhecido que a caixa 
era perfeita para impedir a alta, e que si nã0 era igualmente perfeita 
pâra impedir a baixa, tinha, comtudo, no fundo .de resgate um recurso 
para fazer valorizar o meio circulante, até se attingir a taxa desejada. 

Vem o novo pro]ecto, sob pr~texto de s.imples emenda; não bas-
tam mais as molas do engenhoso apparelho para fixar o cambio a 15 : 
é indispensavel recorrer ao fundo de resgate e ao fundo de garantia; mas 
funccionando o fundo de :resgate, necessariamente, segundo a · dout rina 
admittida, valoriza o papel, e, então, é preciso fazer com que este desça, 
para que não se vá além da taxa de 15 : entrará em jogo o fundo de 
garantia. · 

Qualquer que seja a e~ficacia dessas medidas, a verdade é que ellas 
d'emonstram vacillações qu1mto ao pr.imeiro projecto, aqui apresentado, 
como correspondendo a todas as exigencias , a estabilidade do cambio. 

Ora, pergunto si é possível operar curialmente reformas profundas 
por meio desses methodos que indicam, no proprio legislador, a insegu-
rança de vistas, a vacillaçfío nos meios empregados para se conseguir 
o effeito que proclamam s~rá attingido por meio de locubrações artis-
1ticas como as da Gaixa de Conversão? (Pausa.) · 

Sr. Presidente, tenho rallado de mais (não apoiados geraes); vejo 
com muito prazer que o ilh~stre relator da Gommissão toma notas sobre 
as poucas observações que hei feito: e protesto abusar ainda da bene-
volencia de meus illustres çollegas (não apoiados), voltando a rebat er, 
si necess'ario fôr, 'a resposta que S. Ex. se dignar me dar. 
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Depois de largos anno~ ·de ausencia desta .tribuna, educado embora 
neste mesmo recinto para a vida publica, mas em outra escola, a parla-
mentar, cuja restituição á soberania popular não poss0 deixar de pedir 
insistentemente, não sabendo fallar ·mesmo a linguagem moderna do 
parlamento presidencialista, não comprehendendo mesmo o jogo dessas 
instituições que deviam ser harmonicas, do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo, que, entretanto, vejo em luta constante, ·um absorvendo o 
outro, quando · algum resiste, o outro, desde Deodoro, lançando contra 
elle os raios do seu poder ... 

O SR. GERMANO HASSLOCHER. - No regímen parlamentar tambem 
o Execuüvo dissolvia o Legislativo. 

O SR. ANTUNES MACIEL. - Mas é exatamente o que desejaria : 
em medidas e crises como esta, em que o parlamento vae contrariar o 
Executivo e agitar viva e profundamente o coração das multidões, é 
que é superior o regímen parlamentar,, porque tem esta valvula, tem 
esta solução constitucional. (Trocam-se )a parles.) 

O Sr. SrMÕES LOPES. - Viriam Gamaras unanimes . 
O SR .. l\NTUNES MACIEL. - Não são do meu tempo, IJ.em o regímen 

presidencialista as evita. 
Os nobres Deputados não ignoram quantas injustiças se hão feito 

á actual Çamara dos Deputados, dizendo-se que não foi pela justiça. 
que ella reconheceu trinta ou quarenta dos seus membros, mas por favor 
partidario. E não por um partido organizado, o que seria tolerado, porque 
onde ha lutas partidarias ha exaggerações e iniquidades ligadas a gene-
rosas causas e crenças, mas por esses grupos que os publicistas cha-
mam ---' partidos fragrrientaríos como eram as bandeiras coloniaes orga-
nizadas para exp'lorações de ouro nos. Andes, ou eata de esmeraldas nas 
florestas de Minas, sem uncçãb de ideal abnegado: 

Não julguem os illustres Deputados que eu queira imputar ao regímen 
parlamentar virtudes e magias que impeçam angelicamente ou inflexi-
velmente casos de violencias, de injustiças, já na usurpação dos diq:Jitos 
á soberania popular, •já na usurpação dos çlireitos ás assembléas pelos 
governos; não, o que eu digo é que ,é o appa;relho melhor até hoje inventado 
para nestas lutas sempre possíveis, nestas reivindicações sempre prova 
veis de dir·eitos populares contra os abusos governamentaes, é o regímen 
parlamentar quem fornece uma solução que ho regímen presidencial não 
se poderá encontrar. (Apàrles.) / 

Agora mesmo, Sr. Presiden~e, o illustre Presidente da Republica aber-
,tamente pronunciou-se contra a Caixa de Gonversão; procurou demonstrar 
quão ruinosa vinha a ser á vida financeira de nosso paiz. 

«Não toquei na qU'estão monetaria; appello para o vosso patriotismo 
para que não façaes. n . 

Sr. Presidente, 
1 
a Europa, tão entrelaçada nos nossos interesses, a 

Europa conhece este pronunciamento do Presidente da Republica e 
naturalmente a lei que vamos fazer será por elle yetada; a Gamara 

.. 
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manterá o seu voto, assim como o Senado; a lei ser'á, sem mais prearribulo, 
acto exclusivamente do Congresso Nacional, desligado do Presidente da 
Republica, tão representante da Nação, tão representante da opinião 
nacional como nós somos, com a differença de que nós, nas circumscripções 
dos nossos Estados recebemos dos nossos contribuintes o mandato, e 
elle o recebe inteiro e immediatamente da soberania nacional. (Apartes.) 

Lembro, senhores, apenas, que o. Presidente da Republica é tão 
directamente represer;itante ·como nós somos da opinião naci.onal. 

O SR. PEDRO MoACYR. - Na indole do regimen é o verdadeiro e o 
· mais directo representante. 

O SR. GERMANÓ HASSLOCHER. - Convem saber si o novo Presidente 
pensa como este. 

O SR. ANTUNES MACIEL. - A solução que o nobre Deputado lembra, 
de_ recurso a um novo Presidente, não pôde applacar crises como esta em 
que a lei vae ser votada. (Trocam-se apartes.) 

Em todo caso, Sr. Presidente, creio que terá de sanccionar a lei o 
Presidente que está em exercicio. 

O SR. PEDRO MoACYR. - A habilidade parlamentar da maioria 
levará até o novo Presidente. 

O SR. ANTUNES MACIEL. - Não sei nem posso entrar nesta apre· 
ciação de tactica, que nã~ é do regimen parlamentar. 

O SR. BARBOSA LIJl,fA. - Nem o mecanismo 'parlamentar cogita 
desta entidade - novo :presidente. 

O SR. GERMANO HAS\3LOCHER. - Dá um aparte. 
O SR. ANTUNES MACI,EL. __:_ O Presidente deve governar de harmonia 

com o Parlamento e não çomo vae succedendo, em antagonismo perma-
nente, quasi, de Parlame:qto e de Poder Executivo, sem possível solução 
tranquilizadora. 

Mas, o meu argume:qto é este : a Nação que reputa o Presidente 
da Republica tão digno representante seu como nós somos, a Nação nesta 
luta aberta entre os· dous ·grandes poderes, que impressão poderá ter? 

Quem tem razão? 
A Nação rodeará o Pi:esident~ da Republica em fsua resistencia ao 

Parlamento, ou rodeará o Parlamento em sua resistencia ao Presidente 
da Republica? 

Não sei; parece-me, pprém, que a opinião nacional não pôde deixar 
de estar com o Presidente; elle mantem todas as tradições economicas 
da Republica, que começaram a se formar ha 10 annos justamente sob 
o imperio de verdadeiros princípios economicos, de harmonia com todos 
os interesses sociaes, que até hoje teem sido entendidos por tres governos. 
(Apartes.) 

Como bem diz um dqs illustres Deputados, o Parlamento, depois 
de ter votado, ha tres me~es, uma medida que julg~va sufficiente pàra 
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valorizar o café, vem inventar medidas novas, •renegando todo. o passado 
economico deste paiz sob esses tres quatriennios gov~,rnamentaes. 
. A Nação que isto vê, que sente a repercq.ssão f,unesta que :na Europa 
es_tá p;oduzi~do esta in~ovaçã~ radie~! d~s· nossos costumes eçonom~es, 
nao pode deixar de se .1mpress10nar e de Julgar que anda errado o Parla-
mento e não errado o Presidente da R\lpublica. · ' 

Elle póde· deixar o Poder sem a gloria de haver concorrido, como se· 
lhe argue, para a restaura,ção das grandes riquezas do. seu Estado Ratai; 
mas é certo, Sr. Presidente, que elle vae entregar a,o seu successor ·o ', 
Poder, prestigiado por uma forçar moral enorme, a que lhe dá incontesta'vel 
direito á , solicitude que manifestou pelos melhoramentos materiaes dos ·. 
Estados brazileiros, do Pará ao Rio 'Grande ... 

Os SRs. JosÉ CARLOS E CASSIANO D.o NASCIMENTO. - Muito bem. 

O SR. ANTUNES MACIEL. - ... ,pela honestidade de sua administração 
e pela tolerancia com que soube exercer todos os variados poderes, em uzyi 
paiz como este, em que o Governo quando quer póde tudo; (apoiados; · 
muilo bem) prestigiadd, Sr. Presidente, prestigiado tarribem por este acto 
de enórme patriotismo, demonstrando o alto caracter, .dign,o das velhas , 
gerações de paulistas, pelo qual, ç,ontra o que se chartj.a interef:)se da· 
propria .. t~rra, em nom~ das funcções que 1exei;_ce, prefer

1
iu 'sacriqcar todo, 

o prestig10 que lá podia ter, mas que amanha se restaurará, quando se 
realizar, si se realizar, e' pe~o a Deus que não se' rea~ize, o presagio d'o 
empobrecimento da lavoura de S. Paulo, colhida. nas malhas' de uma 
especulação que ainda· e'm paiz algum do mundo pôde dar resultados 
prosperos ao lavrador. (Mífilo bem.) , 

Termino, Sr. Presidente, as minhas observações, fazendo vot0s 
para que o erro esteja de minha :P.arte e para qµe ps nobilíssimos Estados ·. 
de S. Paulo, Minas e Rio de Janeiro, hoje depauperados, véjam afinal 
aberta uma nova, éra de prosperidade, de que são merecedores' pela sua 
grandeza e pelo seu predomínio permanente nas tradições e na gloria 
do nosso paiz. ' ' ' 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente 
cumprimenf(l.do , por lodos os Srs . .qepufados presentes.) 

O Sr. Barbosa Lima (1) . -Sr. Presidenl<;, signatario d.e algumas 
emendas ao projecto em debate, cabe-me o dever de vir á tribúna ,defen-
dei-as, respondendo ás considerações com que foram impugnadas pela 
honrada Commissão de Orçamento. 

O debate nesses termos e dentro d.a fórm,ula regimental deveria se,r 
restricto á emenda que determinou a v;olta do projecto ao seio da Commis-
são Permanente, onde nascera; as praxes, porém, bem entendidas, de tole-
rancia da Mesa e da Gasa, teem consentido, em casos analogos, _ que o 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. '1, 

;! ' ' 

., 
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debate possa attender a todos os aspectos convergentes que a materia 
suscitá, e por isso a reflexões, meditações e á troca de impressões e de 
objecções, provocadas pelo pronunciamento de cada um dos oradores 
sobre o caso que 'vamos successivamente nos pronunciando. 

A emenda que comluziu o projecto em debate ao seio da Commissão 
de onde originariamente proveiu, levanta, desde logo, uma questão 
constitucional, isto é, a emenda que reivindica 'mais uma das attribuições 
privativas do Congresso Nacional, o dispositivo com que busquei substi-
tuir um dos artigos do projecto em debate, ofrerecia á consideração da 
Commissão de Orçamento o que se poderia chamai; um esboço de quadro 
de funccionarios, prepostos á administração da primitiva caixa de conver-
são, hoje melhormente denominada caixa de emissão. 

Sei, Sr. Presidente, que invoco em meu favor, fraca e imbelle auto-
ridade, qual é a Constituição da Republica. 

Sei que difficillissimo seria desacreditar um debate, ainda que pre-
tendendo conduzil-o dentro das grandes linhas que o legislador consti-
tuinte traçou, como limites intransponíveis à nossa actividade legal, regi-
men d.e poderes limitados,, definidos, qual o instituíram as tradições e a 
pratica do povo no seio do qual fomos buscal-o, qual o consubstanciou o 

~ legislador de 24 de- fevereiro de 1891. 
Non omnia possumus! Em abstracto, póde nos passar pelo cerebro 

velleidades que a sciencia1 política tem de ha muito condemnado, taes são 
as aspirações, tal é. a pret1enção de, por estat~tos legislativos, decretados 
por nós outros, suppôr CJiUe guiamos o curso natural das cousas, suppôr 
que .desviamo$. a marcha dos acontecimentos politicos-, suppôr que attín-
gimos a um novo alvo, ;ao desdobramento da actividade economica de 
.um. determinado paiz, o fIUal, na fatalidade das leis que guiam, mas das 
leis na accepção- rigoros3r çlo vocabulo, tem delineado o seu roteiro, do 
qual não ha como desvial··o, mercê de medidas apparentemente poderosas, 
mas que, ao marulhar dp oceano da actividade collectiva, se esfarelam 
t1 dentro em pouco deixarp. de pé unicamente o desprestigio da autoridade 
que as decretou. . 

A assembléa que só vive em consequencia da Carta Constitucional, 
para o exercício de poder·es e faculdades que esse Ganon definiu, o Con-
gresso Nacional exorbita 1 transcende, transpõe abusivamente os limites 

, da s.ua competencia nonnal, toda a vez - e nã0 sãq· poucas, a datar 
de 1891 - que entende f\)rmular projectos de lei, esquecendo os manda-
mentos maximos da Gon,stituição a que jurou obediencia, na occasião 
de ser devidamente investido do mandato que lhe conferiu o povo, nos 
comícios eleitoraes. 

Eu disse, Sr. Presid~nte, que não estava aqui na attitude ingenua 
e candida de alguem que suppuzesse ter invoc,ado uma autoridade, cujo 

, nome apenas citado valesse por um paladio incomparavel e pudesse fazer 
curvar todas as frontes nei:;se movimento espontaneo de veneração sincera. 
Eu sabia, ao iniciar-se e~se debate, pois venho aprendendo, ha muitos 
annos, na contempla,ção ,das cousas publicas em nosso paiz, eu sabia e 
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sei, desde o primeiro dia em que voltei as minhas vistas para o estudo 
deste projecto, que o habito -pelo qual nos deixamos governar superava 
'todos os appellos á Constituição da Republica; que ess© habito já nos tem 
conduzido tão longe que, ~ciente e conscientemente, o Congresso Nacional 
tem multiplicado os 'exemplos inequivocos em que demonstra a sua com'-
pleta indifferença pelos textos constitucionaes postos á margem, a sua 
profunda convicção de que a Constituição da Republica, quasi que desde 

, 1891, quasi que desde as primeiras semanas após seu :nascimento, , 
eomeçou , não a viver, porque começou a. morrer por partes, fossilizando-se · 
em cada um de seus artigos e dando ao historiador, ao estudioso dos factos 
politicos este suggestivo espectaculo de um estatuto em que se consub-
stancia um grande numero de m'andamentos para não serem obedecidos, de 
determinações, paTa não serem postas em pratica, e direitos, ''garantias 
e faculdades, para não serem exercitados nem adoptados, desde a cele-
berrima formula segundo a qual ficou abolido o anonymato na imprensa 
até o tantas vezes discutido texto · do art. 72, § 24, que assegura a 
brazileiros e estrangeiros o livre exercício de qualquer profissão de or- , 
dem intellectual, moral e pratica. 

No momento, como uma parte desse organismo que visivelm~nte 
vae definhando, va,e dia a dia se atrophian<lo, avulta .o art. $4 nos seus 
fins precípuos, quandd affirma que ao Congresso Nacional compete 
privativamente, com exclusão de qualquer outra autoridade, o ex~rcicio 
de um grande numero de faculdades características da vida dessas asse;m-
bléas . A Camara, o Senado, e com o Senado e a Gamata o Povo, todos, 
tomados de uma suprema· indifferença, habituaraIIJ.-se ao movimento 
inconsciente de quem só ergue os hombros quando se lhes falla no des~ 
conhecimento desta exigencia constitucional. · 

O que infelizmente cada dia mais se verifica, e os contempo·ranecis 
proclamam, é que justaµiente o poder incumbido de confeccionar as leis, 
é O· que menos parte assume na sua elaboração. Nós já nãÇ> delegamos, 
porque abdicamos conscientemente 'das nossas funcções, perdemos as 
nossas iniciativas, quando seria mais util e proveitoso que as leis fossem 
oriundas daqui mesmo, sujeitas neste recinto ao cadinho da experiencia 
e ao ' estud-0 cuidadoso e minucioso, seguindo-se me'?mo o· exemplo dos 
nossos maiores-no tempo em que projeetos de alta ímportancía passavaµi 
de sessão a sessão e tambem de legislatura a legislatura, sendo sufficiente 
recordar á Camara o caso do C:odigo Criminal de 1830 e o do Codigo 
<;:ommercial de 1850. __, , 

O .que, porém, todo mundo sabe e todo~ sentem, é que o Poder 
Legislativo está procedendo de tal fórma, vem de tal modo systemati-
zando os habitos, já agora inveterados no exercício, ou melhor, 'no não 
exercício, de sua faculdade característica, que permitte, no seio desta 
Assembléa, -interrogações que valem como uma confissão, qual a que 
irrompeu, íncoercivel, do espírito de um de nossos collegas , ao peq~untar : 
«O que pensa o novo President_e? » · . 1 • 

O Presidente da Republica, o Ch'efd do Estado, aquelle que personifica 

. , 
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um dos poderes com que se cóordena o Poder Legislativo - indagou~se 
como pensava elle ! Não bastou, entretanto : a actividade regular no 
exercício das nossag attribuições, dentro da Constituição e .dentro do 
Regimento, substituiu-se, sobrepoz-se, enchertou-se, infiltrando-se .na 
consciencia de cada partidario, este outro genero· de actividade, cujo pólo, 
magne.tico é o programma, suspeitado, do novo Presidente da Republica. 

Parece que - perdoe-me a Gamara «!J:Ue eu invoque mais um artigo, 
da Constituição da Republica - ao emvez daqueHa faculdade que esse , 
Estatuto nos outorga, quando determina que o Congresso prorogará as 
suas sessões desde que isto entenda conveniente, fôra melhor que exer-
cessemos a outra faculdade alli constante como a que acabo de citar : 
adiar as sessões, neste fim de quatriepnio, á espera de coordenar syste- · 
maticamente, de 'um mGdo mais sincero, a acção partidaria exercida na 

.elaboração das leis dentro dest'a Assembléa, com as predilecções e ·as 
preferencias do novo Chefe do Estado, recentemente eleito, mas ainda 
não investido nas suas altas funcç0es. 1 

Parece que isso seria mais harmonico; emquanto o · novo Chefe 
de Estado não assume, a 15 de novembro, o exercício da funcção a que 
foi elevado pelo voto popular, parece que isto seria de bom aviso, de 
bom conselho, de maneira que o Congresso Nacional evitasse systema-
tizar uma situação que de ha muitos annos vem se caracterizando de 
fórma que não desperta 

1 
elogios, que não provoca lovoures, situação 

que é essa que todos conh6icemos, situação equivoca, turva, cheia de hesi-
.tações, traduzindo-se na pr'.atica pela deserção que todos os dias verificamos 
em . torno das bancadas djlS vinte e uma representações, e na ordem do 
dia, pela agglomeração de projectos que se não podeín votar; I).à admi-
nistração, naquillo em qu~ ella entende com o exercício de att.ribuições 
do Congresso Nacional, com a parada subita, á esper;a de ver <!fuem mande 
e como manda, na certeza d,e que, quem está não manda mais, desenhando-
se como mp.a feição, como uma feição sui generis, na physionomia politica, 

' qual a que se nos depara nesse organismo, a hostilidade, a indifferença, 
o descaso para com querq está ainda no · exercício de suas funcções de 
Chefe de Estado ! 

Senh@res, .com que a~cia se procura descobrir o desejo do proximo 
a chegar, como se envidaIDi esforços para saber como elle pensa. 

Mas, nunca o esforçq para exercer as nossas attribuições preci-
samente como estipulou e o quiz a Constituição da Republica, sem 
predilecções nem antipathif.!S, na preoccupação de fazer boas leis, o que 
me parece que bem se i;ioderi~ conseguir independentemente desta 
estranha attitude ,de saber como pensa quem vem, de não fazer caso 
de como pensa quem sahe 1 

Porém, para fazer isto, Sr. Presidente, para ~doptar esta attitu~e, 
que é a normal,, a physiolog:ica, que é a que caracteriza o estado de saude 
dessa corporaç,ão, fôra preciso que conseguíssemos galvanizar o art. 34, 
da Constituição da Republica, para nos dispormos a exercer . privativa~ 
mente as nossas attribuições. 
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Como prqcederiamos, então?, Creando e. ~upp:r.ímindp eµipregos 
federaes, fixando-lhes as attrifuuições e éstipulan,do-lhes os v.encirrientos, 
examinando o espectaculo que nos proporci@na ,a administraçãp publica 
nas suas necessidades, mas suas acções par,a chegar á convicção de qu'.e 6 
pue0iso crear tantos e taes logares, ou. a convenie-µcia d<Í stipprimir tantos ' 
e taes outros logaves, dotar empregqs publicos federaes, no art. 25, q)le 
hiberna conjun'ctamente com seus irmãos no art. 34, fixar as attribu~çõ'es 
dos empregos novamente creados., e, vepresentante do c0ntrib1únte, dar 
a estes empregos os venc~mentos que 1a' situação do Thesouro comportar 
e que as necessidades da representação de cada cargo presuppõe. ' 

E' o que nós fazemos? Não. 
E' o que nós fazemos agora? L , 

Tamberrt não,, tão pouco. . -r , · : 1 • 

E' o que se tem feito censtantemente : delegar a principio attribuições 
que não são das que entendem mais de perto" com a vida característica 
e essencial désta assembléa; e de delegação em delegação chegamos á 
abdicação até o dia em <iJ:He nesta mârcha - podem0l-o prever --;;- o Cem- · 
gresso Nacional discutirá de 3 de maio a 31 de dezembro, por exemplo, 
este projecto de lei, : « Fica o Presidente· da Republica \J.Utoi-izadO' a. fazer 
todas as leis que ao Congresso Nacional caberia ·formular e enviar. á sua 
sancção. >> , ) 

Ficaria tudo mais facil, mais / apido e mais ·~ methoçlico. .' 
Que eu não declamo, sabe V. Ex. muito ,b,em, sabe a . Gamara, pelo 

conhecimento que tem de todas -as nossas leis annuas e de um numero 
extraordinario das nossas leis comrm,r;ns, das nbssas leis perma~~ntes, pois 
as delegações vão até o pont@ de se conferir ao Poder Executivo compe-
tencia para definir crimes e imp0r-lhirs penas, segundo julg;ado já agora : 
da autoridade mais insuspei\ a, qual é. o Supremo Tril;mnal' F eder:al. ' 

Em materia d,e despeza publica já tivemo;; es1ta interessante, auto-
rização, esta suggestiva delegaçã0 ao Po.der Exec-µtivo, para fazer ope-
rações de credito, para despender sem .limites, e s.eria exaustivo,. setia 
fatigante ~star ,a proceqer a enurµeração de fact0s, um dos quaes é bas-
tante apontar para que desde log0 todos os, dignos collegas se lembrem de 
uma legião de outr0s analogos. · ,1 ' , • 

Foi, portanto, Sr. Presidente, n:o presuppo,sto de que se quizess1:1 
resusciÜÍv este Lazaro inhrumado no art. 34, no carneir0 s.oh. n . 25 (risadas) , 
que eu pedi que se mandasse á càsa ~e. Martha e de Maria para que o 

, Christo viesse de lá , e fizesse com que este Lazaro abandonasse a ' sua 
mortalha para· de nevo perambular entre os vivos. 1 

Infelizmente o seculo XX ;não é mais um período de Christos mitagro- , 
sos, capazes de reproduzi.r os factos extraordinarios que bs Evangelho~ 
registram; e eu v:ejo que aquillo que eu quiz res11scitar continuará' mortó 
e sepultado .no mesm© sepulchr<;> , onde dorµiia o somno ' eterno, até o dia 
em que trombetas de uma especi~ 1 que nós não pod~mos prever, ent~em o 
canto de um juízo final. 1 

O Poder Executiv0 contjnuarã, Sr. ,Presideate, a crear e a su'pprimir 

\. 

/ 
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empregos publicos; fixar-lhes attribuições e marcar-lhes vencimentos; 
podem ser 10, podem ser 50 ou menos, pódem ter maior ou menor com-· 
missão e attribuições, assim como pódem ter vencimentos mais ou menos 
principescos; póde perfeitamente acontecer que assim o Presidente da 
Republica seja gratificado com uma amplitude de acção illimitada no 
sentido de nomear para a Caixa que foi de Conversão e hoj e é de Emissão 
e para a sua agencia em Londres, tod9s menos, porém, a nenhum'·dos 
muitos funccionarios que, por: serem de Fazenda Nacional, parece que 
estariam naturalmente indicados para semelhante funcção e os quaes 
tanto excedem aos limites da nossa administração normal, que muitos 
estão addidos a varias repartições; mas podendo, nesta conformidade, 
designar a este ou aquelle patrício ou estrangeiro, que melhormente si 
tenha recommendado á boa vontade do Chefe do Estado, assim ·armado 
desde já para distribuir fartas graças e proventos. 

Este mesmo art. 34 despertou, Sr. Presidente, reflécões que me per-
mitto trazer ao .conhecimento da Gamara dos Deputados, relativas ao 
§ 9.º que ensina que ao Congresso Nacional compete, tambetn privat iva-
mente, fixar o padrão dos pesos e medidas. 

Não 'invoco este paragrapho, Sr. Presidente, sinão como uma r:emi-
niscencia historica educativa , capaz de noi: fazer pensar mais demora-
damente, de í10s fazer mais pausadamente reflectir sobre as possíveis 
consequencias da lei q~i e o projecto em debate vae produzir. VC Ex. sabe 
que, no extincto regim.en, um governo houve que acreditou poder fazer 
por decreto mais do qu,e os· decretos permittem; que entendeu convencer 
a população profundamente heterogenea, extraordinariamente dissemi-
nada dos nossos Brazis1 das excellencias: mysticas do n. 10, impondo-lhes 
o systema metrico dei:imal; governo que imaginou que, por decreto 
e a tiro de canhão, rpovimentando forças e occupando militarmente 
determinadas provinci;lS do Norte, poderia illumiriar o cerebro dos 
matutos, levando-os ~ comprehensão da superioridade do dec ímetro 
cubico, vulgo lilro, sobre a tradicional cuia, com que mediam a farinha; 
e de tudo isto resultou, Sr. Presidente, primeiro a guerra _dos quebralâlos, 
isto é, a guerra civil e a, reputação do famigerado collefe d.e couro, predes-
tinado desde então a nqvas façanhas, uma das quaes foi referida hontem 
a proposito da historia 40 3 de novembro de 1891; segundo, a persistencia 
invencível dos habitas e tradições, proprios a cada canto da nossa t erra, 
em um paiz em que o alqueire de Minas não é o mesmo de S. Paulo ou de 
Pernambuco. 

Oxalá a historia d~ refor_ma dos pesos e medidas não se reproduza 
na nova phase, como a historia da reforma da moeda brazileira, abrindo 
para o nosso paiz, sobre os auspícios de uma situação cheia de mysterios, 
sem que nada exista no fllUndo político de consistente e de estavel - os 
programmas valendo como a famosa rosa de Malherbe, os colivenios 
tendo uma infinidade de alfazans ... 

O Sr. DoMINGos M~1.scARENHAs. - Isto dá-se em todos os paizes. 
t !'1 ' 
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O SR. BARBOSA LIMA. - •• .larvas de homtem, crysallidas de amanhã, 
bqrboletas logo ' após, o espírito santo desce sobre es.te cenaculo com 
uma estabilidade que desacredita seu prestigio di'Vino, e as inspirações 
do Gonvenio de Taubaté, typo 1, que não são as mesmas do Gonvenio de 
Taubaté, typo 2, até que se chegue ao typo 7, ultimo deste gene/o de 
producção. (Riso.) 

A mesma cou.sa se poderia dizer quando se passasse da primeira pha'.se 
do Gonvenio para o seu segundo acto, á espera do epilogo que o .dia de 
amanhã escreverá, e oxalá o faça entre ·flores e acclamações, pgra provar, 
no que eu não ·posso crer, os princípios consubstanciados no projecto em 
debate. ' 

Ainda o art. 34, em varios de seus parag.raphos, despertou-me novas 
·reflexões provocadas pela leitura meditada de cada um delles. O § 7.º, 
que nesse artigo define e enumera a faculdade cómmettida ao Gongresso 
Nacional de legislar sobre a moeda, o faz de modo a deixar bem claro que 
o legislador constituinte pensava na moeda metallica, pois que estipula 
que ao Congresso Nacional compete - ·recordarei que, privativ.amente, não 
fazendo mal que uma vez por outra eu evoque os mortos, para que não 
se torne uma verdade aspera de mais o conhecido dito - les morls vonl 
vite, compete privativamente determinar o peso, o valor, a medida, etc ... 
das moedas. · 

Este papel ·que ahi está como instrumento de permutq, á sombra da . 
lei brazileira, quando oriundo de banco de emissão, ou quando parte da 
emissão feita pelo proprio Thesouro só ' se póde amparar, a meu ver, 
em outros dispositivos da Gonstituição da Republica que não este. 
· Tenho me referido, Sr. Presidente, ao dispositivo 8.0 , que falla sobre 

<< crear bancos de emissão, legislar sobre elles e tributal-os »; ao dispositivo 
3.0 qúe diz : « legislar sobre a divida publica e estabefecer os meios para 
o seu pagamento »; dispositivos estes que, quero êrêr, devem ser com-
binados com estes dous outros : « o direito de propriedade mantem-se em 
toda a sua plenitude, salvo a conhecida excepção- », e « o Governo . da 
União afiança o pagamento da divida publica ·interno e externai >>. 

· Reli estes mandamentos da Constituição da Republica para mais 
uma vez di'zer que tudo quanto pareça uma quebra do par estabelecida 
pelas leis brazileiras, que tudo quanto pareça, ou seja abertamente ,um.a -
infracção a relações invariaveis creadas contra um determinado typo de 
moeda, tida no mundo como a moeda mais fixa, o ouro amoedado inglez 
e a nossa, tudo quanto seja uma infracção a essa qualidade estabelecida 
na lei de 1846, vale, a meus olhos, como um attentado a esses manda-
mentos constitucionaés, mais especificadamente, áquelles com que a Cons-
tituição de 24 de fevereiro procurou manter a continuidade dos nossos 
compromissos e a vigencia das leis do extincto regímen que não contra-
riassem implícita ou explícitamente os princípios encarnados na Cárta 
de 24 de fevereiro. 

1 

Tornarei, com mais vagar, a este ponto que apenas esboço para 
accudir, desde logo, a outra emenda que subscrevi e que logrou o fim que eu 
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almejava, porque recusada precisou o pensamento do eminente autor 
do projecto em de.bate. Refiro-me á emenda, Sr. Presidente, em que eu 
estipulava que o ouro, contra o qual se poderia emittir notas dotadas 
de· curso legal, só poderia se amontoar, se armazenar, como lastro, na 
caixa1 de emissão, nos termos das considerações formuladas pelo honrado 
relator do projecto em debate, ao motivar o mesmo projecto, isto é, só 
o ouro (estou repetindo o vacabulo com tanta felicidade empregado pelo 
tàlentoso relator) só o ouro que espontaneamente affiuisse á Caixa de Con-
versão, primitivamente de conversão, agora mais de emissão do que d~ con-
versão, á busca-e ainda outra phrase do parecer-de um seguro abrigo. 

Como ' este ouro assim accumulado, moeda a moeda, em maior ou 
menor quantidade, com maior ou menor velocidade, segundo nos ensina 
o exemplo, .agora tão em moda, da Republica Argentina, conforme se 
estuda'r o phenomeno pelas reformas anteriores a 1904, ou si o estudarmos 
depois de 1904, 1905 e 1906; como este ouro é que poderá servir corno 
lastro sobre o qual se emittirão as notas dota'das de poder liberatorio, de 
curso legal, adverte o parecer, impugnando esta minha emenda, que tal 
propo~ito, de minha parte, invalidaria um dos intuitos confessãdos do · 
projecto, tal qual está redigido na 3." discussão, isto é, o de obsta~ a que 
as grandes correntes de ouro que, sob a fórma de emprestimos, confluíssem 
para o Brazil, viessem elevar o cambio, canalizando-se, segundo o 
pensamento do projectq, esta caudal de ouro para a Caixa e contra esta 

, somma assim magnificada pelos emprestimos, fazendo-se a emissão de 
notas por valor ouro n~ equivalencia determinada do mesmo projecto. 

Eu inverto a objecção, inverto a proposição, e digo que o que me 
atemorisa é que, a pr~texto de impedir, visivelmente verificamos, e 
daqui a pouco mostrar~i que de facto verificamos até as suas ultimas 
consequencias, a asserç~ío de que se quer impedir a alta, a pretexto de 
querer impedir esta altq, por meio do mecanismo que consiste em apri-
sionar todo este ouro na caixa, em vez de se ter em· mente, em vista, os 
emprestimos feitos com o fim de aviventar a nossa próducção, os empres-
timos defensaveis, emprestimos: razoaveis. Pelo contrario, o que se deseja 
é que o accessorio se conyerta em principal e que se trate de fazer empres-
timos precisamente par;i. emittir. · 

Isto se me afigura uma situação de prosperidade artificial, não espon-
tanea, provocada por uria indisc~eta intervenção do poder publico no 
abuso, até ao ponto em que o propr.ietario do ouro, que em regra não é 
brazileiro, que é quem f~z a baixa dos nossos títulos em Londres, que na 
sua generalidade é constituído por esse conjuncto de capitalistas que olham 
com animadversão para p projecto em debate, até ao ponto em que elles 
ou 'nos neguem o creditq, indispensavel para continuarmos em tal aven-
tirra, advertindo pela fórtna dolorosa e aspera, inesquecível - perdão ! -
esquecida , de 1898, pel~s cotações de 43, para os nossos títulos, e de 
5 5 /8 para o nosso cambip; ou então, até<:> ;momento em que, a·caso depois 
de um segundo e de um t~rceiro funding-loan, tenhamos feito j ús á situação 
de paizes sobre cujas fi11anças o inglez e o francez, consorciados com o 
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allemão e a noss@ , syn'lpathico amigo da Norte-America:, entenda~ 
dever exercer, com0 em um novo Egypto, um conbróle salqtar. 

Uma emenda que eu havia apresentado na 2.' discussão, e que 
mereceu a approvação do ho11p1do ,relator, ~mandada eliminar do projecto 
por uma nova emenda do honrado Deputado por S. Paulo, ?r. Alberto S~r
mento, eliminação que é aconselhada pelo honrado 'relator. Combinada 
essa attittide, logica por parte do honrado Deputado relator, em face do 
organismo que architectol,l, combinada essa nov:a attitude eni relaç~o á 
tal emenda, como a rejeição tambem da ernénda em que eu retirava; os 
attributos ao curso legal 'dado ás notas emittidas pela Cai:i"a de Ernisr>ãó, 
pela Caixa de Conversão ,;- esta dupla attitude, affir.mativa em um caso 
e negativa depois, como negativo em relação á outra emenda, lança grande 
luz sobre os proposi'tos dos autores deste mecanismo. 

A emenda, Sr: Presidente, accei,ta pelo honrado relator, mandada· 
eliminar pelo íllustre Deputado por S. Paulo, e que terei de ver eliminada , ' 
mesmo na occ::fsião de se ' vetar, segundo o parecer do honrado relator, , 
C a que Se' refere á rnwdança de caixa. 1 

o projecto determina, ou melhor, o projecto determinava r que ·a 
Caixa · podia ernittir até a importancia ·de 32Q mil contos, na 'relação de , 
15 dinheiros por 1$000. Attingindo-se este rnaximo, dizia o projecto pri-
rnitivo, poder-se-ha passar da relação d,e 15 dinheiros por 1 $ para 16, 17, 
para taxas mais altas emfim; qwer dizer : só, primeiro depois de atting~do 
este maximo, e, segundo, depois de um pronunciamento do Congresso, 
Federal, poder-se-ha perrhittjr a elevaç,ão do, cambio, , isto é, ,ainda a 
el~vação era o que apresentava ,rnâis difficuldade, p~rque, a baixa, esta 
era impedida por apparelho tão fragil que foi"preciso reconcertai-o por 
completo nó andamento do projécto. 

Parecia-,me que, si os proposito's do autor do projecto ' n,ão, eram 
que este impedisse a elevação do caml;>io, e eram sómente no sentido' 
de fixar as taxas e obstar a dansa das mesrn,as, si S. Ex. não se ar11e-
ceiava de uma elevação das taxas, si não acreditava qµe es~a elevação, 
fosse damnosa á fortuna , publica e privada e ao desenvolvimento da 
nossa producção e das nossas industrias, uma vez attingido o maximo 
de emissão de 320 mil contos á tax,a de 15, uma vez co,mprovado P,Or 
esse facto, 'implemento dessa condição que o paiz podia perf~i-tamente 
.se prestar a taes caixas, que a tendencia .efa para a alta, que era: palpavel, 
e se p'odia determinar corno se determina, uma temperatura .por meio do 
thermometro, s~ não havia da parle do honrado 'relator o proposíto de 
difficulta:r a alta, assim como S. Ex. confia hoje 0 meneio, o emprego do 
fundo de garantia depo$itado em Londr,es, de uma maneira que a lei 
de 1899 classificava de intangível. S. Ex. não teria ' a' menor duvida, e 
de facto não teve, consentindo na approvação da' minha emenda, em 
concordar que não sendo proposito dq Goverrlo ~razileiro impedir 'a 
valorizaçã@ da moeda, impedir que o nosso mil réis conquistasse cad~ 
vez maior somma de nurnerario em ouro, S. Ex. concordaria que essa 
modificação fosse feita por um decreto ,do Poder Executf vo.' 
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Porque dizer que essa modificação só se p.oderá fazer pela inter· 
venção do Poder Legislativo é, de alguma sorte até, perdoe o meu honrado 
collega, um etheroismo em materia de direito constitucional, porque 
está clarn que si hoje quebramos o padrão francamente, systema Alcirido 
Guanabara, não precisa mos .dizer na lei em que fizermos isso que, quando 
daqui a quatro, seis ou 10 annos o legislador assim entendendo poderá 
de novo quebrar ~sse padrão. Não é preciso dizer isto para que o legis-
lador possa · fazel-o . • 

Pela Constituição .da Republica o legislador póde fazei-o tantas 
vezes quantas quizer. Póde, bem entendido, nos termos da doutrina 
victoriosa. A meu ver acho que se póde e não se deve. 

Gomprehende-se bem a: diversidade de situações. '. 
Gom a minha emenda, ·uma vez demonstrado que não havia perigo 

de taxa artificial, que não se tratava de um jogo desatinado, elo meca-
nismo confiado ao Banco da Republica e da intervenção de outros fac-

. tores occasionaes, mas qu:e essa tendencia obedecia a impulsos que 
nasciam da prosperidade real do estado de plethora, de saude vivaz de 
nossa organização economica, não ha por que difficuH:.ar neste 'caso a 
acção do Poder Executivo, ao qual se vae confiar agora um apparelho 
ainda mais profundamente delicado. 

Si assim não é, então o que .se quer é effectivamente systematizar 
a baixa; porque no apparelho o que ha de faltar será aquillo que merece 
o bom senso de todosl 4uantos estudam esse mecanismo, será apenas a 
impossibilidade da alta além de 15; a outra parte é. precaria; mas em 
qualquer hypothese muito menos segura que a primeira parte. 

Eu confesso que absolutamente me não pude convencer até hoje 
da excellencia de uma, política que consistisse em systematizar ou em 
facilitar antes a desvalorização do nosso meio circulante do que a sua 
possível valorização. 

Em um discurso a que ha pouco me referi, no momento tive occasião 
de dizer persil.mma cap.ifa que a mea ver · esta política nos alongaria, nos 
afastaria · dos paizes civilizados, privando-nos cada vez mais de todos 
os meios de conforto ~! de progresso scientifico-industrial, os quaes não 
se adquirem sinão á cpsta de ouro; e o ouro, quanto mais caro, tanto 
mais difficil se torna á acquisição de taes instrumentos de progresso, de 
taes elementos d·e civiljzação no nosso paiz. 

Assim, sou eu n~turalmen'.te conduzido a me referir tambem ao 
tantas vezes invocado caso da India. Mas esta' Inglaterra, cujos ban-
queiros ousam dar regras ao Brazil, esquecidos de que somos os deve-
dores e elles os credores hypothecarios... , 

Não · me parece que isto seja de grande moralidade, mas emfim 
damos de barato que ~eja uma prova de que são abelhudos estes cre-
dores estrangeíros, e~tes banqueiros que se preoccupam com as condi-
ções em que vae ficar 1) seu ouro. Mas a Inglaterr~, de onde ponhficam 
estes b'anqueíros - copfesso a V. Ex. que nos poucos livros que pude 
adquirii:, pois, não · é focif no Brazil alcançar uma· lafga documentação 

l.1 
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á respeito de cada l:lill destes casos tanto que creio não haver entre n,ós 
quem possua exemplar do relat'orio formídavel em que estão 0s resul- 1 

tados dos dous inquerítos procedÍdos pela Inglaterra sobre a situação 
monetaría da India, quer o 'inqueríto, o relatorio da Go_mmissão de 
Lord Fawler, quer-posteriormente o trabalho decisivo, , definitivo, pro-

/ cedido em 1898 pela commissão de Lo11d Herschell, p0r signal corn-
missões que eram constituidas por membros do maior valor, entre os 
quaes. havia um David Barbour, não mais eminente de que o nosso 
illustre collega, c_ujo talento, cuja capacidade de trabalho,, c1:1ja com-
petencia tanto nos teem obrigado a estudar para escusar-nos das nossas 
objecções e da nossa impossível conciliação com os propositos do ·pro-
jecto; pois, como disse, tanto quanto' me foi possivel -ler nos jornaes clas-
sicos, no Economisie Française. do famoso Sr. Leroy Beaulieu, neste livro 
que anda hoje em mãos de todo o mundo - La Question Monetaire - e 
onde encontrei varíos estudos, tanto quanto, repito, pude estudar, com-
prehender e a'prehender, o mecanislr),O adoptado pela Inglaterra e a 
situação em CJ'.l:le se encontrava aquetla colop_ia ingleza, não me parece 
que houvesse perfeito -parallelismo entre as duas situaçôes e que o pro-
cesso adaptado para resolver_ a cvise em que se encontrava a India In-
gleza fosse aquelle que nós adoptamos no mecani'smo éonsubstanciado 
no projecto em' debate. A India Ingleza era urna .região cujo meio cir-
culante, cujo instrumento de permuta universal, c0nsistia na prata 
amoedada. . ,.,. 

Era ljSte o instrumento de permut~, e este instrumento existia tam-
bem em grande numero de paizes. 

; Em 1873, por exemplo, a Allemanha resolveu desmonetízar a prata. 
' A descoberta de varias minas e uma farta exploraçã@ dellas inundaram 

os mercados universaes deste rpetal que se depreciou extraordinaria-
mente. O seu valor baixou sensivelmente em relação ao estandart, ao 
padrão-ouro. Providencias, ad'optada$ por varios outros paizes, no in-
tuito de se defenderem contra est'a baixa extraordinaria no valor_ da prata, 
foram aggravando cada vez mais a situação nos . paizes que não a.dop-
taram providencias analogas. Pôz-se para esses paizes o problema da 
passagem da substituição desse instrumento -de permuta instavel, :mas 
em qualquer hypothese dotado de cerl'to valor intrinseco susceptível de 
produzir no mercado um valor apreciavel em· ouro, para o monometal~~ 
lísmo amarello ouro, ou para o chamado bísmetallismo coxo, _ que é a 
coexístencía da moeda omo, alliada, dentro de certos limites; á moeda 
subsidiaria - prata. 

A primeira providencia adoptada pelo governo inglez na . India foi 
prohibir a livre cunhagem da prata. Até então todo o particular que 
levava um determinado peso de prata em barra á C:asa da Moeda recebia 
essa !!rata amoedada em rupias. · 

Estas considerações teem valor tratando-se ainda mais de um paiz 
do extremo oriente em refações mercantis frequentes com o nucleo 
mais numeroso, com a aggremiação mais formidavel ·de ereaturas· hu-
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manas, qual é a Chinâ, que tem _por principal instrumento de permuta 
o ihael de prata e o sapeque de cobre . 

. Em relação a este paiz, a China, nada tinha que ganhar modi'ficando 
o padrão, mas a India está sob o guante de ferro da Inglaterra e os inte-
resses que preponderaram foram os do comme'rcio inglez em constantes 
transacções com os 300 milhões de hindús que, apezar de todas as refor-
mas, não s.e deixar,am attingir além da epid~rme pelos processos legis-
lativos da velha Al'bion. Porque? 

Trésentos milhões são muitas .e muitas vezes o nosso despovoado 
Brazil ! Tresentos milhões de c~nsumidores ·constituem um mercadc 
interno tanto mais valioso quanto s.e recorda que póde ser ainda refor-
çado em sua capacidade de consumo e mercantil pela visinhança da 
Ghina com 400 mi'lhões de consumidores .... (Soam os lympanos.) 

Vou terminar, Sr. Presidente. 
A China, é preciso recordar, ainda que rapidame:r;ite, o que e 

a sua vida do ponto de vista das transacções habituaes no seio deste 
povo. 

Na Ghina circula uma moeda, como circulou em alguns pontos do 
Brazil, o cinquinho, que vem a ser uma .especie do vintem aqui no Rio, 
e ·que, aliás, hoje já quasi não existe, porque nada se adquire com elle. 
A ndssa menor moeda é o nickel, e já houve tempo em que com um 
vintem se cDmprava muita cousa. 

Na China é .o cotjtrario, é o sapeque, moeda que pelas , suas condições 
de disseminação está em perfeita relação com a prata por mais depre-
ciada que seja. Os sa~oeques são constituidos por tal fórma que se fazem 
compras como esta: fá não se compra um~ laranja, mas um gomo, não 
se .compra um kílo d~ nozes, mas uma noz, e si o freguez for exigente 
meia noz. 

Apezar de todas as providencias do governo da metropole, a si-
tuação é esta, profuqdamente diversa da nossa : 

Primeiro, lá não ~~e consentiu mais na livre cunhagem da prata, aqui 
não se emittíu mais papel-moeda; lá não se consentiu na cunhagem da 
prata pelos particulares e pelo governo, aqu.i ' os particulares não emit-
tem, quem emitte é o Governo ou são os bancos autorizados para tal; 
lá, depois da prohibi~ão da livre, cunhagem da prata, o que se quiz foi 
attender a um pheno1111eno diverso, a rupia baixava em relação ao penny, 
moeda division;uia i:µgleza, do mesmo modo que o mil réis baixa e 
sobe aqui; mas lá a tendencia era para baixa, e foi na constancia deste 
phenomeno, nessa direcção no sentido de baixa, que se procurou cer-
cear e prohibir a cun,rngem; aqui é o contrario, procuramos uma Caixa 
de Conversão para se~urar o ouro e evitar até os emprestimos, influindo 
sobre o nosso papel, q que prova a subida ,do cambio ! · ' 

Não será demais recordar que o governo ínglez, por intermedio de 
seus prepostos, recebe ouro e emitte prata, continuando, apezar da 'prata 
depreciada, a innund~tr o mercado com as rupias, e constituindo assim, 
um solido fu.ndo de g~\rantia. ' 



., 1 

P~rgunto eu : em que é que um mil réis pM.e nos foi:p.ecen~m duplo 
v1;1lor - o valor :mercantil, de substancia, intrínseco, e o valor mone-
tario - paraA na differença, ganharfuos o bastante 'para consti'tuír um 
fundo ql!le ávolume, <{ada vez niais, o ~uncj.o de garanti'a? · . 

Com a prata, é o. que se faz. Aqui como é? , 1 
Comprehenderia o parallelismo do, ppenomeno si se trataSSCf de 

revogar, não a lei de ' 11 de setembro .de 1846, no tocante ao mil réis 
para com (i) penn:y ' inglez, mas, sim, si nós fos~e,mos modificar um outro 
estatuto legislativo, contemporaneo d.esse, que é aquelle qúe, tratando 
das nossas moedas de ouro, do ,, peso, .do titulo, ' do modo', émfim, de todos 
os característicos ,do cunl).o cem que a moeda deve ser conheéida, como 
sã, como legal, tratou concúmitantemente dos attributos d3; moeda de 
prata e ahi estabeleceµ qµe a relação entre o ouro e a prat3; seria de, 1 
para 15 1 /2. , 

Si nós fossemos, agora, ·rever esta lei para rec.onhecer as modificações 
entre o ouro e ,a prata no mundo, ver-se-hia que· a relação' .pa.ra nó7. não 
póde ,ser de 1 para 15 1 /2, mas, como no Mexico, d,:e 1 para 32. 

Eis porql!le nunca me pude convencer· de que o ex~mplo dado pe~a 
India · foss'e perfeitamente analogo, e até, como ,se diz, ' identico áquelle 
qae se nos quer acorrentar, prendendo-nos á Caixa ,de Conversá<;> e 4e 
que. esse apparelho fosse uma reproducção do que se fez na Ipdia. 

Releva ponderar ainda que uma 'cousa é o Brazil., destacai;i.do-~e 
cada vez mais dos seus tradicio~aes 'credores, divorci;mdo-se •dos ' seus I 
processos, cj.eterniinando uma verdadeira cris~ ; um v'.erdefro ,, panico, 
uma, manifestação perigosa erri todos os cantrps monetarios, no focante , , 
ao seu credito .. - ' , ' , . , , ,· 

O Brazil está entregue a uma situação economica',que se ,pó'de !:>em . 
avaliar qual seja, recordand,o que o seu prinçipal producto de e;içportação , 
carece de .meios àrtificiaes par~ se valorizar, po~s ºque µão1 os tém por si, 
ou não os tem capâzes de por si inscrever grandes1saldos no balanço .eco: 
nom.ico - e outra cousa é a India, apoiâda pela metropele do ouro, pelo 
Clearing house, pela' archi-millionaria Inglaterr,a , em transa~ções que / 
se limitam ás relações do commercio inglez com uma faixa estreita que 
é, por assim dizer, a epiderme daquelle paiz collossal, ao passo que, ·no 
seu interior elle se furta aos constantes contactos mercantis com a pode 
rosa metropole? Ou,fra causa é que nessa situação, a India foi all!parada 
para uma reforma nestas condiÇões, pela formidanda, pela incomparavel 
ml:)tropole universal do ouro, a Inglaterra. " ' ·r , ' ' 

E o que .nos espera? A boa fortuna, pois não · me parece que si 
mandassemos ler nas mãos dos responsaveis pela situação política 
do paiz na hora presente, e que o dia de amanhã reserva, não me 
parece que essa leitura podesse ser tida como d'e ' verdadeira buena-
dicha. 1 

Antes, a hora parece de atdvertenéi~s patri,oticas .e de appellos 
levados ao principal responsavel, rasgados os véos, de qu,alqu~r conve-
niencia politica,, pelas medi.das que o momento presen,te tem em ges-
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taçã:e-. 9' momeH.to é para uma e· mais vezes Femfl.rar perantle- o Paiz, 
pera:nte a:s; cla:sses pr4'Yduct0ras, pe'l'ante iJs Hossos credores, per.ante a 
}'Je>steri.dad1e' €]'.Uail'ÚO aÍila'Ilfl'ã esta Índà:gar O qtle foi esta hora, quem 
por taes medidas de excepqã0· qae a.l:rerram de rrossa's' tradições ecomJ'-
micas, financeiras, legislatí-vas1 emfim, qu:em o responsavel? O dletentor 
mwas4:o.M.I' do f!Oder? A este não· s:e poderá atflribuir a responsabilidade; · 
ainda quando· a J:ei foss•e &atada de a;rFJ:anhã, vota.da p0T dems teri;os· 
nésta e na 0utm €:asa dia. ~oHgresso NaeionaJ: a reS""<'>nsabilidade de: ../ 1 li' 
11aies meeliclas1 &Wel'l'h1rosaS' não· ea-fuerâ ao- actual Chefe el•a Nação-. Nós 
S'W.fu.emgs cqiure· em fim à'e governo; e raa•is ai'nda:·, em eomeç-o d'e qu-atrien-
lll'P©', eom a<iJ:11erie conjunto d1e fradi§êies efue· refümbro\ pr,epondferam as 
eo.rremes po.J.iti'Cas. qu·e se n:ortle'Í•atm seg&rttil'o- entende quem vare com-
ma.:ada•r a .náO" do Estado'-

A responsabilidade, pois, do bem ou do mal, do bem atralvés de 1:1m 
a.bat01, a.ilr&vés· d!as vihraÇ'ões infügidas ao• nos-sõ creclli-t0· e· da pertur-
b.a:ção. profunda l!l'li>' :nesso érgaHismo e'COFr0'ffiTeO e final'l:ceiro, tudo' quanto· 
de bem possa provi-r, eo:mg. tud;@ qum1t0' de mátl possa mos a•earretar ·a 
hay©rmos en>Verooa<do S'em hHss0~a· e s:em r@ifíeirer po·r· este caminh@· esca-
J;wos@1, O bem €r <> mal nós: !'l@demOS', francamen1\e, á faee QO paÍ'z, res-
}'>@nc;lel" a-@1 e(l)IM'egac que ha p<'>U'e& is·Ü@· p'&g-untava, hã'O de ser im-put;ad0& 
a quem ©ieS'de· j.á mfl'ue, e'.0nW niuguem, prepond•ern cem0 nelll'hurn enil<J' 
p·@li.ti:eo, na f.i>ow preseRte, no- nosff0• scenari;O', Nas n0•ss-as delfüera-ções, 
A r:espons:abi:Ji~aide é clt? el'ei1l& _que o· Congresso> N~cional ree0nh~ce_u 
líl'a' ywesente ~eg1slatara e· t!fue a 15 efo nov:emfuro proxuno- vae substibrn: 
0 · Sr. Dr~ FraTtcisco de' lpi:tulla' Rodrigues AJ:ves. 

Patriota, conservadqr por índole, por educação, por temp·eramento, 
<Y S'eu esp.irito em&ebi·do dos eFisin;tmentos da: sua tradição pofüica, o 
horo:rado- Sr. D'r. Affonsó fem.rra saibe trem ql!le o Pafa l'fie imputa a respon-
sahifidacPe da medicfa: que vae d:aquí· sahir. O':YQal'á' n6S' possamos no dia de 
amanlí'ã, formar eam <'>S' n0ssos concidadãos que Fhe f'o:rem levar· as suas 
cungrafa:rfações enthnsittstfcas, as manifesfaçõ'es de reconhecirrie~to· á sua 
pe:r:spicar;:fa· e ao seu acenqrad1~" GÍvismo·, si, porventura - do que dn,vido -
o liorrrad'o pairi'Cio esi\iver tão' bem inspirado, quanto s.f diz que efutará na 
Fwrn em CfU'e fuouver de S'imceionar· este projecta. 

Não se í!lud·a, porém1 o honrado miriefro : a lei de Co:ríversã·o, a princi-
piu, a lé da Caixa: de Bm~ssã'o agora, vae ser j;>romulgad·a sob os auspicias 
cto honrádo S'r. Dr~ Affom;o Augusto Morefra P'enna, como sob os auspícios 
de Bernard() Pereira de Vasconcellos ,, outro mi'neiro iIIustre, de não menor 
patri&tisma, foi p·romidgada a lei de 1846,, O futuro Presidente era Republi-
IJ1foa, ao inic-iar o s·eu G(>-verna em 15 d'e novembro, vem, itifolízmente, 
revogar· de ponto· de vist~ inteiramente divers'O d'e tudo quanto nos acon-
selhavam as nossas tradicões, esclarecid'as p-elo caminho de 50· annos de 
progressos, sobretudo moraes l Mas, bem ha:ja S. Ex. si, porventura vae 
ter", ncr caminho· fl'!'>'I" am:fo enveredou, o bem estar e a f'elidd'ade da nossa 
paitrfa ! Bem poodere· o Ilpnrad'o- rrrineír@ no que vae fazer ~ a respónsaDi-
l'fd'ade é' sua, o Pa:fz, pela: rpinl!l'a &umil'de bocca:, ísto assevera; tod10s o reco-
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nhecl!}m, todos-o' proclamam, aiililda que<líléTihnma palavra: ofilcáal tenha sido 
dita: drgo ea ~E" a verdade~ ~MNifo ·b·em.; muit0c bem. (}l!Jr,ador é uivamente. 
feficitada pefos Srs. De.p~crdos presenfos.) 

· Rica a 6fiscuss00- adiaidla! pefa hpr:a. 

SESSÃO DE. 5 DE' OUTUB'RO· 

O Sr. Barros Franco Junior (1). - Sr. Presidente, não venhi01 
fazer urn disqmsú' s&b-re o• asSll!lmpto, Fl!em e:rrcar,a}-o. debaixo· el!©- pomo de 
vista doutrinario. 

Homem pratiC'O, ta-vra:do:r, :representante., nesta! casa do Congresso, 
de um Estado que quasi exclusivamente vive do seu trabalho rural, li)! 

Estado cro Rfo de Janeiro, representante desb~ Es.talio rua. commissão 
primitiva que teve de eon'foce.ir@nar G• pi::wjecto. de accordo com at convençãi.0 
firmada em Taubaté :na madrngad;a de 26 de: foverei-ro deste :m:m:01 ••• 

O SR. JosÉ CARLOS. - De madrugada? . 
o SR. BARROS F 'B.ANCO JUNIOR. - Sim Sr.; entendo do meu dever, vir 

dizer á Gamara qual o motivo por que dou a mínha C'Ompleta adnesã() ' 
a este pro1ecto,. e~tando. convencido -de que da sua approvaç:ã0 depende a 
s0rte do meu pa:íz. · 1 

Entendo que não ha absolutamente neste momento· ningu~m que 
' não sinta a necessidade de promover por todos os modos a: estabif.ização 
das taxas cambiaes. 

E si ísto é uma verdade, si este é o ccmceito acceita por todos, eu 
pergunto, Ínas o faço de .boa fé, e como simples observador, compfetamente 
alheio a0s princípios scientificos de qualquer ordem, mesmo porque não 
me sobra tempo para dedicar-me a estes estudos, a: estes trabalhos; eu 
pergunto si realmente é ou não imprescindivel promover-se; tornar-se 
uma :ealidade, a fixação do valar da: nossa moeda, \fi'xa:r-s-e o padrão mo~ 
netano, tomando-se por norma os ·pnenomenos que se teem dado desde 
longa data, e segundo as nossas tradições eoonomicas o que devemos fazer? 

Devemos cons'ervar com a verdade dos factos e com elles dar nosso 
voto e a nossa opinião, confirmando-se assi~ o que· nos ens~na a: e:Xperien:-
cia? · 

Pe:rgunto si é possível fazer-se a estabilização ao cambio de 27; porqU'e 
então não devemos ver tamoem si este facto não se tem produzido desde 
1846 e infelízmente não temos attingido ao :tim que desejamos? ·· 

Si contemph!1rmps os dados estatísticos., si fizermos a leitura deste 
l 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

( 

,. 
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qúadro organizado pel<;> presidente da Gamar,a Syndical desta Capital, 
yeremos· que nestes ultimos 40 annos a taxa de 27 d. apenas foi attingida 
cinco vezes e destas cinco vezes em ·um anrio foi: a taxa média, o que quer 
dizer que ella não foi a taxa permanente, porquanto em 1873 énibora 
a taxa média fosse de 27, tivemos menores do que essa. 

o SR. BARBOSA LIMA. - Mas as mesmas allegações . se fizeram em 
relação á taxa anterior, 43 1 /5. 

·O SR. BARROS . FRANCO JUNIOR. - Então o paiz de escolher : ou a 
cqntinuação do sialu quo ou a duvida de todos os dias, ou o empecilho ao 
progresso, ou a dolorosa quebra do padrão, dita com lealdade, sem rebu-
ços, como quem tem a convicção de que está affirmando uma verdade 
inconcussa . 

Não entro em detalhes, porque não tenho competencia (não apoiados 
geraes) nem tenho materiaes para fazei-o, a'fim de poder dizer á Camara 
qual a taxa que devia ser preferida para o retrocesso no valor da nossa 
moeda. 

Mas parece-me que andou bem o illustre representante do Estado de 
Minas, confeccionando o projecto com a taxa de 15. 

E .andou bem, por.que esta é a taxa real. Não quebra o padrão a lei; 
quem a quebra são os acontecimentos. · 

Quem faz o valor da moeda é a riqueza do paiz; quem faz <1> valor da 
moeda é a difierença dai somma da troca de valores internaciona:es. 

A foi não e.leva ne!Ijl abaixa o cambio. Esta é que é a verdade. 
Na Republica Argep.tina a lei crêa o apparelho, simplesmente; mas 

a lei não determina, nãq póde, nem tem o poder de impedir a baixa do 
cambio quando ella ten~lia de produzir-se. {Apartes :) 

Dou o meu inteiro p.poio e acho mesmo que a emenda apresentada 
pelo. illustre autor do projecto procura (vejam bem os Srs. Deputados) 
impedir a baixa do cam!;iio, mas isso dentro das forças e. dos recursos que 
são conferidos á caixa. 

Dada, porém, uma eventualidade desastrosa para o nosso meio econo-
mico,_ - ·que succederá? 

. Vamos a. uma hypathese que é possível de se. dar. 
Supponha-se que arr.tanhã lim chimico qualquer consegue inventar a 

borrayha arti ficiaL :, - . · . 
No dia seguinte a ta~a cambial descerá a um niveLque ninguem poderá 

p,revêr. (Ha apartes e prqlestos.) 
' Si for preciso para a vida nacional, nós teremos que adoptar esse 

ertremo. 
Na leitura deste quaclro se evidencia esta verdade : de 67 d. nós passá-

mos realmente ao cambio actual - ao cambio de 1'4 1 /2, de· ~ 5 l/2, tendo 
passado pela casa de 5 e 5 /8 !, Esta é que é a verdade. 

Pergunto : qual o Iljtotivo por que nós outros, que promovemos a 
valorização do café, embirramos nesta questão de Caixa de Conversão e 
consequente quebra do f a dr ão•? · · 
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' ) ,, . 
E' que estamos conve·n,cidos de que, sem a ,valorização da moeda, é 

ÍIT\possiv~l qualquer valorização. E, porque n:ãcVpode:rpos fazer .t:~xá , alt; r 
devemos procurar obter ,uma taxa equitativa que represente as condições 
do momento actual. Sem a estabilização do cambio, impossível se torna q 
conseguimento <le qualquer ern,prest~mp estrai;i.geiro. , . '·. , , , , 

Deixo de ler á Camara'.., para n:ão rol,lb~r tempo, o quadro, em que 
fica provado que, além de certa taxa, serja iinpossivel conseguir esses em-
prestimos. ' " ~· ' " 

' '( .1 1 

Pois que tiveram em: vista Of;! ' tres prel'}identes para firmarem uma , 
convenção, com o 'intuito de defend'ér o principal .producto do ,nosso paiz? , 

Dar remuneração ao trabalho do proprietario agrícola, .de modo , a 
não desanimal-o e enriquecer o nosso paiz. ' 

Esta é que é a verdade. , \f' 

Mas de que valeria a nós outros, , lavq:i.dores, si se pudesse con!'l~guir 
esse emprestimo, para elevar o preço do café, em ouro, si as nossas relações 
todas são satisfeitas com o papel? 1 t 

' O SR. BARBOSA LIMA. - Todas são satisfeitas com papel? 1 
' • 1 

O SR '. BARROS FRANCO JUNIOR. i__ As nossas, as dos lavradores, são 
satisfeitas com papel. ' ' 

O SR. BARBOSA LIMA. - Não teem re1ações 'com o e~terior? , 
o SR:· BARROS FRANCO JUNIOR.-:- Não temos. Confesso 'a v ... ,Ex'i' que, 

com a idade de 46 annos que tenho; apenas duas , vezes so~be realmente 
o valor da libra esterlina .: quando fiz duas. viagens á Europa. .· , 

.Antes ou depois dessas viagens, declaro sin'ceramen'.te 'aq nobre' Depu-
tado, não senti nada quanto ao valor d9- ~oeda ouro. ', ~ 

O SR. BARBOSA LIMA. - N~o precizam de estrad,as de fer~o, ess,as não. 
·precizam de carvão de pedra, n~o precizam 'de :inachinismos para '.as fazen-
das; e tudo isso não é pago com o papel a uma 'certa ,taxa~. 1 : ' r 

o SR<. BhRos FRANCO. - o completo. dese(!{uilibri9 entre o cµsto dai 
producção e a consequente venda pela moeda ' mais, valorizada, deu em 1 

resultado esta tremenda· crise que está assolando o interior·. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Então a crise foi determinada pela ~levaçãcy, 

do cambio'? ' / , ' : 
, O SR. 'BARROS FRANq>. - Foi pela ~uperproducção; mas não é só o· 

café, como, tambem o algodão, o c~cáo, o assucarl OS ' courO!'l e o fumo,. 
que estã0 depreciados. ' , ' , r , , ' , 

O SR. J3ARBOSA LIMA. - São sommas insignificantes comparada's á 
somma do café. · , 

O SR. BARROS FRANCO. - A criação não te~ valor. 
O SR. HOMERO BAPT~S.TA. - Quanto ao Rio 'Grande do Sul, não , ~ 

exacto. ! , ' 

'O SR. BARROS FRANCO. - Vou eX!plicar ao nobre Deputado. O Rio-, 
Grande do Sul tem Údó a fortuna de conseguir que a procura tenhá aug-:- , 
mentado annua:lmente, devido ã elevação das taxas alfandegarias sobre o ,, 

'1' 

" ' , 
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xarqN.e, ,qu.e é '<'> princip:al produeto da exiporta,çã•<'> desse Esta<lo, dando, 
portanto, valor aos s.eus c.ampos doe criaçã@. Nã() k a pr~dtUe;gão que ·dá 
vafor ai@s seus ~ampos, mas "<i> t:rfüuto aHancleg>a.ri.e ·<Q'.•lile igualmente .tem 
valo.rizacl.1() a i!tHiÍMstrfa d~ tecidos de algodã@. 1 

O SR. C:ASSIANO no NASCIMENTO.~ E' a fa.l!ta >d.e campes para a cria-
ção na Repubi[1·ca do Uruguay. 

O SR. HOMERO BAPi'ISTA. - E' a excellencia dos nossos campos. Os . 
ar.gentinos e o.s inglezes veem procurar campos em nossas t.erras. · 

·o .SR.BARROS FRANOO .JUNI.OB. - E' a pr.@.cura, ·desde que .a muralha 
alfarni.dega.ria elev0tl a 30.Q i'·éis .0 imp@sto rsobre cada kilo ,de xarq.ue estran-
geiro. 

O SR. GASSIANO no NASCIMENTO. - Nã.0 ha t.al-; o imposto ·é-de 140 
réis. · 

'O SR. BARROS FhANCO JUNIOR. - Feitas as <C()nta<s com a porcen:ta-
gem ouro, chega a 300 réis. 

O SR. CASSIANO n0 NASCIMENTO. - A' ca>usa <d.a valorizaçfü:> não é 
-essa. 

O SR. BARROS FRANCO JuNIOR. - O valor' dos <:am'Pos .e ·.O v.alor dos 
productos das fabri:cas te.em, repioo., oomo causa a elev.aição dos tributos 
alfanclegarios. 

() Siit. BARBOS;.\ L~A. ·- Então é mdusiria 1e lavourn de estiiifa, :que 
precisam die -tarifas art~>ficiai;is. . · 

'O SR. 'SIMÕES °LOP]:lS. - Todos os pa~zes d·efen:dem ·s·uas industrias. 
A propria Inglaterra, 'lpi\ tres annos, augmentea <le '7~ % :as"'taxações 
aUarrelega!rias. 

o· SR. BARROS 'FRAt'l'CO .fUNI'OR. -::: 'P·erfeitarrrente ·: e não ·posso ·com-
prehender que s·e e·stigmati-ze o preeediimento dos 1!lh1.s·úres presidentes que 
·s·e reuniTam em Tawbat.i,e para estafbefooerem M.m ,te·0nv.e1114m .com o fito de 
rdefencl:er ·a 'principiai iinfiustria deste palz - i(i) 10.a:f.é. 

Não comprreilrende 21 glll.er-ra que ·se <J.J1w0<ve a esses b:en:eme;i:i.tos, :si ltodli>s 
.estãtHJ@nwenc1.à:os ·da nef:essidade ·de defender até as industrias d:e q:uarta 
ordem, quanto mais aq11ella que é, no Brazil, por assim dizei;, .a .mãe de 
t0das as .industrias. 

-O SR. SElft2E'Dil}LL!i)>~0"R-"RÊA. - v. Ex. 'Il.ãO faça rca{IJxe:cil.fil :disso. A .ques-
tão não é a defesa da producção; a questão é o p:r.0.oess@ ,p:;aora a td:ef.esa. 

i(Hn .otlilí!ir.os aprJ:rf13s ·V 
O SR. BARROS FRJ,~Nco JUNIOR. - Não compreheR.d0 que :possa 

haver antagonísm!i> ·ent)i,;e :0s inter.esses ·da 'faivou'!'a .eaitéeir.a :e ,os inte-
Iesses d@ Brazill. i la~qNra caMeina conc<rnr.e ,J.9.a.ra as .r.encl.as naeionaes 
com mais de 50 ~/o. Esta industria .merece attenção. 

E «ij'1l:1an:d.o !i>S .illustves pr.esidentes .chegar-am. a :ass~.gn.ar o G0nvenio, 
foi ' a;p.ós ,estude -democv.a4G e -s.ó ê.1.epois

1 
.d·e exam,ina~os .todos ;0s planos,, é 

que ch~garalilíl á c!i>ID-Vticç~1io d.e qui!3 .est.e .er.a ,9 unircq . .mei D p.o.ssi;ve.L .Usamo 
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!l'l:'@.s o:m>tres., 1bra:zileiros, dte um recurso de •qu:e toda .a ·gent:e 'ID.S:a ·d:es:d1e q:ue 1 • 

as c:ircums:ta.tID.cias· o permi-ttem. · 
Sr:. Presidente, o Brazil, tratando-se do café, concorre com tres quar-

lbos, em alg.u1.l!l.s · annos .com quatro .quin.tos da pvoducção tetal do '1~lJl!lllll:€l:o, 
este anno chega a quasi cinco sextos. -

UM SIB.. DEPiC!JT!A.UO. ·- lE ·viamo:s S'l!lb°9rdina•r então tu·êlo ·a:o caféil 
O SR. BARROS FRANCO JUNIOR. - Não é ao café. A:ca'bo de pergunfa .. T 

a V. Ex.; que ~ontb\J..te:ta '° _projecto : poE(J]'..1ílce .as .fazendas ·de .cac:áo., !ire cri~
çã0, .de f.umo, em.fim., t.oda . .a pm,p1fredade .rur.a.l Jil.O Braz.i.l..está oompleta-
mente desvalo.ri,zada~ 

O SR. J-0s,t lCAiJRL<ils .. - Nã-0 .ha tal~ ipr.mra onde m-cacáo cestá rlresv.alori-
zado. , 

C)'SR.'iBAJi\ROS FRANooJU'NIOR. -As faze~das? Appéllópara ·os a.1gnos 
weprése'liltantes da coma as Bahia, afim de que digam .si estão ou não, de 
canna, de café, de fumo, porque todos esses productos estão se resentindo 
-da alta tresiouca:da do cambio. 

O SR. BARBOSA LIMA. - « A alta tresloucada do cambio >l era ,pr<;>-
gramma do quatrienio passado., a vàlorização_ilo meio circu'lante. 

O SR. BAREWS FRAN,c.0 J ,BNIOR. - Sr. Presidente, eu ia .deixar pa.r.a 
ler em ul'timo 'logar um quadro suggestivo; mas, em vista dos apartes d,os 
nobres DepHttados, vou lei-o immediata!X).ente, mostrando quanto .cu:stnu .:á 
producção nacional esta alta do cambio, apregoada como grande beneficio 
feito .a .esta Na~ão : 

a905 - Prod.ucto do café - ·ao cam-
bio de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 29 /32 

Dit@ 'iàern :aa ~d·e .................... · 12 3 /32 

.Pveju1i210 ... ... . ,. .. .. . . .. ,. ......... ...... .. ...... . 
} 

324. 056 : 440$000 
424. 981 : '72(1)'$000 

WO :925 ~ 28õ.$060 

O SR. BARROSA LIMA. - Vantagem, sob o outro aspecto, para o con- · 
junct@tde m'.lns.umidores; falta est.a parcella ahi . .(Muito,, b~m.) · 

O SR. BARROS FRANCO JUNIOR. - Responderei a V. Ex. 
llhM ·slR. ÜEPUTAD·o. - 0 ;problema n'ão póâ:e ser •encarado sóro:ente 

:00nfin.ado aos cafézaes; ·o 'flFOblema afliecta á totalidade de interesses. 
O .SR. BARB.O.S FR!A.NCo JuNIOR. - VV. EEx. ouça.m: 

Producto do cacáo ao cambio de .... . . . . 
Idem ao de ................ " ....... . 

il:5 29/32 
12 3/32 

Prejuizo ... . . . . .... ... ..... . .. . ............ ... .. . 

Pv@ducto do al1g0i\lãe ao cambi@ de. . . . . . . '15 '2<ã /32 · 
folrem ao de ........... : . .. ... . .. / .. . 12 '3 f3'2 

Prejuízo . . ...... . ....... ... ..... . ........ ····· 

fü. 759 .: 750$000 
20. 630 : 920$000 

4~ 871 : 1'70$000 

r7 . fll.11 : 8171$0@0 
22 . ;M6 , : '700'$<9'0tí) 

' :5 .:834 ·: 8$3$0LJj/) 
' -
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Producto do assucar ao cambio de ..... . 
Idem ao de ... ; ....... .. ........... . 

15 29 /32 
12 ·. 3/32 

Prejuizo ..... . . . ... .. ... . .. . ...... . .......... . 

6 .375: 021 $000 
8 . 056 : 664$000 

1 . 681 .: 64,3 $000 
.; ( 

O SR. AFFONSO CosTA. - O Sr. Pereira Lyra, que é de Pernambuco, 
protestou contra isso. · 

O SR. BARROS FRANCO JUNIOR. - Póde protestar. E' uma opinião in-
dividual; eu estou constatando um facto que não póde ser negado; que 
o lavrador do assucar deixou de receber 10.661 : 000$000. 

Já não é o cafézal, já não é o cacaoal, já não é o algodoal; é o assucar. 
- 1 l':et.)!I:·· 
Producto da borracha ao cambio de. . . . 15 29 /32 
Idem ao de . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 12 3 /32 

PreJuizo ...... " ......... ~ .................... . 

Producto das carnes salgada e secca ao 
cambio de •... .. .. . .. . .. . .. . ... 

Idem ao de ....... .. .......... '. ... . 
15 29 /32 
12 3/32 

Prejuizo ......... . ... · l · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Producto do fumo ao cambio de . . .... . 
Idem ao de . . ........ . ......... .. . . 

15 29/32 
12 3/32 

Prejuízo . . ... ... . .............. . ............. . 

_p;.~ducto da herva matte p.o camb,io de. 
Idem ao de ...... ,. : .............. . . 

15 29 /32 
12 3/32 

Prejuizo ............. . ...... . . . ............. . 

Export. total brazileira cambio de . . . . . 
Idem ao de .................. . .... . 

15 29 /32 
12 3/32 

211.514: 275$000 
266. 843 : 500$000 

55 . 329 : 225$000 

21. 205 : 317$000 
27. 521 : 291 $000 

6.015: 974$000 

12. 913: 631 $000 
16.378: 318$0po 

3 .464 : 589$000 

18. 737 : 774$000 
24 . 759 : 504$000 

6. 021 : 730$000 

684.831: 785$000 
886.114: 691 $000 

· Prejuizo ...... .. ........... . ...... .. . ........ . 201. 282 : 906$000 
·ou mais de 12 milhões de ljbras. · 

. São .este~ os principae~i generos. 
Não é o Brazil; é o Rará, é o Amazonas, é o Rio Grande do Norte, 

são as terras de .canna, cop-~o Per1.1ambuco, Alag?as, Sergi~e; em seguida 
é o fumo, o cacao; é a Bapia. Mais adeante o Rw de Janeiro, S. Paulo e 
Minas; é o café. Para o sul r o Paraná, o matte; mais adeante o Rio Grànd e 
do Sul, os couros. -

1' 
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E' o Brazil todo com a industria pecuaria, ·:Rorqúe esta .é uma industria 

' universál em todo. o paiz. ' 
Senhores, o total da exporta~ão ao cambio de 15 29/3?- pro,duziú 

684.000: 000$; ao cambio de 12 3/32 ,produziria ... . 886.000: 000$000. 
O SR. BARBOSA Ln.~A. - E' .porque não ao cambio de 6? ' 
O SR. BARROS FRANCO. - Não senhor:. , ' 
o SR. BARijOSA LIMA. - Eis ahi: então V. E 'x. está dando prejuízo á 

lavoura, porque falla no 1~2, ,falla no 15 e não vae ao 6. (Apoiado ij,o Sr. Cas-
siano do Nascimento). 

O SR. BARROS FRANCO. - Eu respondo a V. Ex.: V. Ex., no uso de 
uma droga energi'ca, emprega uma. determinada dóse; si é.minima, o doente 
morre' pela sua· não applicação; si é demasiada, morre de congestão. 

'1 E' o que a,contece a:o corpo economico. No mundo e·conomico dá-se , 
a mesma cousa. (Apartes .) 

O prodl,lctor brazileiro não quer... . 
O SR. JosÉ CARLOS. - Eu prefiro a cataplasma. (Risadas.) 
O SR. BARROS FRANCO - ... Não quer o carµbio ' de 6 1nem de 8, 

como não quer o cambio de 20, porque sabe perfeitamente que, na 
expressão reaJ da situação econoinica '. .. (Trocam-se m'ui'fos apartes.) 

, O SR. PRESIDENTE. - Attenção, , 
O SR. BARROS FRANCO. _'·p;eciso chegará conclusão do que affir'mei. 
Esta é que é a verdade : nem . o cambio baixo nem o cambio alto· 
Nós lavradores, nós productores, e . quando digq prodµctores, syn- , 

thetiso todos quantos neste paiz trabalham, desde as classes liberae7 
. até as cla.sses que vivem lavrando os camp9s, porque todos precisam da 

ordem e do pPogress9, deste p:aiz, d~ uma medida cambi,al que signifique 
a verdad'3 cambial do momento ... · · ' ' " 

O Sr. JosÉ CARLOS. - Do •moment.ol? 
O SR. BARROS FRANCO ....L,.,. b0 momento, qu~ não ' venha cri:ar 

si~uações como foram t6das as existentes até ago,ra com o cambio baix0. 
(Apàrles.) · 

1 Isto é que é a verdade·. . 1 , ' ' ' · . 
Foi com o .cambio de 6, de 8, de 10 e de 12, que sé plantaram os 

500 milhões de pés de caf~... 
1 

• J 

O SR. Jos:E CARLOS. - Co~ que estão hoje engasgados. (füso.) 
1 , , .., I , 

O SR. '3ARRos' FRANCO - ... que dão hoje ao Brazil esta incontes-
tavel predominancia· no munde inteirl,). 

Foi com este cambio que se creou a maior parte das . fal:5ricas no 
territorio nacional, e tanto foi assim que, ,ei:uando o cambio ultrapassou 
a taxa de 15, vieram' os fabricantes pedir ao Congresso o augmen:to do 
imposto, o que ' o Congresso entendeu, dar-lhes, com .a dif'Ferença da tax.a 
alfandegária. · · · · · 

o SR. Jos~ ·CARl.<!>S. - Não é a razão. 1 

.. 
,1 

I' < 

I 

". 
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{)SR. B.ARROS .FRANCO. -:-Bssa é -qwe é a verd.a<ilie. 
O SR. JosÉ CARLOS. - Não é; a verdade -é ·a explic'a:da pel<!l Inustre 

ecoHega da bancada fluminense, 'I'l.ão 1qiüzeraro disbrÜ:mir d~videndos ra-
• !t . . • ·zoav.eis. 

O SR. BARROS FR:ANoo. - Esta ·C:am:ara possue ·em suas bancadas, 
talvez, dezenas de lavradores ... 

O Sii'l. Jus.t CARJ..os .. - Dá ·um .a;parte. ·(Tnocam-se fll!ltros apartes.) 
ú S'R. PRESTDENTE. - Attenç'ão l 
O SR. BARROS FRAN.CO. - Appelle para o testemunho de -dezenas 

de pr..oductores que .se .sentam nas bancadas d.esta Casa si a melhoria 
do cai:rihio concorreu em a~guma .cousa para a -diminuição do custo da 
sua producção. B' um appe11o que laço á boa fé,, ao leal testemunho dos 
meus 111ustres co11egas que teem assento nesta Gasa e ~ão productores. 

Nós continuamos a pagar os mesmos fretes das estr.adas de ferro, 
continuamos a retribuir o traba1ho assalariado ... (Apartes.) 

Não discuto a razão de seT da cousa; eu, e que estou sentindo. Esta 
ê a verdade ~ nós lavradores, nós pr.od·uotores, coniínuames '8 ter a 
mesma despeza e :a r.eceber a paga dii> n0ss0 trabalho, "'l©:s n©ssos -pm-
ductos, com 33 a 40 % de •dillereB-ga 1J 

Eis ahi porque todos nós prnductones .som0s no paiiz d:ezenove 
milhões contra .um mi1lhão da Capital da Republica. _(O Sr. Barb.osa Lima 
e outros Srs. D.eputaclos dão apartes; o Sr. Presidente, fazendo .soar os 
tympanos, re.clama alfen1;ão.) 

O SR. BAR<ROs J,rRANco JumoR. - ~em-se affirrniado que existe 
<lemas-ia de papei-morcta em oiirculaçãn. 

Chamo a attençãc:i da Casa par.a ·um fadt0 suggestiv0. 
Ao operar-se aqui a crise bancai'fa d:e i900, quando -0 Banco da 

Republica cessava os seus pagamentos., encontra-v:arnr;bs.e :ol.epositados nos 
varios bancos desta capital, approximadamen.t.e, J50 .mil contos. Ao 
iniciar-,se o trimestre iem que devia ser .exportada a ma1o1r safra .de caí€ 
que o Brazíl tem tido 1,e tambem a maior safra de borracha, não se encon-
t ravam nos bancos d iesta capital nem 80 miJ contos; ·o q11e ·quer dizer 
que a .situa_gão de hoJe não é igual á de 1889, quando sábiament e foi 
votada a constituição dos fundos de resgate e .garantia" A .sit:t.rnçãe mu-
dou, e basta um estudp retr-ospectivo para .se comprehender que augmen-
taram a produc'ção e as necessidades commerciaes, isto é comezinho 
-para -qnem conhece ·álgp1ma cousa das finanças de nossa ·terra. (Trocam-se 
muitos apartes. ) 

Quem não sabe \[flle todos os annos vâo para -o No-rte dezenas de 
milhares de eonres guie não vnltam mais para cá, porque M se creou nm 
'outro mundo eompfotilmente apar:tado do n:o-sso? O val1e d0 Amawna:s 
wmo "'{Ue censtit ue 111m m:und'O economieo difiierente, exc1usivameme 
ligado a nós pelos impostos. 

Essa é a verdade, No centro do Brazil, na wn.a assucareira , existe 
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· outra ordem d!e .refaçõe:s, .na. z0:xra .crufeeira outra .e na :sul as refações 
sã{!) maieres 1com &> Rio da Prata. 

· '.Pois, um pa·ii .que tem .20 mil.hões de habitantes., .que . tem uma 
export-a.~ã11 ·de 43 miU1ões . -dr~ libras., cé pGsSÍV·el, cGm a difficaJdad.e ·de 
communicações que temos, perrna:necer .sempre a.a mesmo 1cam:po füran .. 
ceiro? · 

Admittil-o, é desconhecer o <'J:ll'e lha de comezinho em fimmça:s -, 
O SR. GASSIANO no NASCfMENl'O. - A conclusãa então ·seria emittir 

mais papel? 
o SR. BARROS FRANCO JUNIOR. - Não sennor. Voltamos á origem 

da mesma argumentação. Não queremos mais papel, queremos . é mais 
moeda. · 

O S.R. BARBOSA LlMA: =---- Então V. Ex. deve querer o projecto do 
illustre representante do Distric'to Federal, o Sr. Alc'indo Guanabara. 
(Trocam-se varias outros aparles.) · / 

O SR. BARROS FRANCO JUNIOR. - Ghamo a attenção da Casa para 
este pequeno quadro. 

· Ds Esfa.dos Unidos teem uma média de 154 francos por h<abitante; 
a 'Belgica -tem 1 rn francos, Fran-ça 109, M~emaRha 106; média d-0s <fU.atro 
paizes, 138. A Argen.tina, cuja circufação e ·equiív,alell'te a ·Ll-62.25'0 mi-
lhões de francos, tem paÇa cada habitante a -de '232 francos, · 

Q111'erem a:gora <OS nobres Depufad{')S saber qual a média n-0 'Brazil? 
E' de '52 francos por -ca;beça. . · 

Ainda -estamus. mui.to :áqu,em 1dro computo admiÜido por tod-0s \ os 
·economistas. 

'Mas, entTando em outra '(')rdem cl·e wrgumeRtos. 
E' sabido que os economistas entendem, pensam, que a circulação 

de um pa:iz, "emqu-artfo nào attinge ao total -d<:>s oimposb<:>s pagos, chegou 
ao seu limite extremo. 

Ora, no Brazil os -impo.stos pag0s 'ás m.tin.4ci'jl)aliid1ad.es, aq.s Estados 
e á União vão além. 

Esta ,é a y,errla.d..e .. 
O SR. BARBOSA LIMÀ. - Então, a circulação é insufficiente? 
o SR. BARROS FRAN(\O JUNIOR. - .E'. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Com.o o .ou:co não tem quem quer, vamos 

erriittir. 
E' . exactamente isso. _,, , 1 

O S-R . • BERz.EDJELLO CORRÊ.A. - E porque não ,sel'á, .se este papel 
vae correr .com o mes~o valor qu:e tinha~ 

O SR. . . BJA.:RlRHS .FRAN'CO J UN.\IO!R. - Deixo de entrar em imtras con-
sideraçõ\.es; :so.bre ,a IV:ida cio ~ra,zil, .qu:er poiLiti.ca, Cflll.eir so.cial, de 1890 
p~a cá.. · 

A í:amar.a ~stá farta ,de ouviir .estes :a~gumeBibos que. na.dia adiantam 
ao debate, tã0 ·.cla;ro.s élfos -sã.o. 
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O SR. J os É CARLOS. - E ainda não se está convencida á votar. 
O SR. BARROS FRANCO JUNIOR. - Peço a attenção dos Srs. Depu-

tadas para o seguinte calculo do prejuízo que realmente teve a classe 
agrícola deste paíz, que no caso são 19 e 20 milhões e as vantagens que 
teve o· Thesouro Nacional com a subida do cambio. · 

Por esse calculo chega-se á seguinte .conclusão : 
Para remetter para Europa 7 1 /2 milhões de libras a lavoura per~eu 

12 milhões de libras, que é o resultado do prejuízo de 201 mil contos 
feito ao cambio de 15 dinheiros. 

O SR. BARBOSA LIMA. - E eu não percebo a razão do f unding-
loa1J, depois de tudo isso. 

O SR. BARROS FRANCO JUNIOR. - Senhores, a hora vae adean-
/ 'tada e eu corrio 'lavrador que sou, desejo ver que este pr-ojecto seja appro-

vado o mais rapidamente possível, porque tambem desejo o progresso 
da minha Patria. 

O SR. JosÉ CARLOS. - Dá uni aparte. 
O SR. BARROS FRANCO JuNIOR. - Deixo de repetir ·varíos argu-

mentos, mas peço licença á Camara para ler . uma publicação em con-
traste com as apreciações ouvidas nesta Casa da bocca dos Srs. Depu-
tados que combatem o projecto em discussão. 

Diz-se e affirma-~e que a Caixa de Conversão, com a fixação do 
cambio á taxa de 15, 'iªe afugentar os capitaes estrangeiros do paiz. 

Peço licença á Gamara dos Deputados para ler um pedaço de uma 
correspondencia do Mexico, publicada no Jornal do 'Commercio de hoje. 

E' um topico de ,1ma exposição feita pelo Ministro da Fazen~a do 
Mexico . 

. O Mexico, mais ou menos ha dous annos, fez uma reforma seme-
lhante a esta que pretendemos. 

Os SRs. ALCINDO/ GUANABARA E SERZEDELLO CoRRÊA. - Não 
apoiado. 

O SR'.. BARBOSA ~IMA. - Creio que S . . Ex. está equivocado; não 
foi no Mexico. · 

O SR. BARROS FR,ANco (lendo) : 
A somma, de ±: 10.800.000, representando a producção 

do ouro e da prata em 1904 - 1905, comquanto a maior regis-
trada na histqria do · Mexico, será, por certo, excedida por seu 
turno nos annos vindouros, apezar da reforma do meio cir-
culante, porq1rn a .exploração das novas regiões mineiras, a 
multiplicação pe vias de communicação e especialmente o grande 
emprego de capilaes estrangeiros que a reforma attrahiu e con-
tinuará a atirahir para o paiz, contribuirão em escala mais 
extensa do qµe nunca, antes de estimular a exploração da 
inexgottavel riqueza mineral .contida em nosso sólo. » 
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Facto semelhaµte dé'u-se na Argentina, c.om os mesmos resultados 
que está obtend@ o Mexico; e. po~que não se darãó eUes no Brazil? 

E' que tado o capital não teve a seguran,ça na 1sua retira~a no mO-
mento. "' ' , '1 , 

O SR. BARBOSA LIMA. - E isto que está transformando a cidade, 
que é? 

, O SR; BARROS FRANco. - São os emprestimos, cujo serviçó é satis'.. 
feito em ouro. "' 

o SR. BARB0SA LIMA. - Como os que vierem mais tarde. )' 
·O SR. BARROS FRANCO JuNJOR. - O que os outros paizes teem 

feito, nós não temos feito, e para o e.strangeiro tanto faz a libra â '40 
como a 10. ,. ' 

Ao contrario de t~do isto o qu,e nós temos visto é a quantidade de 
ouro que foi exportadiJ., e não só de ouro, como de gente, que o , diga 
o oeste de S. Paulo que assistiu ao exodo dos colonos levando' todo 
ouro depositado em suas caixas. 

O SR . . BARBOSA LIMA. - Agora mesmo um digno pauli'sta, insus- " 
peito no c,aso, o nosso collega, S~. Cardoso de Almeida, apresentou um 
projecto providenciando sobre al condições do salario do opérai;io. ' 

O SR. BARROS FRANGO JUNIOR. - Senhores, em l888, o Brazil con-
seguia sua emancipação social; em 1889, conseguiu a sua emal).cipação 
política e, em 1906, vae conseguir a sua emancipação· economica !, Esta, "

1 é a verdadk. · · . · · · ' 
Já agora não é possível mais voltar .atrás neste terren?· E como 

brazileiros, devemos dar parabens a nós mesmos por ver que esse agru-
pamento, em geral conhecido sob o nome de, bloco, e,xiste ao 1redor dos 
princjpios consubstanéiados' no Convenio de Taubaté. l(Apoiados é não 
apoiados. Protestos calorosos.) · , · · 

E' justa, pois, a: posição de homens q~'e se ligam na . consecução de 
um mesmo icl:éal. Para mim, isso é motivo de regosijo. '· 

O SR. BARBOSA LIMÂ. - Então, a plataforma foi para a gaveta? 
O SR. HoMER() BAPTISTA. - V. Ex. 1dá-Íne licença? .Não ha prin- , 

cipios políticos no Convénio de Taubaté; ha interesses economicos da 
lavoura do café. E () bloco, a que V. Ex. se refere, é ·um partido republi-
cano, ou melhor, é a integra,ção do partido republicano . · · 

1 r 1 / r 

O SR. BARBOSA LIMA. - O Convenio de Taubaté é a questão de 
alguns lavradores. (Apoiados e não apoiados.) 

O SR. BARROS FRANCO· JUNIOR. _:_ Mas, SE)nhores, quem fallou aqui 
em política em torno do Convenio de Taubaté? 

O SR. J os É CARL os. - Foi V. Ex. 
O SR .. 1HoMERO B.AtPTISTA. - Sou 

1
republicano, mas não leio pelo 

Gonvenio. de Taubaté. 

,, 

!' 

/ 

O SR. CASSIANO oo NASCIMENTO. - E dous. (Ha outros apartes .) ,, 1
' 

'1 

/ 

., 
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O S·R-. BARR'Os JiilR.ANICO Jum.&R. - VV. EEx. está<> em.prestando 
ás minhas. pa:lav.ras um s.eRticl.0· q.ue eHais não te:em ou- es.tã0 qMe11endo 
ver nellas: uim<a: i-ntenção que nã(l) tiv.e absi>tutamente. o, que di:sse, e 
repito, é que depois de votada a Gonstituinte, estou vendo agora, .e e@m 
prazer O vejo-, U!Il'I. l'fi(i)V~mento de Opiniiãor nacional, reunincl.0< ao redor de 
idéas que attingem os mais sagrados interesses do Brazil, homens que 
enxergam., que entendem. e q.ue, pondo de lad? p:reconceitos pessoaes, 
veem que na execução dessas medidas está o progresso e a feficidade desta 
terra. 

Por iss·o, me fefícito. 
Eis o que disse. Não fallei em. p@iliiti:ca .. A0 e:ontra.itr© , é um.a cousa 

:perfeitamente á> parle. . 
'E' simplesmente esse facto que tem essa feição economic:a, ~ue me 

alegra a: mim. como brazileir.o•, a mim como 11epubfü:ano" po•rque vejre que 
a noS'sa imtençã0• d'e p©ilí<tí.cos,. &\e homelilJs: publicos está. desviada dos 
c0-rrilho& pessoa:es, pa.ra os gran:c1ei:r im.teresses Ba0ion.aeS'. 

- Eis o que disse. 
O HR. JosÉ G~mLOs. - Está, dizendo agora .. 
O SR. BARROS FRAN·Co JuNWR. - V. Ex. quel' <!J:IHl' assim sej:a, 

que faz·er"! 
O SR. JosÉ CARLOS. - O que eu não quere> é que se. enear.e uma 

questão destas, de interesse nacional, sob um po:ato de vista estreito 
d'a Convençào de Taubaté. . 

O SR. BARROS FR.ANCO JUNIOR . - Mas, Sr. Presidente, como· disse, 
agora :aão convem vo~tarmos atrás. A opinião hrazrleiTa es-E:í 'represen-
tàG!a por 19 milhões de brazileiros. 

O SR .. BARBOSA. 11IM.A'. (com forç.a).. - Não apoiado. A opiníão dos 
brazileiros não está na raiz do cafeeiro, como. não está na senzalla.. Nem 
nunc'a a abolição sahitt deste Parlamento. (Ha outros apartes e prolesfoS".) 

O SR. PRESIDENTf. - Attelliç;ão l ' 
, Peç_o aos nobres f>epl!ltados que deixem o orador yontinuar o seu 

. discurso. Desta fórma, é impossiver a discussão. . . 
O SR. BARROS FR.,\N:CO JuNIOR. - A opinião nacional nãcr está só-

mente na raiz do cafeeiro, como tambem na do afg.odoeiro,. cac·aoeim, etc., 
em todas as manifest~tções do trabaiho nacional; e como i·sto' interesS'a 
a todos os Estados da Repubfi'ca, estou convencido que todas almejam 
que o projecto se converta em Ieii paira felicidade de todo D' paiz .. (Muito 
bem. O orador é felicita~o.)\ 

O Sr. David Ca1'1pista (movirnenio de ati~nção). - Sr. Presidente. 
Ao encerrar-se a terceira discussão do projecto ínstítuíndo a Gaixa 

qe Conversão, declarei que aproveitaria a opportunidade aberta, pelo 
debate do parecer que ~Jtura na or?em do dra, .para fo:mar em consideração 
as observações contrarnas ao proJecto, adduz1das neste e naqueHe turno 
das d'iscussõ'es. 
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Em1mra ©o:nweFici~ô de qtre neubuIDJ atfualo s0it'fü1eram os ftuTudlam•entos 
da defesa que em tempo apresentei, prometti voltar á tribunre, m'll'is por· 
cl'ellerencfa, 1il11.aÍS' 

1pe1o granfilte· a:>pne.ço em qure. si>.neerwJ!lll!entf;~ t\enao os 
honrados collegas adversos ' ao trabalho apresentado pela Gommíssfü.'>1 

de Finanças, do que pela. :r;raüw:re:zJa: e·. vail'o!V t'J.ais. impaigna13óies '-Fl'e ouvi. 
Dese:vnp:errho-m:e agora: d(j)J c.om1nmmiss.o assumi.dr@, pedin.do á Camara 

qá€ me 1telel'fe :llaizd-w nies;ft::r ho.ra. cre;pmseuia'.r· em qtre as bamreadlas· S'e· 
d'espcw.@am. · ' _ . · 

Sen.hq:r:es, .f.á l\liã.o tem.. as;pi:ectQ:S'. Fllo;vos.1 a qu1est ã.o. que dis:eutimos. 
Atnawr&s dai novifda:de1 clra fó.P1n:11, pi:@r maísi sedueto.ua que· sejiai a. v;esti-

dma (i]\l'le lhe· possamn dlar,. peucebe~m~, bem a ve·e:di·ç·ão; dte arg.ument'©s fá! 
laiígamelillle. e2Lpostos, dte i<léa~ sustel\litad:asi e. cOim.•li>atidas. ce>•m1 vigoF'· 
~L . 

No. inten;a.l-lo dos: lil11)©Us1 diis.~1!l11rs@s.,. ªIJ!>'Emas1, umi a:rgMmeafo· ineJliífto e 
extra padamelll.ta•P, E)i(lJ, ge!Jl!er©r cuwp de: Uhéaf.re e tew<il:@ comry, patlco o· FlOsso 
meFcad·o m0mretari0:,. p-a11ee·eut pJPovo€a1r alarmas· e. f.asp~:ra.r· inqu•ieta:gõ'es·;, 

Plefi.ro-me á subita !llem@lúçã@<!l.la b•arra1 :frxao em qae a:ird:ava trn"cep:eiO'-' 
nalmente contido 0 cambio - demolição certamente e;x]Dressoi•va de um: 
raf!id:0. &eseqilll!ild.bviio rrOl IDJaJha,lil)ç,a ec.omr©'•mie0 <!!;a. naçã.o e c0ID.s'eq,we11te' Fecúo 
no1 ca.miQôlh(i); jtá con<;Jui:sta:do· da v.alociizaçiio dg· meir.(i)l órnulalll!lie. . · 

Híavia, .[9'©iFém.r desta> vez. uma: exp:IkaçãO\ da•Pa fila }\faixai c·a;mbia.l1 -

mais1 feli•z, l!l!esila> pa>Ft.e, d0. ·qwFe: ais; llwus·ca•s• @mú:Uaç·©es que ànm!lla1m.>eTJt1le> 
se. repetem c0mo; sombra Íln.>S"ep-a111a:vrélr do nosso; '@11ga.Niiismo fima·lll'CeFr@. 

f,fa. ceF<W de 1;i;iw11 a.líl!n0·, po.r· exeropil0, ein 2· de• sei!.embu@• de> l90IDI, o 
Gamibi{l)l es.tava ai J!l'3 lt f8. . '" 

EFa ama• taixa deíhtiif!.ivamente afoainçada pefas forças• ecgnomicras• / 
do paiz, porque, como se sabe, não ha taxas artificiaes si.:aão na men!flé 
ingel!Dm.iai di<iJs. seruhores: fixmJ:ore:s .. ~ \]Iepreciià'.çã:Q) d0t P'3.·P€* fiie'ará. em 32,87. 

Em 2 de outubro do mesno•amw, o cambio l!Jiaix©u ÍlJ11.lespe'Fadiamente 
ai l:!]).. 5 /3 e ai €liepreciia~.ão• llit©! p•a:opeL ti@i, a:. 42.;. 13. 

Um.a d.ilflf\ei:rença: de qu:asi tresi p.'&mce• em 0©. dia>&.!, E' . um fatcil0 de 
holili!l'em e é <IB facfü de seFnJDre . ' 

Mas não houw·~ a'11a1nma na: Bur0ip.a ;. rrão H1i>,WV1e, pimie·@ n<ri me:cc:a:d:o 
braz,ilbefil?G>: ]D.ela E3!2'lãlii · JD:em~mopt.o:ria: de l!J)llle" •••• não se. faifa:v.a e:nillí.ãe> em 
gaixaJ dJg ©O'n.versã0, •. 

E:tr\li©lv-·eui-se. 01 p1renomeno nas· ne,v.oa.s dáS'cp~iais-dio• Han<1.,d: da Repu;-
blicai e ai Flla.§'ã@ - · com &14 a•m.mi·s <ili©J v.id·a e· g4 a.1;m(1)s de. Íin&ta:lõili'rlaide 
camb1iia~_:_. contÍ>Iilll!l..Ol'J.l trw::c<i{fülilHamelil.te o seu tFab:alliJmo, de·t0®os; OS'. Ífl1lsta:m,tes1, 

ª' llaih11ullar na faina., gltil:uios.alil11).ell!te iimpFod.11ctiiV'a1,. d•e aikançar um dia: o -
ideal longinquo e seductor de 27 d. por mil réis. 

Rola.F 1filla1is uma vez a. J,í»edra. pmma.o aJt0 da ml(l):QJtanha, que imp0111iava? 
Que" elila esmagasse· n© s•e:tJJ. e'.lllRS:O" imp.xdl!ioso• a> pi;od\11.:eção, o· tra1balho,. as 
forças vivas do paiz, tudo isso era. nada> p:<il.F.liJ•l!l!©i lá. e&tav·a lil:©; altrn, ª' hríll1i.aru 
C0Rll:G1 eSiIB@~lta Ínac.C:©SSlÍ\'VBl e~ a1 :Fl!@S ac:eJID.ar (fü!IDil) ('), Slil p:~'€ID01 hem, a. taxa 
de 27, cuja esperança, aliás,. :m.i'fil~tLem eiim•~Il<!)U ruas d:is;pi.osiç,êí.es do pw-
j.edJO> actu'al. 

! 

·I 
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Agora, porém, 
das cousas. 

com a ultima baixa, mudou-se por compJeto a face 

Uma sensibilidade mais 
nacional. 

/ ' -
fina penetrou a eriderme da economia 

Sisypho irrita-se porque o querem alliviar da pena. 
A Europa financeira commove-se telegraphicamente e tem para 

isso, a Europa a mais clara das razões. E'~que mantemos integralmente 
para com ella os nossos compromissos e promettemos, ainda desta vez, 
pagar-lhe o que devemos com a mesma moeda que nos emprestou. 

Pedimos~lhe na verdade este absurdo : que nos deixe trabalhar ao 
abrigo 'do desassocego que nos rouba o estimulo, que nos enfraquece 
e que annulla os nossos esforços em favor da prosperidade da nossa terra. 
_ Vê-se, senhores, que os mercados europeus estão mal informados, 
ou que foram informados de modo a ficarem mal impressionados. 

Isto é tanto mais de suppor-se quanto adversarios do projecto fazem 
prodígios de interpretação para tirar de factos normaes provas da descon-
fiança dos mercados europeus e do abafo do credito publico depois da 
votação da Camara. / 

Foi assim que ainda recentemente argumentava o mais antigo dos 
nossos orgãos da imprensa, que tem feito ao projecto ·a mais tenaz das 
guerras com a baixa actual dos titulos brazileiro,s em Londres, dizendo 
que o que mais o aterrorizava eram as proporções espantosas da baixa dos 
títulos brazileiros. siia queda de dous pontos em um .só dia é signal de 
profunda desconfian~:a no nosso credito, revelando que 'os portadores dos 
nossos títulos se quer\em livrar delles sem maior demora. A baixa referiu-se 

· aos titulos do empre~timo de 1889 em dous pontos e aos do funding que 
baixaram 1 1 /4. 

No dia seguint~ a Gazela de Noticias respondia victoriosamente 
pela fórma seguinte, que deixo de commentar. : 

<e Todos sabem que o emprestimo de 1889 tem o juro de quatro 
por cento, que é pago semeslralmenle em outubro. Agora, portanto, tendo 
esses titulos recebido os seus juros, deviam perder os dous pontos, isto é, 
exactaroente os dous pontos que cada portador recebeu. · 

Com o funding 1iá-se a mesma cousa. Sabem tambem todos que o 
juro do funding é de .p % ao anno, pago lrimeslralmente. l'Jma das épocas 
de pagamento é oulufro. Ora, 5 %, divididos por quatro trimestres, dão 
1 1 /4 para cada trimei;lre. Assim, o que s_e deu com o funding, como o que 
se deu com o emprestimo de 1889, não foi baixa no · valor do titulo, fo i 
pagamento do coupor\t que era addicion.ado a esse valor ;nas cotações 
respectivas. >> 

Que se oppoz a isto? Que ás baixas cambiaes nem sempre corres-
ponde a baixa na ·cot11ção dos títulos; que no anuo passado essa cotação 
não soffreu tão gra:qde depressão, etc. 

Chegou-se até a responder que o projecto provocou, muito signifi-
cativamente, a baixa pas apoiices mineiras! -

Quer isto dizer qve o nosso mercado tratou de verificar onde nasceu 
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o futuro Presidente e, como protes'to contra o que se suppõe amparado 
pelo prestigio deste, fez baixar . a cotação dos titulos publicos da térra 
nativa do chefe eleito da Nação. 

Como se vê, é um argumento de incomparavel alcance, decisivo e 
irretorquivel, e de que_ usou o nosso caprichoso mercado.1(Riso.) 

Pela mesma razão, os títulos goyanos - se é que existem - devem' 
andar agera em uma grande disparada para a alta, porque o honrado Sr. 
Ministro da Fazenda manifestou-se em publico contra a reforma. (Riso.) 

O SR. RoooLPHO PAIXÃO.'._ Não havia titul~s goyanos; cr.eio que 
não os ha ainda. 

9 SR. DAVID CAMPISTA. - Eis ahi a razão pela qual não subiram. Não 
subiram simplesmenté porque não existem. (!Jiso.) 

Não se poderia acreditar que o ultimo recuo cambial fosse uma 
consequencia da manutenção artificial de taxas elevadas, nestes cinco 
mezes em que se agita a questão da estabilização do cambio contra a 
opinião official? · . 

Porque não? Porque não ha taxas artificiaes, porque esse facto seria 
sem precedentes entre nós? 

Não estou ao par do mysterio das operações de agora. 'Mas, para provar 
que o facto não seria novo, peço licenca para ler o seguinte, extrahido 
do relatorio de 1902, do eminente Sr. Joaquim Murtinho, que apoia as 
ponderações da Camara Syndical sobre osciilaç~es do cambio, compa-
ri\veis ás actuaes : 

« Si instituir-se detido exame sobre os quadros do movimento diario 
das taxas do cambio nos mezes de abril a junho, reconhecer-se-ha ainda 
que, não correspondendo a alça que nelles se manifestou á ri:ialidade <;Ias 
operações, foi ella um artificio, do quaLresulláram não só o recuo do mercado, 
mas tambem o escoamento de fortes sommas em curto periodo; sommas 
subtrahidas ao gyro do commercio que, posto tivessem de emigrar, o 
fariam paulatinamente péla elevação natl,lral gradativa das taxas, sem 
os abalos que produzem as retiradas bruscas da ciréulação de qonsideraveis 
valores, para ficarem nas caixas dos báncos, na expectativa de lettras 
de exportação, chave unica capaz de abrir taes caixas. 

A frequente elevação f iclicia da taxa do cambio, geradora de oscillações 
constantes do valor da moeda, nã_o esçapa á apreciação dos paizes com os 
quaes entretemos relações commerciaes e que já tenham capilaes empenhados 
em emprezas. , Disto resultam a impossibilidade de calculos seguros para 
os interessados, a desconfiança. e o retranimen!.o dos c'apitaes a empregar, 
o que tudo redunda em prejuízo do paiz. As condições do mercado não per-
mittem melhoria ião rapida das taxas, claro' é que a elevação foi artificial 
e os factos supervenientes provaram que as condições do mercado não 
permittiam nem aconselha'vam · tal elevação. » , 

Depois des.sa alta artificial, o cambio baixara, como agora,1 em 
que se attvibue á reforma projectada a causa unica das perturbações do 
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mercad0 e das apprehensões do estramgeiro interessado n0 commercio do 
Bni.zil. 

Sr. Presidente, quando outras naçõés levaram a effeit0 reformas 
monetarias que o tempo coroou com o melhor successo - era G mesmo 
o ambiente hostil dentro e fóra do paiz . 

. Teve-o a Russia e porqB.e? Responde Lorini : «·Porque a Russia, 
grande credora do estrangeiro, no que diz respeito ao movinie:nto cle 
mercadorias, era delle uma das mais importantes devedoras de dimheiro, 
graças aos emprestimos subscriptos fóra do paíz ; por esta ultima razão, 
o mercado dos títulos nossos, estando sempre á mercê de ceFtos credores 
efoÚ'arigeiros, estes ultimos não podiam ver com bons olhos um projecto 
de reforma que era o necessario preludio da libertação do vasto irnperio 
de toda a escravização ás bolsas de além-fronteira. 

Occorria ainda o conhecimento imperfeito que se tiBha no estrangeiro 
do alcance real da reforma, das questões que ella tinha por fim resolver, 
do meio a que era destinada, da complexidade, em summa, dos dados 
que concorriam para fortalecei-a e presagiar-lhe o melhor exito., n 

E todos cçnhecem os beneficos. resultados que teve a reforma mone-
taria da Russia . 

Em compensaçãoi todos os escriptos financeiros europeus elevaram 
ás nu.vens urna pseudo-reforma monetarfa premovida por Nasr-Ed-Din, 
Shah da Persia, reforma i que nunca existiu sinão na imaginação do infor-
tunado monarcha. 

Poucas reformas cm?taram mais fadigas, mais esforçado trabalho de 
que a transformação mpnetaria levada a efieito pela Austria-Hungria. 
E' ainda Lorini quem q diz. 

« Quando o Ministro austríaco declarou abertamente que era seu 
firme proposito ver resolvida a V alutafrage· pelos meios. de que se serviu, 
houve um largo despertar de criticas, de lamentações audaciosas, ao lado 
de louvores que partiam do jornalismo, da sciencia, dos homens praticos, 
das cadeiras do professorado, etc. n ' 

Mais intenso foi . o 1,novimento na Republica Argentima, graças aos 
transbordatnentos apaixpnados, tão proprios da nossa raça. 

<e Pareci.a, a julgar Prlo que se dizia nos jornaes, nas discussões parla-
mentares e até nas dem9nstrações publicas, que por um instante a vida 
desta joven nação esteve em risco de parar e que todo o ímpeto latino, 
a intensidade das subitaf; refregas de que aquelle povo se mostrara capaz, 
esteve a explodir em toI>no do projecto de conversão monetaria, consti-
tui:ndo-o· quasi como baü~eira de facções para renovar as passadas scenas 
de discordias civis. 

As accusações as imais audazes foram lançadas; ouviram-se as 
ameaças as mais sombri~1s; infütraram-se por toda a parte as calumnias 
faceis e os jornaes advl'jrsos atacaram, . com -qma violenci:a incrível, os 
homens e as suas opinipes. . , ·' 

La capilale federale ele prooincie parvero commosse, acrescent)l Lorini , 
da una vrradiazione poienfe e sediziosa, diffondentesi dalla Borsa di Buenos 
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Ayres, data in braceio aduna specie,' de , morboso furore, ir~ef•rena·bily, acre~ 
spinlo al parossi1smo,' éont·ro il Gov'ern~ e i d'ifensori dei suoi progetfi. » 

Não podia o Brazil escapar a esse cortejo tempestuoso de' tcidas as 
reformas monetarias. · 

Simplesmente, no nosso P9-iz, as cousas se pa,ssa:m diversamente. 
As primeiras inspirações da reforma vieram desse Brazil qu:e trabal&a 

a terra immensa, afastada do centrn politiço da federação; vieram de 
envolta cdrn as angustias de uma lavoura que é o proprio sangue da 
Nação; vieram. dessa mesma sympathira· com que os po'~eres •publicos 
federaes, executivo incluído, / acqlheram as primeiras ten.tativas ' de 
acção efficaz, facilitando a garantia nacional a um grande emprestimí1 
extern0 que1 vi11ia renovar a experiencia, tantas vezes fei'ta, 'de uma 
subita depressão dos valores internos. (Apoiados.) '· · 

As resi'stencias ficaram na Ga~ital, subinçl@ das agitações interessadas 
da rua da Alfandega ás regiões do officialismo, con;i. escalas pela imprensa 
local, tão encanbadoramente caprichosa. , 

., Enk.~tanto , foi. nas lições· dessa iri1prensa que, em. boa · parte, bebi, 
como em uma fonte abun,dante ' e insuspeita, muitas das içléas que o ' 
projecto contem. · 1 · · . . - · 

Foi, por exemplo, no O Paiz, que, ainda este anno, encontre( as me-' 
lhores defesas das ·idéas· pelas quaes me bato .agora, e estudqs) r:q.agistrae~ 
sobre as reformas monefarias de paizes cuja experien.cia invocam0s .em 
favor do projecto. , . '"1 

• ' 

E é ag0ra o O Paiz que, como i:;ecent~mente se viu, chega: aq- exfre:mo 
de appellar parq. os meios violentos como protesto contra a reforma, , 
cor,n a<juelle morboso furore que tão mal assenta no seu dulçoroso e mavioso 
redactor. . ' ' '1 

' 

S13gui os conselhos que, na parte re<lactorial d~ folha, estampava o 
sympathico e bem feito Correio da Manhã, que tanta e 'tão merecida 
influencia' exerce no · espirit9 publico. · ' 

Eis o que ellerdizia em 13 de janeiro do corrente q.nno sobre a fixação 
do cambio. ' , . 

(('Não ha opiniões divergentes a respeito. deste assumpto, estfo todps 
de accôrdo que é necessario e , i:ndi,spensavel, para ,o nosso prdgresso, a 
fixação do cambio. , 

A situação actual de constante instabilidade é intoleravel p.01r mais 
tempo. · · 1· 

O Exm. Sr. Ministr0 da Fiazen,da pensa qtme podererHos obter esse 
resultado fazendo-0 subir até 27, para depois fixal-o nessa taxa. 

Essa idéa é um.a utopia, pelo menos para a ge11a:ção actual. 
Os e:acargos do páiz cotn o cambio de 27 serão colossaes,· a sua divida 

. a esse cambio seria uma das maiores do mundo, e com certeza lhe faltariam 
. 1 1 1 

forças para supp0irtar tantos (!Jnl!Jis. , . . "· 
Além. dissq, até chegarmos a essa ta;iqi.,' quantas vicissitudes, q11!l:antas 

variações, quantas calamidades e ruinas teriamos de. assistir 1 El quem 
' ' 

_) 
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nos garante que, attingido esse ponto culminante, depois d~ esforços 
e sacrificios inauditos, teremos meios de manter essa conqMista? 

E' justo que a geração actual se sacrifique, que o paiz fique durante 
longos annos estacionario e sujeito ás bruscas variações do cambio, que 
são outros tantos cataclysmas, unicamente para que os vindouros venham 
a ter o cambio de 27? 

· Não sendo possível conseguir actualmente a fixação do nosso cambio 
nessa taxa, não devemos por Isso' ficar inactivos; imitemos o que, com 
grande exito, fizeram os nossos intelligentes visinhos, os argentinos, porque 
o essencial é ter uma taxa, tudo mais é secundario deante desta questão 
primordial. 1 

• 

E' verdade que já perdemos a melhor opportunidade para pôr em 
pratica essa idéa. 

Si; com effeito, no começo da série de emprestim~s externos a que 
temos assistido, se tivesse adoptado uma lei analoga á que vigora na 
Republica Argentina desde 1899, todo o ouro proveniente desses empres· 
timos teria affiuido para a Caixa ô.e Conversão, que a esta · hora estaria 
abarrotada de todo .esse ouro, que só tem servido para facilitar o exo.do de 
capitaes e para perturbar profundamente a nossa vida economica, determi-
nando yiolentas oscillações sobre o cambio. 

Isto, porém, não é razão para nada mais fazer-se. 
Por esse motivo dàmos em seguida um projecto de lei cálcado sobre 

a lei argentina <e afim de1 que sobre elle meditem os nossos financeiros .>) 
Ora, senhores, eu meditei e o resultado dessa meditação foi o projecto 

em discussão, que agor1L .. já não serve. 
Não se pense que eu censure á imprensa essa divergencia de opiniões. 

Não faço, p@rque acredito lealmente que todos discutem de boa fé e ani· 
mados pelos mesmos s~ntimentos que a mim animam. 

Já Renan dizia quei pour ne pas changer il suffii ne pas penser: 
De resto, a imprell/sa de toda a parte tem um temperamento quasi 

feminino. E' vibratil, yaprichosa, delicada; uma harpa de nervos, um 
mimo de variações. 

E' natural, portanj;o, que ella souvent varie e que eu não queira ha· 
ter:-lhe agora nem mesrrto com uma ~or. ,,. 

O decano dos nossos jornaes, cujas paginas revejo nas minhas recor· 
dações de infancia, porque nellas aprendi a balbuciar as primeiras leituras, 
tem sido grandemente ~njusto para com o projecto, embora espirituosa· 
mente ás vezes, como ~uando, por exemplo, chama de embrulho o meca· 
nismo projectado. · 

Tem sido relativamente injusto para com o humilde relator, porque 
lhe attribue uma capacidade de absurdos inqualificaveis, que não deve· 
riam encontrar guarida no .Parlamento. 

Eu vingo-me guardando preciosamente as varias, na esperança, 
talvez illusoria de ... en,tendel-as algum dia. (Riso.) Prestada esta justa 
homenagem · á grande força civilizrdora da · imprensa, porque é uma 
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homenagem que rendo (hilaridade), passo a OCG
1
upar-me dos ultimosi 

discursos contrarios. ao projecto. 
Encontro em primeiro logar o do honrado Députado por Pernambuco, 

o Sr. Affonso Costa. 
S. Ex. appareceu-me agora como o primeiro fructo da, Caixa de Con-

versão. Em seu anterior discurso, S. Ex. alistou-se no numero daquelles 
que condemnavam a caixa a uma perpetua virgindade e a tinh?m como 
uma phantasia innocua. Hoje, o nobre Deputado começou por acceitar, 
como base de sua argumentação, que o ouro procure rea1mente a caixa e 
determine as emissões correspondentes. Um conv:ert.ido. 

S. Ex. recorre a formulas mathematicas para demonstrar os inconve-
nientes do excesso de moeda, representando por letlras a offerta e procura 
da moeda, quantidade desta, movimento de nego.cios e rapidez da circu-
lação. Dessa formula concluiu que a caixa vae ser' um mal, com as suas 
emissões, e consequente paralysação da alta cambiaL , .. 

A formula de S. Ex. não tem outro inconveniente além do d:e não 
demonstrar cousa alguma no caso concreto do proje~to. Já teve o orador 
occasião de discutir o assumpfo, mesmo -do ponto de vista douirinario, que é 
o da formula do nobre 'Deputado, para mostrar que infflacções não se podem 
dàr com o mecanismo do projecfo. Si quizesse, porém, mostrar quão defei-
tuoso é .esse processo de se pretender encerrar em formulas mathematicas 
phenomenos çle ordem social, como são os economicos, poderia sustentar 
com as melhores autoridades que não tem nada de absolut.o esse principio 
que liga a elevação geral dos preços á maior offerta da moeda. 

Já se fez uma verificação pratica do valor dessa formula, applícando-a 
a paizes como a França, a Inglaterra e os Estados~Unidos. 

Na França o 8r. de Foville demonstrou que, em largo período, ao 
augmento do stock monetario não correspondeu uma alta geral dos preços; 
na Inglaterra o Sr. Nogaro tomou o espaço ,de 18.50 a 1900 para aflirmar 
que não lhe parece possível estabelecer mp.a relação entre o movimento 
dos preças e o movimento da1 balança metallica. , 

Nos Estados Unidos os Srs. Hardy e Laughlin concluíram que a 
circulação dos preços anda sempre em sentido contrario e quaesquer 
que fossem as causas reaes da depressão das mercadorias, a maior ou 
menor abundancia da moeda não entrava como factor. 

Vê-se, pois, que o phenomeno está muito longe de poder ser contido 
no rigor de uma formula. 

Si a questão está em argument.armos coní formulas , para dar uni 
certo aspecto scientifico ás nossas opiniões, não será difficil partir. de 
uma formula dara para demonstrar que a lavoura não póde existir si 
continuar a ter uma moeda para os gastos de producção e outra para a 
'venda do producto no estrangeiro ~ diminuído bruscamente o valor da 
segunda expresso na quantidade da primeira. 

Mantem-se assim o custo da producção e diminue o valor no paiz 
da utilidade produzida. 

Urna acção economica póde ser. representada . pela seguinte formula 
1 

( 

/ 
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a-'-b=c, em qtie a é a utilidade produzida, b o custo supportado e e a 
productividade economica do acto. 

A acção econorrlica parará quando 

a-b=o 

Dadas as premissas estabelecidas, não seria difficil averiguar que zero 
será realmente igual ao lucro do productor quando, por exemplo, o cambio 
vae subitamente de 15 a IS. 

Deixemos, pois., a phantasia das formulas. 
Na pratica cita S. Ex. varios exemplos que teem todos o grave 

defeito de se referirem a emissões de papel-moeda, quando as emissões 
da caixa projectada terão sempre e exactam'ente o seu contra-valor em 
moedas de ouro, o que não é a mesma cousa. 

O ouro emigra quando excessivo no mercado; o papel fica. São 
princípios que já' demonstrei longamente · na 2.ª discussão e que não 
terei agora o máu gosto de repetir. 

1 

Para terminar o estudo deste aspecto já tão con1J.ecido do assumpto, 
apenas direi o seguinte : 
, As emissões da caixa hão de corresponder necessariamente ao deposito 
de ouro. De onde virá esse ouro para ser depositado? Ou de saldos de expor-
tação ou de emprestirpos ou qualquer outra fórma ·de importação de 
capitaes. Seja qual fôr a fonte, esse ouro entraria no paiz independen-
temente da existencia da caixa e seria representado, por exemplo, por 
cambiaes sobre o exterior. Supponha-se que se faz um emprestimo no . 
estrangeiro e vejamos qual o effeito desse emprestimo no regímen actual 
e no regímen da caixa. 

Effectuado o em~Jrestimo no regímen actual, elle representaria 
disponibilidades de ouro no exterior em favor do paiz e penetraria na nossa 
circulação, valorizando-p no momento, isto é., elevando o cambio. A circu-
lação ficaria assim aug:mentada com um valor novo e o que se deve ter 
em vista na ciréulação é o seu valor e não a quantidade das unidades circu-
lantes. Haveria, pois, u,m augmento na circulação. 

No regímen da caixa, não podendo o emprestimo elevàr o cambio, 
elle augmentaria igualr,nente o valor da circúlação, representado o aug-
mento pelas emissões dp. caixa, correspondentes ao valor do emprestimo. 

Quer isto dizer qu1~, si a caixa por si só não attrahe ouro superfl.uo, 
não póde ella .concorrer para inflacções, porque não é facior de excesso 
de moeda. · 

r Essa mesma idéa e;icprime o Sr. Emílio Hansen, cujas ir:ortias o nobre 
Deputado tómou como demonstração de empapelamento na .Argentina, 
quando justamente o ~;r. Hansen affirma o contrario. 

Diz o Sr. Hansen : 
« Supponhamos quy o departall1ento da caixa de conversão n_ão hou-

vesse sido· creado e que a emissão de bilhetes tivesse ficado restricta ~os 
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286 milhGies da 'emissão :;i.~tiga, que nã0 tem contra v.ai'0r em moeda 
eílectiva. . . 

Pois l3em, apezar.' disti0; é evideate q1qe a circulação monetaria do 
· paiz teria augmeRtqdo semiprn com os mesmos cento e tafiltos mühõ·es de ' 

pesos ourG que g11arda hoje em seus depositos ·á ca.dxa .de conversão. 
Ess(l o.uro não veiu pelo gosto de pertl!irba·r -0 Boss0 regimen :mone-

tario, Beni pelo capricho de converter-se en;i. um biU1:ete que, segundo 
alguns, não vale nada . 1 ' 

Assim, temos ·que ·imaginar que o our@ estaria na praça e; o que é 
mais, na pr opria circulação. ' 

Fica, pois, demonstrado que não ha tar empapelament0 ~ritne nós. 
A theoria acceita geralmente é que, quando as correntes de dinheiro 
transbordam dos Cli\Ilaes int'ernos, encontram 'sem difficuldade -outros 
fóta das fronteiras, onde irão continuar a ·sua missão vivi.ficante e cread@ra 
na in~ustria e p.roducção dos povos. n · 

Vê-se, pois, que o nobre Deputado n'ão ,foi ·fefü: invoc:;mdo a opinião 
do Sr. I-Iansen, e todo o discurso de S. Ex. versou sobre esta questão de 
inflacção. · · 

S,. Ex. ' concluiµ affirmando que · eu me . apa~xonara }ilela propria 
creação. 

Disse ·s. Ex. : 
<í W u~ estado d'àlma. semelhante ao em que se encontr~va Pigma- · 

leão, como nos conta Souza Caldas, em uma das suas bellas poesias, · 
quando depç>is de haver arrancado da frieza bruta <;fo rp.ai;:mo.re, pefü 
traçado harmô.nioso de linhas impeccaveis, · a esta.tua de Galathéa., ena-· 
mo.r:ou-se della, c~nvencido de tel-a enlaçada entre os brqços,. ,tocada do 
fogo vivo da inspi.ração e do' amor. >i , · ' · • ' · ·: / 

Ora, senhores, não mejulgo capaz d(l taes volupias. (Riso.) ~ . 
A mim quer parecer que os nobres Deputados,, que tão apavoradds se 

mostram deante da imaginaria inffiacção da circulação ;,estão na ilfüsão 
de combaterem gigantes em honra de suas Duleinéas quando esgrimem, 
tão sómente contra innocentes moinhos. 

' ~ ' . 
O SR. , AFFONso CosTA. - AI).tes fosse as~in~. 

1 j IJ J r 

O SR. DAVID CÁMPlSTA. - Não o acredita? E' que V. Ex. est á 
{lpaixonado pelos s·eus argumentos. 

O segundo orador c0Btrario ao projec.to foi o Sr. Arthur Orlando, 
cujo nome irradia lumin0samente no pa'.1ilamento ~ nas I'ettras patrias. ' 

Todo o discurso de S. Ex. póde ser resumido hos seguintes ·to picos: 
cc Trata-se de um caso de direito que deve ser res·olvido pelos princí-

pios da hermeneutica jurídica, E' possível a quehra d9 padrão monetario?, 
Não l O nosso pacto fundament!ll, art. 34, n. 7,. diz que corrzpete priuaii- . 
vamente· ao Congresso Nacional determinar o pf!so, o valor; a inscripção , , 
o lypo e a denominação das moedas. O' art. 11, n .. 3, dispõe que ·é ved<;td(J 
a~s Estados,.como á União, prescrever leis 'relroaclivas . Or.a, lei retroactiva 
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é tóda aquella que ofJende direitos adquiridos; e é ou não .uma offensa a 
semelhantes direitos a quebra do padrão monetario? 

Direito adquirido é todo aquelle que nasce de um contracto, maximé 
de um contracto entre o Estado e os particulares; e uma emissão de 
papel-moeda não significa outra cousa sinão um contracto de emprestimo 
entre o Governo e os portadores de notas. n 

Antes de tudo, Sr. Presidente, desejo que se registre que absoluta-
mente não subscrevo semelhante doutrina. 

Não me darei , porém, ao trabalho de combatel-a, porque, tal como 
foi enunciada, não tem applicação alguma ao projecto. 

Este quebra ou não quebra o padrão monetario? 
Hyppocrale dil oui, Gallien dil non. Permitte o projecto a elevação 

gradativa das taxas até o par legal de 27 d. Logo, o extraordinario direito 
adquirido dos portadores do papel-moeda não fica prejudicado e, logo, a 
lei em que se converterá o projecto não terá nenhum effeito retroactivo. 
Os portadores do papel actual podem tranquillamente esperar a t axa 
de 27. 

A que papel se refere a taxa de 15 d., do art. }.o do projecto? Ao 
papel emittido pela Caixa de Conversão. 

Ha, porventura, alguem que já tenha direitos adquiridos quanto ao 
papel da caixa ou mesmo esperanças de direito? Evidentemente não ha. 
Que direitos ficam então

1 
prejudicados? Ninguem os vê. 

Referindo-se aos act,~os do regímen imperial relativamente á quebra 
do padrão monetario, di~;se o nobre Deputado que, apezar da identidade 
das dis'posições legaes 81 respeito, a natureza das antigas instituições 
políticas permittia ·fazer o que se fez em 1846 e antes. 

E' interessante que, tanto no que se refere ao direito como no que se 
refere á moral, o Imperi9 e a . Republica tenham estabelecido noções tão 
difJerentes. E' illegal agwa a quebra do padrão; não o era no Imperio, 
que tinha as mesn;ias leis a respeitõ'. E' hoje uma cynica immoralidade 
essa alteração; o Imperio, porém, quebrava honradamente o padrão. 

Lembrou o nobre D1~putado que si se trata de estabelecer um appa-
relho para emittir bilhet1is em troca de ouro, seria melhor autorizar taes 
operações ao Banco do Brazil. 

Mas, instituída a ca~xa projectada no banco, seria ella porventura 
cousa differente do que vae ser? Não; o apparelho seria o mesmo, quer 
funccionasse aqui ou alli. 

Muito mais seguro será, porém, confiai-a mais directamente ao 
Governo, mórmente trat8fndo-se de um instituto novo que carece de vigi-
Iancia e cuidados especiaes. · · 

Concluiu -0 nobre D~putado affirmando : 
« A Caixa de Gonversão não se comprehende, é uma utopia em um 

paiz de consumidores, mt,tito menos quando elle é o Brazil, paiz de buro· 
cratas, vivendo à custa .dp Thesouro, em que a agricultura não é a appli-
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cação da physica, da chimica e da biologia, em qu.e a producçã:o é apenas 
a colheita. n 

Estas proposições são sú.fficientemente paradoxaes. para que eu não 
as deixe intactas como a muitas das opiniões que tenho ouvido e lido 
a respeito do projecto. . 1 • . 

Este é, pois, tranquillizador par:a os .portadores do papel-moeda, 
porque permitte a conquista do par de 27... · 

O SR. BAR,BOSA LIMA. - Permitte si fôr conservada a minha emenda; 
no caso contrario, não permitte. Será preciso que o Congresso se pro-
nuncie de novo. ' 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Pois então permitte desde que o Congresso 
o decrete. 

O SR. BARBOSA. L_IMA. - Quarnjo? 
O SR. DAVID CAMPisT'A. -, Quando fôr conveniente", a juizo do 

Poder Legislativo. As emissões cessarão, uma vez attingido o limite 
legal. O poder federal terá de pronunciar-se então. Esse poder será o 
Congresso, si fôr acceita a emenda do Sr. Sarmento; será o Executivo, 
si permanecer, a do Sr. Barbosa Lima. 

O facto é, porém, que, em qualquer dos .
1

casos, a t3:xa cambial poderá 
ser elevada gradativamente até 27 d., para cuja conquista accumula a 
Nação pacientes sacri ficios. 

Esse par é uma esperança que contin úa com vida leg)ll, seja embora 
uma especie' de Princesse Loinlaine, ,cuja visão fugaz custa os ultimos 
esforços de uma vida que se extingue. 

Ao Sr. Arthur Orlando seguiu-se o honrado Deputado pelo Dis-
tricto Federal Sr. Alcindo Guanabara, em cujos 1 discursos , encontro 
sempre ensinamentos. 

O SR. ALCINno GUANABARA. - Muito agradecido. 
O SR. DAVID CAMPISTA. - Em uma emenda substitutiva·, que a 

imprensa publicou, attribuindo-a a S. Ex., encontro ·desenvolvidas e 
accentuadas as idéc..s que, na_ opinião de S. Ex., deviam servir de base 
a uma proficua reforma monetaria. 

Essas idéas, enunciou-as S. Ex. no seu último discurso e são as 
seguintes : "" 

a) quebra do padrão mon.etario; 
b} aproyeitamento pos fundos de garap.tia e·. de resgate na consti-

tuição de um fundo de conversão ouro; 
e) conversão ·~rogressiva das notas de· curso forçado em nota::; con-

versíveis com os recursos desse fundo, que podem e devem ser augmen-
tados. 

Como se vê, S. Ex. insiste na necessidade da quebra do padrão mo-
netario como unico meio capaz de obstar as oscillações cambiaes no · 
sentido da alta. Na segunda discussão tratei largamente deste ponto 
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para concluir que, desde que a Caixa de Conversão é apparelho sufficiente 
para conter a alta, nenhuma necessidade ha de uma simples promessa 
de quebrar o padrão, por que essa quebra só é effectiva e real quando 
seguida da conversão ao novo typo legal, como fizeram outras nações. 

Nem ao menos essa promessa evitaria a dualidade de que se queixa 
a Argentina. Disse com o Sr. Terry que a conversão de facto é uma 
situação preferivel sob todos os aspectos a uma 'pMra promessa de con-
versão legal, cujo valor a propria experiencia da Argentina recentemente 
demonstrou ser muito duvidoso. 

Não sou do numero dos que combatem a medida, por motivos de 
ordem morgl. Neste ponto estou de perfeito accordo com o nobre Depu- 1 

tado quando diz : 
<e Esta é, sobretudo, uma questão que o · Estado resolve attendendo 

menos . aos interesses dos individuos que ao interesse· geral da collecti-
vidade; e é bem de ver que uma medida que serve a esses interesses, que 
é benefica para a Nação, não póde ser immoral. ii 

Repito, porém, que julgo inutil e até prejudicial, quanto aos effeitos 
praticos que se pretende alcançar, estarmos constantemente a fazer 
promessas Iegaes puramente platonicas e constantemente a faltar a 
ellas. 

Acredito ter ficado demonstrado que a Caixa de Gonversão, tal 
como está projecta1a e mesmo sem patrimonio algum, é bastante para 
evitar a alta. · 

Por isso se te~1 dito que o mecanismo do projecto importa real-
mente na quebra dq padrão, e essa parece ser até a opiniãG official, ulti-
mamente manifestap.a em publico. Não repetirei os argumentos que a 
esse respeito adduzi na 2.ª discussão e que tive o prazer de ver confir-
mados e acceitos na 3.ª pela palavra prestigiosa do Sr. Barbosa Lima. 

O SR. BARBOSA LIMA. - Agradecido a V. Ex . . 
O Sr. DAVI'D C1p~:!PISTA. - Disse S. Ex. : 
cc Pelo mecanism;o da C:aixa de Conversão, quando o cambio attingir 

a 15 dinheiros, o Gpverno Brazileiro dará ao portador desses 15 di-
nheiros uma nota de rriil réis. A relação de 15 dinheiros esterlinos para 
mil réis passa a ser o novo typo. 

Transportando-n,os aos dinheiros esterlinos, para a libra, para a 
moeda ouro, veremos que, toda vez que o cambio estiver a 15, a toda 
l'ibra que for levada á caixa, a'O apparelho emissor, correspondera, por 
parte do Governo, a dadiva, em troca dessa libra, de uma nota de 16$; 
toda vez que a libra esterlina tender a não conseguir no nosso · mercado 
sinão 14$ ou 15$, o portador dessa libra se Iémbrará naturalmente de 
que existe um fregu~z que invariavelmente lhe dá 16$ por essa libra, 
e não entrega algures por 14$ ou 15$, quando tem quem Ih.e dê em deter-
minado Jogar 16$000, , 

Neste caso a relação de 15 dinheiros para 1$; a refação de 16$ para 
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a libva esterlin.a; fica .sendo um limit~ de tat ' ordem ,' que a libra · nãO 
poderá baixar dos 16$000. 
. O cambio· não poderá ir além de ·f5 (15 sendo aquelle limite), nas 
mesmas condições de 27 para 1$000. 

Os effeitos praticos são de que];)ra do padrão, de mudança do par. n 
Si, como diz o Sr. Barbosa Lima, o effeito J!lratico é1 esse, não se vê 

por que seja necessario insistir na quebra positiva dó padrão, impossi-
bilitand0 para sempre a cons~cução do par legal ou de taxas superiores t 
a 15 dinheiros, si for isso convehiente. 

A segunda das idéas lembradas como .convenientes pelo Sr. Gua-
nabarâ é o àproveitamento dos .fundos de resgate e de garantia na cons-
tituição de .um fundo d~ conversão. · 

Chego, Sr. Presidente, á emenda da maiória da Commiss'ão d·e Fi- '1 
nanças, que manda incorporar qs fundos de resg,ate e de gar;mtia á . 
Caixa de Conversão, permíttindo operações. de cambio. sobre um dos 
fundos com o ip.tujto de ser conseguida a estabilidade cambial. 

E' um ponto ·sobre o qual convém demorar a atten,ção, porque serviu 
elle de pretext,o para ,,augmentar o pavor que tein desvairado, ao menos 
na apparencia, muitos dos adyersarios do projecto. 

O nobre Deputado julga perigosa a medida coD;signada 'na emenda. 
Entretanto S. Ex. entende que, si a caixa por si só bastasse para impedir 
a alta, esse não deveria ser o nosso ob'jectivo exclusivo; mas, sim, de-
veríamos querer impedir tanto .á subida quanLo á descida, impedir a 
oscillação, obter uma moeda de valor fixo 'em relação ao ouro e aptivar 
energicamente o prepa:r:o para a. conversibilidade á taxa que ,fôr fixada. 

Tem esse irituito a emenda da Gommissão . · 1 

Não determina, mas autoriza, para o caso de ser convenient~, a 
ufüização do fondo de garantia, ~orno já se fez com pa-rte desse 'fundo 
e do outro, sendo agora o Governo o responsavel directQ. · 

' / ' 

Aliás, o proprio nobre Deputado, na emendair·que a imprensa annun-
Giou como contendo as idéas de S. Ex. e. ás quaes se pretendeu dar ta-
manha responsabilidade nos ultimo~ movimentos cambiaes, estabeleceu 
o seguinte, a ser verdade o que se pµblicou : 

«Os recursds actualm,ente destinados pelas leis vigentes á constituição ' 
dos fundos de resgate ·e de garantia e o saldo actual delles passarão 
a constituir um fundo de conversão em ouro, sob a 'guarda da caixa. 1> 

E mais' adeante : ·« O Governo entrará em accôrdo com o Banco 'do 
Brazil para o fim · de modi'ficar a sua actual ca•rteira de car;nbio nesta 
bue: ' 

a) ficará subordinada ao Minist~o da Fazenda; 
b) terá um director de livre nomeação do Governo; 
e) efiectuará a compra e venda de lettras ·para o exterior, mantendo 

a fixidez da taxa cambial estabelecida no art. 1. 0 ; 

d) tera o fundo de um niilhdo eslerlin'o retirado do fundo de conversão• ' 
I 

' I 
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Caso não seja possivel o accôrdo, o Governo organizará direciamenle 
no Thesouro a secção de cambiaes. '' 

Aqui está bem claro que, apezar dos seus receios, o nobre Deputado 
está de accôrdo, e com razão, com as idéas fundamentaes da emenda 
da Commissão, que S. Ex., ((ntretanto, condemna. 

O primeiro ponto de accôrdo é que S. Ex. não reputa absurdo nem 
nconveniente a utilização do fundo de conversão (resgate e garantia 
reunidos) em operações de cambio tendentes a manter a taxa, já se vê, 
nos limites do possível e 'do prudente. 

A questão é de quantum. O banco já tem um milhão de libras do 
fundo de garantia; teria outro milhão, comquanto não se diga si, ope· 
rando o proprio Thesouro, ha lim·ites quanto á somma a utilizar. 

O segundo ponto de accôrdo é que o Thesouro (o que vale dizer 
o Governo) não pratica nenhum absurdo nem exquisitice, operando 
directame:rite em cambios em beneficio da estabilidade que todos almejam. 

O terceiro ponto de accôrdo é que não é cousa do outro mundo 
manter-se nos limites do razoavel a estabilidade c~mbial, por meio 
de taes operações, sem risco serio. 

O quarto ponto de accôrdo é que um instituto official dirigido por 
funccionarios publicos competentes póde bem! agir sob as vistas do 
Governo, nas operações da caixa, apezar das observações em contrario 
que S. Ex. fez no seu ultimo discurso. 

Examinemos po~ partes a emenda que tamanha celeuma levantou 
e vejamos onde está q monstruoso absurdo, a estranha innovação de que 
não offerece exemplo~ a vida financeira das nações em situação compa-
ravel á nossa situaçã9 monetaria actual. 

Elia estabelece, em primeiro logar, que os fundos de resgate e ele 
garantia ficarão sob a, guarda da Caixa de Conversão. 

Qual o inconvenjente da medida? Em que se altera com a sua 
adopção a política monélaria até hoje seguida? E' sempre o Governo 
que tem a responsabilidade directa da guarda de taes fundos e por 'elles 

1 responde, quer esteja~n na caixa; no Thesouro, no banco, em Londres 
ou no Brazil. 

Modifica-se a responsabilidade ou augmentam-se os riscos com a 
mudança do Jogar do deposito, que, aliás, será ainda official? Certa-
mente que não. A questão do logar parece que não importa. Mas então 
p'orque se muda? Porcrue a caixa póde operar sobre esses fundos; pódc 
promover o resgate e substituição do papel inconversível; porque os 
fins da Caixa de Conversão são, em ultima analyse, identicos aos fins 
que determinaram a h1Stituição dos dous fundos que bem se poderiam 

. chamar fundos de conv,ersão, como opina o Sr. Guanabara. 
Accresce que o qu\') · s·e deduz da emenda é que não se pretende fazer 

mudanças materiaes e p fundo de garantia continuará em Londres como 
deve continuar, e possiyelmente nas mesmas mãos, visto que é permittida 
a creação em Londres ele uma agencia da caixa. ' . 

( 



, . , 

- 525 -

Até aqui nada innova a emenda, nadt destróe. Não é aqui que está 
o monstro. (Riso.) 

Segundo. Qual o destino que dá a emenda ao fundo de resgate? 
Rigorosamente, absolutamente_ o mesmo que lhe deu a lei que o creou, 
a lei de 1899, isto é, o resgate do papel inconversível. Está isso bem 
claro e taxativo na emenda. Já se vê que, ainda aqui, em nada se revoga 
a política monetaria anterior, nem se abandona o preceito de resgatar-se 
continuamente o papel-moeda. · 

E' preciso procurar alhures a causa do pavor, a fonte do cataclysmo 
com que nos ameaça · a emenda. 

Terceiro. A lei de 1899 autorizava a utilizar o fundo de garantia no 
de resgate, até metade do valor daquelle, e o fundo de resgate no au-
gmento do fundo de garantia. 

Esta disposição está mantida integralmente na emenda. Por _que? 
Porque póde, por exemplo, haver conveniencia em intensificar o resgate, 
substituindo gradualmente os bilhetes da emissão inconversível por 
·bilhetes conversíveis, como desejaria o nobre Deputado pelo Districto 
Federal. 

O resgate é um freio contra a baixa e deve ser empregado desde que 
se pretende manter estavel o cambio. 

Ainda aqui nada se innova. 
Creio, porém, que se aperfeiçoa, porque inicia-se a substituição de 

uma circulação por outra. 
Com a utilização dos dous fundos a caixa retirará da circulação 

bilhetes inconversiveis, substituindo-os por conversíveis. 
Penso, que, em regra, -deve-se sempre preferir utilizar o fundo de 

garantia no do, resgate a applicar os recursos deste em augmentar aquelle. 

Os SRs. BARBOSA LIMA E Aicrnno GUANABARA. - Apoiado. 

O SR. DAVID CAMPISTA. ·- (( Para um paiz de curso forçado mais 
vale resgatar, diminuindo a circulação dos bilhetes, do que augmentar 
o lastro metallico. n 1 ' · 

Creio que este conceito está muito nas condições de sev geralmente 
acceito, visto que está subscripto pelo Sr. Leroy-Beaulieu, a quem já 
não chamarei de indefectível para nao irritar alguns adversarios do pro-
jecto que já uma vez se mostraram na imprensa agastados com o que 
suppõem ser uma irreverencia da minha parte para com os velhos prin-
cípios economicos que eu respeito, aliás, justamente pela idade. 

Outra parte da-emenda que tantos sustos provocou, como si se tra-
tasse de ·um verdadeiro desastre, de um monstruoso absurdo, de uma 
cousa nunca vista em paiz algum policiado, é ; à possibilidade de operar 
o Governo em cambios, utilizando· o fundo de garantia por inte!;'medio 
da cai:1rn projectada. · . · · 

cc E' o monopolio da.s lettras de cambio nas. mãos do Governo », 
exclama o nobre Deputado por Mattó Grosso, Sr. · Serzedello Corrêa. 
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Pois si é o monopolio, tanto melhor, votemos a emenda;'porq'ue ella 
póde libertar o Brazil.. . 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - Eu disse que era preciso o mono· 
polio para, por est~ processo, manter a taxa de 15. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Entretanto, eu repito o que li no dis- · 
curso de V. Ex., que agora o rectifica nesta parte. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - Não é rectificação. 

O SR. DAVID CAMPISTA. - Bem. Basta-me a declaração de V: Ex. 
Monopolio ou não monopolio - na opinião do nobre Deputado, ,vejamos, 
em primeiro logar, si é uma novidade, um mal, uni absurdo - que o 
Governo de um paiz de curso forçado opere em cambios com o intuito 
de manter a normalidade do curso cambial, eliminando bruscas oscil-
lações. 

A julgar pelas manifestações de espanto, pela:s explosões de pasmo 
que li em alguns jornaes, pelo diploma de loucura que aqui nos passou 
a gente de juízo e por outro que nos mandaram pelo telegrapho, parece 
que a: autorização consignada na emenda é cousa nunca vistíl em p,arte 
algunia do mundo. 

Entretanto, a nossa e a ~xperÍencia de nações cultas responde por 
nós e péla nossa inte~ridade mental. 
. Vejamol-o. . · 

Que fez a Argentina? G:reou um fundo de conversão para servir de 
garantia á conversão do papel-moeda, assim como fizemos com os fundos 
de resgate e de garaµtia. · 

Antes da conversão effectiva, isto é, no mesmo caso ein que nos 
achamos, - em .que $e empr~ga o fondo de coniJersión argentino ? 

Diz o art. 6.0 da lei argentina que esse fundo será exclusivamente 
empregado na copipr~,t e venda de carnbiaes sobre o exterior. 

Então a ATgentii).a quiz confiar ás aventuras do jogo aquelle fundo 
exclusivamente destirpdo ao resgate e conversão do papel-moeda? 

Ha .. sete annos estão loucos os argentinos? ' / 
Aquillo que parecie urna monstruosidade, entre nós, vive legalmente 

na Argentina e com um "successo felicíssimo. 
Os nossos prophetas da desgraça receiam que o jogo venha a consumir 

o fundo sacratíssimo de garantia. · 
Mas, então, a Ar&entina já deveria ter perdido ~o jogo todo o fo ndo 

de conversión. Felizmente não ha noticias disso; mas ha 'noticias da pros-
peridade argentina. , 

E na Argentina a lei é imperativa, dizendo que o fundo de conversão 
será empregado em operações de cambio, etc. No Brazil é uma autorização 
dada ao Governo, e:xipressiva de uma confiança, que, ao menos por 
emquanto, parece que deve existir. 

O Sr. Serzedello Gorrêa entende que a disposição da emenda é um 
arremedo do que se fez ultimamente no Mexíco .. Pois então tambem 
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o Mexico jo9a oÍficialmente no cambio? Pois as 1eis daquelle paiz dão. 
guarida a uma m?nstruosidade destas, que entre nós suscita tanto hor-
ror? 

'' Na Russia, diz P. Cahen, o Gov<:\r.no, que tinli.,a reconstit,uido em 
parte o seu stock de ouro, resolveu empregar os fundos disponiveis para 
reg1!1lar a offerta e procura de cambiaes sobre o estrangeiro. >> Gahen narra 
estas operações, o seu exito contra os especuladores e mostra como De 
Witte tomou medidas" de vigilancia a reS:peito. das bolsas e prohibiu ás 
bolsas russas negocios a prazo para compra e venda de ouro,, assim como 
de lettras de cambio estrangeiras r,epresentando moedas de ouro .e sacadas 
corn o·unico fim de especular sobre as difierenças. 1 1 

Quanto á Hesp.anha, basta ler-se a magnifica exposiçãp ,de motivos, 
redigida pelo ex-mini~tro Villa-Verde, sobre a valt.'lla hespanhola, estabe-
lecendo secções officiaes de cambio, justamente para o fim que se tem 
em vista na ' emenda da Commissão. · · , 

O Japão t dmbem reuniu fundos, destinando uma metade ao resgate 
do papel e outra a operações de cambio, em 1881. 

Que se conélue daqui? Que está louco todo o ·mundo civilizado que 
tem circulação de papel-moeda, como nós proprios já andamos· doidos 
quando emprestai;nos ao Banco dq. Repul:Hica um milhão ·esteTlino, 
extorquido ao fundo de garantia para o Governo jogar em· cambjos. 

Ha., entre nós, uma noção geraLdas operações de cambio; filha, sem 
duvida, do meio em que vivemos, e que lhes dá sempre o caracter 'de 
um jogo de azar, como ~i não houvesse possibilidade de operar-9e em 
cambio sinão jogando, isto é, tendo o ir\.tento ,de lucrar e, por isso, correndo-
se os riscos naturaes .em todo jogo. 

E' umq. noção erronea .. quando se a generaliza por essa; fórpia. . 
Vimos que governos. de paizes cultos, em situações monetarías iden-

t!cas. á nossa, cogitaram e ei;npregaram sempre a acção ~fficial, operando ! I 
corn fundos officiaes, justamente para libertar o merc.ado de influencias 
nocivas. Os fundos com que. o.peram não são destinados á ;voragem do 
jogo, ' - antes se applicam a normalizar as transacções e regular profi-
cuarnertte o mercado. 1 · · 

Porqµe não imitar a Argentina, a Rtissia, o Mexic,0,. etc.? Que .se 
tern em vísta sinão o interesse legitimo da nação, que não póQ.e ser supplan-
tado pelo dos especuladores que vivem ' da instabilidade cambial ' e que 
ainda hontem fizeram no meio da rua da Alfandega o enterramento 
solemne da Caixa de Çonver9ão com tão grosso · espírito,? Basta esse 
proteste,' assim formulado, para que se comprehenda bem de 'que lado 
esta a boa causa. O projecto C<?ntém uma tentativa honesta, l!lm amparo 
justissimo ao trabalho e á producÇão. 

Si a caixa proj•ectada é, como se demonstrou, .um apparelho capaz, 
por si só, de conter a alta cambial acima de 15, d., o, Go;yerno não precisa · 
utilizar fundo algum parà co:qter a alta e .não terá que utifüal-o. ' 

Eis por que não tem razão o Sr. Serzedehl.o, quando diz que .as. ~mendas 
são a primeira victoria dos qrue impugnaq1m. o projecto. S. Ex. não tem 
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idéa assentada sobre aquella funcção da caixa e · a sua pseudo-victoria 
ficou .-muito fóra de villa e termo. 

Si houver tendeneia para alta, a caixa regorgitará de ouro até ao 
limite estabelecido, e, nesse caso, permitte o projecto a elevação da taxa. 
Si essa elevação, em tal caso, é o intuito da lei, está claro que não póde 
o Governo contrariai-a, impedindo a alta permittida e utilizando recursos 
para tal fim. 

Trata-se, pois; de evitar, nos limites do razoavel, como já disse, a 
baixa cambial. · 

E' evidente que, si essa baixa for legitima, isto é, determinada por 
causas naturaes, como um desfallecimento das exportações, um forte 
abalo de credito, etc., o Governo não irá . queimar recursos inutilmente 
para conseguir o impossível. 

Deve-se prever a baixa? Parece que não, como o orador já teve 
occasião de dizer á Gamara. 

A situação parece prospera e folgada. 
Foi isso, pelo menos , o que affirmou o Sr. Ministro da Fazenda em 

banquete recente. 
Disse S. Ex. : 
« Com o restabelecimento do credito, podemos levantar emprestimos, 

a 90 e 97, para as o~ras do porto do Rio de Janeiro. Os Estados, muni-
cípios e companhias particulares conseguiram emprestimos para conso-
lidar suas dividas e <iesenvolver seus serviços. 

Muitas liquidações se fizeram no interior, conseguindo o Banco da 
Republica resgatar ~omma avultada de inscripções e preparar a sua 
reorganização. O co:rr1mercio desenvolveu-se; as importações subiram de z 24.000.000, em 18\H, a z 30.000.000, em 1905, e as exportações, no 
mesmo período, fora;m de z 40.000.000, a 44.000.000 sendo provavel 
que em 1906 attinjam a ;E 50.000.000. 

Os depositos acoumularam-se nas Caixas Economicas, elevando-se 
a 179.000:000$ em 1904, e, apezar da red ucção do maximo das cadernetas 

- vencendo juros, de 1() para 4:000$, hoje o.s depositos ainda ascendem a 
somma de 168.000:000$000. · 

As companhias de viação e outras distribuem bons dividendos; as 
rendas publicas crescem, a situação é relativamente prospera e folgada.» 

Por que ha de a ~ituação mudar? Por causa da caix.a, que, aliás, se 
destina a receber e gar1antir o ouro resultante da prosperidade que temos? 

E' exquisito affinµal-o, comqua~to o honrado Sr. Ministro o preveja 
Entendem algul)S ·que os governos costumam a agir sobre cambios por 

intermedio de banco·s, coroo se tem feito entre nós ultimamente. 
Haverá, então, l?~rigos na autorização que-a emenda da Commissão 

qâ ao Governo? 
Si os ha, muito Jnaiores são .eJle.s quando se confiam recursos do 

E$t4clo a um banco para faze~ tae3 .operações. / 
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. o Governo age com mais seg~rança, sem. 10 i~tuito de, lucro; que é o 
inspirador do jogo.E que ao Governo devem, ~e p,r,eferencia,, ser direc'ta-
mente cômmettidas as operações referidas, aq'ui está, depois da expe-
riencia feita, o que diz o Sr,. Gustodio Coelho em seu ultimo relatorio : 

<<Muito receio, Sr1 Ministro, que a nova reorganizáção banoarí~ v.enha 
offuscar o brilho e enfraquecer o predo'minio ql,le o Banco da, Republic~ 
conseguiu no merca,do 'de cambio, após tantos esforços e sacrificios. 

Gomo, effectivamente, conciliar os dous' interesses :_ o do Gqverno 
em manter as taxas d.e cambio, visando a estabilidade, e ô dos áccio~istas, 
em distribuir divid~ndos, ·deveu.d<;> as operações de cambio produzir 
lucros? >> , • • ' 

'O digno director da carteira cambial do Banco do Braiil· ,confia 
portanto, na acção do ,Governo, porque e'ste não tem a preoccupa~ão de 
lucrár~ 

. E o Governo, que não quer lucrar, que não quer jogar, ha' de ficar á 
mercê dos especuladores, como se affirlllou'? ' ' ' ' 

Não. Póde 'bem evital-os e reunir os recursos que com elles' poupa, 
para applical-os em operações legitimas. ' 

E' ainda o Sr. Custodio Çoelho quem o affirma : 
« A minha conducta foi, penso eu, previdente e sal~far. Os Fecursos 

que o banco deixou de despender com os especulado~es, fortaleceram a resis-, 
fenda que opportunamente offe.reci, tendo etn mira :;i. taxa · qe 16, que · 
conse

1

gui restabelecer dentro. de .,muito pouco ~empó '. » 

Do que até aqui temos dito é liéito ~oncluir ·: 
a) que a experienci~ de naçõe~ que tivera~ si:tuaçõ'es monetarias 

comparaveis á nossa e a nossa propria ,experiencia ensinam, que . é util 
a intervenção directa do Governo no mercado de cambios - não com 9 
intuito de lucro mas com o de normalisa,r o mercado; . 

b) que fundos officiaes, destinados á conversão do. myio Circulante, 
são utilizados sem prejuízo nas operações acima referidas; 

c) que entre nós é preferivel a acção immediata do Governo, liberta 
de interesses de accionistas, no. mercado de. cambios: , ' ' · 

d) que o Governo póde libertar-se <;ia especulação . d~lxando de 
despender recursos com os especuladores paFa fortalecer as· re.sisiencias 
necessarias á estabilidade cambial. ' 

O Sr. Gusto·d·io Coelho, tão competente, corno se ,sabe, é u.m funcciona · 
rio publico que age em nome e por ordem do Gove~rio: O'mesrno se dará 
com os que dix;igirern .ª Caixa de Conversão. 1 

Não teh1, pois, razão o. Sr .. Alcin,do Guan?-bara quando diz : 
« Entregar o fundo de garantia á Caixa de Conversão, para .operar 

em cambio, é, sem duvit:la, pôl-o em risco, risco tanto maior qu,anto 
essa caixa deve, nos termos do projecto, ser vasada nos moldes da C?-ixa 
de Amortização . Assim vamos entregar a um funccionario publico, educado 

CAIXA . DE CONVERSXO. - VOL. !. 34 
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' nos moldes da mera administração, .o: um burocrata sem nenhuma pratica 
de · banco, os milhões que temos arrancado a um povo sobreca,rregado 
de alcàvallas, para que .esse funccionario os lance á voragem da especu-
lação camhial. J> 

Ninguem acreditará que o. Governo nomeará incompetentes .. Seria 
uma injustiça prévia pensal-q. . 

Já se provou que ha funccionarios competentes. Não se póde provar 
que, de aqui por deante, não s.e os encontre mais ... 

Diz-se ainda que o banco o.pera tão sómep.te com um milhão do 
fundo de.garantia e ao Governo se vae autorizar a utilizar todo esse fundo. 

A questão se transforma ern uma questão de somma. Perder um 
.·milhão no. jogo não é jogar, não é desbaratar fundos accvmulados com 

sacrificio da Nação, não é contrariar os fins que inspiraram a creação 
do fundo de garantia nem a politica monetaria actual. 

Si, .porém, se. trata de quatro milhões confiados directamente ao 
Governo, então é que é uma monstruosidade, uma jogatina indigna do 
·paiz, um retrocesso na politiéa monetaria até agora seguida. 

Sómente para assignalar: um f.acto frequente, convém lembrar 
quantas suspeitas envolvem - com injustiça, certamente - a intan-
gibilidade do fundo de garantia actualmente. ·. . 

Ainda ha p0iucos mezes um dos' nossos mais acreditados jornaes 
analysava a l!lrtima men?agern do Sr. Presidente da Republica, encon-
tramdo nella elementos ~le duvida sobre o estado, actual do fundo de 
garantia. 

Ha dias a propria qarnara ap.provou um requerimento em que se 
pediam informações ao qoverno sobre o mesmo assumpto. 

Os annaes estão che\os de taes duvidas, e no anno passado disse-se 
na Gamara que era umq calamidade canaliza.rem~se todos os recursos 
da Nação para um banco quebrado, que estenderia deante de si o tapete 
verde da jogatina caml:iial. 

Pois não é melhor <llJfe o Governo opere ás claras, sob sua responsa-
bi lidade, como quem tem il consciencia limpa, pelo cumpriment0 do dever? 

O Banco do. Brazil ~ um instituto de que o Estado é accionista e 
para onde se canalizam .recursos da nação. ' 

Tem uma carteira e~pecial de cambios. 
Mas., por exemplo, ha quantos mezes não se publicam balancetes, e ha 

quanto tempo não se teln noticias de operações sobre cuj.a existencia 
tanta gente. murmura? 
· Ainda no. anno passa\]o o nobre Deputado Sr. Barboso Lima dizia: 
<1 E' preciso luz naquella espelunca. » . 

Pois4 o que a emenda da Commissão quer é que se façam operações 
em plena luz e com a responsabilidade e:!Dectiva de quem tem a responsa-
bilidade legal. · 

Permittam-me ainda lembrar que a emenda da Commissão apenas 
contém uma awi.orização, que não será utilizada sinão ern beneficio da 
nação. 
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;A experiencia e a situaÇão al onselharão ao governo como 1 deva 
. proceder. 

O fundo de garantia n'ão é um capital destinado á destruiÇão : si 
fornece elementos para acquisição de cambiaes, o , producto da venda 
destas o irá reintegrar. , 

Dada, a estabilidade cambial, compras e vendas se farão á mesma 
taxa. Impossivel a estabilidade, é inutil o emprego de quaesquer recursos. 

Disseram que a emenda da Commissão revoga a lei que ereou o 
fundo de resgate e o fundo de garantia. 

Revoga em que? Os fundos são os mesmos, mantidos com os mesmos 
recursos e destinados aos mesmos fins. 

Simplesmente utiliza-se, sem perdel-o, como já se. tem feito, o fundo 
de garantia em operações seguras, tendentes á consecução de um desi-
deratum, que tem sido a aspiração de todos os governos e de todos os.que 
trabalham. 

A Nação luta com a instabilidade. Os recursos accumulados são 
empregados em beneficio della. · · · 

Não sei porque os capitaes se hão de afugentar de um paiz que 
emprega os meios a seu alcance para garantil-os contra as oscillações do 
valor, decorrentes de uma má circulação interna. · 

Os estrangeiros que aqui teem seus interessesr os que emprega·ram 
capitaes em gI'.andes emprezas industriaes desta tetra devem desejar 
e desejam que p Brazil consiga realizar uma reforma que lil:;>erte a industria 
e a producção das incertezas que acarretam' as oscillações constantes do 
valor da moeda. 

Sejam quaes forem as noticias alarmantes de agora, é commum 
lerem-se em j:ornaes estrangeiros extractos de relatorios de companhias e 
einprezas estabelecidas entre nós que se queixam da instabilidade c_ambial 
como causa de profundas perturbações, que podem· conduzir as industrias 
á ruina. ' \, 

Tem-se repetido que o projecto representa uma alteração profunda 
da politica · monetaria, quasi uma contradicção com essa politica. ' 

E' uma affipnação puramente arbitraria posta em jogo como ele-
mento de combate para que, da prudencia anterior, imposta pelas cir-
cumstancias, se .infira que ha agora a imprudencía ·e até a loucura. 

Quem se lembra das violentas accusações ·qu mereceu essa poli-
. tica anterior no tempo, , em que se inicio1;1, 'não estranhará as impu-
gnações endereçadas ao projecto de agora. . 

Qual foi a política anterior, isto é, a do governo do eminente pa-
triot a, o Sr. Campos Salles? 

, Resgate do papel, constituição do fundo metallico, economias. 
Vamos agora impedir o resgate? Não. Pelo contra:fio, attenuaremos 

um dos inconvenientes que elle póde ter, si for avultado e brusco, porqu'e 
substituímos a circulação, dando entrada á boa moeda, com a sabida 
da má. 

Pretende-se consumir o fundo de garantia? Já demonstrei que não, 
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e que não se faz mais do que fez aquelle Governo, utilizando-o, em parte, 
para operações seguras. ~ra então sómente um milhão - dizem. M:as 
a q:uanto montavam os saldos do fundo de garantia ªº· tempo em que 
delle se retirou o tnilhão? Que parte do fündo representava esse!Ínllhão? 
. Utilizàr um milhão no tempo em que se o fez não foi realmente uti-
lizar quasi todo o fundo de garantia? 

O relatorio de 1903 do Sr. Ministro da Fazenda dá os seguintes alga· 
rismos de arrecadação para o fundo de garantia : 

Em 1900 ....... ; ....... . t 864.112 - 10 - ·o 
Em 1901 ... . ; .......... . ~ 166.912 - 10 - o 
Em 1902 . ........... ... . i: 1.040.287 - 12 - 4 

\ 
Em 1903 dizia o Sr. Mini~tro que, deduzidas do saldo .do fundo de 

garantia a somma de um milhão, emprestada ao banco, e mais a de 
f; 300.000 para auxiliar a praça, ficav~ para o fundo de garantia um 
saldo de 5: 1.902.898 - 2 - 4. Vê-se, pois, o valor do fundo de garantia, 
quando delle se retirar um milhão para o que se chama jogo. 

Não se vae . consumir agora· o fundo çie garantia, como não se con· 
, sumiu o milhão ~ como não se consumiram os dous milhões pagos ao 
est rangeiro. 1 

P11etende o Govern~> futuro abandonar uma política de economias, 
como a tinha o Governo anterior ao actual? 

Não parece. Pelo co,ntrario, ha boas razões para se acreditar qu,e não 
serão feitas despezas inll/teis. 

·· Em que, pois, se aftera a política monetaria anterior? C:om o não 
permittir-se a elevação das taxas cambiaes? Mas o projecto não im· 
pede tal elevação quando' ella for legi,tima; pelo contrario, normaliza-a 
e torna estaveis as taxa$ superiores que forem conseguidas. 

O projecto teride a favorecer Q desenvolvimento da· riqueza, porque 
tende a estabilizar o vailor da moeda. Com _isso apressa o advento da 
circulação metallica, qu.,e era e devia ser o objectivo final da política 
anterior. ·· 

1 O que se conclue é que o proj·ecto é o complemento dessa politica 
e não a sua destruição. · 

O fundo de garantia será, pois, conservado e augmentado. Conti-
nuaremos a entnesourar recursos, á espera 40 ideal de 27 d. 

Ao lado 'desta affirmação, que deve ser tranquillizadora, permit· 
tam~me, a. titulo de subsjdio para o éstudo d-8. questão, lembrar. á Gamara 
os seguintes trechos de uma _ publicação feita pelo eminente Senador 
Sr. Moniz Freire : · · 

<r E' difficil,. aliás, determinar bem qual seja Ó destino essencial 
desse fundo de gara:htiai, que parece mesmo contraproducente. ,com as 
noções · elementares em ~ue se inspirou a creação· do seu correlato .. Si ha 
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necessidade de abolir o agente pernicit>so e dar-lhe su.cceP.aneo, o natural 
e' que se effectue a operação com o ,Jie~or disperrdio possivel, em vir-
tude da simples lei do menor esforço~ , ' · . 1

' ' 

Não é logico enthesourar recursos para pagar por i;n'aior preço aquillo 
, que custaria sacrificio muito inferior/ si . esses mesmos .recursos hou-
vessem sido lenta e ititelligentemente a:;pplicados á ~ua gradual apqui~ 
sição. Condemnar um regimen e eng~nclrar ao mesmo, tempo um · ~ppa
relho destinado a corroborai-o é uma co~tradicção palmar.; dir-se-hia 
.que temos a soffreguidão carinhosa de cevar ~· organismo votado ao ' 
desapparecimen.to. E' de. um.a evidencia crystallina que todó augmep.to 
do fundo de garantias · corresponde a um accréscimo da 'despeza que 
temo~ de fazer pata resgatar esta ,parte da nossa divida e, portanto, a 
tornar mais oneroso o respectivo encargo; em vez de aproveitarl os mo-
mentos favoraveis para ir eliminando-o, aocumulamos .as parcellas 
que poderiam com vantagem ser nissó ezp.pregadas, para formar uri 
deposito que reduzirá supcessivamente ' o •poder de. cadá uma déllas; ., 
ou, para dizer as cousas em' termos vulgares, em vez de nos libertarmos 
dessa divida por 10, por 20, por 30, ()U por 50, niatamo..:,nos, tributamo-nos.,, 
para pagal-a toda por 100. Cada accrescentamerito qessa reserva paciente, 
augmentandq o .coefficienty do en:cargo, contribue apenas para' diluir, 
em um màior volun;te, a, acção ·primordial das accumulações .. anteriores; 1 
multiplicamos o sacrificio para 'colher o ~esmo resultado, damo-p.os ao 
·prazer e ao luxo de tornar ~ trabalho mais penoso, para toma7lhe afinâf 
a execução. · ·. . · . , , · · ,' 

.' Nãp nos parece defensavel semelhante orientação. E' ~óra de du-
vida que, si se tratasse de um objecto a cons~rvar, o processç ·seriá ra-
cional. Mas, vale a pena ao paiz impor-se essa extertuação em holoêa,usto 
á fantasia de colliniar o padrao legal , de ·~846·? f{a vantagem· pratica 
em sangrai-o tão , fundo por amor da cobertli.ra metallica, que garan-
tirá o exito desse artificio? Evidentemente não. Ao cabo de tão longa 
fadiga, elle , não estaria mais pobre, nem mais , rico, O ouro pelo qual · 
lhe trocassem as notas seria o fructo das suas proprias 'penas; á custa de 
uma carga ma.is formidavel de impostos é que o Estado resgatar-lhe-hia 
por me}hor preço esses títulos da sua divida. Dando mesmo de barato 
que essa elevação gradativa do cambio, objecto essenei,al daquelle fundo, 
nãe continue a en.contrar as mesmas 'resistencias act,uaes· da .parte 'da 
nação productora; que os preços vão cahindo na proporção dessa alta; 
que consigamos romper emf)m o equilibrio de valores deste momento e , 
estabelecer outro assente na baixa 1nominal dq preço· do ouro, que tere-
mos nós adeantado de posi~ivo? Todas as receitas ca'hirão tambem pro-
porcionalmente, , e a menos que a ~ação haja . realmente prosperado 
independente dessa operação vexatoria, a sorte de todas as çlasses m~n-, 
terá o mesmo nivel. >l 

Dispenso-me de outras conside~ações, com referencia ao fundo de 
garantia; basta a segu,ral}ça dl;l que elle continuará a ser mantido e 
respeitado , e que ningueni pretende que se faça daqui por · deante uma ' 

•'" 1 
1 

'I 
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politíca monetaria essencialme_nte diversa da que foi levada a eJfeito 
pelo governo do Sr. Campos Salles. 

Resta-me, Sr. Presidente, occupar-me da ultima parte da emenda 
relativa á possibilidade de ser creada uma agencia da . caixa de con-
versão em Londres e da autorização para serem emittidas no paiz notas 
-conversíveis em Londres - si isso fôr conveniente. 

As observações que já fiz sobre a perrrran.encia do fundo de garantia 
em Londres, a facili.dade e rapidez de operações sem tran.sporte do metal, 
já deixam ver a conveniencia da medida que, aliás, será tomada ou não, 
·conforme julg~r o Governo, de accôrdo -com as circumstancias. 

E' interessante que na Republica Argentina se hajam lembrado 
tambem desta previdencia que se ~eputa entre nós uma novidade índi-
gena. Diz o Sr. E. Hansen: << La fórmula está esb0zada en sus funda-
mentos, en una publieación de estos dias, de inspfración ministeri:al. 

Que, luego que el oro en.la Gaja de Gonversión alcance la cifra X, 
comience á funcionar en Londres, bajo la administración de nuestra 
leg.ación, ·una agencia de dicha Gaja ; cuya missión seria recibir y depo-
sitar en el Banco de Inglaterra el oro que aquel comercio destinasse á 
nuestra plaza,-y contra cuyo or9 giraria á cargo de esta Caja de Con-
versión bületes dtl moneda legal al tipo de Ia ley. 

~omo se ve, la idea ·es eminentemente práctica y seguramente mere-
cerá los aplausos y ªPºj[º .de toda Ia hanca interesada en las reciprocas 
relaciones comerciales de la República y el resto dei mundo· comerciante. 

Para _la banca y cofriercio europeo, lo que imprime su carácter de 
/ gravedad ·á nuestras introduccion,es de ora, es la circunstancia de que, 

ante el crite.rio de ellos, ~a fecha dei retorno d~ ese oro es absolutamente 
problemática, lo que los qbliga .á exeluirlo como factor, presente ·ó futuro, 
en sus combinaciones fin,ancieras. ó económicas . '' 

Em Londres temos fundos em ouro e nada impede que os saldos 
do fundo de garantia all\ se conservem. Antes é isso conveniente. Pode-
remos operar sobre ess~s saldos ou sobre outros sem necessidade de 
remessa do metal. Poupq-se um .movimento materia l de moeda, o que é 
seinpre util. 

As conversões se .faz~m onde o our0 existe. Si este está em Londres , 
não ha inconveniente qu~ 1'á se faça a conversão . 

A respeito desta id~a, tenho lido os maiores absurdos. Fallou-se 
em remessa de caixotes de notas, etc. E' uma extravagancia. Recebida 
aqui uma nota conversível en Londres, nem é necessario rernettel-a 
para lá. A caixa a ü,mtiljza e manda pagar a importancia em Londres . 
E' 9imples e claro .. 

Disseram que não ha;via necessidade da medida, visto que possui~os 
as cambiaés: Não é a me:!\ma cousa. Gonvém reflectir sobre o mecanismo 
da caixa . Além de tudo, as cambiaes trazem onus, como bem _diz, no 
seu, relatorio, o Sr. Gustopio Coelho: 

« Quem quer que vipe manter taxas de cambio em· um paiz cujo 
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mei'O circulante é o !papel-moeda ii:iconversivel, difficilmente pôde auferir 
lucros, mórmenle si considerarmos que o Banco da Hepublica emitte seus \ .. 
saques sobre banqueiros, aos qilaes, paga a commisão de 1 /4 o/o, além das 
demais despezas. » 

As disposições da emenda,, n:a parte a que· refiro ,' nãQ impõem cousa 
algun;ia ao Governo. Dão-lhe uma faculdade de que usará si a experiencia 
o aconselhar, isto é, si for conveniente, como diz a emenda. Além . de 
tudo, não vae nisso nenhum perigo. 

Aproveitei-me da resposta que devia ao honrado Sr. Alcindo Gua-
.nabara, para justi,ficar a emenda da maioria da Commissão de Finanças. 

Gumpro agora o dever de tomar em consideração os demais dis-
cursos. , 

Os outros oradores foram os Srs. Serzedello é Barbosa Lima, ambos 
<Jompetentíssimos. , 

O primeiro refere-se ainda á quebra do padrão1 nã'o send o claro, 
<Jomo já disse, si julga que o projecto quelilra ou não quebra o padrão. 

E' uma questâo essa que -não tem importancia alguma. 
Além disso, 'S. Ex. insiste em considerações já ,feitas e nos perigos 

do jogo, etc ... , a que já se referira o Sr. Alcindo ·Guanabara. 
Justamente acabei de estudar taes -questões, o que me dispensa de 

sobre ellas insistir. 
O Sr. Barbosa Lima é sempre claro e os seus discursos obedecem a 

um systema. Entretanto, 'O seu ultimo discurso pareceu ma~s uma res-
posta ao Sr. Alcindó Guanabara c).ó que a mim. S. Ex. falla em taxas bai-
xíssima~, quando eu não me abalancei a· propol-as e não sou partiq~rio 
sinão de uma taxa que de u,m anuo a esta parte tem sido, mais o'u menos, 
a t axa corrente. \ ' ;, ' 

O SR. BAR~OSA L1J\1A. -.:- Dá um aparte. 
·O SR. DAVID GAMPIS'J:'A. ~ O nobre Deputado ·perguntou porque 

~· não foi enviada á Mes,a !l.lguma emenda estabelecendo a de tres, por 
exemplo - e quebrando o padrão a essa taxa .. . 

Tres seria uma boa taxa. Não se poderia subir por -0ausa da quebra 
do padrão e não se poderia desc~r, porque já estavarnos muito baixo. 

Q augmento pode ser invertido assim : os nobres Deputados que 
desejam o cambio constaptemente a subir, · porque não · estabelecem o 
padrãe em 100, por exemplo ... 

O SR. ALcrnno GUANABARA. - 67 l /2, por exempl?. 
o SR. DAVID c.~MPIS'11A ..• - Ou -67 l /2? Haveria assim mais espaço ', 

para subida e chegariamos mais alto. 
O SR. BARBOSA LIMA:. , - Não quero quebrar o. padrão. 
O SR. 'DAVID CAM~ISTA . - Nem eu. 
O SR. PRESIDEN\llE. - Observo ao nobre Deputado ·que está fipda 

a hora da sessão. 

., 1 
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. O SR. DAVID CAJ14PISTA. - Pouco mais direi, <>i V. Ex. quizer con-
sult.ar a Camara sobre a concessão de uma prorogação ... 

O SR . . PR~SIDENtE. - V.-Ex. dispõe ainda de 15 minutos de tole-
rancia. 

O. SR. DAVID GAMPISTA. - Muito agradeço a V. Ex. 
O nobre Deputado Sr. Barbosa Lima entende que o projecto quebra 

o padrão; esquece-s~. porém, de que elle permitte uma elevação gr~dual 
das taxas. · 

. A proposito cita• S. Ex. uma phrase do eminente Sr. Joaquim Mur-
tinho em de§abono ~a moralídade do acto legal que alterasse o padrão 
monetario. · 

Peço licença para lembrar que, apezar da opinião citada, o Senado 
já approvou definitivamente uma proposição estabelecendo o padrão 
de 24 d. que ninguem dirá que seja a mesma cousa que 27. E' possivel 
que se pensasse principalmente em instituir um typo mais conveniente 
de moeda, estabelecendo aquelle valor. 

• Mas, no fundo, a operação é a mesma. Apenas a immoralidadc 
será mais barata. · 

O SR. Ar.CINDO GUANABARA. - Dá um aparte. 
O SR. DAVID CAMPISTA. - Exactamente; e por fallar em relatorios , 

lembro-me tamhem de ~ue _na Republica ministros d:a Fazenda já acon-
selharam a quebra do p~1tdrao. O illustre Sr. Betnardmo de Campos está 
neste caso. 
\ O SR. ALCINDO Gu~NABARA. - ~' anteriormente, o Sr. Francisco 
Belisario. 

· O SR. DAVW CAMP~:'ITA. - Sim, senhor. Permitta-me, porém, que 
não volte mais a insistir nesta face moral do problema que já hoje não 
se discute ao serio. -

O nobre Deputado f1illrma que defende as idéas da Colligação, em 
materia de prógramma ,financeiro .. 

Deixo de lado a part,e política, para affirmar, por minha vez, que não 
combato o srtema fina111ceiro do Sr. Murtinho, a quem cansidero sin-
ceramente como uma da~; glorias da nossa nacionalidade e a quem pro-
fundamente venero comq ' estadista e como repub'licano. · 

O ex-Ministro da F~zenda não visava, certamente, outro fim sinão 
o de approximar cada v~z mais· o paiz da circulação' sã. 

O projecto tem o 1pesmo .intuito, com a differença que concorre 
para apressar a solução, sem perigos e sem sobresaltos. Uma politica 
com um fim determina~o póde . soffrer o influxo da evoh.i.çijo natural 
das idéas, sem por isso ser revogada. 1 

Modifica-se um pro1:esso -- como na hypothese que discutimos, 
mas não se muda de ideaJ. 

Hontem tive o prazer de ouvir o illustrado representante do Rio 
Grande do Sul, o Sr. Aqtunes Maciel, um notne feito nas lutas parla· 
mentares. 
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S. Ex. começou por affirmar que a p:uojecta, quando convertido em 
\eí, nãó poderia ser executado no corrente anno, porque a isso se oppõe 
a lei da receita em vigor, qlile não póde ser revogada ac~uJLmente. , 

Em que se oppõe a lei da receita ao pr0jecto? 
1 Entende S. Ex. que essa lei destinando certos recursos, 'como appli-

cação especia'l da rendl)., ao fundo ·de garantia, este não póde ser utilizado 
pela ·fórma autorizada" na emenda da Commissão de Finan'.Ças. · 

O 1 argumento não está á altura da reconhecida competencia do 
nobre Deputado. ' . · . 

Não é a lei da receita gue dá destino ao fundo de' garantia; · é a lei 
de 1899" que podia ser alterada sem que se alterasse a lei da receita 
vigente. ' ' 

A receita limi'ta-se a estabelecer o quanlum annual dos recursos que 
irão alimentar o fuDdo de garantia; mas não diz que esse fl.indo poss1;1 r 
ser applicado neste ou naquelle proces.so de garantir o papel-moeda. A lei 
que isso estabelece é a de 1899. · · . : 

Ora, ninguem quer eliminar os · recursos do fundo de garantia e 
nem t ão pquco diminuil-os. O que se quer ~ utilizai-o sem desvio do fim 
para que foi creado, eomo o orador já demonstrou. · · 

.Si qualquer lei autorizando a applicação do fundo de garantia a fim 
diverso do que se infere das palavras legaes cc garantia ,do papel-moeda », 
que figuram na lei da receita, fosse· inexequivel, então, teriambs commet-
tido a maior das illegalidades autorizando o pagamento de dous milhões 
a Bolívia com recursos do fundo de garantia·, porque a ·lei da receita 
displ.!nha: a mesma cousa que a actual dispõe. · . q 

Tão pouco seria legal · ~ ·desvio de um milhão para operações de 
cambio pelo Banco da Republica. , 

De resto, :a argumentar-se como o nobl'e Deputado, a l'ei de 1899 
estaria revogada pelas leis da, receita posteriores, porque estas separam 
os recursos dos fundos de resgate e de· ga·rimtia, dando a um desses fundos a applicação que suas denominações e~primem. '' ' ' 

Entretanto, .a lei de 1899 pern,litte a àpplicação dos recursos de um 
fundo em àugmentar o outro. , . ' , ' 

· Cqntinuou o nobre Deputado o seu discurso discutindo o Conven.io ' 
de Taubaté ql!lanto ás operações .corq.mercfaes .sobre o · café. , 

E' essa uma quest ão que já1 não tem · opportup.idade na tri~una 
parlamentar. Já a discuti no devido tempo e a ella peço que me concedam 
não voltar agora. · , , 1 . , 

O nóbre Deputado affirmou que eu considerava os irusts como o melhor 
processo economico. · · /1 

Contestei em aparte essa affirmação, como a contesto neste momento 
- mais em homenagem á verdade do que pelo valor theorico da doutrina , 
que não me preoccupa. 

Os lrusls e outras cdmbinações commerCiaes são um facto; limito~me 
,a observai-o~ •. acompanhar'-lhes o effeito, sem tirar delles principio algum 
absoluto. 

'. 

1' 

1 

. , ' , 
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Disse apenas C(ue era tal facto um dos phenomenos mais consideravei/ 
da economia contemporanea e referindo-me aos processos ideados nd 
Convenio de Taubaté affirmei que não eram elles um · artificio de fan-
tasia. . . . ' 

Diz o nobre Deputado que uma moeda nã0 se impõe. Para provai-o, 
affirma que na campanha oriental é preferido o papel-moeda do Brazil 
ao bilhete do Banco de Inglaterra. Vê-se que, neste particular, a campanha 
oriental faz precisamente o inverso do que faz o resto do mundo. Haverá 
para. isso razões especiaes de conimerci'o de fronteira, o que mais uma 
vez demonstra que a moeda é principalmente um instrumento de permuta. 

Mas dahí a concluir-se que a campanha .orient:al tem razão contra o 
resto do mundo, é muito arriscado. 

Por toda a parte do estra·ngeiro onde me foi dado achar-me; verifiquei 
que toda a gente recebia muito hem os bilhetes do Banco de França e do 
Banco de Inglaterra. Do Brazil, porém, quem os podia receber bem ... 
era eu, por exemplo. . ' 

. Aliás o projecto não pretende impor artificialmente uma moeda. 
Moeda imposta é a do curso forçado. 

Entende ainda S. Ex. que vamos ter grande confusão no comrnercio 
com os bilhetes .esterlinos da caixa. 

Nãõ posso atinar com a razão disso. 
Não ha bilhetes rsterlinos; haverá bilhetes, como os actuaes, com 9 

valor em mil réis nell~s escripto. Simplesmente esses bilhetes são trocaveís 
por ouro na razão de 16$ por libra esterlina. Fazendo-se eriiissões inícíaes 
provisorias com utilisação das notas não servidas, pergunta 'o nobre 
Deputado que notas vão servir para taes emissões; as de 2.0$, 10$ ou 
quaesquer outras, visto que não as ha de 16$ ,por exemplo. 

Dada a necessidade prevista dessa emissão provisoria, o projecto já 
contem providencia a respeito, mandando fazer no bilhete a emittír as 
n~cessarias declarações.. Quer isto dizer que não imp0rta, por exemplo, 
o valor primitivamente impresso na nota; o que importa é o valor nova-
mente declarado, ann11IIatorio do primeiro e correspondente ao valor da 
emissão. · 

Em muitos paizes se procede assim para aproveitamento de emissões 
de sellos postaes .. 'Ha por exemplo sellos de cinc'O centimos, digamos 1 

assim, em que se imprime um valor de dez ou dous. Os colleccionadores 
estão bem ao par do f11cto. · ) 

· Concluíu o nobre Deputado, salientando o facto de ·serem o Sr. 
Presidente da Republica e Ministro da Fazenda contrarios ao projecto. 

Sei bem que SS. EEx. não estão de accôrdo com.a refórma: mas cada' 
um de nós está, muito correctamente, exercendo ,as respectivas funcções 
constitucionaes. (Apo1'ados.) 

Nós somos o Pod~r Legislativo e estamos a discutir e a votar um 
projecto de lei que a maioria julga util á ·Nação. O Sr. Presidente da 
Republica é o Poder ~~xecutivo, que tem competencia para vetar a lei, 
si a julgar inconveniiente. ' 
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Exerça ca<ila um suas ahribuições, no devido tempo, sem invadir 
as alheias - é o que devell!-os desejar. · 11 • · 

Neste turno da discussão e em ultimo logar, fallou ainda o eminente 
Sr. Barbosa Lima. 

S. ·Ex. insiste em impugnar o artigo do projecto confiando proviso-
. riamente a·o ,Governo a competencia para o:,rgani;z;ar administrativa-
mente a Caixa de Conversão. · ' 

Reconhece o nobre Deputado que o Poder Legislativo entre nós 
nunca fez outra .cousa nesta mate.ria. 

O projecto, tem portanto, a pratica em seu favor. 
Quanto á constitucionalidade da medida, não tratarei nesta hora de 

discutir com a largueza que o assumpto merece. . 
Poder-se-hia assegurar que essa pratica, que o nobre Deputado con- , 

demna, constitue um desses usos legislativos que se superpõem á grande 
ossatura constitucional, dando á Gonstituição. uma interpretação pelos 
costumes, - na phrase de Bryce. A conf;tituição norte-americana tem 
sido assim largamente interpretada. 

A attribuição que se dá ao Executivo, de organizar administrati-
vamente a Gaixa de Conversão com ó caracter provisorio, mostra que o 
Con~resso não delega funcções suas .. E' o Congresso que approva, altera 
.ou rejeita definitivamente a organizaç'ão dada como ensaio . Não é uma 
novidade no nosso regímen, nem no Brazil, nem fóra. 

Entende o nobre Deputado haver certa contradicção de minha parte 
quando quero que a caixa receba ouro esponlaneo e, ao mesmo tempo, 
permitto que ella ernitta sobre productos de emprestimos em ouro. 

Mas então o producto de einprestimos pertence á caixa? Não; · 
pertence a quem levanta tal emprestimo, e esse póde ou não recolhel-o á 
caixa. Logo, trata-se aqui do ouro que espontaneamente procura a caixa, 
si nella for re,colhido. 

Não ha razã<,i> a'lguma para suppor-se que se vão contrahir empres-
timos com o unico proposito de emittir sobre elles . E' uma affirmatiya 
perfeitamente gratuita. ' 

Sr. Presidente, acredito haver tomado na devida consideração as ' 
observações feitas em opposição ao pvojecto e ao 'mesmo tempo justi-
ficado a emenda apresentada pe~a Commissão de Finanças em sua maioria. 

A hora vae muito adeantada e apre'sso-me por isso em terminar. 
As quatro discussões, que tantas foram as que soffreu o projecto, 

correram na Gamara com a placidez e superioridade de a,nimo tão proprias 
d() parlamento e da natureza partiqtilar do assumpto. . . 

Entretanto, nenhum esforço se tem poupado para agitar e revoltar 
lá fóra a opinião, despertando paixões e e:x:citando a mu1tidãó, como si a 
multidão pudésse bem comprehender o corriple~ó 'problema monetario 
que actualmente estudamos. (Apoiados geraes.) . 

E' um systema de protesto que se vae infiltrando nos costumes 
pubiicos para macula ·. das instituições liberaes que nos regem e avilta-
mento dos processos de direcção politica. (Apoiados .) 

( ,. 

' . 
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A vingarem taes praxes1 e si forem coroadas de successo, a opinião 
de vinte milhões de brazileiros p6de ser annullada pela gritaria inconsciente 
de meia <luzia. 

Que cada um de nós cumpra serenamente o seu .dever. · 
Não comprehendo, Sr. Presidente, como pôde este projecto despertar a 

apa·ixonada guerra que se lhe faz, como si se tratasse de uma calamidade 
publica em perspectiva que se deva evitar. por todos os meios. 

Que visa elle? A estabilidade cambial, que toda a g~nte affüma 
ser utn . bem, sem impossibilitar a ,:marcha ascencional e gradativa do 
cambio, que é, ao que parece, um outro bem. 

Dizia-se, por um. lado, que a caixa ficaria virgem de ouro, que não 
passava de uma fantasia. 

Mas então, onde a calamidade e o desastre? 
Si a caixa é um apparelho inutil, o cambio continuará exclusivamente· 

regulado pelas influencias que sempre o dirigiram.Nada haverá de alterado. 
. Por outro lado, opinaram que a caixa projectada impediria a alta 

das ta·xas. Seria, entã? a estabilidade, ê- eliminação de movimentos bruscos 
.e inconvenientes sym excluir elevações legitimas e duradouras . 

Não lucraria o trabalho nacional com a permanencia, mesmo tempo-
raria, de uma taxa cambial permittindo que a ella se affei.çoassem os 
preços da producção? Em que contrariamos com tal pratica os interes-
sados estrangeiros? , 

Mas -não se poder~ impedir a baixa, dizem. 
Baixas cambiaes devidas a um desequílibrio economico, a um retro-

cesso no qesenvolvimento da producção, a uma crise, em summa, a causas 
legitimas - não se po~em impedir em caso algum e nem o projecto visa 
operar milagres. 

A applicação posE1ivel de recursos do Estado não é destinada a 
contrariar effeitos de 1pausas naturaes; é destinada ao que t em sido 
até hoje, tanto entre n(>s, como no estrangeiro, como já se mostrou. 

Que se receia , entãp? Que o futuro Governo faça máu uso da autori-
zação que se contém níl emenda da Commissão? , 

Seria um receio profundamente injusto. O cidadão que . vae dirigir 
os destinos da Republicia tem uma longa tradição de honra, de prudencia 
.e de civismo exemplar. 

Não é tim 1 espírito propenso a aventuras arriscadas e na carreira 
administrativa marchou sempre com perfeita segurança e com a preoccu· 
pação leal do bem publ\co. . 

Não me julgo susp\'lito para affirmal-o; a · Nação conhece o cidadão 
quy, a vae governar. N~o vejo, pois, os motivos dessa especie de pavor 
infantil que assalta alguns espíritos. 

E' talvez o terror qo desconhecido e do imprevisto .. 
Mas o desconhecido e o imprevisto costumam ser- companheiros das 

cousas as mais simples. 
Nem po'deriamos viver, si os nossos actos fossem sempre modelados 

pelo receio do desconhe1}ido. · 
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Os maiores fl.agellos são sempre comias possíveis. 
E' preciso, pois, que reflictamos com calma e é preciso que, por 

decoro proprió, não andem homens . de respbnsabilidade exp13dindo, com 
uma facilidade que só a ·paixão pôde dar; diplo:rµas de loucura a um p~ria· 
mento inteiro. · 

São p11ocessos irritantes que geram dissensões profundll;s e annullam 
a serenidad~ que deve presidir á ,resolução de problemas políticos como o 
actual. · · · 

Estas são palavras de paz que. dirij,o aos homens de boa fé, porque 
dos putros não me occupo. · 

Confio no futuro e acredito que as agitações do presente terão um 
termo .em breve. · 

A Nação fará justiça e apurará imparci'almente as responsabilidades 
que cada um tenha na situagão actua~. 

Por mais humilde que haja sido o meu papel nesta quest~o, essa 
humildade não teme o juízo sereno dos competentes e dos patriotas 
que sinceramente trabalham pela . grandeza e prosperidade do paiz. 

Juízos superficiaes condemnam mais rapidamente que a ' reflexão 
calma. A ignorancia chega sempre mais depressa. 

O témpo. ha de passar sobre as agita'ções d9 presente. 'Berrhittam-me , 
que termine o meu discurso "com aquelle appello com que . o glôrioso 
Senador Sr. Ruy Barbosa abriu o s.eu liv'r.o sobre finanças e política da 
Republiça : - appello da confusão contemporanea para a se'r\)nidade . 
luminosa do futuro. (Muito bem; muito be,m. Palmas. O orador é ' vivq, 
mente abra~ado e felicitado por lodos os seus collegas.) 

. . . \ . '/.' 
O f$r. Presidente. - Continúa a discussão do parecer 1vH9 e, 

de 1906,' ) \ • I • ' 

Não ha mais oradores inscriptos. · · < · \ 
Si nenhum Sr. Deputado ·quer uzar da palavra, vou declarar encer· : 

rada a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada e adiàda a votação. 

' ' 

1 ,. 

'' 
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SESSÃO DE 8 DE OUTUBRO 

O Sr. Presidente. - Vae-se proceder á votação das emendas ao 
projecto n. 139 B, de 1906. . · · 

E' annunciada a votação da seguinte emenda, sób o n,, 1 do projecto 
do Sr. Rodolpho Paixão : 

« Ao art. 4. 0 - Onde se diz·:(< sem prazo nunca 
Votação. menor de seis mezes » ~ diga~se : « em prazo nunca 

menor de doze mezes. >> 

O Sr. David Campista (pela ordem). - Peço a V. Ex. para con-
sultar a Casa si consente na preferencia para a emenda da maioria . da 
Commissão. 

O Sr. Presidente. - A 'emenda da Commissão é súbstitutiva da 
emenda n. 2. A emenda n. 1 tem pareceF favoravel 'da Gommis.são. Vou 
Ruhmetter esta emenda a votos; é a seguinte : (lê.) 

Posta a votos a el[llenda n. 1 é approvada. 

O Sr. Presidente,. - O Sr. Deputado David Campista pediu pre-
ferencia para a votaçãq da emenda da maioria da Gommissão sobre a 
emenda n. 2. A emend8r da Commiss(io é a seguinte. (Lê.) 

Os senhores que COIJ.Cedem a p:referencia referida queiram levantar-se. 
(Pausa.) Foi concedida. 

' Vae-se votar a eme;nda d; Con;i.missão que é a seguinte : 
Accrescente-se onde convier : 
Art . . - E' o Croverno autorizado : 
1. A estabelecer em, Londres uma agencia da caixa de Gonversão, 

que ficará sob a immed,iata superintendencia do Ministro ,da Fazenda. 
II. A transférir par31 a C:aixa de Gonversão os fundos de resgate e de 

garantias instituídos pel~t lei n. 581, de 20 de)ulho de 1899. 
IH. Os saldos do f"qndo de resgate continuarão a ser applicados de 

accôrdo com o disposto no art. 1.0 da lei supramencionada, mantida 
integralmente a disposiç~o do art. 3.º da referida lei. 

IV. Com os saldos do fundo de garantia poderá o Governo, por 
intermedio da Gaixá de G,onversão ou da agencia desta, operar em cambio, 
comprando e v'endendo l(lttras para o exterior, de modo a manter a taxa 
cambial fixada no art . 1. 0 

y. Si -houver conveniiencia para as operações da Caixa de Conversão, 
poderão ser emittidas no(;as conversíveis, á vista, na agencia de Londres. 



O Sr. Pedro Moacyr (pela ordem). - Peço a V. Ex. que consulte 
a Casa si consente que a votação . seja nominal. · 

O Sr. Presidente. - Os Senhores que' co~sentem . que a votação/ 
seja nominal queiram levantar~se. (Pausa.) 

Foi concedida. 

O Sr. Presidente. - Vae-s.e proceder. á cham~da para a votação 
nominal. · 

Os senhorep que approvarem dirão sim, e os que' rejeitarem dirão 
nao. ' ' 

Pr.ocedendo-se â chamada para a votação nominál, responderam 
sim, isto é, approvam a emenda substitutiva da Commissão, a de n. 2, 
os Srs. Aurelio Amorim, Antonio Nogueira, Jorge de Moraes, Deoclecio 
de Campos, Justiniano Serpa, HesanN.ah de Oliveira, Passos-i-Miranda; 
Rogerio Miranda, Cunha Machado, José 'Euzebio, Christino Cruz, Ar-
lindo Nogueira, Joaquim Pires, Joaquim Cruz, Waldemiro Moreira, 
Sergio Saboia, Graccho Cardoso, Gonçalo Souto, Alberto Maranhão, ' 
Eloy de Souza 1 Juvenal Lamartine, Simeão Leal, Appollonio Zenaides, 
José Peregrino, Castro Pinto, Virginio Marques, Apollinario Maranhão, 
Octavio Lessa, Euzebio de Andrade, Arroxellas Galvão, <i)liveira Val-
ladão, Joviniano de CarvalhG, Rodrigue,s Doria, Miguel Calmon, João 
Santos, Tosta, Pedreira Franco, Pinto Dantas, Augusto de Freitas, Sal-
vador Pires, Elpidio Mesquita, Rodrigues Saldanha, Leão Velloso,, 
Garcia Pires, José Monjardim, Torqiiato l\foreira, Bernardo Horta, 
Graciano Neves, Melfo Mattos, Figueiredo Rocha, Pedro de Carvalho,' 
Fróes da Cruz, Balthazar Bernardino, Lobo Jurumenha, Fidelis' Alves, 

'1 João gaptista , Elysio de Araujo, Pereira Lima, Galvão Baptista, Pe- .' 
reira Nunes, Rpdrigues Peixoto, Barros Franco Junior, Vianna do Cas-
tello, Francisco Veiga, Bernardo. Munteiro, Rodolpho Ferreira, Astol-
pho Dutra , Ribeiro Junqueira, David Campista, José Bonifacio, João 
Luiz de Campos, Leite de Castro, João Luiz Alves, Antero Botelho, 
Bueno de Paiva, Francisc,o, Bressa:ne,, Odalber.to Ferraz, Carneiro de Re-
zende, Christian@ Brazil, Rodolpho_ Paixão. Ho.norato Alves,, Lindol-
pho Caetano, Epaminondas Ottoni, Carlos. GaDcia, Nogueira Jaguraribe, 
Galeão Carvalhal, Cardoso de Aln,ieida, Alvaro de Carvalho., E!o1 Chaves, 
Paulino Carlos, Joaquim Augusto, Altino Armrtles, Adolp1ho Gordo, 
José Lobo, Rodolpho Miranda, Palmeira Ripper, ,Francisco Romeiro, 
Valois de Castrct, Eduar.do Socrates, Xavier ct'e Almeida,, Costa Marques, 
Bened·icto de Souza, Paes Barreto, Victor do Amaral, Menezes Doria, 
Luiz Gualberto, James Darcy, Diogo Fortuna, Homer9 Baptista, Ger-
mano Hasslocher, Rivai:J:avj,a Corrêa, Vietorin@ Mointeiroi, Simões Lopes, 
João Abott e Do.mingos Mascarenhas (115)'; e filão, os Srs. Agrippino Aze-
vedo, João Cordeiro, Bezerril Fontenelle, Affonso. Gosta, ,Esmeraldino 
Bande~ra, João Vi•eira, Pereira de ' Lyra, José Marcellino, Cornelio da 
Fonseca, Malaquias Gonçalves, Julio de MeHo, Pedro Pernambuco, I>o-

/ 
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mingos Gonçalves, Americo Werneck, Paulino de 'Souza, Francisco Ber· · 
nardino, Lamounier Godofredo, Ferreira Braga, Rodrigues Alves Filho, 
Serzedello Corrêa, Paula Ramos, Wencesláó Escobar, Antunes Maciel, 
Pedro Moacyr e Cassiano do Nascimento (25). 

O Sr. Presidente. - Votaram a favor da emenda da Commissão 
115 Srs . Deputados e contra 25. . 

E' considerada prejudicada a emenda sob n . 2, do Sr. Rodolpho 
Paixão. 

' E posta a votos e rejeitada a emenda n. 3; assignada pelo Sr. Bar· 
bosa Lima. 

E' rejeitada a emenda n. 4, do Sr. Barbosa Lima. 
Emenda n . 5, do Sr. Rodrigues Peixoto. 

O Sr. Presidente. - Esta emenda, si for approvada, co~stituirá 
projecto em separado, que terá nova discl!lssão. (Lê.) 

Foi rejeitada. 
Emenda n. 6, do Sr. Alb.erto Sarmento : 
Art. 3.0 - Onde se di·z' : « por decreto do Poder Executivo il, diga-se: 

por lei do Congresso. 
E '. approvada. 

ó ~r. President
1
e. - E' .approvado, assi~ emendàdo, o projecto 

em 3.ª discussão e vae á Comm1ssao de Redacçao. 

SES~ÃO , DE 9 DE OUTUBRO 

Redacção final do projeqlo n . 139, desle anno, que crea uma Caixa de Con· 
. versão espedalmen~e d_esíinada a receber moedas de ouro e as que 

constam do ari. 5.~, entregando em troco bilhetes ao portador, repre· 
sentativos de valor igual aJJ das moedas de ouro T:ecebidas, e fixado 
este valor em 15 <!.l'nheiros esterlinos por mil réis, e dá outras provi-
dencias. 

O Congresso Nacio;nal decreta : 
Art. Lº - E' instituída uma Caixa de Conversão esp~cia: lmente 

destinada a receber m~>eda de ouro· de curso legal e as que constam 
do ' art. 5. 0 desta lei, entregando em troca bilhetes 

Redação 'final. ao portador, representativos de valor igual ao das 
mo~~das de ouro recebidas, e fixado este valor em 

.15 dinheiros esterlinos ,por mil réis. 
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§ 1.0 - Os bilhetes emittidos pela Caixa de Conversão terão o, curso , 
legal, possuindq assim o effeito · ljberatoríp para <todos os çontractos · 
e pagamentos em geral, ·exceptuados os referidos no art. 2. 0 de,sta lei, 
e s,erão resgatados e pagos a quem os entregar, , para. serem trocados , 
por moeda ,de ouro na mesma Gaixa.'_ ' , 
, § 2.º o ou~o q~e a Caix~ de Conversão receber em-troca dos bilhetes 

que emittir ser.á conservado em -deposito e nãd poderá ser destinado 
em caso algum, nem por ordem alguma, a outro fim q_ue não seja o de 
converter ao typo de cambio, os bilhetes emittidos, so~ a, responsabili- ' 
dade pessoal dos · membros da Caixa de Gonversão e _com a, garantia 
do Thesouro Nacional. , · / 

§ 3.o Os bilhetes que fol'.em apresentados a troco e resgatadqf!, não · 
voltarão .á ,circulação e serão incin1erados ou, por outra fórma, inu'tili-
zados. 

§ 4.o Emquanto não forem impressos bilhet~s especiaes para ·Serem 
emittidos pela Caixa de Gonversão, poderão · ser utilizad!ls, , para· este 
fim, notas do Thesouro não usad,as, que serão devidamente assignadas , 
e conterão as nec·essarias declarações. ' ' ' 

Art. 2.0 - Os pagamentos decretados, contratados .ou- que por 
qual~ftier compromisso J::i·ajam de ser effectuados em 0uro, serão feitos, 
como actua!mente, de conformidade com o· padr~o Jega:l de vinte e sete 
dinheiros esterlinos por mil réis•,· podendo ' ser r,ealizados em ~ilhétes ,da 
Gaixa de Conversão pelo val,or em ·ouro, que 'repr!;isentalll, \na f~~Illª 1 

desta lei. · , · · , , · 
/ ' ' ' 1 ' 1 1 " ' 

Art. 3. 0 , - Cessarão as ~missões da Ga~xa de Conversão quando 
os bilhetes emittidos á taxa fixada ,nesta lei attingfrem ao valor 1 de 
320.000:000$, correspondente ao deposito · maximo de ' vinte •. milhpes 
esterlinos, podendo então, por' lei do ' Congresso Nacional, ser elev,ad'a a taxa de que trata o art. 1.0 . , " 

Art. 4.0 - Attingido o limite estabelecido no artigo rantecedente e 
alterada a taxa na fórn:ia desta lei, serão chamados a troço, , em 'prazo 
nunca menor de doze me2ies, os bilhetes emittidos. Exg0tado esse· prazo, 
continuará o troco com o desconto até vinte por ·cento d@ v,al'or . dos , 
bilhetes, durante cinco annos, ,<wntados ~a data inicial do troco. De-
pois dos cinco annos, dar-se-ha a prescripç,ão, revertendo o fundo pres-
cripto em favor do fundo de garantia' instit:uido pela lei n, 581, de: 20' de 
junho de 1899. 1 , 

Art. 5.0 - Os marcos, francos, liras, dol.lars, alé~ d~ libra este~- · 1 

lina, servirão para constituição do deposito de que trata o art. 1.0 , guar-; 
1 dada, para os effeitos de emissão e conversão, a taxa estabelecida no ' · 
mesmo artigo para ·as libras esterlinas e as taxas a ella correspondentes 
para as moedas a que se refere este artigo . 

. Art. 6.0 ~ A Caixa de Con:versão manterá uma conta e~pedial 
CAIXA DE ÇONVERSÃO. - VOL. I. , 35 ' 
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para os bill1etes que emittir e ouro que receber, pl,lblicando mensal-
mente o estado dos depositos e· das emissões. 

Art. 7.º - O Presidente da Republica expedirá regulamento para 
a organização administrativa da Caixa de Conversão que ficará sob a 
immediata superintendencia do Ministro da Fazenda e será modelada, 
no que fôr applicavel, pela actual Caixa de Amortização. 

O numero, classe, attribuições e vencimentos dos funccionarios da 
C:aixa de Gonversão serão estabelecidos no mesmo regulamento, que 
nesta parte vigorará provisoriamente até definitiva approvação do Con-
gresso Nacional. 

Art. 8.º - Pelo desvio de deposito a que se refere o § 2.0 d-O' art. I.0 

incorrem os membros da Gaixa de Conversão nas· penalidades do art . 221 
do Goc!.igo Penal, além da responsabilidade pessoal de que trata o refe-
rido artigo. 

7 Art. 9.0 - E ' o Presidente da Republica autorizado : 
1. A estabelecer em Londres uma agencia da Caixa de Conv~rsão, 

que ficará sob a immediata superiritenqencia do Ministro i a F azenda. 
' II . A transferir para a Caixa de Conversão .os fundos de· resgate e 

de garantias instituídos pela lei n. 581, de 20 de julho de 1899. 
§ 1.G Os saldos do fundo de resgate continuarão a ser applicados de 

accôrdo com o disposto ~o art. 1.0 da lei supra mencionada, mantida 
integralmente a disposiçã9 do art. 3.0 da 'referida lei. 

§ 2.o Com os saldos :do fundo de garantia poderá o G.oyerno, por 
intérmedio da Caixa de Gqnversão ou da agencia desta, operar em cam-
bio, comprando e vendendo let~ras para o exterior, de modo. a manter 
a taxa cambial fixada no art. 1. 0 

§ 3.0 Si houver conv1miencia para as operações da Caixa de Con-
versão, poderão ser emitt~das notas·. conversíveis á vista n.a agencia em 
Londres. 

Art. 10. - Revog.am~se as disposições em contrario. 
Safa das G'ommissões, 8 de outubro de 1906. - Gonçalo Souto . -

Castro Pinto. - Salvador Pires. 

Na sessão de 10 o prpjecto é enviado ao Senado depois de appro-
vada a redação final. 

/ 
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NOTA 

'.Proposição n. o 92:· 
., 

Em 9 de Novembro vae a imprimir o parecer" da Commissão de 
Finanças com voio' em separado do Sr. Anisio d~: Abreu. Em 17' et;ilra 
em 2. • discussão' e é encerrada sem debate. E' aprovada. Em 21 entra em 
3.• discussãd. O Sr. Urbano Sanlos, em nome da coinmissã,o de firianças, 
offerece emendas. O Sr . . Pires Ferreira apresenta emenda. O Sr. M~ni~. 
Freire justifica emendas . A discussão é suspensa na forma do artigo 144 
do regimento. Em 23 vae a imprimir o parecer sobre as emendas:· Em-26 
continua a 3.ª disc~ssão. Oram os Srs . Muniz Freire, .Pires Ferreira· e Ur- , . 
bano Santos. E' ençerrada a discussão do projecto. Annunciada a polação, 
os Srs. Muniz Freire e Píres Ferre'ira retiram as suas emendas. A pro-
posição , com · emendas é approvada em votação nbm,inal, por 27 voiOs , 
contra 5. Em 27 vae a imprimir a redação final das emendas. E' appro-' · 
vadr;z e a proposição devol~ida á Gamara em 28 de Novembro. ·, 
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SENADO FEDERAL e· 

SESSÃO DE 9 DE NOVEMBRO 

A Gemmissão de Finan~as estudou, como lb.e cumpría, o -proje-cto 
da Camara dos Deputados n. 92, deste anno, creando uma caixa de 

Pare.cerda 
Com. de Finanças. 

conversão, e, em restlltado do estudo a que proce-
deu, pensa que o Senado deve adoptar esse pro"'. 
jecto com a's modificações constantes deste parecer. 

As razões, em que a Commissão. se funda pàra 
emittir e~te juízo, só podem ser u.tilmente apreciadas, sendo acompa-
nhadàs ao mesmo tempo de urna :exposição minuciosa das medidas, que o 
projecto encerra. A' Gommissão incMmbe neste momento fazer esta 
exposição e apresentar aquellas razões; mas, para o fim que tem em 
vista , lhe interessa ir simultaneamente indicando as objecções de que 
o projecto tem sido a lvo, para tambem desde logo ir ofierecendo as 
contradicta:s, que ellas provocam. 

Não ha contestar qlle um momento houve, quando ainda transi-
tava na · Camara, em que o projecto emocionou desagradave1mente a 
opinião; e esse foi q1rnndo se disse que elle vinha não só contradizer, como 
destruir, o plano financeiro instituído pelo benemerito governo Ce,mpos 
Salles. A nação deposita justificada confiança nesse plano, que lb.e per-
mittiu. transpor sem maiores difficuldades-um momento cb.eio de emba-
raços .. Teria, pois, motivo para .se sensibilisar; se o Congresso quizesse, 
sem uma razão procedente, arruinar essa obra, ·que incontestavelmente 
nos conduziu ã folgada situação financeira, em que n.Ós achamos; e isto 
principalmente depois de solemnes promessas, affirmando a conveniencia 
de não haver versatilidade nos planos financeiros .. 

Mas breve essa emoção cedeu, prov@.cada, como era, por falso mo-
tivo; porque, na realidade, examinado o assumpto, como se faz mistér, 
não se detendo .n.a superficie, mas penetrando no seu intimo, não cedendo 
a ql!lalquer sentimento apaixonado, porém ,obedeceNdo tão sómente á 
razão, se chega á inevitavel conclusão de que o projecto não afliecta á 
essencia daquelle plano, não o altera eID; seus fundamentos, não destrós 
os apparelhos que e1le creou, não abandona o ideal por elle formado.: 
A sua acção se limita tão somente a modifica:r o ftinccionamento daquelles 

'\ 

I 



-552-

app'arelhos, adapta'ndo-os a uma situação nova, por ventura nascida d6 
proprio funccionamento modificado, talvez mesmo sendo de prever, ha 
muito tempo, mas, ainda assim, off.erecendo um ambiente novo, ao qual 
não se accommoda o processo seguido, e por isso está oppondo emba-
raços serios á prosperidade nacjon'al. A opinião publica percebeu isto, 

) esclarecida pela brilhante discussão que a ma teria teve não só ·na Camara 
dos Deputados, e.orno na imprensa. E a commissão agora, tendo de in-
sistir perante o · Senado na prova desse conceito capital, nada mais faz 
do que se inspi-rar no resultado dessas ,disçussões, traduzindo a impressão 
geral, hoje incontestavelmente sympathica á idéa que o projecto contém. 

A aspiração suprema, que o plano financeiro do governo Campos 
Salles alimentou em materia de regimen monetario; foi a circulação me-
tallica ou a circulação de bilhetes conversiveis. Elle c9nsiderava essa 
circulação como o remate ultimo da obra gigantesca que emprehendeu. 
Isto foi expresso em termos claros pelo eminente auctor desse plano, 

.uma vez quando disse que o resgate do papel-moeda devia perdurar até 
entrarmos no regimen de conversibilidade ou pelo menos até que o papel 
restante, convertido ao cambio ' de 24 d., produziss.e em ,ouro o valor da 
nossa exportação (Relaforio de 1900, pag. ·IX), e outra quando insis-
tiu - a~nda na necessidade do resgate até chegarmos ao fim desejado 
~ circulação metallica ou de bilhetes conversiv(\is (Relaiorio de 1901 , 
pag. XXIX). Os meios aconselhados como conducentes para alcançar 
este fim , como os unico~ apropriados . para attingir este ideal, eram o 
resgate e a valorização dq papel-moeda. , 

Mas convém notar qpe no alto espírito do autor do plano a valo-
rização e o resgate são duas operações correlatas, conjugam-se · como 
dous associados logicos; porque elle participa da convicção de que a 
quantidade de papel-moeda é que antes de tudo produz a sua depre-
ciação . .. De posse deste pvstulado, conclue rigorosamente que fazer res-
gate, isto é, reduzir a quantidade de papel é ipso facto diminuir a sua 
depreciação, produzindo a valorização. 

Desde, porém, que assim é, não ha ousadia em ·affirmar que, quando 
o eminente auctor do plano financeiro do governo Campos Salles encarece 
a valorisação como uma suprema necessidade, elle não o faz porque 
a julgue um bem, considerada em si mesma, mas porque a entende uma 
consequencia necessaria dp resgate. Pelo menos não suppõe preciso pro-
movei-a até ao limite ma,ximo, a que pode attingir, isto é, até á taxa 
de 27 d. por 1$, porque, como já vimos, elle declarou expressamente 
que, no seu conceito, era suffic'iente que · ella tão · somente alcançasse 
a taxa de 24 d. ~-

Portanto, não tinha em vista urna valorisação absoluta, mas t ão 
somente relativa, tanto ·quanto suppunha que as ·circumstancias com-
portavam. 

Por outro lado, o me~n;io estadista com o largo descortino, que lhe 
é _proprio, não .desconheceµ os ·males que á .economia nacional sóe pro-
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duzir uma valoi-isação subita do meio circulanté. 1A Gommissão não 'pôde 
mel~or traduzir o seu pensamento a este proposjto do que citando ' as 
suas propria:s palavras : • , 

(( o enthusiasmo que 'tenho pelo resgate do papel mo,edir ~ão ' me 
cega, porem, a ponto de não ver os perigos que elle ·pode trazer, _se não 
for executado com grande prudencia e extraordinario criterio. O perigo 
está em que a reducção do papel tr~z como consequencia uma reducção 
na ªffi;Plitude da circulação, na extensão do apparelho circulatorio," que 
se manifesta por grande diminuição dbs negocios. Dahi ·uma modificação 
profunda na estructura da sociedade, considerada debaixo do ponto de 
vista industrial, commercial e at~ governamental: Depoi:;; de mµitos 
annos de grande circulação de papel de, curs<;> forçado, t0das as relações 
de ordem economica, todos os contractos, todos os negocios se ·adaptam 
a esta situação especial, a que tudo se subordina,' os preços dos objectos, 
os salarios e as rendas. Nestas condiçõe's um resgate brusco, ,irai,endo 
como consequencia U"J:a valorização rapida· do meio circulante, 'traria 
grandes prejuizos a certas classes sociaes e especiblmente aos productores 
nacionaes, que leriam um preço para a producção e outro para a venda 
dos productos. Se tódos os elementos economicos tivessem a mesma 
rapidez em seus movimentos, a valÓrização brusca da moecla 'não trari3; 
grandes inconvenientes; isto, porem, não se, dá com os p'reçós dos objeclos 
e com os salarios, que têm sempre seus movimentos extremamente lentos 
e nunca poderiam .acompanhar os movimentos 1',elalivamente rapid~s da 
valorização do meio circulante: Rompe-se por esta forma' a relação enlre . 
os lucros do productor e o cuslo da producção, . sacrificando assim os n1ais . 1 

' 

sagrados inlere:;ses da nação. ~ (Relatorio de 1899, pag. XXXII a XXXIII). 
O mesmo conceito já antes havia sido expresso po~ uma outd nossa 

grande auctoridade em materia fina~ceiqi., Francisco Belisario, quando 
escreveu o ·seguü1te : 

e< Bem conhece~s os effeitos da depreciação e da apreciação da moeda. 
Naquelle êaso soffrem e são prejudicados todos quanto( possuem títulos 
avaliados em moeda ou auferem renda pagavel nessa especie; os iiitulos 
acompanham infallivelmente a depreciação monetaria, podendo-se .dizer 
'que a perda para os seus possuidores corrésponde a tal abatimento·; 
aquelles, porém, que auferem renda de propriedades de raiz, soffrem 
até certo tempo; mas, se a depreciação da moeda se prolonga e mantem, 
o valor das propriedades eleva-se e tambem a .sua •. renda. No caso ,de 
elevar-se ·o valor , da moeda, os factos passam-se pelo inverso; ein vez 
de soffllerem os capltalislas e os propriefarios, soffrerri os devedores, os arren-
daiarios, aquelles que pagam juros, ou amor~izam, por 'mais, capital que 
receberam depreciado, os que pagp.m rendas., alugueis, ele. Se a injusliça 

· é ·a mesma em ambos os casos, a difficuldade social é m11il.o mafor no se-
·gundo. n (Relalorio de 1887, pag.' 22.) r ' 

E assim é, não 'h::,t negar. A valorização rapida da moeda rompe o ' 
equi'librio do preço das cousas, propriedades, rendas, salarios, mercado-

I 
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rias, transtornando todos os calculos em que essas diversas relações de 
ordem economica repousam. Todos os negocios, todos os contractos em 

, via de execução se resentem dá mudança occasionada por ·es9e pheno-
, meno, que lhes abala o alicerce, em que bona fide descansavam. A moeda 
ê o estalãÇ> pelo qual se med·em os valores de t odas as utilidades, que 
servem ao homem. Alterado o seu valor, todos os demais valores sofüem 
necessariamente a trepidação que essa alteração produz, quer seja ella 
no sentido da valorização, quer no da depreciação. 

Com o phenomeno da valorização, porém, occorre uma circums-
tancia singular e vem a ser que ella prejudica especialmente aquelles 
que na sociedade se acham em condições mais desfavoraveis. Com éfieito, 
são em geral os devedores, os arrendatarios, os locatarios, os mutua-
rios, etc., aquelles que sofirem os seus effeitos com maior rigor. For-
mando os seus contractos na supposição de que com certa somma de 
esforço se desempenham das ºobrigações contrahidas, elles, se a valori-
zação s0brevem, inesperadamente se veem na dura· contingencia de 
despender uma somma de esforço muito maior, para adquirir a quanti-
dade de moeda, a que se obrigaram, a qual permanece a mesma, não 
obstante a valorização. Se contavam conseguir essa quantidade, dando 
em .troca certo numero de utilidades, ficam enganados em sua especta-
tiva, porque o numero das utilidades a dar, para obter a moeda, cresce 
de ordinario na proporção em que esta se tem valorizado. 

Além dos devedores, 1 soffre o industrial. Em mui.tos casos succede 
que elle confecciona os s~us productos, adquirindo á materia prima e 
pagando os salaríos, na e~pectativa de receber, em troca daquelles, uma 
certa quantidade de moep.a, correspondente ás despezas de producção 
que effectuou; Intervem a valorização e eis que a quantidade de moeda, 
que os productos obtee!I1r, é reduzida correspondentemente, apurando 
o industrial com isso um prejuízo em vez do lucro esperado; 

Depois do industrial, o lavrador. Este, a sua vez, compra as se-
mentes, paga os salarios e, por via de regra, co11trahe obrigações, afim 
de preparar a sua colheit8r· 

Para fazer face a tudq isto, conta ser obrigado a entregar uma certa 
quantidade· apenas dos fructos, que espera colher. 'Surprehende-o a valo-
rização neste comenos. Ejl-o forçado a entregar dos seus fructos uma 
quantidade muito maior, ás vezes o total de'lles, para solver os com-
promissos contrahidos, su~~cedendo em certos casos ainda ficar onerado 
de dividas. 

E neste particular, .o lavrador se acha em condições mui.to mais 
desfavoraveis que o indl!ls-trial. 

Este ultimo não tem época fixa para operar a producção; <lespende em 
geral muito menos tempo entre a acquisição da materia prima e o preparo 

. dos sew.s productos e, em taes condições, póqe com relativa facilidade 
evitar o prejuizo resultante da valorização. Ao passo ·que o agricultor 
não gosa daquelle arbítrio, o temp.o de preparar a cultura e de fazer a 
colheita é para elle fatal, n,rndiando em geral, entre uma e outra, o espaço 
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de um anno, De modo qMe muitas vezes, depois de haver preparado a 
cultura e emquaFJ.to aguarda a colheita, se lhe depara a cruel contingencia 
de ser o espectador impassível da pr0pria ruina, que vae cah.indo sobre 
elle pouco a pouco, á medida que a moeda se valoriza. 

Esta 'é situação dos ,devedores, do industrial e do lavrador perante 
o phenomeno da valoriza.ção da moeda. Muito diversa é a que se depara 
ao commerciante, ao proprietario e em gera.l ao que percebe rendas. 
O primeiro tem o seu stock de mercadorias valorizado; os segundas per-
cebem seus rendimentos, de ordinario assegurados por contractos, em 
moeda ·de maior valor. Por tal meio o seu estado de fortuna é evidente-
mente melho.rado. 

Sendo assim tantos os interesses que se chocam, que sé contrariam, 
uns º '!'}postos aos outros, estes em contradicção com aquelles, é inevitavel 
que uma medida, como esta, ora submettida á consideração do Senado, 
tendente a proferir uma decisão acerca desses interesses em jogo, suscite 
a divergencia de opini.ões, que esta tem suscitado, provoque mesmo o 
ardor apaix;onado na manifestação dessas opiniões, c;omo neste caso tem 
sucedido. Ao legislador, porém, cumpre sem indifferença por esses inte-
resses, sem desprezo por essas opiniões, antes prestando-lhes a attenção 
sympathica, que merecem, sem impaciencia por esses moviment9s apaixo-
nados, manter-se calmo no estudo e na reflexão para deliberar com acerto, 
consultando devidamente o interesse .nacional. 

Do que acaba de ser exposto, resulta que à valorização d? meio 
circulante, ao menos a v;alorização immoderada, não póde ser considerada 
um bem absoluto, senão um bem todo relativo, tal como a entendia o 
eminente Ministro da Fazenda do governo .Campos Salles. Interesses 
sociaes respeitaveis soffrem consideravelmente com esse phenomeno, 
não sendo erro nem injustiça affirmar que estes interesses, bem confron-
tados com aquelles que se sentem fav,orecidos por elle, os subrepujam, 
senão em importancia social, ao men@s pela maior sympathia, que inspir,am. 
A valorização do nosso papel-moeda, prov-0cada pelas grandes correntes 
de ouro que se teem enéaminhado para o nossci paiz, já em busca de collo-
cação em emprezas particulares, já em emprestimos publicos, já final-
mente trazidas pelo incontestavel surto da nossa exportação, está nesse 
caso. E essa, que presentemente se está ahi a observar, ainda é re,lativa-
mente medíocre em comparação daquella que se nos1antolha. em proximo 
futuro, dada a grande expansão que se está desqe já desenhando nas 
nossas forças economicas. 

Com este estado de cousas soffre.intensamente a producção nacional,. 
que ainda por cima se sente desalentada com a perspectiva que entrevê 
no futur0i. Porém não é só à valorização que a .faz sofirer ; mais do que a 
valorização é a insfabilida<f e do valor da moeda~ que a acabrunha e 
onera de incalcu.laveis prejuízos. Eis a razão ,,por que tanto ella, como a , 
maioria do paiz, em geral todos aquelles que, primeiro que tudo, consultam 
o verdadeiro interesse nacional, estão a reclarriar energicamente de prefe-
rencia a estabilidade antes que a valorização do meio circulante. Antes 
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parar, fazendo um pequeno ·repouso, do que prosegui~ cegamente, atrás 
de uma miragem que se poderá converter em realidade, sem duvida, 
mas só d~pois de haver feito 'perecerem avultados e respeitaveis interesses 
nacionaes. , 

Este intuito é que tem o projecto sujeito á consideração do Senado : o 
seu principal, senão unico ·escopo, é proporcionar ao papel-moeda um valor 
estavel, que elle fixa em 15 d. por 1$. Para conseguir este desiderafum, 
engendra um mecanismo muito simples : institue uma caixa de conversão, 
destinada a receber moedas de ouro, entregando em troca bilhetes aó por-
tador, de valor correspondente ao ouro recebido, á taxa sobredita. 

Cumpre todavia accrescentar desde já : o projecto não põe de lado 
definitivamente a valorização do papel actual, acima ela taxa fixada. 
Por isso, o padrão legal desse papel fixado em 27 d. por 1 $, permanece 
inalterado. Por outra parte, o projecto limita a emissão da caixa 
a 320 . 000:000$, correspondentes a 20 milhões esterlinos, estatuindo que, 
attingido esse limite, a lei poderá elevar a taxa da .emissão. A valorização, 
portanto, tem no projecto os seus interesses perfeitamente resgua,rdados, 
pois nada obsta a que no futuro, attingindo a emissão o limite fixado, 
vá o legislador, se assim o entender, elevando a sua taxa até tocar á dese-
jada meta de '27 d. 

Neste par:ticular até a esperança offerecida pelo projecto á valorização 
é mais ampla do que deixava entrever o plano financeiro do governo Cam-
pos Salles, o qual só lhe ~bria espaço até ao extremo de 24 d. · 

Não é pois, u_ma medirfa definitiva a estabilidade do valor da moeda 
á taxa de 15 d . É uma mçdida provisoria, imposta pelas c_ircumstancias 
actuaes, e tendo em conta interesses nacionaes de grande monta. Est es 
intl'.r.ésses, como já se viu, não são prejudicados tão sómente pela valori-
sação rapida do papel; em µmito mais os damni fica a instabilidade do seu 
valor. 

O commercio póde sem duvida apurar um lucro com a valorização. 
mas es::e lucro será ephemero, desde que sobrevenham as oscillaç'ões ' 
cambiaes. Com estas oscill,ações não ha segurança nas transacções; estas 
se convertem de .trabalho ',ordenado e methodico em verdadeiro jogo de 
azar. Não é mais a intelli~·encia, a applicação, que ' decidem do exilo ou 
mallogro das operações, senão a sorte, o puro acaso. No sorvedouro do 
cambio some-se o fructo d<;> trabalho honesto do commerciante; est e por 
maiores que sejam as caut~las, de que se cerque, vê transtor:nados todos 
os seus calculos, e afinal SljlCCumbe. 

Em sev Jogar campeia o jogador, aquelle que usa do commercio 
co.mo um artificio para mascarar a tavolagem, que explora. O jogo se 
exercita sobre a moeda, e tem ·por base as fluctuações interminaveis do 
seu valor. O commerciante, incerto do exito do seu negocio, entrega-se 
a esse jogo, na esperança p.é resarcir, por tal nieio, o prejuizo provavel 
das suas operações: Vã ei>perança, porque o; resultado 'é ,ser tragado 
pe,a voragem àa especulação; sacrificando haveres proprios e alheios. 
Por fim, instituições bancí1rias fundam-se para se dedicarem exclusiva-
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mente á especulação cambial. Deixam de parte o legitimo commercio 
bancario, qu·e tantos serviços pó.de prestar ao. desenvolvimento das forças , 
economicas para s.ó viverem do jogo, que tantos prejuízos acarreta á 
nação, pois, explorado assim com essa extensão, concorre poderosai:nente, 
para tornar ainda mais instavel o v,alor do meio ciuculante. Indivíduos ' 
ha mesµio que fazem da especulação · em cambio a sua profissão habitµal. 

Com um jogo assim intenso, produzindo oscillações cambiaes 
constantes , sé o commercio padece· grandes prejuízos, não os soffrem 
menóres a agricultura e a indus~ria. Muito mais' do ' que no momento da 
valorização, neste da instabilidade do valor, monetario, o ~ndustrial ~ I • 
o·agrlcultor não possuem base, em que a.ssentar os seus negocios. E assim 
de tu~<;> isto se deduz que, se os interesses eµi jogo contra a valoriza,ção ' 
rapicÍa da moeda, são já de si muito grandes parn se imporem ao respeito 
do legislador, muitq maiores são aquelles que se acham envolvidos e 
prejudicados pela falta de estabilidade no valor do meio circulante. '· 

Ainda sobre o assumpto sobreleva um facto de summa importancia 
a assignalar e é que somos um paiz novo, em v,ia ,de formação, onde 

1 não existe ainda economia nacional organizada, necessitando, por este 
motivo, de capitaes e braços, que nos auxiliem na exploração das nossas 
immensas riquezas naturae·s. E' ponto averiguado que a instabilidade do 
nossq meio circulante afasta do paiz ess-es braços e capitaes: " 

Ouç~-se sobl'.e este particular a 'advertencia de um estr:angeiro 
competente; Ed. Thery : ' 

i<. Um dos mais graves inconvenientes d.a insta,bilidade do cambio e do 
regímen .do papel-moeda de curso forçado _:_ i)_)ara um .. paiz novo, onde 
a economia nacional ainda não dispoz de tempo para se' constituir em forte 
escala, - é o.de isolal-o dos grandes mer:cados financeiros i:r1~ernaci6naes 
e de impedir, por isso mesmo, uma rapida utilização das riqµezas naturaes 
existentes em seu , territorio. Ora, é precisamente o caso , do Brazil, que 
poderia .ser um dos pa,izes mais ricos do mundo, se seus meios de a'cção 
economicos e financeiros, e se a densidade e as ,aptidões de sua população, ' 
estivessem' em . relação com_ os immensos recursos mineraes, industriaes 
e agrícolas, com que a natureza o gratificou, tão generosamente. Para 
o Brazil, a instabilidade do estalão monetario não teye por ef'Feito sómente 
arruinar suas finanças publicas·e duplicar a impo,rtancia dos seus encargos 
fiscaes e administrativos; ella o paializou igualmente em seu .<!lese:q.volvi-
mento econqm~co, no sentido de que diminuiu a; ,corrente de immigra·ção 
e afastou , do p'aiz os capitaes estrangeiros, que ah'i iriam empregar-se, 
como foram nos Estados Unidos, nq Canadá, na Australia ... mas 'que não 

1 

virão 'para o Brazil; emquant.o não tiverem a certeza de sahir do paiz 
sem difficuldade. )> 

Eduardo Thery não .. desconhece que ;capitaes estra;ngeir,os teem 
procu,rado collocação entre nós, mas ao mesmo ternpo reconhece que esses 
capitaes custam muito caro, e, sendo sempre computados em ouro·, ficam , 
muitas vezes fóra de proporção com o fim a attingir. · 
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Em seguida accrescenta : 
« Ao contrario, os capitaes privados que, por sua conta e risco, veem 

empregar-se em explorações indígenas, crear emprezas industriaes, agri-
colas ou mineiras, não pesam nem sobre o presente, nem sobre o futuro 
das finanças publicas. 

Elles apresentam a immensa vantagem de se assimilarem immedia-
t hmente aos interesses nacionaes e de se lhes associarem; de trazerem 
do exterior operarios exercitados, que formarão pouco a pouco um corpo 
de operarios indigenas; de applicarem á industria e á agricultura proces-· 
sos aperfeiçoados, os quaes, em seguida, serão copiados por concurrentes 
nacionaes, e de organizarem assim centros energicos de producção, tendo 
como resultado final a transforma çãQ economica do Jiaiz e sua eman-
cipação ·financeira em relação ao estrangeiro. » 

Finalmente pergunta: 
« Por que, effectivamente, os capitaes privados se afastam systema-

ticamente dos paizes de cambio instavel? » 

E responde: 
e< Porque, uma vez· empregados nesses paizes, esses capitaes ficam 

prisioneiros do agio do ouro e soffrem, em relação com os capitaes de seu 
paiz de origem, todos as vicissitudes do cambio. Em outros termos elles 
se tornam, assim como os ~1eneficios que produzem, inconversiveis em ouro, 
do mesmo modo que o papel-moeda de curso forçado, ao qual, com o 
emprego relizado, elles se incorporaram. n (Projel de réfor.me monélaire 
el de créalion d'une banqu~ d'émission au Brésil, pags. 48 a 50.) 

Eis ahi o processo C!? instabilidade do valor da moeda; esse. facto 
não embaraça só as transa,cções e os negocios no interior; afasta tambem 
do paiz as correntes de c~pitaes estrangeiros que, se não fosse elle, se 
encaminhariam para nós, at trahidos pela boa collocação, que lhes oflerecem 
as nossas immensas riquez;as naturaes inexploradas. Tambem os trabalha-
dores, principalmente os trabalhadores capazes, dos ql!laes tanto necessi-
tamos para arrotear as nqssas terras e aperfeiçoar as nossas industrias, 
pelo mesmo motivo se de!'lviam do paiz. E, como desseff trabalhadores e 
desses capitaes, depende e~sel'l.cialmente o nosso progresso, póde-se dizer 
convictamente e com razãp que a instabilidade do nosso :meio circulante 
está paralyzando o n0ssa desenvolvimento. 

Esta enfermidade, quçi afFecta assim com tanta intensidade a nossa 
. economia nacional, os maJes della resultantes, que tanto prejudicam a 

livre expansão das nossa~ forças productivas, não passaram desperce-
bidos ao plano financeiro do benemerito governo Ga'mpos Salles:. Posto 
que considerasse a instabifidade da moeda um mal congenito do papel-
moeda, qu e só deveria desapparecer de todo, qu.ando este. tambem desappa-
recesse, ainda assim não sie conservou quedo em presença dos prejuízos 
que elle oecasiona á nação" 

Deixou de lado, é certp, a regulamentação das operações de cambio, 
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já antes ensaiada entre nós sem nenhum resultado positivo _, Mas engendrou 
o apparelho concretizado no art. 1.0 da lei n. 689, de 20 de setembro de 1900 1 
e que consistiu no deposito, pelo Thesouro, de um milhão de libras, retirado 
do fu!Jído de garantia no Banco da Republica, para este operar em tran-
sacções cambiaes. Foi esta a providencia adoptada para pôr cobro á espe-
culação em materia de cambio, a qual, natural nos paizes de papel-moeda, 
se havia espeéialmente desenvolvido entre nós e creado raizes profundas,: 
já pelo estado da nossa circulação, já pela imprevidencia com que o Govl}rno 
do Brazil havia procedido nesta questão. (Relalorio de 1900, pag. IX.) 

Entretanto, conhece-se o resultado produzido por este apparelho ,; 
as osoillações cambiaes teem continuado e o Thesouro já foi autorizado 
a entregar ao actual Banco do Brazil ma:rs um milhão, retirado ainda do 
fund@ de garantia, ex-vi do art. 45 dos estatutos desse banco, approvados 
pela lei n. 1.455, de 30 de dezembro do anno passado. O primeiro milhão, 
como p.arte da carteira nova, parece hoje fazer parte do capital do banco, 
havendo sido esta carteira entregue pelo- Thesouro para integração do seu 
capital. 

Perante este verdadeiro insuccesso·, já tão caro ao Thesouro, só se 
póde ter applausos para o projecto, quando adopta o alvitre de adaptar 
entre nós um novo apparelho, já ensaiado em um paiz v~sinho com os 
melhores resultados. Effectivamente, ninguem póde negar, nem mesmo os 
mais encarniçados adversarios do projecto, que a caixa de c0nversão na 
Argentina teve a virtiade de estabilizar o valor do meio circulante<. E nã:@ 
póde contestal-o, porque se· tr.ata de um' facto patente a todos os olhO's e 
sujeito á observação geral. 

o apparelho,, que alli obteve este exito, ~ de esperar que alcance 
entre nós o mesmo resultado, dada a identidade de circumstancias, aliás 
evidente. E, quando se queira duvidar desse resultado, ao menos não ha 
motivo para desejar insistir na conservação pllra e simpfes de mecanismo 
antes instituido e• que a expedencia já eondemn@u pelo mais ruidoso 
mallogro. 

O appar.elho argentino, co11vem accentuar este ponto, é apenas 
adaptado ao nosso meio, e não copiado pelo projecto. Elle, com effeito, 
destaca-se ·do mecanismo neste institiiido por uma differença essenci'al. 
No apparellio argentino, a idéa de futura valorização do meio circulante 
é deixada de lado e por isso o padrão legal f@i alli quebrado com a promessa 
feita pela lei de 'uma futura conversão do papel-moeda - ao cambio de 
u:m peso-papel por 44 ce11tavos de peso ouro. Ao passo que o prdjecto 
man.tem o nosso padrão legal e deixa subsistir o designio de valorizar 
o m~io circulante até ao limite desse padrão. 

O mecanismo do projecto, releva accre)3·ce:n:tar, garante a estabi-
lidade do valor da mõeda, impedindo-lhe a valorização immoderada, 
mas é possível que a não preserve effica'zmente contra a especµlação para 
a baixa. Este ponto foi perfeitamente esdarecido na Camara, pelo emi-
nente relator da Gommissão de Finanças. Por esse motivo,, o projecto 
canserva º' apparelho instituido pelo plano do governo Campos Sal:les, 
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consistente em retirar do ' fundo de garantia uma certa quantia para 
manter a estabilidade cambial. Mas é de ver que no systema do pro-
j ecto, o apparelho em questão fica com a sua fun,cção muito reduzida,. 
porque só nec·essita actuar para evitar a baixa; e, como no rµomento, 
e quanto é possível prever, no futuro tambem, a tendencia do cambio é 
para se elevar, é evidente que elle não offerece os perigos, que .naquelle 
plano se fizeram sentir. 

O projecto autoriza o Governo, para o: funccionamento do appa-
relho, a utiJizar o fondo de garantia, sem limitar a importancia de que. 
poderá dispôr para tal fim. Entende a Commissão de Finanças que não 
é conveniente semelhante arbítrio, tanto mais quanto é evidente que o 
Governo não sentirá jámais a necessidade de usar da medida na extensão 
consentida pelo projecto. Assim entendendo, propõe para a alludida 
autorização o limite de dous . milhões esterlinos. 

Bem assim, não concorda com o projecto da Camara, quando pres-
creve que as operações caml:íiaes, que o Governo tenha de fazer, sejam . 
realizadas por intermedio da caixa de conversão. No mecanismo do pro-
jecto, esta caixa é destinada á emissão de bilhetes conversíveis á vista. 
Para attingir, pqrtanto, o fim a que se destina, eHa necessita de gosar da 
mais plena confiança publica. Ora, não será empregando-se em fazer 
operações cambiaes, por sua natureza aleatorias, ao menos na opinião 
popular, que ella attrahirá esta confiança. Por isso, a Commissão propõe 
que seja facultado ao. G~verno realizar essas operações pelo meio que 
julgar conveniente, inclusive por uma secção, que poderá crear no The-

. souro para tal fim, meno<1 por intermedio da caixa de conversão. 
Como já foi dito, o ~deal supremo do plano financeiro do governo 

Campos Salles era attingi:r a circulação metallica ou de bilhetes conver-
síveis. 

Agora chegou o momento par1,1. a . Commissão . de accentuar : pelo 
mecanismo do projecto esse ideal é conservado intacto. E não é só isso, 
o projecto ainda adopta medidas, e medidas efficaz~s, para esse ideal 
chegar mais cedo á sua plena realização . . E assim o faz, porque, como 
o eminente autor desse plano, os adeptos do projecto estão convencidos 
de que, só depois de conseguido esse desideralum, o meio circulante adqui-
rirá completa estabilidade de valor. 

Transferindo para . a paixa . de conversão os ;fundos . de resgate e. de 
garantia, instituídos pela lei n. 581, de 20 de junho de 1899, o prejecto. 
conserva inalterado o funpcionamento do primeiro. Quanto ao segundo, 
uma emenda da Commissão propõe que tambem seja destinado ao res-
gate do papel-moeda, senpo este permutado pelos bilhetes,., qu'e a caixa 
emittir, correspondentes ~ importancia do fun<;l.o. Desta importancia a 
Commissão só subtrae ao resgate a importancia de dous milhões ester-
linos do saldo actualment~ existente, que deixa ao Governo para operar. 
em cambio. . 

E assim se vê , que o apparelho instituído pelo benemerito governo 
Gampos Salles para nos c9nduzir ao regímen da moeda . m.etallica ou dos 
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bilhetes conyersiveis é conservado pelo, projecto pol' completo, salvo uma 
unica modificação consistente e~ que por esse plano o fundo de garantia 
era accumulado para oper,ar o resgate, quando o cambio attingisse· á 
taxa de 24, âo passo que pelo project,o 'ielle é ' applicado ao mesmo_ fim, 
mas desde já, continua e ininterruptamente. 

Entende a Comi;nissã.o que esta utilização immediata · do alludido 
fundo se justifica por mais de uma razão. · 

A experiencia de poucos annos já nos tem ensinado·as1sás que é extre-
mamente difficil guardar intacto esse· theso,uro. O proprio gove{'.no Cam-

. pos Salles consentiu em retirar delle um milhão .esterlino; m:al essa, impor-;-
tancia se havia accumulado. Igual quantia acaba de ser reti~ada para 
o Banco do Brazil, não contando os dous milhões destinados á Bolívia, 
que a lei, entretanto, man.dou restituir. Parece, pois, que não será facil 
a perseverança em conservar o fundo de garantia, principalmente em cir-
c.umstancias prementes, até que venha a época remota da sua utilização. 

Além disso, desde que elle é destinado afinal . ao resgate do papel-
moeda, nada aconselha que seja enthesourljldO ·até · que este ~dquira 
maior valor, quando póde ser appli~ado desde já, emquanto o papel se 
conserva mais barato. Não é comprehensivel que se debrn de adqúirir 
uma cousa por menor valor, reservando~se propositalmente para obtel..:a 

""quando ella se ache mais cara. ' 
E' certo que a esta consideração, aliás de simples int~ição, já foi 

uma vez retorquido que os recursos do Thesouro, sendo recebidos em 
papel valorizado, menor somma desse papel será preciso para' obter · a · 
mesma quantidade de ouro para a çonversão. Mas é evidente que não 
é com o papel que o Thesouuo terá de adquirir o ouro 1·para a conversão; 
si elle possuísse es$e papel, não teria necessidade d.e convertel~o . . o papel,. 
para necessitar de ser convertido, precisa: antes ae tudo que se ache em 
circulação. E o Thesouro para coJ}vertel-o tem de possui~ o ouro,, e para 

· isso é que constituiu o. fundo de 'garantia. Ora, çom este ouro é sempre 
preferível que elle adquira papel barato, em vez de, o adquirir caro. A. 
consideração, portanto, subsiste. · 

Finalmente é de bom t onselho que .o resgate do papel-moeda seja 
feito paulatinamente, dando-se-lhe., logo' um succedaneo na circulaÇão, 
de preferencia a sei; operado bruscamente sem outta moeda que pre-

. encha o vacuo, que elle deixa. O eminente autor do plano financeiro do 
· governo Campos Salles foi o primeiro a assignalar o inconveniente de 
um resgate nestas condições: : ·1 

{( De outro lad1>, como o resgate reduz 'ª circulação em sua exten.s~o · 
e amplitude, elle promove a suppressã,o por mei,o de liquidações de um 
certo numero de transacções e de nêgoc~os em beneficio das transacções 
e negocios que continuam a subsistir. De sorte que, si o resgate se · faz 
bruscamente, as liquidações precipitam-se desordenadamente, dando logar 
a crises commer,ciaes, que podem tornar-se ' graves. n .(Relalorio de 1899, 

1 pag. XXXIU.) . 
Este inconveniente, o meca1n.ismo do projecto procura evitar. 

CAIXA DE CONVERSÃO. - VOL. r. 313 
. l 
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Po.rtanro, 1é 1pa.ra: .oonc.Jui.r ''i[lte ·este mecanisrn@ nã6 s 'ó .assegildll'a, 
como accelena .o a:dvenoo ·do vegime:n da moeda metallfoa «i>U <dos bilhetes 
conversiveis , pr-epa.:r.ancl.o p<mco a ipouco e .ca.m pmdencia o meio, em. qae 
esta oireulação possa florescer. · 

Objecta-se, porém, que, p-elo platH><'I rnilílanceiro d0 governo (;ami[i>.@s 
Satl:es, o ,famelo de -garantia é destinado .á conver.são e não ao ;resgate 
do papel, e entre estas duas op.er.ações exiiste uma diffeiiença essenrcial. 
Resgatar é pag.ar <ama thv.iela'. ; convt.Tter ·é subst:itufr uma -divi<là. por 
Qufr.a. Resgata..,se i<>apel-i!Uoeda, er1uando se .e :paga .e retira «ilia circulafiã-0>; 
con.v<erle-.se-(}), quando .em troca delle se dá -0uitro papel., mesmo coI:lv.er-
sivel. Mas de o«tro .lado tambem s·e proclama IJilil'e a caixa, que o projecfo 
institue, não -é de .conv.er.são, porém de el'El'iss-ão., porqme se propõe a Pe-
ceher '<für.o p.ara .sobrn ,alie. emittir. 

Entretanto, par.ece que a oper,agã@ consist.ente em. receber a emissão, 
realizada so:br.e o :fundo de garantia, e adql!lfrir .com ella papel-mo.eda 
para incinerar, ·é perí&eitamente identica áqueJJa denominada de con-
versãQ, e qu..e :CüJ.J.si:ste precisamente em trocar p:a,p.el-moeda por outro 
p8pel, mesmo . coruFersivel. Além d.isso, a -verdaild.e é que .entre resgatar 
e converter eX<iste uma differença unicamente de pala'Vras, ao menos 
no mecanism<il do project@. Por.que é certo ~ue, segW!l.clo este, o Thesouro 
flpenas permuta o papel-moeda pelo papel 1conversiveI • .mas nã.@ é menos 
exacto que eU.e deposita na .caixa .de .conv-ersão .ouro equivalente :a este 
papel conversível para seu .Pªf'amenfo á vista e á vontade do~po.rtador. 
Porfan.to, .adqu.irundo p:a_pcl'"fi:lre.da .co.m este papel e fazendo deposito de 
O'lffO para [Jag.amento clieste ufümo, o Thesouro paga de facto -0 papel-
moeda adquirido., resgat.a-.o; forque em . direito qinem faz deposito em 
pagamento, se entende haver _pag.o. 

M~s insiste-se em .afürma"-' qHe E.ão lm. v:anfag.e.l!Fl em utilizar -o fundo 
de .garantia para -O .Ve!':\g.ate. rorque 'º <1mico dfoit@ util desta medida 
s13ria a valorização, occasi@nada pela d·iminuição do papel; mas .como 
a caixa se prop.õe exactamen~.~e a em:ittir sobre o saldo IJUrtJ, resulhmle 

. dessa diminuição, segue-se qul'l este saldo não 1pod:erá valoriza·r o papel. 
Do resgate apenas ,resU:lta:r.ão duas emissões novas, cada uma .dellas 
equivalente .ao papel .r.esgata-<il.1,0 : a prirnei1r.a baseada sobre o fund@ de 
garantia e :a seguooa .s(}bre o ,sald0 •Oa:ro res-1.ütante da diminuição do 
papel. O papel da .erai:ssá<i> da c&ixa exercerá a.ss-im a mesma fümcção rque 
as emissões de p.apel ,,fo Cl!lrso forçado. 

Não se percebe bem como a diminuiçã<r> do papel~moeda péde pro-
duzir um &ald«il .em -0ur.@., a nãp Sfü ·que se adrnittam theorias., que não 
são incontro'Versas. Admittinqo-as embora, aiinda .assim, l~go q:ue a 
emissão d.a caixa exerce a me$ma funcçã0 que a cio pa;pel-moeda, e o 
resgate se opera mewa<lilte .a 1permuta <lo papel da ca•ixà com esse papel, 
mante11do,, ,por.tant@, a mesma quantidade de meÍG circ·lrllante, OU, se-

. gl!lndo a critica, a mesma quantidallle de paipel de curs0 farçad-0, n.ão se 
comprehende como haja de ter logar uma diminuição effectiv~ deste pa-
pel para pro4uzir .o .sa!ldo em oum, que virá ·dar .ens~jo a segunda emissão. 
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De duas uma: ~ ou -a diminui§ãO ,d.e papel se produz, •não obstante a 
emissão equivalente da caixa, tendo até a virt:ude de .gerar .o .saldo em 
ouro, é nesse caso. o papel da caixa não exerce a mesma funcção que o· 
papel -de curso forgado, em contrar~o do q:ue affirma a objecção; ou então 
se não produz, mas nesta hypothese não é possiv~l atin~r como, de 
accôrdo com a theoria, o papel tenha augmento d~ . valor, realizando o 
saldo em ouro, para servir de base á alludida segunda emissão. 

Dizer que li> müco effeito util d0 resgate é a valorização - é querer 
dar por provado exact.amente aq:uillo que se , discute. 1Parece antes que 
o melhor effeito dessa operação é contribµir pan~ a rea,lização do. ideal 
da circulação . metallica ou de bilhet13s conve:rsiveis. ' . 

Finalmente . os adversario9 , do. projeç;to investem con,tra. elle, alle-
gando que se a caixa conseguir funccionar, , fixando o cambio a 15, o 
papel de curso forçado, trocad.o pelos bancos á mesma taxa, será tão con-
versivel quanto es bilhetes que ella emittir. Desta arte elles não per-
cebem a vantagem da instituição. , 

E' o caso de responder: si este result.aào se produzir, como esperam 
os partidarios do -project.o, então a caixa terá obtido o seu mais completo 
triumpho. Mas, como se assim fôr, o effeitq só !:le dará depois da creação 
da caixa, será preciso ainda gemonstrar -q4e, sem est~, 9 mesmo effejto 
se produziria . .Só. assim ficará pFo.vada a inutilidade da creação. . , 

De qualquer fórma, só a paixão póde affirmar que o papel-moeda 
gosa do mesmo predicado de cOFwersihilidade que o pãpel da caixa ; 
chegando-se a damar que o mecanismo desta institue nada menos que 
o regimen d-o papelismo, co~no se dedarou em documento offiéial recente. 
Para ver que assim niío é, basta pomllerar que a conversibilidade do pa·pel 
da caixa é · obrigafa.i)ria, ao passo que a clo 1papel-moeda é facultativa, 
sendo obtida por negocio com ·os ba)1COS; e que o papel da {tai.xa, quando 
levado ao -troco, -desapparecerá da circulação .(art. l .0 , § 3.0 , do pro-
jecto), ao passo que o papel-moeda, quan,do trocado nos l)ancos, ::i.inda 
assim, permanecerá nesta. , , : . 

Em surnrna, do que acaba de ser' exposto conclue-se : ·que o projecto 
não afasta a idéa 'da valori~ação d,o m~io., cirçulante de um modo deft- · 
nitivo, sinão provisoriamente ei;n.1 beneficio d!'J- estabilidade da taxa cam-
bial, medida reclamada preferentemente 1 a aque1la por •altos interesses 
nacÍOl!IJaes; para est e fim adopta mais um apparefüo IlO)'iO, cujo eKito já 
está comprov:ado ·piela exp~Tiencja e isto porque o (a!Ctualmente usado ' 

• não produziu resultado satisfactorio; e finalmente · que não abandona 
o ideal da circulação metallica ou de bilh.etes. conversiveis, an~es utiliza -
melhor os apparelhos engendrados para attingir este idéal, de modo que 
m:ais -cedo elle se converta em realidade. 

E'_ a "razão peia qual a G0mmissão de Finanças 
Emendas da · aconselha ao 'Senado a approvar o project.o com 

Com. de Finanças. as seguintes emendas: . 
Art. 1.0 , '§ 1.º Dep0is de - resgatados e pagos. 

- diga-se : á vista. 
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Art. 4.0 - Em vez de - em favor do fundó de garantia instituido 
pela lei n. 581, de 20 de junho de 1899 - diga-se: em favor do fundo de 
que trata o art. 9.0 d,est.a lei. 

Art. 9.o - Ficam transféridos para a Caixa de Co~versão os fundos 
de resgate e de garantia de papel-moeda, instituídos pela lei ,n. 581, de 
20 de junho de 1899. 

§ 1.0 Os saldos do fundo de resgate continuarão a ser applicados 
de accôrdo com o art. 1.0 da supramencionada lei.' 

§ 2.0 O fundo de garantia tambem será destinado ao resgate do 
,papel-moeda, sendo este permutado pelos bilhetes que a Caixa de Con-
versão emittir, correspondentes ao dito fundo, de accôrdo com o art. 1.0 

desta lei. 

O art. 9.0 do projecto seja substituído pelo seguinte : 

Art. 10. - E' o Presidente da Republica autorizado : 
, I. - A estabelecer- em Londres uma agencia da Caixa de Conversão 

podendo esta, si houver conveniencia para as suas operações, emittir 
notas conversíveis á vista · na dita agencia. A agencia ficará lambem 
sob a immediata superintendencia do Ministro da Fazenda. 

- . . ' 
II. - A operar em c<u11-bio comprando e vendendo letras para o 

exterior, de fórma a manter a taxa cambial fixada no art. 1.0 

Taes operações poderão ~er feitas pelos meios que o Governo julgar 
convenientes, mesmo por uma secçãó especial no Thesouro, menos por 
interinedio da Caixa de Conversão. Para realizar as operações o Governo 
poderá utilizar até dous milh,ões esterlinos do actual fundo de garantia, 
que não resolver applicar irn.mecliatamente ao fim do artigo 9.º, § 2.0 

III. - A crear no Thesoµro a secção esilecial, de que trata a dispo-
sição anterior, fi .l{ando o m1mero, classe, attribuições e vencimentos 
do pessoal, e podendo nella iaproveitar os actuaes funccionarios de fa-
zenda ou nomear pessoas estranhas a es~e quadro, submettendo seu 
acto á approvação do Congresso Nacional. 

IV. - A liquidar, se julgar conveniente e do modo que lhe parecer 
mais proveitoso ao interesse nacional, as transacções que o Thesouro 
actualmente mantém com o ~lanco do Brazil. 

Art. 10. - Diga-se art,. 11. 
Sala das Commissões, 1 <le novembro de 1906. - A. C. Gomes de 

Castro, presidente, vencido~ Votei pela rejeição do projecto. - Urbano 
Santos, relator. - F. A. Ros(l e Silva, vencido. Votei pela rejeição do 
projecto. - J. Joaquim de Souza, vencido. Votei pela rejeição do pro-
jecto. - A., Azeredo. - Alvaro Machado. - F. Glycerio. - Anizio de 
Abreu, vencido com voto separado. -· F'_,eliciano Penna. 
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A continuidade na açhrÍi~istração .representa na -yida das nações 
o mesmo que a coherencia na conducta do.s iridividuos . Ella é a condiç~o 

por excellencia da confiança · ,que ac;>s governado,s 
Voto do Sr. os governos inspirara, bem como aos que com etles 

Anisio de Abr~u. ·convivem, contracfaín .e teem 
1 
interesses e reláções . . 

E' esta - ou . m((lhor - a falta desta -,---: diga-
. mollo desde já, - a razão . de ser da nossa negativa radical e al:\c:oluta 
á innovação que se pretende introduzir no no§so regimell economico e 
fin;mceiro, ,e que no presente projecto, - com ou sem as emendai> que 
visam modifical-o e que màis lhe augmentam e ' aggravam os certos e 
possíveis perigos, se consubstancia e 1?e traduz. · . / " 

Não implica o modo çle ver e· de dizer contido na nossa proposição 
inicial, a teimosia systematica ~ a céga perseverança no erro. Este reco-
n,hecido, visíveis .e sentidas as suas consequencias maleficas, mudar - é 
lealdade, .é. vj.rtude e é dever. Loucura seria prégar, prétender e querer 
a immutabilidade, maxim:e em .assumptos ou problemas da natureza 

. do de que se trata, complexos e difficeis, sujeitos a influenciàs diversa~, 
contingentes e variaveis, fataes e muitas vez~s imprevistas, trabalhadas 
por factores· multiplos e de toda a ordem e que t.eem de attender de um 
ll;ldo - aos princípios - . que são as formulas superiores cm que se con- , · 
cretizam a experiencia e o bom senso, e do out.ro iao .imperio das circums-
tancias e ás exigencias .do momento economico e financeiro, ' que· reves-' ' e 

tem muitas vezes 9 caracter duro, imperioso e inflexive'l dl;l ne·cessidade 
que, irresistível e insophismavel, - se impõe não permittindo delongas 
e itonicamente zombando de doutrinas .e con.tro'versias. , D~hi ,o criterio 
e:x;perimental formulado por Leem Donat - ·quando quer gue as leis 
sejam regra.s . relativas' e mutaveis, simples expetiencia, limitadas no 
tempo e no espaço : no tempo' - pela necessid,ad'e que tem de acom-
panhar o progresso, o desenvolvimento .e as transformações inevitaveis 
da vida social, no seu mais amplo senti~o, no espaço pela affinidade que 
devem guardar com li-S solicitações e peculiaridades do meio a que vão 
reger e a. que teem de servir. Dll:hi tambem a opinião de Gladstone que-· 
rendo que as leis sejam não «boas » inas (( apropriadas », isto é -- :µão for-
mulas emquadrando be~·las theorias e seductores princípios absolutos, 
mas normás positivas, constatando, prevendo e dando remedio a ne.ces-
sidades reaes da . sociedade . em que teem de ser 1applicadar;. Não somos 
portanto fetichistas da intangibilidade e da immutabilidade das leis. 
Nq nosso criterio de legislador - de accôrdo com os princípios expostos 
acima, entram como elementos de ' decisiva influencia, . que determinam 
e são capazes de assegurar a efficacia 

1
e o acerto da nossa acção, --:- a 

opportunidade, a conveniencia, a necessidaae, a urgencia. Não se re1 
forma simplesmente pelo prurido de reformar, mas para realizar o melhor, 
modificando uma . ordem de cousas condemnada pelos factos e pela 
experiencia, .·ou para attender a reclamos urgentes e inadiaveis d9 bem 1 

publico .. ou ~o interesse d,\l cómmu,nhão. No caso, porém, falham; por' 
completo, .á defesa da l~i que se pretende crear, todas est.as condiçõ.es. , 
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Elia surde bruscamente, per.turbanào, senão destruindo, toda' uma si-
tuação politica, economica e financeira que á custa de heroicos, sacrificios, 
sabiamente preparada e praticada nos · dous ultimGs quatriennios, estava 
a produzir t0d0s GS benefiicos · e foc1mdes resultados que promettera 
Gom o restabelecer @' nosso creditb,, dentro e fóra d@ paiz, com o firmar 
a . ordem e a normalidade nas nossas fü.tanças, com o attrahír avultados 
capitaes estrangeiros 'e estimular e desenvolver a nossa propriedade 
agrícola e industrial, de par com a me'lhoria de condições de todas. as 

· classes sociaes. 'Perseve11ar nesta sendà era do nosso dever e da nossa 
honra. Assim o comprehendieu o illustuadb relator do projecto vindo 
da outra Gamara, pois através de: todas as argucias do seu brilhante e 
engenhoso parecer trahe~se a preoccupação maxima de demonstran que 
a refórma projectada, nãe< ofiende, não prejudica e antes eompleta e 
sana Lacunas e deficiencias d@ plano ou do apparelho: que, perseverante 
e .lealmente executado, foi e continúa a ser a razão do exito e do sue~ 
cesso da poHtica honesta e sã, que nos. restituio o credito perdido, a con- . 
fiança da nação e do estrangeiró, de quem se <iliesde.nha, mas de cujo 
eoncus0, paíz novo e ,sem economias capitalisadas, não podemos. pres-
cindir e a quem,, n0.s momentos dos supremos apuros, temos recorrido 
e havemos de recorter. 

Tentativa vã, com dispendio improficuo de talento e de habilidade 
- esta a que se votou o. il1ustradG relator. Não. Véos Dão existem que 
possam occultar, nem argucias! dialecticas ·e sophismas bem engen<J1Fados 
que possam disfarçar oµ illudir a evidencia palpavel e sensivel àa rea-
lidade ' e da verdade. A Caixa d~ Conversão que se pretende crear, apezar 
de todas as modificações por que tem passado, de fórma a ser difficil 
reconhecer-se a sua primitiva physionomia - não completa, mas pte-
judiea, defórma, annulla e eI~mina a politica economica e financeira 
Campos Salles, füme e resolutamente proseguida pelo Go·verno actual. 
Aquella consistia, de accordo cqm o pensar e o querer de todos os nossos 
estadistas e financeiros, no res\?ate gradual do papel-moeda para valo-
visal-o lentai e gradualmente, fazendo subir o cambio, demonstracção 
e manifestação da valorização r1ealizada, emquanto que a Caixa de Gon-
versão que se intenta crear _,... tem precisamente o iRtuito conttario -
i.sto é - impedir a valorização alludida, com o fixar o cambio a 15 -
dando o valor fixo e arbitrario çle 16$ á i'.. ' 

O ·Fesgate no syste.ma Campos Salles é real porque faz diminuir ai 
massa de papel-moeda existente, e-levando assim o seu valor em ouro, 
ao. passo que o resgate tentado ou promettido pela Caixa é illusorio e 
fi.cticio, pois provocará, certamente, nova emissão, afim de não· per.mittir 
que a taxa cambial se ,eleve acim~t de -15. Este pseudo resgate não diminue, 
portanto, a massa do papel circ,ulante, nem eleva o seu .val0:r em ouro, 
m,as ·o que faz é substituir uma pifrte do papel actual JDOr outro da Caixa, 
ambos conversíveis a 15, - um ~ws bancos outro na Caixa projectada. 

A instituição Campos Salles tinha com.o esco.po attingir,. com todos os 
seus. processos, a conversão em quro do papeL existente, em quanto que 
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ª' Caixa de Gol\Jiversão. s.Ó• converte em ouro· 0 1 pa·pel Cfl!te' ella: mesmai erni~te. 
Assim - em relação1 aoJ papel-m@edâ. àctwal, e}ta nã<lJ rn:ncci.onará para 
converter, mas paFai mfücultar, sinão imp.~dür· a wru vabmirizaçã(i);, cc.ondi·ção 
ess·encial á realização' da, mesma. A,ürrdia mais : no. regímen a:ctnail 0 fundo de 
ga.JiaID.tia constib11e 0 lastro para a ccmversãqii futura d@ pa-pd em circulaçã©, 
:mag como1 que'!:' a ~a1ioca este fu:ID!d© vae seTvir pai:i'al a emissão- de màis 
papel-moeda . c@m OJ mesmá valor que º' acl:uai1.. · 

O systema vigente dispõe e quer que todos os saldos. em ©>ure sejam: 
empregados na -vailorização do papel actual,. emtJ.~ant0; que ª' lei que se 
imenta votar, quer (lf1111e a Gaixai por elle creada - emp,regue~os ou utilize-os 
para sobre .. elles fazer emissão; augmenta:ndo assim a massa de papel, o 
que· equivale a volta.umos dis.farçadiame:nte ao regimen: d!® papelismo. 

Si a imm0bilidade. póde completar o mo'Vfimemto. e a aseoosão, se 
augmento· de papel p.óde ser equiv:alente á sua L·estricçãio; si a emissão 
do mesmo equivale ao resgate e. seus ef]eit<!>s pr(l);duz:; si a conversão de 
todo º' pap.el a:c.tual p.óde ser con.fond!i:da com o resgate: iil0 novo papel que 
se vae emittir ;· sr o fondo de garantia ap1p'1i:c-aido, ai tt0i\t'as' emi,ssões: é a 
mesma cou.sa qwe si e11e· ffüa serV1ir ao lastro dra emissão existente - então 
poder-se-ha. a:ffümar qwe a G:.aixa de G@nversã(l),, ta.Ji com:o. se pretende 
constituir, é um:a mellli:dat salvadora e o. c.omple-men.to da política. fman-
cewa do 'G.over:no Gampoa Saltes. 

Viola tambem a fé dos contractos o que se i..FJ:tenta :fazer .. Quando o 
Estadl;) emittia papel-moeda1, fel-o eoiisidera.nd(!) C{)IJil:O !ilivid!a publica e 
assumiu o compromisso de resgatal-o, dando por tantos réis tantos 
pence-ouro. Pretender, portanto., dar posteriormente menos em ouro é 
f~ltar á fé do contracto e mentir ao compromisso contrahido. Nem se 
allegue que as emissões não foram feitas ao par pois que as apolices da 
divida publica nunca são emittidas ao par e nenhum governo se animaria 
a chamal-as a resg,ate por menos: d(!) seu. valor n0miaaJ.;. Aqui - vem de 
molde o que occorreu na Inglaterra, em 1819 - Roberto'Peel fez passar um 
« bill n, declarando que a volta aos pagamentos em especies far-se-hia-
tres annos depois•. Prest.es· a execução d!e ta.l lei um parlido se formou 
eomba:tendo-a e sustentando que convinha estabelece·!!' a moeda .na razão 
da deprecia~ão do. papel emqual'l!t& vigorava o curso forçado . . Punha-se 
em evidencia o benefici0< que advil·ia ao tàeso.yro,. desde que este pagasse 
a sua divida na moeda depreciada. «::ombatendo, s·e.melhante proposição 
- com energia, firmeza e indigna~ão-, disse Roberto Peel : 'e Si uma tal 
medida fosse adoptada pela Gamara, si os Gommuns da Inglaterra se 
degradassem ao ponto de sanccionar semelhante proposta - adeus 
então para sempre a toda fé publica, que, até o presente, foi a razão de 
ser da dignidade do paiz e o fez atravessar todas as phases as mais difficeis 
da sua vida. n 

Que os legisladores do nosso paiz leiam e meditem os severos conceitos 
do grande e probo estadista. 

Em que pese aos que o contrario sustentam convictamente e aos 'que 
o sentem, mas o negam, a reforma que se pretende quebra o nosso padrão 
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monetario, pelo menos provisoriamente, emquanto durar ~ operar a 
Caixa de Conversão, o que quer dizer que teremos duplicidade de circu-
lação, uma ao lado da outra, inconciliaveis e tendendo a fins diversos. 

Não ha alchimia possivel de converter instinctos de chumbo ein umà 
conducta de ouro, escreveu Herbert Spencer; não ha alchimia politico-
financeiva capaz de convencer 'que a felicidade, o progresso, o credito e a 
prosperidade de uma nação dependam da depreciação da sua moeda -
seja ella qual for. 

Aqui ficamos. Longe i.riamos na explanação do assumpto - o mais 
grave e o mais importante que se tem proposto á deliberação e ao voto do 
Congresso no regimen republicano. Lemos e relemos quanto se · disse e se 
escreveu, na imprensa e na tribuna parlamentar, sobre o. problema a que 
se quer accorrentar os destinos da nação, e do estudo paciente e methodico 
a que nós entregamos a convicção se nos avigorou de que votar contra o 
projecto e, portanto, pela continuidade da política economíca e financeira 
que fez a gloria dos dous ultimos quatriennios presidenciaes, ' a felicidàde 
do povo com o concurso, a collaboração e o voto do Góngresso e o applauso 
da Nação - é obra de patriotismo e de fidelidade para com esta. 

Fomos, ou antes, procuramos ser claros e concisos. Assim julgamos 
necessario, como ·. condição indispensavel, a sermos lidos e comprehen-
didos, em um paiz em que domina a preguiça íntellectual. Somos voto 
contra .ª proposição vinda da Gamara. / 

Sala das Gommissões, 8 d~ novembro de 1906. ~ Anizio de Abreu . 

SESSÃO · DE 17 DE NOVEMBRO 

Ó Sr. Moniz Freire declara que julgando-se obrigado a tomar parte 
' no debate sobre este projecto, reserva entretanto para a 3.ª discussão o 

l ª d" ã d que tem a dizer sobre elle, afim de n'ão crear emba-
• ISCUSS O a · . . raços á rapidez de sua passagem, que parece estar 
proposição. nas intenções geraes. 
E' encerrada a discussão 1/ aprovada a proposição. 
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SESSÃO DE ,21 DE NOVEMBRO 
1 '· 

·o Sr. Urbano Santos. - Sr. Presidente, meu intuito é simples-
mente ~nviar á Mesa duas emendas ao projecto, por parte da maioria 

da Gommissão. · 
3. ª discussão da Ninguem mais pedindo a palavra, fica suspensa , 

pFoposição. a dis9ussão, afim de serem as emendas submetlidas . 
ao estudo da Gommissão. 

São lidas e·postas conjunctamente em discussão as seguintes emendas 
offerecidas pela maioria da Commissão de Finanças : 

Emendas da << No n. II do art. 10 (emenda approvada 'na 
. 2.ª discussão) em vez de - até dous milhões ester-

Com. de Fmanças. linos - diga-se : até tres milhões esterlinos. ' 

Accrescente~se onde convier : 
Art. Fica o Governo autorizado a abrir os necessarios cred~tos . para 

immediata execução desta, lei, tanto para pagamento do pessoal, como 
para acquisição do material. · 1 

• :'' 

Sala das sessões, 21 de 'novembro de 1.906'.' - Feliciano Penna. - A 
Azeredo. - F. Glycerio. Alvaro Af achado : - Paes de Carvalho .. 
Urbano Santos. >i 

' 11-,i 

. O, Sr. Moniz Freire. ·- Sr. Presidente ,. aqueUes que me tiverem 
feito a honra de lêr os artigos., que ha cerca de dous mezes escrevi e o 
Jornal do Commerdo cavalheirosamente agasalhou 1na sua parte editorial, 
conhecem as opiniões que professo sobre o assur:Q.pfo em debate. 

Chego, entretanto, a arrepender-me até de havel-as externado, ao 
sentir que, de certa forma, ellas me fonçam a não limitar-me a uma colla-
boração silenciosa no projecto, e t razem-me a esta tribuna, da .qua:l nunca 
me approximo sem uma grande timidez e aom a mais profunda descon-
fiança dos meu'! escassos recursos. (Não apoiados.) 

tongo tem sido o debate travado em torno desta questão ,' longo e 
brilhante, feito com o mais elevado patriotismo e com os intuitos mais 
nobres, desde o momento em que a opinião foi agitada pela . celebração 
do acto político que tomou o nome Convenio de Taubaté. 

Entretanto, ppr mais que se tenha dito, escripto e discutido, acredito 
que um assumpto desta ordem nunca se póde . considerar . exgotado; e 
nessa convicção venho trazer-lhe tambem , o concursa' pobre dos meus 
estudos, completando: os que já entreguei ao julgamento dos competentes, 
e expondo com a maxima liberdade e franqlteza as convicções . fortemente 
assent.adas que me separam dos adversarios systematicos do projecto. ' 

S1 houvesse de combatel~o seria antes por considerai-o uma solução 

( 
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timida e incompleta do nosso problema financeiro, afastando-me assim 
diametralmente para campo opposto dos que vendo nelle um cortejo de 
ameaças pavorosas, o espantalho de perigos e attentados contra o nosso 
credito interno e exteTno, insistem em condem:nar essa irreflexão, plei-
teando como acto de sabedoria a fidelidade inquebrantavel á política 
do governo Campos Salles. 

Alisto-me entre os mais a•rdorosos enthusia:stas da p0litiea fi1).anceira 
do governo Ca~pos Salles. Tenho p.elo eminente ohefo desse governo a 
veneração que lhe devem todos os brazileiTos, e considero o seu mais 
eminente collaborador, o iHl!l!stre nr. Joaquim Murtinho, não sómente 
uma das mais poderosas 0rganisaçifos intellectuaes da nossa patr:ia, 
como um estadista que faria honra a q11alquer paiz culto do mundo. 
(Apoiados.) 

Mas, senhores, qual foi a po1itíca financeira do governo, Campos 
Salles? , 

- Beíxarei de parte 0 serví.ço que. lhe é geralmente attribuido como dos 
mais meritorios, qual se}a a execução perfeita · do Gonvenio- de Londres, 
porque esse convenío trouxe antes um desafogo temporario á gestão 
financeira da Republica; não me refirirei igualmente a detalhes· outros 
importantissimos da sua administração., a serviços relev.ant.es que revelam 
a harmonia da sua acçã('), politica, :mesmo em assu.mpt0s secundarias, para 
resumir a apreciação destr política em uma synthese dos serv1ços fun.da-
mentaes que ella prest01,1, e formam como que a s1J1.a parte estatica, 
definitivamente encorpora,da á vida institucional e an progresso da nação. 

Sob esse aspecto, salientarei o trabalho admiravel e extraordinario 
que realizou esse Governp, arrostando a impopularidade mais cruel que 
até hoj·e tenha enfrentado a administração publica neste paiz, assentando 
os fundamentos do nosso• equilíbrio orçamentario sohre a remodela.ção 
do systema tributa:rio estabelecido, e a acquisição de el'lormes. fontes de 
renda, quando quas~ 1!1.ID.iversalmente se acreditava exgotada a compe-
tencia federal- na distrihq·ição classic11 dos impostos feita pela Gon.stit.ui-
çã0:, e de toda parte recla)lfl.ava-se cerno unica: solução salvadora a revisão 
do nossG- estatuto fundamental; notarei maiis o servíç0 :releval'.lte. C!fue elle 
prestou com a creação permanente dos recursos ouro, qc:.e servüam de 
base á organisação de um orçamento, nessa especie, ao lado cl!o, o:rçamento 
ordinario, pondo-nos ass~m ao abrigo das receitas incertas e dos cleficils 
tidos por incuraveis, arlimentacl.os pelas fluctuações cambiaes em que a 
espeéulação fizera ninho., burlando todas as previsões e arrastando-nos 
pouco antes á bancarrot\'l; exaltarei finalmente, para não alongar-me, a 
firmeza da sua patriotica resistencia á corrente desorientada que per-
seguiY de críticà' e·procur\m suscitar todos os embaraços a@. seu programma 
invariavel de resgate coustante do papel moeda .. 

Não fo} pequeno ne:q.hum desses s·erviços, sobretudo si.c~FJJs.iderarmos 
a ordem e natl!lreza dos ip.teresses profundos:, que elle· teve de ferir, 1ev~n
tando ·eon:tra si, póde-se dizer; a massa geral das pop1J1.1ações, surprehen.d1d.a 
e enraivecida por essa formidavel carga de impostos novos, de contribm-
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'ções estraB.has tornadas necessarias pela situaçã? insustentavel em que 
n@s achavamos, sem meios de 0ccorrer á. satisfação nonnal dos compro-
missos nacionaes. , 

Prevend0 a marcha evolutiva da política firranceira nacion al e a 
desses elementos fu'ndamentaes para a respectiva estabilidade, o Governo 
Gampos Salles prncú.rou completar-lhe o systema pela creação dos ele-
mentos dynamicos de nossa fatura reR,ovação financeira, com os d!ois 
apparelhos por elle organiZJados ·para promoverem o resgate continuo 
do papel moeda e a alta gradual do, cambio. 

Estes ' apparelhos, instítuiidos pela lei n. 581, sob os nomes de fundo 
de resgate e frunda de gar;mtia, preciosos sem duvida pela c@ntribi:Iiçã'o 
poderosa que os caracteri'za, constituem, para os oppositore~ deste projecto, 
a solução ideal definitiva, o eixo necessario de, toda a política patr.iotica 
que se proponha realizar- a nossa reconstrl!l.cção financeira e mone-
taria. 

Os factos, porém, senhores, se encarregaram de susC'i<fiar ao pros·egui-
mento incondicional e inflexível dessa política um embara,ço, formidavel, 
no conflicto ,em que ella se tem achado com os interesses ma;is legítimos 
da producção nacional. 

Tem-se dito que não é a prodtlcção nacional que se acha em catlsa; 
que o conflicto é apenas um symptoma secundario, da crise de uma classe 
de productores, e mesmo se accrescenta que nem toda esta classe se acha 
nella envolvida., 

Mas, Sr .. Presidente, é preciso atte:ader-se a qll'e esta classe de pro-
ductores é a que fabrica a nossa moeda internacional; a sua sorte e condi-
ções reagem fatalmente sobre a sorte e a situação geral da nação. 

Esse conflicto explica-se pela sua propria n attlreza. Resulta elle do 
seguinte : a alta gradativa do cambio devia forçosamente determinar a 
baixa . equivalente 'dos productos_ nacionaes no preço expresso, em nossa 
moeda corrente. Chegou o momento em que a · lavoura reconheceu não 
poder tolerar mais a continuação deste movimento ascenCional, e a todos 
os espiritos acudiu a necessidade de obviar a esse mal evidente e asso-' 
berbante. , 

· O phenomeno encontra sua natural explicação nas oausas ·que deter-
minam , a immalleabilidade relativa dos salarios. O sàlario é de todos os 
factores economicos aquelle que offerece mais resistencia á influencia 
das variações constantes : elle é o resultante · de uma serie de circums-
tancias d~mentares, á primeira vista insignificantes, mas imperiosas pela 
sua multiplicidade, que não podem, com a necessària elasticidade, modi-
ficar-se sob a acção de influencias· estranhas fluctuantes . Algumas dellas 
dão fundo para sempre na economia interna, affectando d'ahi em deaFlte ,o 
custo da vida em uma proporção equivalente , e im-modificavel. Si é o 
ultimfr valor a subir quando urna moeda se deprecia, o salario é igual-
mente o ultimo a cl.ecrescer qtiando o phenomeno inverso se produz, e 
nunca mais a posição perdida é de todo retomada. ·Era natural, pois, ' 
que, dada uma elevaçã6' cambial constante, elles, não tivessem a elasti-' 
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.cidade sufficiente para se porem em equilibrio instavel com 3:S deslo-
cações successivas do eixo econdmico, que as alternativas de preços, 
oriundas dessa alta, acarreta.rão . 

.Tem-se dito que a crise da ,lavoura é devida a um phenomeno de 
super-producção, e deve ser entregue á solução natural da lei que assegura, 
.n.a luta pela existencia, o sacrificio irremediavel dos fracos e a victoria 
definitiva dos mais fortes. Deixo de parte o exame da questão - si essa 
pretendida lei ,biologica, que . antes . é a simples constatação de factos 
estabelecidos a posterior, póde ser applicada a phenomenos sociaes, em 
cujo domínio houve e haverá sempre tendencias pronunciadas de concurso 

, espontaneo ou systematisado para o amparo e defesa dos fracos; exami-
narei apenas a propriedade da sua applicação sob o ponto de vista do 
assumpto que nos preoccupa. 

A . meu ver, esse argumento confunde dous problemas distinctos. 
E' necessario não confundir as questões, e discriminar o interesse do 
productor do interesse da nação. 

O interesse natural do productor é que o seu producto dê o maior 
resultado possivel; o interesse essencial da nação é que se produza o mais 
possível. A doutrina que pretende assentar a nossa prosperidade finan-
ceira em uma diminuição tal, da producção do café, que a quantidade res-
tante possa supportar.qualquer alta de cambio, é uma doutrina - a meu 
ver ·- perigosa a todos 1s respeitos. ; . 

Subordinando os nos1ws interesses economicos a um plano financeiro 
. a prioti concebido, ella e:xigiria como preliminar uma crise .tremenda, á 
qual succumbiriam dezenas e dezenas de productores, e depois o exo~o 
de uma grande parte do (llemento estrangeiro que em paii novo e immi-
grantista como o nosso, é uma garantia essencial de prosperidade, a ruína 
de um sem numero de proprietarios empregados nessa cultura e incapa-
citados para tentar outnt. Os nossos concurrentes virão preencher mais 
tarde o espaço que o :qosso cultivo lhes deixasse abandonado, nessa 
immolação caprichosa dai quantidade ao preço, ao passo que legiões de 
nacionaes ficariam sem qestino. 

E' licito duvidar, Sr. Presidente, que sobre esses escombros se pudesse 
vir a realizar a pretendiC,la valorização cambial. 

Os problemas são, \)Ois, distinctos, como eu dizia. Ha excesso de 
producção? 

Devemos cuidar de crear mercados para o(ferecel-a, ou de . corrigil-a 
pelos meios legaes possíveis. Os preços obtidos não compen~am o lavrador? 
Si esto é devido a causai> que possam ser removidas, tratemos de. reme-
diai-as. E' o caso. de se pôr em pratica o processo de defesa commercial, de 
que cogitaram os grandes Estados prbductores de café, ou outro que vise 
o. mesmo resultado. 

Mas o problema finfJ.nceiro é o seguinte : dado ,o preço A ouro, do 
café,. e verificado que a lavoura só póqe manter-se, recebendo ·.º c~rres
pondente B, em papel, di.iste preço ouro, pergunta-se : ha convemencia em 
proseguiF em uma polit\ca ,que reduziria !JSSe preço B a J3 - X, e por 
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consequencia, tornaria impossível a producÇão naciona,l? , Eis a ·1questão 
que o estudp do presente projecto po'z em evidencia. A 'respdsta: não· 
poderia inspirar duvidas.' ' · 

Bastariam estas considerações, Sr. Presidei;ite, para i~dicar a neces-
sidade da introducção de um elemento novo no jogo 'dos nossos appar!ll~os 
financeiros, de\'!tina·do á defes,a da producção contra a causa deBaupe-
ra:dora indicada. , , ' 

' E' contra essa medida que conspir;im os partidarios da valorização 
lentâ do papel moeda levada até chégarmos ao padrão de 1846. 

Esta aspiração não· tem, a meu ver, Sr, Presidente, apoio algum 
~cientifico, nem o menor alcance pratico, e é apenas o fructo de um equi- ' 

· voco sobre a verdadeira funcção do papel-moeda. 
Deixando de parte a demonstração theorica desta affirmação, que na 

imprensa penso já ter feito, vou apenas estudar as pretendidas vantagens 
desta valorização sob um aspecto mais pratico, apreciando-lhes o illusorio 
effeito, ein' relação1 ao Estado, em relação aos particulares, e no ponto 
de vista das relações internacionaes. 

Aprofundada a questão sob o primeiro desses aspecto~; uma analyse 
conscienciosa põe logo em evidencia que, em estado algum do c'ambio, 
o papel-moeda pqde ser considerado um elemento da fortuna publica. 

Sinto a impressão de estar recebendo de labios doutos o ensin::i.mento 
de uma verdadeira puerilidade, quando ouço, ou leio até em documentos 
officiaes valiosos, o confronto numerico da acquisição feita pelo paiz, 
da riqueza por elle realizada, com a elevação do preço do papel-moeda 
indicado pelas cotaçõe!'l cambiaes; quaµdo se ;diz : .,- ao cambio tal, a 
nossa massa de papel valia tanto, ao' cambio qual, vale ma,is tanto, por 
consequencia, o paiz augmentou a sua fortu,na em tantos milhões de 
libras: 1 ' 

Sr. Pvesidente, si o papel-moeda é simplesmente um titulo de divida, 
como ninguem ousa:ria contestai-o; a primeira cousa a parecer evidente 
é que a alta do seu apreciamento só importa no augment@ das responsa- ' 
bilidades do devedor, e não se percebe em que este de facto melhore com 
tornar-se ma'is penoso o seu enc,argb. , 

Comprehendem-se as vantagens da valorização de outros títulos de 
divida. Essa valorização importa na facilidade' para o nacional de mobilizar 
o seu credito investido nesses títulos; empresta a estes , º' caracter de um 
capital repousado produzindo a sua renda certa e segura, podendo entre-
tanto ser utilizado a todo o momento como numerario em caixa; per-
mitte finalmente ao Estado, sempre que as nécessidades publicas o exi-
gem intervir na praça, aprpveitando essa situaç'ão do seu credito, para: 
realizar facilmente as 'operações _nacionaes imp~stas pelas circumstan-
cias. / · , 

11 
Nem ao menos esta ' ultima vantagem o papel-moeda oflereceria, 

dado mesmo que se alcançase o maior preço . ideal sonhado pelos seus 
valorizadores; nem ao menos poderia o Estado, sem commetter leviandade, 
pr?ver-se, por esse meio, dos recursos de credito de ·que .carecesse, pois 

' 
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é evidente que toda emissão nova correria o risco de sacrificar a .situ?çã.o 
existente e determinar desvalorização da massa total. 

Seria estranho, Sr. Presidente, que o nosso p:aiz offorecesse 0 . exemplo 
singulàr, no mundo e na historia, de poder .catalogar entre os elementos 
de sua riqueza püblíca, como se pretende, essa massa unicamente repre-
sentativa de um compromisso imperioso que ellie tem a pagar .. Um pheno-
meno dessa natureza assombraria o viajante que nos visitasse, o eeono-

- mista que n0s estudasse, os estadistas do mundo inteirn desconcertados 
de não saberem imitar-,nos; poria em mesquinllo destaque de inferio-
ridade todas as 11iquezas naturaes que nos ensoberbecem; seria .a glorifi-
cação suprema do regímen do papel moeda, e l!lm quináo tremendo a 
todas as nações que cmn tamanho gasto de forças o aboliram. 

Passando a examiaar a ql!lestão sob o pon.to de v·ista do interesse 
particular, parece á .primeira vista aM um contrasenso que se conteste 
as vantagens dessa inculcada valorizaç·ão : si a minha nota, que vale hoje 
15 pence., poderá vir a valer amanhã 24 ou 27, que razões ha ·que justi-
fiquem o abandono da rota por onde chegaremos a esse r.esul,tado, impondo-
nos desastradamente e renuncia de um lucro tão naturalmente ambicio-
nado por todos? 

Essa .aspiração, Sr. Presidente, é fructo de uma simples illusão . 
Todo o augmento alcançado na valor dessa unidade é sacrificado necessa-
riamente pela . perda correspondente de suia quantidade, salvo . casos 
individuaes isolados, sem 1ímportancia e sem direit@ de reélamação legí-
tima. 

Os proprios valoriza~ores .apregoam que uma das condições .indis-
pensaveis para a alta do cambio é a, r.educção da massa d@ papel; portanto, 
sã@ os primeiros a convir que o pr~tendido augmento, do chamado poder 
acquisitivo desse agente, n~o é sinão o resultado dessa compensação, 
mais ou menos perfeita. 

Independentemente porém dess'à observação empírica, o phenomeno 
que assignalo explfoa-se por uma .fa"1dueção evidente, que não deixa 
margem ás .divagações metaphysicas tã·© habituaes nesse assumpto. 

Desde que o cambio \>Obe, as rendas publicas decahem do seu valor 
expresso em papd-moeda 1 e por consequencia, decahem .tle suas receitas 
os orçamentos da União e dos Estados; decahe tambem a cifra do movi-
mento dos negociantes, çmbora continuem elles a manejar a mesma 
quantidade de mercadorias; decahem os rendimentos dos p.rod:uctores de 
generos destinados ao coni:iumo estrangeiro; Qom ·essa quiéda geral de todas 
as receitas, á qual só poderão escapar os capitaes parasytarios, é obvio 
que todas as despezas so(frerão -a sua 11educção correlata. A situação de 
uns exercerá fatalm.ente a, sua acção reflexa sobre a de todos os outros. 

O equilíbrio dos orçainentos publicos exigiria a reducgão de todos os 
ven:Cimerrtos; o comrnerci1mte e o productor seriam forçados .a diminuir 
os salarios que pagam e o valor quantitativo das suas despezas geraes; 
o pro,prietario nã@ poderi ,a manter por muito tempo os preços dos . se1'.s 
alugueis; e assim~ de etapr em etapa, todas as classes, sem fazerem sacri-
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· fici0 real cl@s cmnmodos e lil•tilidades anteriormente adquiri.dos, iriam · 
vemdo pouco ,a póuco ·os ·seus r.ecursos ·equilibrarem~s\'l com a nova situação 
cr.ea,GJ.a. Os facros se passariam sem .a men.Qr alteração do regímen econo-
mico de cada individuo; sómente o valor das suas transacções seria 
expresso em ·cif.ra menor. Dahi nã[,) ,resultaria a menor vantagem positiva 
para .n.inguem.. · . · 1 , 

Ma:s, ha ainda uma e0ntraprova in.fallivel,. um cri•terio seguro par.a 
ap.1i1r.ar .a e:x;actidãG filgiéa ,dessa m:gumentaçã:o, pondo em relevo as illusões 
dos .que .pnetenclem ver nessa denominada valorização do pape1-móeda, 
indiead.a pelas taxas .cambiaes, mna fon.te .de , prosperidade publica · ou 
particular. iE' .Q q.u.e vae revelar-nos a fórmula em que sy.nthetizarei o_ 
estudo da ultima das tres questões especifl;es .que t~Flho examinado, isto é, 
o das vantagens dessa val?r,ização no po:o.to de vista das relações inter-
nacio:lila<es. . 

·Si eLla.s exis.tem. effoc.tivanIDte, pairj:jce logico conch1ir que o nosso 
poder a.cqui'sitiv.Q deve ·crescer ou d.ecres,cer •tom .as fluctuações ,do cambio. 
Pura phantasia, Sr. Pres:id'e)il{,e .: ·em qualquer estado das taxas ·cambíaes., 
o paiz .só adq·11irn (ÍQ exterior a , somma ·<fo utilidades equivalente á cifra do 
credito que ahi tiver, nem mais nem menos. Seja essa cifra libras quarenta 
milhõ.es, e ce.mpr.aremos mercado.rias _no valor . de quarenta milhões, 
estej-a 'º ·eambio .a 6, a 8, a 15 ou a 27 pence; suba eH.a. a libras cem milhões, 
e o nosso poder de .compra su:bfrá na mesma razão, embora por qualquer 
circumstancia o cambio desça. A taxa do cambio poderá portaµto ser uma 
inqica~.ão de .prosperidade, mas .nã@ terá influen.cia alguma sobre ella, e não 
nos dará illlm ceitil ·de mais Qlll ·de menos .em nossa vida de relação. A pre-
tensa elasticidade j:le pod·er açquisitivo qae se .a.ttribue ao papel-moeda · 
não assen·t:;i. portanto ~m nenhum facto ,posi'tivo de· ordem internacional; 
e não se ,pemeb.e -como, .sendo ~ssi.m em refa:ção ao paiz, poder-'se-h'ia 
adnüttir uma hypothese diversa. em relação aos particulares,, -que são 
fracções deHe. 

Bem sei 1<que se p.od.eria objectar-me, .aHegando a influencia que tenha 
a elev-a~ão do -oam.bio nfl augmento do nosso ,credito externo, estim1,1lando 
a irnp@rta9ã0 de ·capitaes.; mas) na .realidade, esse reslj.ltado não é sinão 
o fruct.0 <le 11i1ma siitu-ação economica pr@sper.a revelada por aquella fórma. 
Ninguem coilíltesia,o v.alor dessa ,influencia., mas não é em summa a taxa 
mais ou menos ·elevada que ·detevmlina a maior ou men.or amplitude 
daquel1a: .importaçã(j); é o simples facto d.a .elevação, attestando a melhoria 
das c0n1JLi·ções financeiras , que a determina. 

Nã0 •parnça, Sr. Pr.esidente, .q1:1e dos meus .a:rgumentos se possa inferir 
que @ es.f;afil,(j) .do -caiLLJ,bio ·seja :cousa indifierente. que a sua alta e a sua 
baixa possam ser isentas de .consequencias nocivas, ou finalmente que ( 
Rada iimponte á sorte d-o ;Pai.z a fixação :do .seu padrão monetario. \ 

O que .elil. .rn,e li,:rl:ito .a -deduzir dessa argumentação é ·que qualquer 
taxa de cambio póde convir á prosperidade nacional, desde que em torno 
della ·se tenha <estrubelecido o eqJJ.üibcio .de fodos os preços. 

Per:gmítou n.-0. .t:amara dos . Deputados o .eminente Deputado pelo 
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Districto 'Federal Sr. Barbosa Lima, d'iscutindo. este projecto : por que 
razão não l'evaes o vosso· amor á producção nacional até fixar o cambjo 
a 3, uma1vez que essa taxa parece satisfazer muito melhor as aspirações' 
dos defensores da lavoura? 

Não é possivel a fixação do cambio a 3, responderia eu ao notavel 
orador, porque a nossa taxa cambial não desceu até lá; si tivesse des-
cido, e ahi pe'rsistído até hoje, permittindo que todos os preços houves-
sem encontrado em torno delle o seu ponto de equilíbrio, essa taxa seria 
a expressão ecémomica exacta da nossa situação monetaria .. Sem duvida, 
pois, poderíamos ter ficado em qualquer das outras a que baixou a escala 
dessa relação, comtanto que nella se houvesse estabelecido definitiva-
mente uma situação de repouso. 

Esse resultado, porém, é que não seria de realização possivel. Por 
mais profundo que qaja sido o abalo produzido em toda a economia 
nacional pela degradação formidavel que o cambio sofireu, e, apezar 
da sua quéda a taxas tão iafimas, a influencia tradicional das relações, 
creada pela sua situação anterior não permittiria facilmente a consoli-
dação desse equilíbrio indispensavel em uma taxa extremamente afas-
tada do ponto inicial. 

Ha preços que tomam naturalmente a posição que todos os deslo-
camentos desse eixo vão indicando, e são os que resu~tam de operações 
directas com o estrange,ro; a maior parte dos. outros, porém, não offc-
rece a mesma elasticidaé,le. · . 

A longa permanenc\a da taxa de 12 pence, durante a administração 
Campos Salles e no copieço da do seu illustre successor, viria afinal 
a preencher todas as cpndições dessa convergencia, si não fossem as 
causas posteriores que ha já bastante tempo dahi nos arredaram. Hoje 
seria absurdo forçar a volta a ella, como se tem pretendido, no presup-
posto de ser a que melhor corresponde ás nossas condições economicas. 

' Não ha taxa alguma qu,e como tal possa a priori ser considerada ; qual-
quer · dellas satisfaz pleµamente a taes condições e a melhor de todas 
será a que tiver eftectuado o equili'brio geral no momento opportuno 
para fixar-se o padrão rp.onetario. Uma taxa que já não vigore por occa-
sião de qualquer reforrp.a monetaria seria inteiramente inadaptavel ao 
plano desta, fosse mais alta ou mais baixa do que a vigente, pois em 
qualquer das hypothesew viria perturbar o equilibrio estabelecido. 

Até aqui temos vivido da superstição vaforizadora, apezar da neces-
sidade instinctiva que todos sentiam de estabilidade, em relação á qual 
a primeira t entativa é 13sta. Ha em· fav.or della uma outra razão capital 
que não tem sido invoçada, e é que a alta · do cambio actua como um 
elemento depauperador1 depois que se chega a· .possuir por algum tempo 
um regirrien de cambio estavel, que faz presuppor a existencia de um 
balanço regular e exacto no nosso debito e credito exterior sobre a base 
da taxa em vigor. 1 . 

· A elevação cambial nessas condições .opera-se, estimulando ?s g_astos 
desnecessarios, o consumo improductivd e a exportação de càp1taes, 
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' graças ás ' provisões 'inesperadas de creditO qué são sempre a causa' deter-

minante ,dessa eleyação, er cream facilidades que todos procuram apto- I 
veitar; actua por consequencia qomo uma exportação metallica forçada, 
neutralizando assim o beneficio ctos novos capitaes adquiridos.Para que 
estes entrem é mister q11e o seu equivalente saia; o paiz, afinal, nada 
vem a lUcrar com essa dissipação· de· forças. 1 

. 

Sob qualquer aspecto,,. pois, .qµe se · encare a questão, o plano da 
valorização do papel-moeda, com vistas em uma taxa arbitraria, que 
nada mais exprime hoje, mostra-se vasio de inter.esse publico, quando não 

. francamente ,contrario a elle. 

Presumo, Sr. Presidente, poder resumir essas humildes considerações ,i 

nas seguintes conclusões, a que com todo o rigor logico cheguei :: 
l .ª A política de valorização gradual do papel"llloeda é incompa-

tível com os interesses fundamentaes da vida econorrtica nacional, que 
não supporta hoje maior elevação de •cambio. 

2.ª Essa política não tem o fllenor alcance pratico, quer ·para a ri-
queza publica, qu,.er para a particular, não possue assento spientificp e 
ê aberrativa ~as verdadeiras nÇ>ções sobre o papel-moeda. 

3.ª A alta'. do cambio é tão perniciosa quanto a baixa, depois de 
estabelecido o equilíbrio entre todos os preços em torno de 'uma ta:irn 
qualquer que se consiga estabilizar. '. ' · . · , 

. Posta a questão nestas conclusões, a soluçã.o consiste em crear um 
apparelho, que, em vez de pr.etender valorizar o papel, mantenha a· esta- · 
bilidade relativa da apreciação adquirida i promova e accelere o res-
gate; e, em consequencia, proveja á substituição do ,'meio circl).lapte. · 

Tal é o, problema que o projecto em discussão 'frisa, não tendo en-
tretanto, a preoccupação de, resolvel-o inteiramente, pois mesmo o seu 
'illustre ·autor, o eminente relator da Commissão de Finanças da Camara 
. dos Deputados que tão brilhantemente alli o defendeu, e hoje occupa 
merecidamente a pasta da Fazenda no Governo da Republica, declarou. 
tratar-se apenas de uma tentativa, ou de uma experiencia, feita em 
boa fé. 

O que com este projecto se. propõe alcançar eu resumirei neste con-
ceito : elle pretende ,conseguir que o saldo dos nossos balanços econo-

.. micos, em vez de se dispipar sob a fórma de elevação de taxas cambiaes, 
elevação que excita os nossos gastos, augmenta o consumo improductivo, 
e fa,z. emigrar capitaes, equivalendo o um exodo metallico desnecessario, 
se conv.erta em ouro, ·e venha constituir sob a fórma de deposito uma 
a~cumul~ção de economias nacionaes. 1 A importação do ouro, Sr. Presidente, ou por outra, a formação de 
deposjtos ouro, · representativos do 'saldo economico, parece essencial 
em um paiz como o nosso, que não possue outro agente de circulação 
sinão esse que é o càusador de todas as suas perturbações; e por out.ro 
lado permittirá, si se poder chegar~a DOfll resultado, a formação de uma .. , 
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reserva nacional vantajosissima para servir de base a uma reforma defi· 
nitiva. 

Não é que a importação de ouro seja sempre uma condição e uma 
prova dà prosperidade de qualquer paiz; ao contrario, ·as grandes nações 
do mundo, aqueHas que dominam o commercio , universal, e teem rela-
ções em multiplas praças, tratam, antes, de augmentar corri esses sal-
dos ·<:> seu stock de mercad9rias, e por isso todas -ellas teem a· sua balança 
econoríüca· a pparentemente desfavoravel; digo, apparentemente, porque · 
nenhum paiz póde. prosperar si a sua balança economica effectivamente 
o for . 

Os~ algarismos das estatísticas demonstram este phenomeno : as 
grandes nações, como 'a InglaÚrra por exemplo, teem as cifras de suas 
exportações sempre inferiores, e muito, ás de suas importações. · 

A razão deste facto é clara, Sr. Presidente, e põe em evidencia a 
grande ~uperioridade e.conomica desses paizes. Elle se explica fác.ilmente 
pela simples observação de um caso particular, que constitue aliás o 
caso grandemente generalizado. . , 

Um negociante inglez faz, por exemplo,-.remessa de mercadorias 
para a França, no valor de f, 10.000; efiectUada ali a venda do seu pro-
ducto, elle ordena ao seu correspondente que converta o producto li-

. qµido, dos generos e seus lucros, em mercadorias francezas .e· as remetia, . 
digamos, para o Brazil e para a Repubiica Argentina. As mercadorias 
francezas dão-lhe ainda resulyado na America do Sul;. são vendidas com 
grande lucro. O negociante i11glez autoriza os seus corre_spondentes nos 
dous paizes a converterem o ~·esultado da sua venda em lã na Republica 
Argentina e em café no Bra:z;il, e a remetterem esses generos para os 
Estados Unidos; finalmente yendidos elles nos Estados Unidos, manda 
que o producto accumulado '{ie todas essas transacções seja" convertido 
em algodão, e este femettido para ;:i. Inglaterra. 

Quer dizer que o negociilnte inglez exportou :E 10.000, e importa, 
supponhamos, no fim de um anno ~ 20.000 em mercadori_as; o excesso 
da importação sobre a exportação, é justamente o seu lucro e portanto 
o lucro do commercio inglez. , 

Este é o phenomeno que se reproduz diariamente nas grandes na-
Ciões que governam o commerç.io mundial. Mas, nós, que somos um paiz 
novo e não importamos sinão o que é necessario para o nosso consumo; 
que não somos entreposto de çmtras nações .; precisamos necessariamente 
importar menos do que exportar, e obter, sendo possível, que o nosso 
saldo, isto é, ·o excedente do qosso credito sobre o debito, seja recolhido 
ao paiz sob a fórma de ouro, pc>ís de outra fórma, em regra, elle só poderia 
ser consumido inutilmente. 

O .apparelho semelhante ~IO d-O projecto que a Republjca Argentina 
creou, deu evidentemente o ;melhor resultado possível : resultado sor~ 
prehendente, que . excedeu miesmo á expectativa mais favoravel dos 
estadíst;:i.s daquelle paiz. 

E' possível esperar que aq nosso aconteça outro tanto? 
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Entre .o apparelho argentino e 'º nosso, como o projecto o c_oncehe, 
ha uma profunda difllerença. 

Os argentinos., pela sua lei n. 3 .. 871, de 4 de novembro de 1889, 
assumiram o compromisso de converter toda a sua circulaçao papel 
em ouro, ao cambio de 44 centavos ouro, por peso de 100 centavos papel. 
Crearam um fundo de conversão destinado ao recolhimento do papel. 
Fortaleceram a caixa de conversão, cread.a em 1881, e que até então 
não fTuctificara, estabelecendo ao lado della, no . Banco da Nação, uma 
officina de gyros, isto é, uma secção de cambios estrangeiros . 

.Essa . secção de cambio tinha por 'fim conjugar as operações do 
banco com as da caixa. Por essa fórma a Argentina habilitou-se a drenar 
para a Caixa de Conversão, por meio das emissões postas á disposição 
do Banco da Nacão, o excesso da oílerta de lettras sobre a respectiva 
procura. " . , .\ , 

Por .essa razão, logo que começaram as boas colheitas, depois de dous 
annos de experiencia mal succedida, entraram a affiuir, para os e·ofres 
da Caixa de Conversão., as grandes correntes de ouro, que hoje se ele-
vam a um deposito de cerca de cem milhões de pesos, ouro. 

Uma outra vantagem ha a notar, do systema argentino sobre o 
nosso, como está concebido no projecto. Na Argentina não ha duas Cir-
culações. A sua caixa emitte os bilhetes em troca de .ouro, á razão de 
um pezo papel de 100 centavos por 44 centavos, ouro. Ella não quebrou, 
portanto, a µnidaclé ela moeda corrente naeion.al, de modo que a caixa 
não ficou exposta ás especulações' derivadas da presença de um agente 
esp.eó.al, destinado .a abrir nella um credito, ouro, immediato .. 

Toda á circulação possuindo a mesma força, até a concurrencia do 
metal depositado, só se darão corridas contra a caixa na eventualidade 
de baixa cambial inesperada. 

o successo do nosso apparelho fica dependendo destas condições : 
1.º, que tenhamos reàlmente saldo internacional, porque sem isso 

não poderá haver deposito; 
-2.0 , que o cambio se mantenha sempre acima de 15, e essas taxas 

manifestem tendencia:s persistentes. . .. 
V. Ex. sabe perfei:tamente que o fornecedor de -ouro, no Brazil, é o 

exp:ortador. O exporta·Gl.or .converte este oum em papel nos bancos, ofie-
recendo as sttas lett:r.as, por meio dÇts quaes realiza · o numerari0 preciso 
para as ·suas transacções. . . 

\.. Si a cai;;t'a puder .emittir para comprar Jettras á sua taxa fixa d,e 15 d., 
esse .será precisamente o cambio ma:x\imo a que os bancos poderão fazer 
negoeios, pois ·si ella fa])r excedida todo o mundo levará suas lettras .á 
caixa. Mas, desde .qure ella não possa açambarcar as lettras que, em 
excesso sobre a procura, acudirem á praça, determinando um movimento 
de alta., e não 'º íaça pela irnpo.ssibi.Iid:ade de emittir sobre esta base., 
é de prever que a formaç.ão ,de deposito metallico _'.._ porque o projeç,to 
exige deposito em moeda - só se tornad possível . quando <i> cambio 
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subir a taxa tal que seja preferível ao negociante remetter os seus saques 
aos correspondentes para serem descontados e reduzidos a moeáa, su-
jeitar-se ás delongas que esta operação determina, esperando para fazer 
dinheir9 que o seu correspondente effectú.e remessa de ouro que t erá 

,, de re!j!olher. A caixa . , 
Por isso, como disse, para que esta dê os resultados esperados, ~ão 

necessarias essas duas condições fundamentaes : , primeira, ·que haja 
saldo internacional; segunda, que as tendencias do cambio sejam e se 
mantenham á taxa superior a 15 d. 

A dupla circulação; Sr. Presidente, tem tambem inconvenientes 
notorios. A ,presença de uma nota, de valor ouro, em concurrencia .com 
o papel de valor sujeito a todas as fluctuações e a todos os preços, ha 
de determinar forçosamente o refluxo immediato de toda a nova emissão 
sobre o estabelecimento emissor, ao mais leve estremecimimto do cambio 

. na taxa .fixada; e o vale ouro só se manterá ·na circulação firmemente, 
a par do papel incon'.versivel, emquanto este tiver o me8mo gráo de con-
vertibilidade pratica que o outro, isto é, emquanto · elle encontrar no 
mercado de cambio o mesmo preço da nova moeda official. Sem essa con-
dição, a circulação que se vae crear não poderá manter-se. 

Terei a honra de apresentàr emendas que a meu ver, fortificarão 
o projecto, para que elle melhor realize os fins que se tem em vista. 

O primeiro requisito para obter a resolução de um problema é pol-o 
de maneira clara e precisa. 1Qual é o nosso neste caso? 

P.vetendemos que o pai;l tem saldos na sua balança economica inter· 
nacional. E' o que pelo men,os presumem os documentos officiaes. O rela-
torio do Ministro da Fazenda, do anno passado, o affirma, publicando 
as cifras do nosso movime~to ·commercial com o saldo nelle verificado ; 
e uma outra publicação off\cial recente repéte essas cifras .. 

Ha a maior conveniencia em, ao envez de deixar dissiparem-se 
esses saldos sob a fórma de elevaÇão das taxas cambiaes, importal-os 
para formar com elles um fprte deposito que poderá ser a base de nossa 
reconstituição monetaria. 

Mas, para que a Caix21 possà actuar sobre o mercado de cambio, 
onde se apurarão esses sald9s, pois é elle que lhe serve d'e thermometro, 
mister Se faz que tenha a ÍflCUldaÜe de emittir para comprar cambiaes. 
Si não a tiver, si para o exercício da sua funcção ficar adstricta a esperar 
o ouro que a procure, é evi\[lente que os saldos só lhe virão ,ter quando 
·as taxas forem além da fixada pelo projecto, isto é, quando forem taes 
que seja preferível, como j~ disse, aos pos~midores de dispçmibilidades 
ouro, esperar longo tempo pelo desconto no estrangeiro de suas lettras , 
conyersão dellas1 em Óuro, e recebimento desse ouro no Brazil. O pr9prio 
limite de 15 pen~e que o projecto tem em vista ficará assim prejudicado. · 

A vantagem da innova.l,ão que a minha emenda introduz parece-me 
pois tão intuitiva que só pqderão desconhecel-a os que vêm apenas, no 
apparelho a crear, um prqcesso tendencioso, destinado simpl'esmente 
a garantir o preço em papel do ouro das operações de emprestimo; ao 
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passo que eu o concebo e estou exa:rri-inando-o como um regulador de 
todas as operações çla vida normal , 9,o paiz', inclusive os ,emprestim.os, 
que entrarão na massa dos elem~'ntos de nosso credito. z 

Poder-se-á1 objecta.r, contra essa , inn<:>vação, · ~U\l ella prejudica º .', 
plano da c0nversão erh ouro, á vista; dos bilhetes emittidos. 

Acho, Sr. Presidente, que não ha· motivo ·para essa impacienCÍ'a de 
conversibilidade, em urp. paiz de 660.000.000$ de papel-rnoedai incon-
vertjvel. O fim primordial do projecto, e os !J>eneficioscque delle ha esperar, 
não são positivamente esse no momento,' e sim á drenagem para. o paiz 
dos saldos que hoje se consomem ip.,utilmente·, e· ao mesmo tem1~0: a ,fixa-
,ção da taxa que representa actual:rri-ente o ponto do equilibrio entre todos 
os preços' nacionaes, no presupposto de que toda alterá,ção no sentido• 
de sua alta poderia produzir a d'esorganização completa da producção 
nacional. ' ' 

Esse obj'ectivo poderia ser alcançado, sem sacrificio .algum da efficacia 
a·esse apparelho que se vae crear, independentemente de quebrar-se a uni-
dade da circulação com a introducção desse agente novo de valor ourn á' 
vista. . 

Bas~a, para serem os effeitos identicos, que não se emitta um bilhete 
sem a sua perfeita cobertura metalliciJ.. A conversibilidade ficaria sendo 
uma condição indirecta do proprio, 14ecanismo creado, porque sein ella a 
fixaçãq da taxa tornar-se-hia impossív\ll : a arta com effeifo nãd poderia 
dar-se porque ao cambio adoptado à -Caixa receberia todo o ouro e todas 
as lettras que lhe apr.esentassem; 1e para obstar a baixa ella t~ria de .fo~-· ·-
çosamente · offerecer ao publico os recur~os para isto indispensaveis dos 
seus depositos. - ' l . ' ' ' r 

D,iz-se que essa condição da conversibi:Iiélade em metal á vista é \lqi 
attractivo 'para os capitaes estrangeiros, qúe sem isso. o ouro não .acudiria · 
á Caixa, e seria irrealizavel ' a formàção dos depositos. Pe,rfeito engano, 
Sr. Presidente '! O lndividttq que houver ~e trazer o seu ouro para depositar 
na Caixa não o fará pelo simples prazer de converter ouro .em notas, mas 
sim por precisar das 'notas para alguma .operação comi;nercial o~ industr.ial , 
a realizar. Por consequencia, essas ~otas passarão das suas mãos para ªi3 
r,nãos d.aquelles com quem entrar em transacções. , , 

Pergunto : esse depositante, que abriu mão das suas notas conyersi-
veis em ouro, não está exposto a só receber no gyro posterior d'os seus 
negocios · as notas inconversiveis de papel~moeda? ' ' 

Qual a garantia que lhe offerece o facto dessa conversibilidade par-
cial? · ' 

E', evidentemente, uma 
/ 
garantia nulla. 

O SR. URBANO SANTOS. - E si tizer o :n\lgocio estabelecendo como ' 
c0ndição só receber as notas da caixa? 

O SR. MONIZ FREIRE. - ·v. Ex. admitte 1u,ma
1

hyp,othese impraticavel. 1 

Como é, que um individuo ou empreza, liclando diariamen,te com milha~ ', . 
res de pessoas das mais diversas categorias e profissões, poderia; ímpar a 

' ' ' 

/• 

i" 
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todas não receber-lhes smao determinada moeda? Isso importad:a na 
recnsa da moeda legal. · · · 

Eu penso que, autorizada a Gaixa a negociar em oambiaes, os depo~ 
sitos voluntarios de metal ficarão constituindo o caso excepci'onal, uma 
fracção mínima do seu movimento., e, portanto, a quasi integralidacle do 
slock ouro accumulado será propriedade adquirida por ella. Que direito 
fundado poderia, pois, alguem allegar para exigir-lhe pagamento á vista 
nessa especie desde que não se quebrasse a unidade da cirelJllação?' A con-
versibilidade não entra nesse mecanismo como consequencia jurídica da 
natureza das operações, porém como uma, garantia de exito do prop11io 
plano. E' mister entregar o ouro a, quein o procure, não· para satisfazer 
a uma reclamação de direito, mas porque a falta de entrega poderia 
frustar a fixação de preço que se tem em mira. 

Lembraria entretanto, para o caso especial e raro dos d~positos volun-
tarios, uma medida muito mais efficaz para satisfazer á preoccupac:;ão da 
effectiva restituição desses deposites. Em vez de deixar os depositantes 
expostos aos prejuízos eventuaes decorrentes de .se desarmarem do instru-
mento com que poderiam reclamal-os, pois nada impedirá que no movi-
mento da& suas transacções vejam- substituidas em suas mãos a:s notas 
converniveis pelas outras, eshpular-se··hia a seu favor a vai;itagem de, me-
diante um termo de deposito, lavrado no acto, poderem em qualquer 
tempo levantar integralmente o seU-deposito, apresentando as notas em 
circulação, fossem quaes fos~em. 

O SR. URBANO SANTOS. - Isso. seria um conto do vigarío. 
O SR. Momz. FREIRE. - ,- ~ão, senhor. Porque? As notas quaesquer 

que ellas fossem, da circulaçüo nacional, em mãos desse depositante equi-
valeriam a notas. conversíveis e 0perariam o levantamento do deposito. 
Desta fórma, mesmo quebrn,da a unidade da c.ircufação, acautelar-se-hia 
perfei'tii.mente esse interesse que desperta tan tds zelos. . 

Acho que em ultima analyse o inconveniente que apontei da dualidade 
da circulação póde ser removido, póde mesmo desappa:recerr desde que a 
Gaixa actue no mercado de C~(mbio, onde se faz a apreáação e depreciação 
da moeda. 

Habilitada .a inter"'.ir nelle, impedindo absolutamente a alta pela 
capacidade de acaparar todo p ouro que exceder a taxa fixada e ao• tnesmo 
tempo armada de recursos, ~om as lettras que houver comprado, · p'ara 
resistirá baixa, ella realizará completàmente os seus fins : manterá a esta-
bilidade cambial e tornará as~im praticamente iguaes as duas circulações. 

Portanto, Sr. Presidente, as emendas que apresento só teem em vista 
fortalecer o apparelho que estamos. legislando, pa,ra que elle realize os seus 
fins primordiaes. Não visam outra cousa. 

Resumirei as consideraQões feitas, Sr. Presidente, declarando que 
vejo no projecto um grande 11lcance, que é impedir o ~trophiamento das 
nossas forças productoras, e crear uma represa contra os desperdícios 
occasionados pela alta progre(?siva eventual do cambio. Com as alterações 
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que soffteu em 3" discussão, na Camara nos Deputados, .fazendo passar 
para a caixa os fundos de resgate e garantia, incontestavelmente elle 
adquiriu maior -consistencia, apezar de que os sete milhões de libras ster-
linas, que o. fundo- de garantia po,derá reunir até o fim do anno proximo, 
constituem isoladamente um elemento fraco para o movimento de cambio 
dé 40 a 50 milhões, que· é a somma approxirnada çlas nqssas transacções 
an:niuaes c0in o estrangeiro,; , 

Creio, porém, que elles sejam sufficie:ates, dadas as tendencias que se 
presumem favoraveis da .nossa balança internacional, para resistir a 
quaesquer tentativas de exploração, no sentido da baixa. · 

Acho, portanto, que, por este lado, o projecto se fortaleceu com as 
alterações recebidas :ria 3.ª discussão. Mas, perm-ltt~ a honrada 'Com~íssão 
ponderat-lhe que preferiri'a, para o exíto d1

0 processo, que se deíxas?e ao 
Governo o uso dos fu.ndos cr~ados pela lei n .'581, tal como o projecto vindo 
da Camara o estabelece. 1 

Que é que se tem em vista, encorporando esses fundos á: caixa? 
Defen:der o cambio contra a especulaç.ão e a pressão monetària, offe-

recendo resistencia á baixa, porque contra a alta o apparelho presume-s'e 
armado da resistencia sufficiente; é por conseguinte completar-lhe a de-
fe:?a nos dous sentidos, e ao mestnó terripo, ir resgatando, n~sse movimento 
alterl!lado, certa quantidade de papel moeda. 

Qual é, portanto, o nosso interesse? E' que esta dupla funcção se 
exerça com a maxima efllcacia possível. , · 

Ora, como no proj~cto veio estabelecido, isto é, co'rrr a livre dis·p,osição, 
deixada ao governo, de todo o fundo de garantiia, para o mo·vimentlo de 
cambio, havia uma larga base para essa operação comple:x:a, de sofirear 
as tendencias baixistas,. e ao mesmo tempo aproveitar esses movimentos 
favoraveis para realizar o maior resgate possível. 

Que . fazem as emendas da Commissãp ?· ·' , 
D_ão apenas á caixa a dis.posiç·ão de qoús milhões (tres milhões pela 

emenda) desse depmiito, e quanto ao resto mandam que sobre eUe se emitta 
-papel da cai:x;a, afim de retirar papel-moeda ao typo d,a taxa fixaaa na 
lei. Por consequencia, em definitiva, essas emendas mandam entregar ao 
publico, para saccar sobre .a caixa, .notas ao·typo de 15 d. por 1$; o Cfll'e 
equivale dizer : o·pera:m o resgate do papel-moeda com essa parte dos re-
cursos do flJlndo de ganantia., á razãQ de 15 d. por 1$000. 

Entretanto,. si ficai;;se a integralidade desses recursos nas mãos do 
-Governo, para manejal-os ·pela fórma mais · eonveniente aos' fins do 
projecio, effec.,t,uando do- modo mais proveitoso a resgate, este se poâería 
realizar em occasiões,propicias a .taxas inferiores a 15, em logar çl.esse limite 
préviamente fixado de 16$, com vantagem a mais de ficar o Governo 
a.rmado de recu.rsos permanentes para poder prolongar, quand@ lhe pare-
cesse necessario, esse trabalho defensivo. ' 

JNatl!lralmente, o Governo não ,iria se despr0ver desse elemento de 
\tes•i·stencia; p.o.stó em sl:las :qiãos; conserval-o~hia o maio,r tempo possivel, 
effectl!1and0 resgate parcel.ládo nos mom~ntos opportunos, istd é, ~queBi:is .. 

' 1 
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que não devem ficar fóra das nossas previsões, nos quaes se manifestasse 
uma baixa accidental de cambio, determinada por condições naturaes 
irresistíveis. · ' 

As emendas enfraquecem, portanto, a meu v~r, a acção governamental 
nesse particular. Retiram-lhe a maior parte des recursos de que qeveria dis-
por livremente para garantir melhor a taxa do projecto contra eventlia-· 
!idades possíveis, e por outro lado, fazem effectuar o resgate de uma 1 

grande somma em-condições menos vantajosas para o Estado. 

O SR. URBANO SANTOS. - V. Ex. dá licença para um aparte? A 
utilização do fundo de garantia pelo Govel]lO é dada pelo projecto, unica-
mente com o. intuito de evitar a baixá do cambio, de 15. Portanto, não 
presuppõe a· idéa de que possa baixar a éssa taxa. V. Ex. está com a idéa 
dessa jogatina de 'cambio da rua da Alfandega, que o projecto tem por fim 
especialmente acab_ar. · 

O SR .. MoNIZ FREIRE. - Referir-me-hei daqui a pouco a esses receios 
de jogatina. Quanto ao mais, V. Ex. vem em apoio de minha these : que o 
projecto tem por fim armar efficientemente a caixa para impedir a baixa 
entregando-lhe o fundo de garantia. 

Que propõe, porém, a Commissão? Que se a desguarneça desse ele-
mento de resistencia, convertendo a maior parte do fundo em notas ouro 
pagaveis á vista, que dão ao publico um credito immediato contra a caixa, 
habilitando~a a esgotar toda ~ssa reserr a. Como é differente o que eu pre-
tendo, e como é mais pratico l , · . 

Supponha V. Ex. que a c<:,tixa fique armada, como proponho, da facul-
dade de emittir, para comprar1 lettras de cambio. 

Necessariamente, ella só c:omprará lettras, quando para os respectivos 
possuidores houver vantagem em dispor dellas l á razão de 16$ por libra 
ste~Iina, o que se dará sempre que por sua grande affiuencia for evidente a 
tendencia para alta do cambio; esse éxcesso de offertas irá fatalmente pro-
curai-a, favorecendo a.continuf.1. ção da sua vida normal. · 
. Esse affiuxo, prolongar-s1e-ha emquanto no mercado ordinario per-

sistirem as mesmas tendencias, que servirão de tl\.ermometro, d~ indicador 
e de symptoma da existencia p.o saldo internacional a importar. 

A caixa poderá fazer então uma larga provisão de recursos no exterior, 
e quando mais tarde, nos períodos de escassez de lettras, cuja época se 
sabe qual é, se manifostar o Plhenomeno inverso, ella estará habilitada-a 
resistir-lhe, mantendo a estabilida'de do cambio, não só á custa da provi-
são feita graças á sua faculdad(l emissora, como com as disppmibilidades do 
fundo de garantia que o projecto manda encorporar-lhe. 

Acho, pois, de todo pontp inconveniente que · se lhe regateie esses 
elementos indispensaveis de successo, que veem completar a estructura 
do projecto. 

Comprehendo os escrupu~os da honrada Commissão. Elia partilha 
do receio de comprometter a c19-ixa em operações aleatorias. As de cambio 
porém, não o são, salvo para 0~1 jogadores. Infelizmente, entre nós, quando 
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se trata de cambio, aecóde logo a idéa de jogo. Ma~, Sr. Presidente, penso 
que, si ha ramo tj.e commercio honesto que i;nenos mereça a reputação de 
aleatorio, é exactamente ~sse. O nego.cio de cambiÓ resume-se na compra 
e venda de moedas: Não póde haver mais seguro para o negociante que se 
limite a lucros rasoaveis, que se contente ... 

o SR. PINHEIRO MACH,ADO. - E' muito áleator:i'o. Representa apenas 
a compra e venda de moêdas'; entretanto, tem dado forfünas rapidas, 
como tem tirado outras á ultima hora. ' · 

O SR. MoNiz FREIRE. - Eu vinha dizendo que no fundo não ha nego-
Cio 'menos aleatorio. As~im, é, de façto, mas, para quem quer que jogue, 
necessariamente ha de vir a 'tornar-se tal. A:quelle que se limité ' aos lucros 
razoaveis. do _commercio sério· absolutamente não se · arruinará. Bem sei 
que muita gente tem-se arruinado em jogo de cambio; mas no com:inercio 
ponderado de cambiaes, não me consta que alguem se haja sacrificado. 

Qual o banco que, entre nós, já quebrou, por se haver envolvido em 
transacções.ordinarias de cambio, e isto em um paiz que possue uma moeda 
cujo valor tem' oscillado 20, 30 vezes por dia? , 

De ma,1s, uma repartição publica, como é o instituto que vamos crear, 
não faria negocio aleatorio, limitando-se ao simples papel de comprar_ e 
vender lettras, á sua taxa prefixada, com uma pequex;i.a commissão: 

O SR. URBANO SANTOS. ~ Para esses negocios nã<;> aleatorios é 'que 
a Commissão entende que tres milhões são mais que sufficientes. 

O SR. MoNIZ FREIRE.~ Mas, quando propugn<;> a f~culdade para 'a 
caixa de poder emittir para operar em cambio, tambem não proponho· 
absolutamente uma operação a.Jeatoria; é a operação mais segur~ possível, 
que consiste em comprar lettras, fazer provisão de ouro qos seus coffres, 
ou em sua agencia no estrangeiro. } . . ' . 

·E' evidente que este ouro será 's'eu, independente~ente de qualquer 
clausula, de deposito, e no emtanto poâerá ser/recla·mado pelos portadores 
de notas que· lá acudirem. . 

,Pela minha emenpa, com efPeito, a caixa ficar 'á habilitada a fazer a 
emissãq para _çompra de cambiaes e, uma vez que se insiste em dar a essa 
emissão especial o 6aracter de conversível·, proponh,o apenas essa vari,ante: 
que fique ao emissor o arbítrio de, deante da apresentação de suas notas, 
entregar o ouro em moeda, ou fornecer um saque sobre o estrangeiro. 

A minha emenda tem ·'l!lm outro alcance ·..:_ chamo para este ponto a 
attenção da illustrada Commissão, - é evitar; como fazem' todos os paizes. 
do mundo, em relação aos seus bancos de circulação, que o nosso appa-
relho emissor se constitua mercado aberto á procura especulativa de ouro. 

Creando-o nas condições do projecto nós estabelecemos um mercado 
aberto no Rio de Janeiro á exportação de orro, facilitando meios aos ex-
ploradores de se reunirem e acapararem as notas para em momentoscde 
crise exterior virem exigir o ou~o em deposito, ao_passo que, pelo systema 
da minha emenda, a caixa ,fica com o dire~to de distinguir o reclamante 
legitimo do especulador, para entregar o ouro áquelle que realmente delle 

,(, 1 
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precise, e forçar a accei,tação de carnhiaesr ou fornecel-as ordinariamente-, 
quando se tratar de um especulador, ou das necessidades legitimas, do 
commercio internacional. 

A emenda, pois, sob todos os pontos de vista tende a reforçarº' appa-
relho, dando-lhe pleno vigor e.os mais amplos meios de defesa. 

Ha, Sr. Presidente, uma objecção, aparentemente importante, que 
convem examinar opposta pelos partidarios da valorizaç~o gradual do 
:eapel moeda, em relação ao uso do fundo de garantia. 
' O fundo de garantia, dizem elles, é uma reserva destinada a actuar 

como força potencial, para não só elevar o cambio até a taxa de -24 d. 
ou a de 27 d., como para dar-lhe _estabilidade posterior em uma dessas 
taxas. Conseguido esse desideralum, teríamos chegado virtualmente á 
circulação conversível, nã'o seria preciso continuar a impôr sacrificios 
ao paíz pàra augmentar o fundo de garantia, e este permaneceria intacto, 
continuando à exercer a sua função potencial de estabiiízador do cambio, 
constituindo ao mesmo tempo uma grande .e poderosa reserva nacional 
em ouro. Portanto, é um erro e um crime dissipar esse fundo. -
. E' este o terreno em que se· acastellam os partidar)os da yalorização 

lenta do papel moeda. · 
Em primeiro Jogar, elles dão como provado 'que haja vantagem e 

possibilidàde nessa valorização. Penso 'ter demonstrado que, pelei menos 
actualmente, parece não haver possibilidade, e que não hav-ería v,antagem 
alguma em forçar o paiz1 a esse depauperamento lento, para sustentar o 
artificio de elevar esse tit~lo çle divida a um valor representativo arbitrario, 
previamente determinad~>. . · 

Ha mais o seguinte : este argumento parece admittir como facto 
inn~cuo a perpetuidade 40 regímen do papel-mGeda; rea1mente, só assim 
comprehender-se-ia a pos~ibilidade de fi,car essa reserva intacta,. formando 
uma grande econonúa napional. 

Ora, isso nem o emi:nente Sr. Dr. Murtinho, .que é O· evangelista da 
theoria da valorização, sustenta. Elle é primei:c:o a reconheeer a impres-
tabilidade desse agente de circulação. Seus. admi_raveis trabal)los não 
deixam a menor duvid<t a respeito. 

Recusada essa hypqthese, é obvio que -a tod() tempo o fundo de 
garantia teria de convertier-se em fundo de re·sgate, e, portanto de desap-
parecer com o papel-moeda; nesse caso,. si ,o sa!crificio dessa reserva ha 
de dar-se após um artificio que eleve o valor representativo do papel-
moeda. a 75 milhões, ~' e:x1grndo somma correspondente para el.iminal-o, 

'é mais economieo e muitp mais vantajoso para o paiz que se realise essa 
J:lliminação com 44 milhõies nq maximo, . 

O SR. Prn:immo MÃCHAD?- - Apoiado. 
O SR .. MoNiz FREIR~~. - Mas, Sr. Presidente, essa doutrina, de que 

o fundo d•e garantia pode elevar o cambio e estahili2ial-o não tem apoio 
nem mesmo na formula ~stabe1ecida pelo, eminente estadista, a formula 
matht'.rilatica, que ~r a st,ia -lei de cambio. 
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O Dr. Murtinho sustenta que o cambio é a relação .que existe entre 
·.a exportação e a·massa de papel moeda; ou melhor, o cambio é o· qut>-
ciente da nossa exportação pela massa do papel moeda ' " 

Si esta formula é· exacta, torna-se evidente que o augmento de C, 
o quociente, só se pode reaiizar pelo augrriento do divídendo É, que é a 
exportação, ou pela diminuição do dívísor P, que representa a massa do 
papel moeda. -

Para que o fondo de gara:p_tia desempenhasse aquella missão de 
elevar o cambio e ·estabílizal-o, ser-lhe-ia mister, pois, executar essa dupla 
funcção - auxiliar a eliminação gradativa do papel moeda, para a dimi-
nuição de P, e provêr as deficiencias de E, sempre que houvesse r.educção 
na exportação. Em qualquer desses casos, ,o fundo de garantia teria 
de actuar consumindo-se. Supponha-se que o dividendo E diminue em 
consequencia, ae uma crise da lavoura, ou de más condições metereolo-
gicas que determinem uma grande falha da nossa producção ~ isso 
depi;»is de. have:çmos ,chegado á ambicionada taxa de 27 pence por mil reís 1 
e imaginando que o fundo de garantia continue intacto, t endo , entretalnto, 
já conseguido a · realização desse ideal - para que o cambio não softiresse 
uma baixa consideravel pelo facto de decrescer o dividendo E, seria 
indispensavel ·atirar-lhe na voragem, supprindo esse decrescimento, pelo 
menos uma grande parte dos recursos do fundo; portanto ,. sómente para 
estabilizar o cambio t empo.rariamente seriamos forçados a esse s.acríficio, 

· e teriamos de recomeçar depois o mesmo processo de accumulação e 
valorização, expostos sempre aos mesmos accidentes. Equivaleria a 
perpetuar os encargos da nação em defesa de. uma praga. 

Note-se que estou figurando uma hypothese muito possível e muito 
naturnl, porque, como ha annos de abundancia, tamhem os ha de carestia; 
e1la põe, entretanto, em evidencia que, dado mesmo que a quantidade 
P,. do papel, que é o divisor, tivesse sido fortemente diminuída pela acção 
unica do fundo · de resgate, a ponto de permittir que C fosse igual a 'P, 
o simples facto da diminuição de E, õ astaria para exigir O' sacrificio do 
fundo de garantia, serrii nada fazer de definitivo pela estabilidade da 
circulação,· exposta a essas continuas alternativas emquanto durava sua 
causa geradora . · 

Por consequerrcia, quer pelo augmento do dividendo, quer produ-
zindo diminuição do divisor,. elle só. poderia obstar as fluctuações das 
t axas de cambio, actuando nesse segundo caso como fundo de resgate, 
isto é, resgatando directamente papel moeda, e no outro 'offorecendo 
saq.ues sobre o estrangeiro para. 'pr.eencher as lacunas da nossa exportação 
nos annos de má colheita. Em ·qualquer hypothese, consumindo-se; e 
na primeira, consumindo-se sem ·p.roveito. 

Peço, entretanto,' licença ao eminente Dr. Murtinho para. não consi· 
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derar exacta a formula que constitue sua lei do cambio; acho que ella é 
incompleta sob o ponto de vista do dividendo, e falsa quanto ao divisor. 
E' evidente que a exportação não representa o unico elemento do credito 
que temos no exterior. Podemos, logo á primeira vista, as'signalar como . 
taes as operações de emprestimos quer particulares, quer publicos; os 
rendimentos dos brazileiros que possuem ftmdos na Europa; o capital 

1 
levantado por indivíduos ou emprezas que veem c.ommerciar e explorar 
industrias ou contractos no Brazil, etc. 

Por consequencia, o nosso credito não é representado apenas pela 
exportação. Este dividendo deve ser completado e transformado em 
(E+X). , 

X comprehendendo todos esses outros elementos que entram em sua 
composição. 
· Quanto ao divisor a inexactidão é ainda mais evidente; todo o 
mundo sabe, com effeito, que não é a massa total do papel-moeda

1 
circu-

lante de um paiz que influe na situação diaria do cambio e determina os 
seus movimentos. · 

Si ao mercado de cambio acudirem, por ·exemplo, offertas no valor 
de 20.000 libras, e houver pretendentes para 40 ou 50:000, basta essa 
diffe'rença para produzir a sua baixa. E, entretanto, este excesso de 20 
ou 30.000 libras está longe de representar a totalidade da nossa circulação. 
· 'Esse divisor exige pois uma modificação ainda mais profunda que 
a do outro termo. Para 1 representar fielmente a operação cambial, e 
approximar a fórmula, qlfe estou examinando, da realidade, precisamos 
deduzir de ·P, da massa total circulante, a quantidade qu~ chamarei de~· 
correspondente á parte della extranha ao gyro dos negocws que determi-
nam o movipiento das tiaxas. Effectuadas essas rectificações, que me 
parecem intuitivas, si é pqssivel reduzir a lei do cambio a uma expressão 
mathematica, · esta será : 

E+X e= p f -p 

ou simplificando-a., pois que E+ X eq1Jivale ao total das nossas disponibi-
lidades exteriores, e P - p' ao conjuncto das necessidades diarias que 
correm ao mercado a dispµtar esse credito, chegaremos a esse resultado : 

. E+X D 
C= P-p' =N 

O emprego de uma :fórmula mathematica, para apreciar questões 
do cambio, não é sem irnportancta, não é uma tirada academica, de 
simples dilettantismo. r · -

O SR. URBANO, nos S'l'NTos. - Acho bonita, mas a pratica a derrota. 
O SR. MoNIZ FREIRE. - Todos os partidarios da .valorização fundam 

as suas considerações e a argumentação produzida contra a Caixa, ou 
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contra qualquer apparelho prejudicial á valorização do papehnoeda, e;rnc-
tamente nessa fórmula que .estou combatendo., e. que elles ad,optam mais 
ou menos approximadamente· como ·lei do movimento monetario nos 
pai.zes servidos pelo papel-m<!leda; · 

Interessa ppis muito á discussão do assumpta verificar que ella é 
incompleta e faJsa, e que, dev~damente subsbituida, muda-$e inteiramente · 
o aspecto das. questões. ' , · · 1 

• ' 

Sem querer estender ~qui essa ,analyse comparativa ;· limitar-me-h~i a 

uma prov.a rapida e suggestiva. Si C =,~, isto é, si o cambio é o quo~iente 
das nossas disponibi'lirlad~s pelas necessidades que as solicitam; é evidente 
que, a,µgmenta~do-se quanto se poder imaginar as nossas· disponibilidades 
no exterior, s.i as nos,sas necessi\].açles crescerem na mesma proporção, 
como é natural que aconteça, o cambio, que é.o quociente,. não se alterará, 
qualquer que seja a circulação .relativa de papel que exista entre dous 
dados momentos. Ba::ta a simples applicação de um principio de arithme-
tica para demonstrai-o . 

.A!ssim se justifica e se comprehende a c.ircumstancia de termos tido, 
com uma· circulação de 660.000.:000$ de papel moeda, taxas de cambio , 
iguaes ou apprnximativas a algumas do imperio com a de 170.000:000$. 
D'ahi se deprehende ainda que o. cambio não é uma funcção ·necessaria da 
quantidade de paJ?el; que embora esta decresça consideravelmen~e e os · 
elementos de credito perµianeçam o;; mesmos, a ta:'ia cambial .qão soffrerá ' 
modificação desde que as nossas necessidades persistam no m~.smo nível 
anteriqr, e lodos os mais corollarios fundados nos mesmos princípios, que 
prescindirei de desenvolv~r aqui. 

Quero apenas invocai-os para a conclusão,, a ' que chego, relativa-
mente ao pretendido destino do fundo de garantia, de que não se concebe 
qe modo algum a hypothes~, em virtude da qual a sua simples força 
potencial poderia contribuir para' a elevação do cambio pelo effeito da 
valorização do p,apel-moeda. Logico éofu os meus humildes raciocínios, . 
penso poder affirmar que em todos os estados de P, póde N, qu~ é P 
- p', representar a mesma quantidade numerica, reproduzindo assim em 
situações diversas o mesmo divisor, que não modifica portanto a sua 
influencia sobre o quociente; assim como, que apezar de qualquer dimi-
nuição de E, embora P se .conserve estaoionario, pode o quociente con-
servar-se igual ou ser superior ao precedente, desde que P - p' decresça 
de valor. · 

Sr. Presidente, ' sinto-me fatigado; tenho .muito mais a dizer. 
Desejaria terminar o meu .discurso amanhã ..• ~as V. Ex. me faz signal 
de que o tempo de sessão não es.tá findo, e como í1ão desejo cançar o Sena-
do, nem poderia prolongar muito o meu esforço, vou reduzir as consi-
qerações que ainda pretendia fazer. Serei, .pois, o mais resumido possível. , 

Gomo. disse, o problema financeiro nacional envolve estes tres 
aspectos palpitantes : a necessidade de estabilizar o valor da moeda como 

' 1 
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base de qualquer reforma, a necessidade de resgatar, e a de .substituir o 
papel-moeda.. , 

O projecto, como lealmente declarou o seu proprio illustre autor, na 
Camara dos Deputados, não visa a resolução desse triplice problema; 
tem apenas o intuito de satisfazer ao primeiro desses desideratum e par-
cialmente aos outros, isto é, estabilizar o cambio .e retirar a maior quanti-
dade possível de papel-moeda com o fundo de garantia. 

Penso, e já largamente sustentei pela imprensa, que à solução 
definitiva a esse problema seria a fundação de um banco de circulação, 
unico processo cabal e seguro de attender a todos esses fins. EHe daria 
estabilidade ao cambio, monopolizando-lhe espontaneamente o mercado; 
impediria a alta, não de fórma systematica e preconcebida, mas accommo-
dando-se naturalmente aos moviméntos de defesa dos interesses vitaes 
da nação; impediri?. igualmente, com muito mais efficacia e sem o menor 
sacrificio das suas forças, as baixas não determinadas por circumstancias 
a que não se devesse oppor; aceleraria o resgate d0 papel-moeda, · e pro-
veria a sua substituição pelo meio mais conveniente, mais scientifico 
e racional; deixaria aberta a questão do padrão monetario; resolveria 
completamente todas as nossas principaes questões de credito. 

·Longe de mim, porém, a intenção de pretender perturbar a marcha 
triumphal do projécto, com a apresentação de qualquer plano substitutivo. 

Ao contrario, faço os mais sinceros votos para _que eHe realise o 
objectivo que tem em vis~a, os fins, as aspirações e a concepção daquelles 
que mais directa e ardentymente se empenham pela sua approvação. 

Em todo o caso, apertas a titulo de provar que as idéas que defendo 
em relação ao assumplo não são um simples devaneio litterario, que 
podem ser corporificadas em um plano legislativo de execução faci l e 
segura, juntarei ao meu discurso, como uma provocação e um: appello 
ao estudo dos competente&;, o esboço do projecto em que as condensei'. 

Poderia e desejaria dizer muito mais em defesa dellas; reservar-me-hei 
entretanto para occasião que me parecer mais opport~na, n'esta ou em 
outra tribuna. ~ 

Estou convencido de que não fica resolvido integralmente o nosso pro-
blema monetario, e, mais ~edo ou mais tai:de, havemos de nos encaminhar 
todos para a solução classi~a que esse problema tem tido em todos os paízes 
cultos do mundo. J 

(Muito bem. Muito ~em.) 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as seguintes 

emendas: 
Ao art. 1.0 (primeíJ:Va alínea) accrescente-se : 

()u no seu equivalente em moeda: franceza, 
Emendas allem~ , austríaca, italiana ou norte americana. 

Moniz · Freire. !/...o mesmo artigo accrescente-se como § 1.0 - : 

P~ Gaixa é autorizada igualmente a emittir 
notas para compra de lettras de cambio sobre o estrangeiro, á mesma 
tàxa fixada neste artigo, 
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O § 1.0 passa a ser § 2.0 e, depois das palavras -desta lei - substítua-
se as phrases finaes pelo seguinte · : , 

cc e serão recebidas na caixa pelo seu valor nominal, e pagas por ella 
em ouro ou em s:;i.ques sobre o estrangeiro, á sua conveniencia, podendo 
a caixa cobrar uma commissão . razoavel pelas despezas do saque. ll 

o § 2.0 passá a ser § 3.o, assim redigido : 
<e O ouro que a caíxa receber em troca d'os bilhetes que emittir, ou o 

ql1e adquirir em coinpra de cambiaes, será conservado em deposito_e não 
poderá ser destinado em caso algum, nem por ordem alguma, a outro fim 
que não seja o de converter bilhetes ou pagar os saques, ao typo de 
cambio fixado sob a responsabilidade pessoal dos membros da Caixa de 
Conversão e com a garantia do Thesouro Nacional. )) 

O § 3.0 passa a ser § 4.0 , com a seguinte alteração na primeira phrase : 
<e Os bilhetes que fortim recebidos a troco, ou em venda de cam-

biaes, não voltarão. >> 

O mais como no projecto. 
Accrescente-se como § 6.o : 
<e A caixa não poderá emittir notas de talha inferior a 100$000. » 
O art. 4 .0 substitua-se pelo seguinte : 
<e Attingido o limite maximo estabelecido no artigo antecedente, 

e alterada a taxa na fórma desta lei, o Poder Executivo será habilitado 
com as necessarias autorizações, afim de providenciar sobre a retirada 
da parte da circulação que exceder aos depositos da caixa, segundo a 
nova relação estabelecida, devendo se proceder, sendo necessario, á sub-
stituição das notas. l> 

Supprima-se o art. 5.o 
No art. 9.0 , substituam-se os §§ 1.0 e 2. 0 do n. 2 pelos seguintes : 
« § l.º Os referidos fundos, sob a denominação de fundo de resgate, 

serão manejados em compra e venda de lettras cambiaes, applicando~se 
á compra quando as tendencias do cambio forem para taxa superior á 
fixada nesta lei, e á venda quando se der tendencia opposta, de modo 
que o resgate do papel-moeda possa effectuar-se á referida taxa ou 
inferior. 

§ 2.º O movimento do fundo será feito em conta especial, sob as 
ordens immediatas do Ministro da Fazenda, que irá determinando a 
incineração do papel, á medida que for julgando opportuno, tendo em 
vista a situação do mercado. >> -

O § 3.0 , supprima-se e substitua-se pelo seguinte : 
« O Poder Executivo poderá igualmente empregar os recursos do 

fundo em acquisição da prata, para substituição de todas as notas do 
' papel-moeda, da talha inferior a 200$000. » 
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Sala das sessões, 21 de novembro de 1906. - Moniz Freire. 
Ao n. 4 do art. 10 : 

Erµenda Substitua-se a phrase : se julgar conveniente 
Pires Ferreira. - pelas palavras : quanto antes. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1906. -
Pires Ferreira. 

O Sr. Urbano Santos. - Sr. Presidente, uma vez que o illustre 
Senador pelo Espirito Santo, que brilhantemente ;i.caba de occupar a 
attenção da Casa, concretizou as suas idéas em emendas, detehninando 
por i~so que o projecto volte á Gommissão de Finanças, reservo-me para 
fazer considerações a respeito do que o honrado Senador disse á , cerca 
do projecto quando a Gommissão concluir o seu estudo a respeito dessas 
emendas. 

A discussão é suspensa até que a commissão interponha parecer 
ás emendas. 

SESSÃO DE 23 DE NOVEMBRO 

A Commissão de F\nanças vem apresentar, sobre as emendas offe-
recidas, em 3.ª disqussão 1 á proposição da Gamara dos Deputados, n. 92, 
deste anno, creando uma Caixa de Conversão, o parecer seguinte. 

Gomo a CommissãQ já teve occasião de dizer, a proposição visa 
antes de tudo - de um lado obter, durante um certo período, a estabi-
lidade da taxa cambial a 15 d. - e de outro apressar o resgate do 1papel-
moeda, preparando mais,; efficazmente o adyento da circulação conver-

1 sivel. Para conseguir o primeiro fim, institue a Caixa de Conversão; 
para alcançar o segundo, utiliza os fundos de garantia e resgate, desti-
nando-os ambos a esta qperação. , 

Julga a Commissão que a Caixa de Conversão é em si um apparelho 
dot ado de força sufficiellte para conter a subida do cambio acima da 
taxa de 15. E assim entepde, porque suppõe não haver quem se disponha 
a ceder o seu ouro por Ijllenos de 16$ a libra sterlina . e, ainda por cima, 
em troca do papel incor~yersivel, quando se lhe depara a caixa, que a 
permuta a esse preço, em troca de papel conversível. Assim sendo, o 
ouro sempre será vendidp, ao menos, por 16$ a Jibra, o que importa em 
dizer : j~mais o cambio ultrapassará a taxa de 15. Este fim, portanto, 
est.á assegurado com a simples instituição da caixa. 

Outro tanto não é possível dizer sobre a bai.xa do cambio 
taxa inferior a essa. Re;lativa:(nente a este ponto, a caixa não 
de força intrinseca igual á que tem para impedir. a alta . 

a uma 
dispõe 

1 
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E' certo que actualmente a baixa do caml5io não é de prever, porque 
nos é favoravel a nossa balança de valores; é certo ainda que, insti-
tuida a caixa, ella ainda menos tem probabilidades de sobrevir, porque 
essa balança certamente ainda mais favoravel se tornará, visto como 
a caixa naturalmente determinará uma corrente maior e mais perma-
nente de our-o para o pai~, desde que, como diz Ed. Théry, offerece a 
este uma sahida livre e segura. Nada obstante; si, em contrario a todas 
as previsões; a baixa sobrevier, a caixa não terá força propria para a 
obstar. 

Reconhecendo este ponto fraco do ' apparelho creado, a proposição 
autorizou o Governo a operar em cambio, de fórma a manter a estabi-
lidade da taxa a 15, um dos fins precipuos da proposição. Mas autorizou ,, 
que essas operaçõe~ fossem feitas por intermedio da propria caixa. A 
Commissão opino,u de modo diverso, entendendo que a caixa, como 
apparelho emissor; necessita da confiança publica, a qual não lhe será 
dispensada, cómo se faz mistér para conseguir os seus fins, si ella se 
entregar a especulação de qualquer natureza. E, assim pensando, propoz, 
e o Senado approvou, que as operações cambiaes fossem separadas da 
caixa. 

A Commissão julgou ainda que as operações cambiaes, a cargo do 
Governo, para o .fim exposto, unico para o qual ellas ·são permittidas, 
são muito reduzidas em comparação do que hoje existe, podendo até 
tornar-se desnecessarias, si as condições do mercado não mudarem. Em · 
vista disto; fixou em dous milhões esterlinos, propondo agora s.e eleve 
a tres, a somma de que o Governo poderá dispôr para realizar essas ope-
rações. O excedente do fundo de garantia a Commissão destinoü ao 
mg~e. 1 

As emendas do honrado Sr. Senador Moniz Freire modificam por 
completo o proposito da Commissão, quándo propõe ao Senado : 

1.0 , que as operações cambiaes sejam mantidas na Caixa de Ccm-
vers~o; 

2.0 , que os fundos de resgate e de garantia sejam destinados, con-
junctamente e sem discrirn:inaç~o, a operar em cambio e á funcção do 
resgate; · · 

3.0 , que, além disso, seja a caixa autorizada a emittir notas para 
negociar em . cambiaes ; 

4.0 , finalmente, que a caixa poderá pagar ao seu 1llvedrio os bilhetes 
emittidos em especie ou em saques. 

Gomo se vê, taes ·emendas, tornam a Caixa rde Conversão, que, no 
espírito da proposição, é um mecanismo destinado pela sua natureza 
e pelo seu proprio funccíonamento a conseguir a estabilidade da taxa . 
cambial, em um apparelho de natureza diversa, quasi que destinado 
tão sómente a fazer operações cambiaes. Além disso, ellas ainda enfra-
quecem a acção da caixa no resgate constante e regular do papel-moeda. 
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Ainda uma emenda do honrado . Senador, propondo a substituição 
de parte da circulação papel por moedas de prata, altera sem vantagem 
o que o Congresso Nacional ainda no anno passado deliberou. (Lei n .. 1.453, 
de 30 de dezembro de 1905, art. 31.) · 

Finalmente, a limitação a 100$, que propõe, ás notas da emissão 
da caixa, importa em prejuizo ao regular funccíonamento do instituto. 

Por taes motivos a Commissão é de parecer que as emendas do illustre 
Senador nãa sejam approvadas . 

Quanto á emenda relativa ás contas do Banco do Brazil, apresentada 
pelo honrado Sr. Senad.or Pires Ferreira, pensa egualmente a CQmmissão 
qu~ ella não está de harmonia com o systema da proposição. 

Sala das Commissões, 23 de novembro de 1906. - Feliciano. Penna, 
Presidente interino. - Urbano Santos, relator. - F. Glycerio. - Aluara 
11/Jachado. - Paes de Carvalho. - A. Azeredo. 

EMENDAS A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Ao art. 1.0 (primeira alinea) accrescente-se : 
Ou no seu equivalente em moeda franceza, allemã, austriaca, ita-

liana ou nortê-americana. 
Ao mesmo artigo accrescente-se com o § 1.0 ; 

-. A caixa é autorizada ipualmente a emittir notas para compra de 
lettras de cambio sobre o es'rrangeiro, á mesma taxa fixada neste ártigo . 

O § 1.0 passa a ser § 2.p e, depois das palavras - desia lei - subs-
titua-se as phrases fmaes nelo seguinte : << e serão recebidas na caixa 
pelo seu valor nominal e pagas por ella em ouro ou em saques sobre o 
estrangeiro, á sua convenien,cía, podendo a caixa cobrar uma commissão 
razoavel pelas despezas do s<ique. n 

O § 2.0 passa a ser § 3.\l, assim redigido; 
<< O ouro que a caixa r~ceber em troca dos bilhetes que emitt i~, ou 

o que adquirir em compra de cambiaes, será conservado em deposito 
e não poderá ser destinado em caso algum, nem por ordem alguma a 
outro fim que não seja o de cpnverter bilhetes ou pagar os saques, ao typo 
de cambio fixado sob a resp1onsabilidade pessoal dos membros da Caixa 
de Conversão e com a garanit.ia do Thesouro Nacional. ' 

O§ 3.0 passa a ser § 4.0 , poro a seguinte alteração na primeira phrase: 
<< Os bilhetes que forem recebidos a troco ou em venda de cambiaes, 

não voltarão. n 

O mais como no projeci o. 
Accrescente-se como § 6.0 : 

n A caixa não poderá erníttir notas de talha inferior a 100$000. » 

O art. 4.0 substitua-so F/elo seguinte : 
e< Attingido o limite n;taximo estabelecido no artigo antec~~ente 

e alterada a taxa na fórma 1iesta lei , o Poder Executivo será habilitado 
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com as necessarias autorizações, afim de providenciar sobre a retirada 
da parte da circulação que exceder aos depositos da caixa , segundo a 
nova relação estabelecida, devendo se proceder, sendo necessario, á 
substituição das notas. ·» · 

Supprima-se o art. 5.o 
. No art . -9.0 substituam-se os §§ I,o e 2.0 do n. 2 pelos seguintes : 

« § 1.0 Os referidos fundosJ sob a denominação de fundo de resgate,. 
serão manejados em compra e venda de lettras cambiaes, applicando-se 
á compra .quando as tendencias dü cambio forem para taxa superior á 
fixada nesta lei, e á ve11da quando se der tendencia opposta, de modo 
que o resgate d() papel-moeda possa effectuar-se á referida taxa ou 
inferior. 

§ 2. 0 O movimento do fando será feito em conta especial, sob as 
ordens immedia,tas do Ministro da Fazenda, que irá determínando .a 
incineração do papel, á medida que for julgando opportuno, tendo em 
vista ª . situação do mercado. » 

O § 3.0 supprima-:se e substitua-se pelo seguinte : 
cc O P oder Executivo pod.erá igualmente empregar os recursos do 

fun.do em acquisição da prata, para substituição de todas as notas de 
papel-moeda da t alha inferior a 200$000. >> 

Sala d.as sessões, 21 de novembro de 1906. - M uniz Freire. 

Ao n . 4 do art .. lO ·: 
Substitua-se a . phrase : si julgar conveniente - pelas palavras ~ 

quanto antes. 
· Sala das sessões, 21 de novembro de 1906. - Pires Ferreira. · 

.EMENDAS DFFERECI DAS EM 3.• DISCUSSÃO PIJ;LA MAIORIA DA COMMISSÃO 

DE FINANç:AS 

<<No n. 2 d'O art. 10 {emenda approvada na 2.ª discussão ) .em vez de 
- até dous mil-hões esterlinos - <liga-.se : até tres milhões esterlinos. 

Accrescente-se onde convier : 
Art. . - Fica o Governo autorizado a abrir os necessarios cre-

·ditos para im.mediata execução desta lei, tanto para pagamento do pes-
soal .como para .a.cquisição de material. , 

Sala das sessões, 21 <le novembro de 1906. - Feliciano Penna .. -
A. Azeredo. - F. Glycerio. - Aluara Machado. - Paes de Carvalho.~ 
Urbmw Santos . >1 
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SESSÃO DE 26 DE NOVEMBRO 

Continua em 3.ª discussão,- com as emendas approvadas em 2.• e 
com as offerecidas nesta pela m~ioria da Commissão de Finanças e as 

· offerecidas pelos Srs. Moniz Freire e Pires Ferreira, 
3.ª discussão da com parecer contrario da referida maioria, a propo-

proposição. sição da Camara dos Deputados, n. 92, de 1906, 
creando uma Caixa de Conversão especialmente 

destinada a receber moedas de ouro e as que constam do art. 5. 0 , entre-
gando em troca bilhetes ao portador, representativos de valor igual ao 
das moedas de ouro recebidas e fixado este valor em 15 dinheiros ester-
linos por mil reis. 

O Sr. Moniz Freire principia dizendo que o parecer da Commissão 
de Finanças sobre as emendas, que teve a honra de offerecer ao projecto, 
não conseguiu abalar a sua firme convicção de que ellas vêm em apoio 
do plano em que esse foi concebido, para corroborai-o e consolidal~o . 
Vae limitar o seu discurso á fundamentação de cada uma dellas. 

A primeira e um addi~ivo ao art. 1.0 , tendo por fim substituir e 
fazer supprimir o art. 5.o, qt,re, a seu ver, contem disposição inutil e con-
ducente a equivoco . E' evidente que o projecto só tem em vista a emissão 
sobre moeda de ouro; mas a disposição desnecessariamente isolada do 
art. 5.o póde prestar-se á in~;erpretação de que elle não exclúa a omissão 
sobre prata, pois são desse metal as moedas ahi especificadas. Não de-
vendo porem, a emissão ser1 sinão sobre ouro, nada mais restaria, para 
que esse pensamento fique inequivocamen_te expresso do que accres-
centar ao art. 1.0 a seguintei phrase - ou no seu equivalente em outras 
moedas- de ouro de igual ü~ulo - porque tudo ficaria dito. O orador, 
porem, para não se afastar muito do proj-ecto, especificou, de accôrdo 
com este, as nações cujas rp.oedas são recebidas para base da emissão, 
substituindo assim cabalme11te a redundancia do art. 5.0 . 

Passa ás emendas relapivas á faculdade que concede á Caixa de 
emittir para compra de carr.tbiaes, affirmando que ellas são um comple-
mento necessario do systema do projecto. A razão logica deste e que o 
paiz tem saldos no movimento annual do seu: balanço economico, e, 
assim sendo, cria o apparelho destinado a-actuar como si fossemos uma 
nação de circulação monet~tria, isto e, a internar esse saldo em ouro. 
Partindo desse principio, vejamos, diz o orador, o que resultaria da 
acceitação da emenda e o q11e resultará da sua rejeição. 

Na primeira hypothes~, dado um grande affiuxo de lettras em 
momento de eS'cassez da procura, si os bancos por fraqueza de suas 
caixas forem forçados a elevar as suas taxas acima da do projecto, os 
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possuidores dessas lettras correrão á Caixa, que as comprará pela sua 
taxa fixa, cobrando apenas uma pequena comrpissão pela despeza do / 
saque e demora do respectivo recebimento. Dado que essa tendencia 
para a alta continue, a Caixa irá ·pelas suas compras augmentando o 
seu stock de ouro no estrangeiro, que poderá importar quando lhe con-
vier. Si tendencia contraria vier a manifestar-se, os portadores de notas. 
apparecerão disputando este stock. Ainda mesmo que este venha a esgo-
tar-se, por força de circumstancias desfavoraveis demoradas, nem por 
isso a funcção da Caixa será menos preciosa, porque o fornecimento ao 
publico do ouro adquirido anteriormente -offerecerá uma forte resis-
tencia á baixa e, portanto, prestará um grande serviço á estabilidade · 
cambial. No primeiro caso, pois, a Caixa accumulará grandes depositos, 
realizando a maior aspiração dos seus def.ensores; no segundo, desem-
penhará galhardamente o seu pápel de estabilisador do cambio. 

Examinemos a segunda hypothese. A Caixa não emitte sobre lettras 
e estas não encontram no mercado sinão taxa superior a 15 - 15 1 /2 
por exemplo. O possuidor do saque (supponha-se um exportador que 
embarcou cem mil saccas de café e tem sobre esse embarque uma lettra 
de 200.000 ~) ficará na alternativa, ou de negocial-o á taxa que lhe offo.'.. 
recem, . ou de remettel-o, ao seu correspondente no Exterior, para des-
contal-o-, convertel-o em moeda e remetter esta, supportando as1 des-
pezas de acondicionamento, seguro e frete, para aqui leval-a á Caixa e 
trocar por suas notas. Esta hypothese é pouco provavel aliás ,. porque 
o exportador não poderia submetter-se á longa demora, de dous mezes 
mais ou . menos, que a operação exigiria. Ella importaria em uma sus-
pensão dos seus negocios, em um paiz como o nosso, onde hà tanta 
escassez de recursos de credita. 

Portanto, conclue o orador, com a faculdade de óperar cambiaes, 
a Caixa assegura a todos a ,taxa de 15, comprando e vendendo nessa 
bâse com uma pequena commissão, que servirá ao custeio das suas des-
pezas; . sem ella não é impossivel a hypothese de taxas superiores a 15,. 
sendo o apparelho creado impotente para evital-as de todo. 

Porque não se ha de acceitar, pois, a' emerida que resolve essa diffi-. 
culdade? 

Para nã<_) sacrificarp principio da conversibilidade á vista, responde 
a commissão; mas paga em especie á <vista, ou em um saque a noventa 
dias, sobre a base certa de 15 pence, a nota não é menos convertida 
nesse caso do que n'outro. Isso prejudicaria a confiança que o instituto 
deve inspirar, responde-se. Porém o exito desse instituto não repousa 
sinão sobre o seu proprio mecanismo. Si o facto gerador da nota é a 
compra de cambial, que mal ha em que o pagamento dessa nota effectue-se 
na mesma especie? A quem isso prejudica, e quem terá menor con-
fiança na caixa por esse motivo? O possuidor da lettra? Mas a este ella 
presta um grande serviço, libertandoJo da taxa mais elevada. 

Ao portador da nota? Es.te não foi parte na operação geradora, não 
tem direito algum preferencial a reclamar o pagamento por \lma fórmà 

' \ 
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antes que pela outra. Não se trata: absolutameDte de um deposito. De~ais ; 
a emenda deixa á Caixa a liberdade de pagar em uma ou em Ol!l.tra especi:e 
conforme a qtialiclade d(} reclamante. O mais poderoso instituto de emissão• 
do mundo, a Banque de France, gosa sem escandalo de facu1da d!e equiva-
lente para defe.nder o seu stock metallico ~ pa:ga ern ouro quand0· se·· acha 
em . face de· tim reclamante legitimo, e offerece o pagarnelil>tQ em prata 
quando tem deante de si um espec121Jlador que p.retende fazer p•rG»visões, para 
o estrangeir0. Além disso, tod0 nrnndo sabe que a necessidade de ouro pa.ra, 
as nossas operaçõef? internas é limitadissima,.e a elles a caixa poderá sempre 
attender; a principal necessidade é a de remessas para o estrangeiro ~ que os· 
saqlfles satisfazem perfeitamente, pois só em falta deUe.s é ·que se· recorre 
ás remessas. de metal. Nada, portanto, justifiea a rejeição· das elil.'l'.endasi res-
pectivas a esfla nova autor.ização. 

Trata em seguida o mador da relativa ao art. 4. 0 Parece-lfue impr.opriO' 
que se cogite de retirai· uma circulação, exactarne:nte no morneJilitO em que 
eHa se: acha em perfeito repouso, p0r effeito ·da mais evid.e;ate. confiança 
publica. Seria preferível supp-rímir esse aFtigo e o antecedente:. Nào qllte-
renclo propor isso ,, o orador cogitou de ;uma providencia menos, pertur-
badora. . 

Sohre o u,so dos-· fundos cread.os pela lei n . 581 " já de.daroa que prefütFe 
o. que está! no projecto ás e:rnenda.s da Commissão. A aw.tQrizag,ão que dá 
para q111e o Governo possa empregar uma parte delle em compra de pra.ta. 
para cunharr,. consulta l!lrn grai_ride ü1teTesse, que será o lucro d.essa cun·ha~ 
gem resultante da dep.reciaçi

1
10 da prata como metal, pois, es·tac decahiu 

da sua relação legal de 1 /1 5 · para a de 1 /32. Com a compra de. quarenta 
mil c0n.tos de prata,, poder-se-pa resgatar ainda agora perto de. sessenta mi1 
contos. 

Allude á emenda determinando que a Caixa não possa emittir motas 
de valor inferio.r a 100$, e diz. que ella é de importancia secunc:laria·. 

Dá. as razões p0r que to~Los os. estabelecimentos. emisso-res são- impe-
didos G.e emittir. n.otas abaix0 dm. determinado talhe. Foi o mesm0 motivo 
que inspirou s.na emenda. 

Faz out:rras consideraçõe~ geraes., e ternüna dizendo que, si não for 
adoptada a principal das suas em~ndas, o Governo sentir-se-ha obrigado· a 
conj;ugar o apparelho da caixa, com a carteira: cambial do· balili<rn de> Brazil, 
para poder realizar.os fins do P'roj;ecto. Far-se-ha indi-rectarnente 9 · q;Ne o 
orador deseja que se. fa~a no uso normal de uma faculdade. expressa:. 

O Sr. Pires Per.reira. ·-Sr. Presidente, s.ou O• al!ltor cle lflma da s. 
emendas que. não obtiveram. Pél-recer favo-raveL da Commissão, o que nã.o me 
desanima de vir á tribuna sus,tental-a. 

E ssa emenda díz : 
O artigo da proposiçã& deteFmiria que a li.quidação das contas do 

ThesQurO com o Ba:aco da ReJliublica se effectue quando @. Q0:verno, m;i.ten..: · 
der conveniente . . 
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Q_uando peço .que essa liquidação seja quanto antes,. é para diminuir 
os grândes prejuisos que o Banco tem tido na sua união com o The_souro. 

Todos sabem os grandes males que o Thesouro tem trazido ao Banco 
do Brazil, cuja falta de desenvolvimento é devida a esse poluo da rua do 
Sacramento, que lhe absorve toda a seiva. 

Isso é de ha muito, embora por ahi se diga justamente o contrario: que 
ó Banco ·não poderá viver ·separado do Thesouro Federal. 

Tenho os meus receios que os actos praticados pela directoria do 
Banco do Bra:l'.il venham soffrer contestação por causa da sua illegal orga-

• - 1 I mzaçao. 
A directoria do banco não obedece á lei, e não obedecendo, é uma 

corporação illegal, e, portanto, illegaes os actos que dáhi emanarem, pois, 
como todos. sabemos, nesse estabelecimento se effectuam transacçõ.es de 
avultadas quantias e pelo que· a directoria ·deverá ser a respon.savel e não 
o Thesouro; entretanto este é que ha ele pagar o pato, isto é, o povo .é 
quem ha de ser espoliado. ' 

Acredito que todas as contas da administração ela Republica devem 
estar sujeitas á fiscalização ,do Tribunal de Contas; entretanto, isso não 
se deu, porque as despezas foram pagas pelo Banco da Brazil sem que o 
Tribunal de Contas seja ouvido. Por essa maneira fica a lei sem ser satis-
feita na parte relativa á fiscalização p_elo Tribunal de Contas. 

Fój por este motivo, Sr. Presidente que apresentei a emenda pedindo 
que a liquidação do Banco elo Brazil com à Thesouro seja immediata. / 

Dada essa liquidação, o publico vai ver quem era o prejudicado, se o 
, banco ligado ao Thesouro ou si o Thesouro ligado ao banco. . . ' 

1 Já ha muitos annos o illustre ex-Senador o Sr. Oiticica, denunciando 
desta tribuna factos relativos ao banco', dizia ' qde o Thesouro havia de 
sofl1rer um grande desastre com essa união hybricla com o Banco da Repu- -
blica, hoje Banco do Brazil. · 

S. Ex. batia-se diariamente a esse respeito aqui no Senado e a conse- , 
quencia foi chegar o Ministro da Fazenda, o illustre Sr. Dr. Murtinho, a 
um acco.rdo com o banco,. reduzindo a sua divida, que era de 280.000:000$. 
creiO, que a 75.000:000$, sendo 50.000:000$ pagos á vista e 25.000:000$ 
a prazo, propondo mais o illustre Ministro receber do acervo do banco 
todos os immoveis, embora por preços elevados, e .isso porque S. Ex. previa 
o futuro que aguardava o banco, devido a não sei que. 

Pois bem, muitos mezes não eram decorridos, e quando todos sup-
punham que os negocios do Banco nadavam em mar de rosas, correu elle 
de novo para o Thezouro a pedir que o salvasse de fechar suas portas. 

O Thezourn negou-se a principio mas por fim o Governo convenceu-se 
de que devia dar cem ou cento e cincoenta mil contos ao Banco, em inscrip-
ções,-que teem sido retiradas e creio· que ainda continuam, pois não s.ei em 
que para este negocio. 

Não resta duvidá, porém, Sr. Presidente, que a liquidação da conta 
do Banco com o Thezouro iinpõe-se como um dos primeiros actos deste 
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Governo, e si assim não se fizer, estóu convencido de que ~ovas difficul-
dades surgirão por causa desta missão fatal. 

Não era de balde que eu pedia aos meus illustres collegas que não 
yotassem o projecto que proporcionou essa união hybrida do Thezouro com 
o Banco da Republica, pois até o seu regulamento está errado. 

Diz o art. 10, § 9. 0 desse regulamento que « recahida a escolha da 
Assemblea em pessoas com as quaes se der qualquer dos impedimentos 
mencionados na 2.ª parte do artigo anterior ... » 

Ora, o artigo anterior é o 9.0 e a segunda parte deste artigo trata de 
cousa muito differente. 

E' que o regulamento está errado : em logar de artigo anterior deve 
ser numero anterior. 

Ora, nem mesmo a Directoria póde alterar o regulamento nesta parte, 
porque elle foi approvado por lêi federal e só uma nova lei poderá modi-
fical-o. 

Creio que o que digo deve merecer os applausos do illustre jurista, 
Senador por Sergipe. · 

O SR. CoELHO E CAMPOS . - Esses erros são communs. 

O SR. PIRES FERREIRA. - Mas o caso é que os actos da directoria não 
são legaes. Quem nos dirá se um ou mais processos não apareceram contra 
os actos da · Directoria do Banco devido a este facto? 

E' por isso que chamo a attenção do Governo e do Senado para que 
se procure acabar com esta atfomalia, com esta preferencia pelo Banco 
com o fim de prejudicar o Th1esouro, isto é, na opinião de outros, pois 
quanto á minha, é para prejudi(;ar o Banco. 

Peço e confio que as cont;:i.s do Banco actual sejam fiscalisadas pelo 
Tribunal de Contas, como manda a lei . 

Respeitemos a lei para ser;mos considera,dos. 
Sr. Presidente, não tenho a velleidade de ver a emenda que apresentei 

ser approvada, por isso mesmo ~ue já teve parecer contrario da Commissão 
de orçamento, embora eu veja que eu tenho razão, e comprehenda o mais 
que se está fazendo ao paiz e ao povo de quem se tiram pesados onus para 
serem recolhidos ao Thesouro (i de lá tomarem outro destino, não sei se 
para lesarem o Banco do Brazil ou se para prejudicar o Thesouro . 

Não quero. crer na approvação da minha emenda; mas estou conven-
cido de que o gestor dos negocios da Fazenda, o illustrado Dr. Campista, 
providenciará no sentido de n&o serem pagos dividendçis pelo Banco da 
Republica á custa do Thesouro Nacional. 

Quem tinha direito a esses dividendos era o povo, com a diminuição 
de seus impostos vexatorios, e cuja din;iinuição ha muito tempo se 
reclama. 

Entretanto os impostos continuam e os dividendos hão de ser pagos 
não pelo Banco da Republica, m,as sim pelo seu alliado, o Thesouro Nacio-
nal, contra o que ha tanto tempo clamaram a imprensa, o Congresso e 
contribuinte. 
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E' em nome do· contribuinte que peço uma medida salvadora afim 
de evitar que continue essa união t~o fatal, para miI,D., ao Banco do Brasil 
e não ao Thesouro. · · · 

Peço ao Sr. _.Presidente d.a Republica que seja respeitado o n. 8 do 
art. 9.0 do Regulamento do Banco da Republica, approvado pelo Congresso 
(Muito bem, muito bení) (1). 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. Votação 

da proposição. 
O Sr. Presidente. -Na forma do regimento 

vou submetter a votos as emendas offerecidas na 3.• discussão. 

O Sr. Moniz Freire (pela ordem), requer a retirada das emendas 
que offereceu. 
;.~JJ Consultado, o Senado consente na retirada. 

O Sr. Pires · Ferreira (pela ordem) . - Sr. Presidente, sei que a 
minha emenda seria approvada; mais como fui informado de que com a 
sua approvação iria prejudicar a vida fi nanceira do Banco do Brazil, re-
queiro a S. Ex. que consulte a Casa si consente na sua retirada . 

. Consultado, o Senado consente na retirada. 
Postas a votos, são successivamente approvadas as seguintes emendas 

offerecidas pela maioria da Gornmíssão de Finanças : 
<< No n. II do art. 10 (erpencfa approvada na 2.ª discussão) em vez 

de - até dous milhões esterlinos - diga-se : até tres milhões esterlinos. 

Accrescente-se onde convi er : 
Art. . - Fica o Governo autorizado a abrir os necessarios creditos 

para immedia'ta execução desta lei, tanto para pagamento do pessoal 
como para acquisição de material. ' 

O Sr. Presidente. - Vae-se proceder ~ votação da proposição 
com as emendas adoptadas. 

O Sr. Sá Peixoto. - Pela ordem, requer que a votação seja no-
minal. 

Posto a votos, é approvado o req.uerimento_. 

O Sr. Presidente. - Vae-se proceder á c.Qamada para a votação 
nominal da proposição com as alterações feitas, devendo responder , -
sim - os Srs . Senadores que a approvarem e - não -:--os que a rejeitarem. 

Procede-se á chamada e respondem - sim - os Srs . Sá Peixoto, Si!-

( I) Não consta dos Annaes o discurso do Sr. Urbano , Santos que talou em 
seguida ao Sr. Moniz Freire. 
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verio Nery, Indio do Brazil, Paes: de Ga:rvalho; Urbano-Santos, Pires Ferrei-
ra, Alvaro Machado, Gama e MeHo, Coelho Lishôa, Goelho· e Campos, 
Ruy Barbosa, Moniz Freire, Siqueira Lima, Oliveira Figueiredo, Erico 
CóeUho, Feliciano Penna, Bueno Brandão, Francisco Glycerio, Alfredo 
Ellis, Lopes Gbaves, Bra:z Abrantes, A. Aze·redo, Metello, Xavrer da: Silva, 
Brazilio da Luz, Hercilio Luz e Pinheiro Mae;hacfo (27'); e - não - os 
Srs . J. Catunda, Gonçalves Ferreira, Rosa e 8iilva, Herculano Bandeira e 
Julio Frota (5). 

9 Sr. Presidente. - A pro,pos1çao, c;:om as alterações feitas, foi 
approvada por 27 votos contrá 5 e· vae ser devolvida á Camara dog Depu-
tados, indo antes á Commissão de Redacção. 

SESSÃO DE 27 DE NOVEMBRO 

Redacção final das emendas dp Senado á proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 92, de 1906, creando qma Caixa de Conversão espec'ialmenfe destinada 
a receber moedas de· ouro e· as que constam do arl. 5.0 ; entregando em 
troca bilhetes ao portad9r, representaiivós de valor igual ao das moedas 
de ow .. o rece·bidas e '(i,xado- este Yalor em 15 dinheiro's estert'ireas-por mil 
réis. 

. • , . . v.! 

Art. Lo, §· t.o - Depois de - ·resgatados e pagos - diga-se : á vista. 
Art. 4 .0 - Em vez dlF - em favor do fundo de- garantia instituído 

pela lei n. 581, de 20 de jtj.nho de 1899'- diga-se: em favor do fundo de 
que trata o art. 9.0 desta lei. 

Depois do art. 8.o - A.crescente-se : 
Art. . - Ficam trahsferidos para a Gaixa de 

Redacção final Gonversã& os fundos de resgate e de garantia do 
das emendas. papel-moeda instituídos pela lei n. 581, de 20 de 

junho de 189.9. 
§ 1.0 Os saldos do fu:p.do de resgate continuarão a ser applicados de 

accordo com o art. 1. 0 da ~uprai;rrencionada lei. 
. § 2.0 O fundo de garantia tambem será destinado ao resgate do papel-
moeda sendo este permutado-pelos bilhetes que a Caixa de Conversão emit-
tir, correspondentes ao ditq fundo, de accôrdo com o art. l~º desta lei. 

O art. 9.º do projecto seja substituido pelo seguinte : , 
Art. 10. - E' o Presid~nte .da Republica autorizado : . 
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I. - A estabelecer em Londres uma agencia da Caixa .de Gonversão; 
podendo esta, si houver conveniencia para as suas operações, emittir notas 

· conversíveis á vista na dita agencia. A agencia ficará tambem sob a 
immediata superintendencia do Ministro da Fazenda. . ·· 

II. - A operar em camhio, comprando e vendendo lettras para o 
exterior, de fórma a manter a taxa cambial fixada no art. 1.0 

Taes operações poderão ser feitas pelo meio que o Governo julgar con-
veniente, mesmo por uma i:;ecção especial do Thesouro, menos por inter-

. medio da Caixa de Conversão. Para realizar as operações o Governo poderá 
utilizar até tres milhões esterlinos do actual fundo de garantia, que não 
resolver applicar immediatamente, ao fim do art. 9.º, § 2. 0 

III. - A crear no Thesouro a secção especial, de que trata a dispo-
sição anterior, fixando o numero, classe, a.ttribuições e ve:ncimentos do 
peBsoal, e podendo nella aproveitar os actuaes funccionarius de fazenda 
ou nomear pessoas estranhas a esse quadro, submettendo seu acto á appro-
vação do Congresso Nacional. 

IV. - A liquidar, si julgar conveniente e do modo que lhe parecer 
mais proveitoso ao interesse nacional, as transacções que o Thesouro 
actualmente mantém com o Banco do Brazil. 

Accrescente-se onde convier : 
Art. . - Fica o Governo autorizado a abrir os ·necessarios creditas 

para immediata execução desta lei, tanto para, pagamento do pessoal 
como para acquisição de matería!. 

Sala das Gommissões, 27 de novembro de 1906. - Gama e Mello. -
Coelho Lisbôa. 
. Fica sobre a mesa para ser discutido na sessão seguinte depois de 

publicado no Diario do Congresso. 
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NOTA 

Projecto n.º 139. 

Em 29, de Novembro volta o projecio com emendas do Senado e vae 
á Commissão de Finanças. Em 30 vae a imprimir o parecer da Commissão 
favoravel ás emendas do Senado. Em 1.0 de Dezembro o Sr:. Carlos Peixoto 
requer e obtem urgencia para imedfo.ta discussão e votação das emendas. 
Encerrado o debate são aprovadas todas as emendas do -Senado e o projecio · 
vae á Commissão de redação . Em 3 estando sobre a meza a · redação o. sr . 
Carlos Peixoto requer e obtem dispensa de impressão, sendo concedida. E; 
aprovada a redação final. 

Em 5 é enviado a sanção. 
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CAMARA DÓS DEPUTADOS 

/ '' 

/ 

SESSÃO DE 30 DE NOVEMBRO 

! 

,1 

l 

Emendas do Senado ao projecfo n. 139 D, deste anno, creando uma Caixa, 
de Conversão especialmente destinada a receber moedas de ouro e .,, 
dando em troca bilhetes ao portador ao cambio de 15 d. pár 1 $000. 

, I 

' " 'Não hesita a ComJ,Ilissão çle Finanças ~m aconselhar á Gamara a 
approvação das emendas ofierecidas pelo Senado ao prdjecto qu·e · c:t:ia 

. , · ' a Caixa de Conversão, emendas essas . que não 
Parecei: sobre acarretam modificação supstancial no apparethó, 

as emendas do cuja ill!stituição foi nesta Casa" tão intelligentemente 
Senado. . . d 1 . ' 1 M .. '· , d F , , d precomza a· pe o acima m1stro· a · . azen a, o 

illust:re Sr'. Dr. J{avid Moretzohn Campista. " , · 
Deixando de lado, por desneces~~ria, a, justificação· de outras de 

menor importancia, a Commissão d~staca, dentre as emendas do Senado,, 
·as ,principaes, que são as seguintes : 1 ' • • '' 

I. - A que attribue a·o resgate de papel moeda a totalidade dos 
saldos do fundo de garantia, alterado, de tal arte, o Ft)gimen da lei n: 581, 
de 1899, _por força de cujo arti 3. 0 , in fine, esse fundo nunc,a poderia ,s,er 
reduzido a menos da metade do seú valor, nem mesmo para ser applicado 
ao resgat~ do PªPiel moeda; 

II. -A que restrin~e a 'tres milhões esterlinos a parte fundo de garqntia 
inutilizaveI pelo Governo para operações de cambio, ao em vez da tota-
lidade desse fundo, como dispunha o art. 9.0 § 2.0 da projecto .da ·Camara; 

Ul. - A que permitte a creação, no. Thesouro, de uma secção espec'ial / 
para taes operações de cambio, vedado que ao mesmo tempo fica "ªº 

·Governo fazel7as por intermedio da , Caixa: de Gonv~rsão; 
.IV. -:---- Finalmente, a1 que 'autoriza ? Governo a 'liquidar as 'transac-

ções que o Thesou:m actualmente mantem com: ·o Banco do Brazil. 
Em relação á 1.ª ·e 2.ª emendas, não ·ha como contestar á vantagem 

das m~didas que nellas se conteem : restringindo-se a tres milhões ester-
linos, no maximo, a pa:rte do fundo de resgate utilizavel. para· Qperàções 
cambiaes, deixa-se, desde já, ao Governo, a faculdade de empregar uma 

CAIXA DE CONVERSÃO. - VOL. !, , ,, 39 1 
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forte somma do mesmo fundo n,o resgate do· papel moecla, tornando mais 
intenso esse resgate e armado que assim fica o Governo contra o perigo 
eventual do apregoado inflacionismo; alem de que, por esse modo, 
fica bem firmado o proposito de proseguir-se na politica do resgate, 
hoje calorosamente applaudida por toda gente e que, na época, foi bem 
vivamente combatida. · 

Com a providencia da 3.ª emenda, quiz evidentemente o Senado 
e o conseguirá, estabelecer, de modo claro e visivel a todos , o descrime 
e a separação completa entre o mecanismo e operações da Caixa de Con-
versão e o apparelho destinado a operar em cambios : dahi só podem 
resultar vantagens em proveito do creQ.íto da caixa. 

· Pela 4.ª, finalmente, da-se desde já ao Governo autorização para 
um acto, que, pensa a Commissão, cedo ou tarde convém realizar, sendo 
de evidente e incontestavel vantagem aquella liquidação e' havendo 
apenas necessidade de bem escolher a opportunidade para realizal-a. 

Por fim, e como resposta áquelles que, certamente de boa fé, predi-
ziam a baixa dos nossos títulos no exterior, em consequencia da resolução , 
do Congresso creando a Caixa de Conversão, o relator pede licença para 
inserir neste parecer um quadro comparativo da cotação dos mesmos . 
títulos, quadro do qual resulta á evidencia que o nosso credito nenhum 
abalo soffreu oriundo da adopção dessa medida pelo Congresso. · 

1 

Cotação dos i;tossos titulos no exterior. 

Nooembro de 1902 

TITULOS 
12 13 14 

1889. . . . . . . . . . 75 3/4 75 ~./4 75 l /2 
1895. - ., . .... ' . 87 3/4 88 1/4 87 1/2 
Funding. . . . . . . 99 1/4 99 1/2 99 I/2 
Oeste de Minas. . . 84 3/4 84 l/2 84 1/4 

DIAS 

15 16 

75 1/4 Domingo 
87 1/2 -
99 1/2 ' _:. 
84 )) ' -

1 
' 

l,Vo-oembro de 1906 

DIAS 
TITULOS 

12 1~ .. 14 15 16 

17 
--
75 1/4 
87 1/2 
99 1/2 
84 )) 
' 

-

17 

18 19 
- -

74 1/,2 733/4 
87 l) 861/2 
991/4 991/2 
83. 1/2 83'1/4 

18 19 
11-------- --- --,- -- ·-- -- --1--- - -

1889. . . . . . . . . . 83 1/'4 83 l/4 · 83 3/4 33· 3/4' 85 3/4 86 · Domingo 
1895 .• . .. ' . ' . . 1 95 1/2 ' 95 J/2 96 ' ' 96 97 1/4 97 1/2 
1903 . . .. ~ . . ... ' 94 1/4 94 l/2 94 3/4 94 3/4 95 1/2 . 95 1/2 -
Funding . . . ... . 103 " 102 J/2 102 1/2 102 1/2 102 3/4 103 1 -
Oeste de Minas . . . 95 1/4 95 ~/4 96 1/4 96. 1/4 98 1/4 98 1/2 -

86 
98 
951/2 

1021/2 
981/2 
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A Gommissão de Finâm~;as é, assim, de parecer que· sej'am appro:v:~da:s 
to.das as emendas oflierecidas pelo Senado. , · 

Sa,la ,das Gomrrlissões, 29 de novembro de 19.06. - Francisco Veiga 
- Ca,rlos Peixoto Filh_a., relator. - Homero Baptista. - José·Euzebib. -
lgnacio Tosta. -: Gaivão Baplista. ~Alberto Maranhão. 

Serzedello Corrêa com .as seguintes declarações : 
. ' . 

No voto vencido que d'Ci ao primitivo· proje'cto que instituía "B. Gaixa 
de Gonv·ersão, col'locando-me no ponto de Vista que cofümarem todos 

os que achavam conv,eniente a: creação de semelhante 
Voto ~l'l.stituto, cujo fim principal era dar a :rnaxima esta-

do Sr. Serzedelfo; bilidacle possivel ás taxaS' cambíaes, dedarei que 
era preciso que ao projecto fossem :lleitas modifiéações: 

a) no sentido de · evitarem-se as oscillaçé>es ,abaixo de 15 pela inter-
venção da caixa com os recursos precisos no mercado de cambio; -

b) 'no sentid<j> de evitar a alta por medida attinente á quebra do 
padrão ou cousa equivalente, e cujos eíleitos praticos fossem esses que 
decorrem da referida quebr~; 

c) no de evitar a inflação, dotando-se· a caixa de meios pàra que não 
hoúvesse augínento da moeda circulante e, por conseguinte, para que as 
emissões da caixa· correspondessem a equivalentes emissões de papel 
inconversível reti.rado da circulação. , 

O projecto modificado pela Gamara, e ainda alterado pelo Senado, 
consigna hoje essas medidas e é a expressão exacta do mecanismo que 
formulei em meu voto vencido. Poriesse lado nada tenha a oppor, julgando 
que dess'arte a Gaixa de Conversão funccionará, e que são diminuídos os 
males qué possa vir a produzir. 'Todavia, não posso dar-lhe na integridade 
do seu espírito o meu voto - 1.0 , porque, de facto, funcciQnando a Gaixa 
de Gonversão, é quebrado o padrão monetario á ta.xa baixa de ' 15 d., 
sendo uma utopia a idéa dos que pensam ser possivel àlterar gradativa-
mente o mesmo padrão de 15 para cima desde que exista na caixa u~ 
stock ouro de 20 milhões esterlinos; 2.º, porque,sobre essa base constituin-
do-se a fortuna nacional e particular, a vida de nossas industrias, o desen-
volvimento economico de toda a Republica, o jogo de-todos os contractos 
materiaes, a somma de interesses feridos com a alteração do padrão, serão 
de tal ordem que a medida revestirá o caracter de uma verdadeira' teme-
ridade. Nessas condições, a quebra do padrão a 15 se deve considerar 
definitiva, e só sob essa base, mais tarde, se poderá tentar a conversi-
bilidade de todo o meio circulante que temos. Ora, a taxa de 15 é eviden-
temente depressiva, como significação e poder acquisitivo de nossa moeda, 
ella impossibilita, ·em um paiz de estradas de ferro arrendadas a com-
panhias estrangeiras, a solução do grave problema dos fretes de transporte, 
cujas tarifas não poderão ser abaixadas, ao mesmo tempo que não perµiit~e 
que o salarío teal, que acompanha o salario nominal como a sombra ao 
corpo, possa ser' diminuído, diminuindo o custo de producção sem deixar 

( 

/ 
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de dar ao operario os meios de conforto que deve gosar. Por tudo isto a 
producção nacional não poderá jamais entrar ein , concurrencia com a 
producção estrangeira, ficará na melhor hypothese senhora apenas do 
mercado interno, e isso pela acção de direitos alfandegarios elevados sem , 
meios de expan~ão e sem a força que lhe permittlrá engrandecer à nação 
e avigorar a Repu,blica. · · 

O problema , >hoje como hontem, ainda me parece, por ora, ser o da 
. valorização da nossa moeda, de um lado pelo resgate e fortalecimento do 
fundo de garantia, de outro pelo augmento da nossa producção e val,o-
rização da que temos, especialmente o café, pela guerra aos vícios do 

. mercado, pela organização do credit_o agricola, pela diminuição do custo 
de producção e pelo augmento do consumo, até attingirmos uma taxa 
cambiàl razoavel, que nos permitta lançar ·as bases da conversibilidade 
com segurança e sem os inconvenientes que acima apontei nestas obscuras 
considerações. Serzedello Corréa. 

/ 
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Projeclo da! Gamara dos Deputados 
n. 139, desi'e anno, que cria uma 
Caixa de Conversão especial- ' 
mente destinada a receber moe-
das de ouro e as que constam 
do .; art. 5.0 , entregando , em 
troca bilhetes ao portador répre-
seniativos ,de valor igual ao das 
moedas de ouró recebidas, ~ 
{t.xddo esie valor . em 15 di-
/iheiros ,esterlinos por mil' réis; 
e dá outra~ providencias. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o - E' institui da· uma Caixa de 

Conversão especialmente destinada a re-
ceber moedas de ouro de curso legal e as 
que constam do art. 5. 0 desta lei, entre-
gando em troca bilhetes ao portador re-
presentativos de valor igual ao das moe-
das de ouro recebidas, e fixado este valor 
em 15 dinheiros esterlinos por mil réis. 

§ 1. o Os bilhetes emittidos pela Caixa 
de Conversão terão o curso legal, pos-
suindo assim o effeito liberatorio para 
todos os contractos e pagamentos em 
geral, exceptuados os réferidos no arb. 2. 0 

desta lei, e serão resgatados e pagos a 
quem os entregar, para serem trocados 
por moeda de ouro na mesma Caixa. 

§ 2. 0 O ouro que a Caixa \le Conversão 
receber em troca dos bilhetes que emittir 
será conservado em deposito . e não po-
derá ser destinado em caso algum, nem 
por ordem alguma, a outro fim que não 
seja o de converter ao typo de cambio 
fixado, os bilhetes emittidos sob a res-
ponsabilidade pessoal dos m~mbros da 
Caixa de Conversão e com a garantia do 
Thesouro Nacional. 

§ 9. 0 Os bilhetes que forem apresen-
tados a troco e resgatados não voltarão 
á circulação e serão incinerados ou, por 
outra fórma, inutilizados. 

§ 4. 0 Emquanto não forem impressos 
bilhetes especiaes, para serem emittidos 
pela caixa de Conversão, poderão ser 
utilizadas, para este fim, notas do The-
souro não usadas, que serão devidamente 
assignadas e conterão as necessarias de-
clarações. 1 

Emep-das do Senado ao projeclo ' da 
Gamara dos Deputados n. 139, 
deste anno, que cria urna Caixa 
de Conversão especialme11te des-
tinada a receber moedas de ouro 
e as que constam do art.· 5.0 , 

entregando em troca bilhetes ' ao · 
portador representativos de valor 
igual ao das moedas de ouro 
recebidas, e fixado este valor em 
15 dinheiros esterlinos por mil 
réis; e dá outras providencias. 

Art. 1. 0 - § 1. 0 Depois de - resgata-
dos e pagos -:- diga-se ! á vista. , 

! 
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Projeclo da Gamara dos JJepulados1 

n. 139,1 desl.e ann@, que cria 
uma Caixa de Conversão espe-
cialmente destinada a rf!ceber 

. moedas de ouro e as que constam 
do arl. 5.o, entregando em 
troca bilhetes ao portador repre-
sentativos de valor igual ao das 
moedas ) de ouro recebidas, e 
fi.xado este valor em 15 dinheiros 
esterlinos por mil réis; e dá 
@ulras providencias. 

Art. 2. o - Os pagamentos decretados, 
contractados ou que por qualquer com-
promisso haJam de ser effectu?dos em 
ouro, serão feitos, como actualmente,' de 
conformidade com o padrão legal de 
vinte e sete dinheiros esterlinos por mil 
réis, podendo ser realizados em bilhetes 
da Caixa de Conversão ·pelo valor em 
ouro que representam; na fórma d~sta 
lei. ' 

Art. 3. 0 - Cessarão as emissões da 
Caixa de Conversão quando os bilh~tes 
e.mibbidos á taxa fixada nesta lei at~in
girem o valor de 320.000:000$, corr•es-
pondente ao deposito maximo de vi1ite 
milhões esterlinos, podendo então, por 
lei do Congresso Nacional, ser elevaida 
a taxa de que trata o art. 1. o 

Art. 4. 0 - Abtingido o lifuite esta-
belecido no artigo antecedente e alte-
rada a taxa na forma desfa lei, se~'ão 
chamados a troco, em prazo nunca rµe- , 
nor de doze, mezes, os bilhetes emittidos. 
Esgotado esse prazo, continuará o tr0co 
com o desconto até vinte por cento do 
valor dos bilhetes, durante cinco annps, 
contados da data inicial d0 troco . Deppis 
dos cinco annos, dar-se-ha a prescripç(io, 
revertendo o fundo prescripto em favor 
<lo fundo de garantia instituído pela lei 
n. 581, de 20 de junho de 1899. 

Art. 5.0 - Os marcos, francos, lir11s, 
dollars, além d·a libra esterlina servi11ão 
para constituição do deposito de que 
trata o art. 1. 0 guardada, para os effei~os 
da emissão e conversão, a taxa estape-
Iecida no mesmo artigo para as lib11as 
esterlinas e taxas a ella correspondenj;es 
para as moedas a que 'se refere este arti~o. 

Emendas do Senado ao projecfo da 
Gamara dos Deputados, n. 139, 
deste anno, que cria uma Caixa 
de Conversã<J . espeCialmerife des-
tinada a receber moedas de 
ouro .e as que constam do art. 5. 0 , 

entregando em troca bilhetes ao 
portador representativos de valor 
ig.ual a& das moedas de ouro 
recebidas, e fixado este ·valor em 
15 dinheiros esterlinos por mil 
réis; e dá outras providencias. 

/ 
\ 

Art. 4. 0 - Em vez de - em favor do 
fundo de garantia instituido pela lei 
n. 581, de 20 de gunho de 1899- diga-se e 
em favor do .fundo de que trata o art. · 9. 0 

desta lei. 
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Projecto da Gamara dos Deputados 
n. 139, deste anno, que cria 
uma Caixa de Conversão espe-
cialmente destinada a receber 

~ moedas de ouro e as que constam 
do art. 5.0 , entregando em troca 
bilhetes ao portador representa-
tivos de valor igual áo das 
moedas de ouro recebidas, e 
P,xado este valor errí 15 dinhei-
ros esterlinos por mil rdis; e dá 
outras providencias. 

Arb. 6. 0 - A Caixa de Conversão man-
terá uma conta especial para os bilhetes 
que emittil' e ouro que receber, publi-
cando mensalmente o estado dos depo-
sitos e das emissões. 

Art. 7. 0 - O P:resi'dent:e da Republica 
expedirá regulamento para a organização 
administTati/Va da Caixa de Conversão, 
que ficará sob a immediata superinten-
dencia do Ministro da Fazenda e será 
modelada, no que fôr · applicavel, pela 
actual Caixa de Amortização. 

O numero, classe, attribuições e ven-
cimentos dos funccionarios da Caixa de 
Conversão serão estabelecidos no mesmo 
regulamento, que nesta parte vigorará 
provisoriamente até definitiva appro-
vação do Congresso Nacional. 

Art. 8. 0 - Pelo desvio de deposito a 
que se refere o § 2. 0 do art. 1. o incorrem 
os membros da Caixa de Conversão nas 
penalidades do ariJ. 221 do Cqdigo Penal, . 
além da responsabilidade pessoal de que 
trata o referido artigo. 

Art. 9. 0 - E' o Presidente da Re-
publica autorizado 1 

I. - A estabelecer em Londres uma 
agencia da Caixa de Conversão, que fica-

Emenda do Senado ao projecio ·da 
Gamara dos Deputados n. 139, . 
deste anno, que cria uma Caixa 
de Conversão especialmente des-
tinada a receber moedas de 
ouro e as que constam do art. 5.º, 
en.iregando em tro~a bilhetes ao 
portador representativos do valor 
igual ao das moedas de ouro 
recebidas, e -fi,xando este valor em 
15 dinheiros esterlinos por mil 
réis; e dá outras providencias . 

Depois do art. 8. 0 - . Accrescente-se 1 
Art. - Ficam transferidos para a 

Caixa de ConverBão os fundos de resgate 
e de g.arantia do papel-moeda instituidos 
p·3la lei n. 581, de 20 de junho de 1899. 

§ I. 0 Os saldos do fundo de resgate 
continuarão a ser applicados de accôrdo 
com o art. 1. 0 da supra mencionada lei. 

§ 2. 0 O fundo de garantia tambem sePá 
destinado ao resga~e do papel-moeda, 
sendo este permutado pelos bilh3tes que 

·a Caixa de Conversão emittir correspon-
dentes ao dito fundo, de accôrfo com o 
a,rt. 1. a desta lei. 

Arb. 9. 0 - Seja substituido pelo se-
guinte: 

Art. -- E' o Presidente da Repu-
blica autorizado z 

I. - A estabe.Jecer em Londres uma 
agencia da Caixa de Conversão, podendo 



Projecto da Gamara dos Deputados 
n. 139, deste anno, . que cria 
uma Caixa de Conversão espe-
cialmente destinada a receber 
moedas de ouro e as que. constam 
do arl. 5.0 , entregando em troca 
bilhetes ao portador represe_n-
ialivos de ·valor igual ao das 
moedas de ouro recebidas, e 
fixado este valor em 15 d,i-
nheiros esterlinos por mil réis; 
e dá outras providencias. 

rá sob a immediata superintendencia do 
Ministro da Fazenda. 

' II. - A transferir para a Caixa . de 
Conversão os fundos de resgate e de ga-
rantia instituidos pela foi n. 581, de 20 de 
3unho de 1899. 1 

§ 1. 0 Os saldos do fundo de resgate pon-
tjnuarão a ser applicados de accôrdo com 
o disposto no art. 1. 0 da lei supra rp.en-
cionada, mantida integralmente a dis-
posição do artigo 3. 0 da referida lei. 

§ 2.° Com, os saldos -do fundo de ga-
rantia poderá o Governo,. por intermedio 
da Cai.xa de Conversão ou da agencia 
desta opera_r em cambio,. compranqo e 
vendendo lettras para o exterior, de 
modo a manter a taxa cambial fixada 
no .art. 1. 0 ' 

§ 3. 0 Si houver conveniencia par~t as 
operações da Caixa de Conversão, p9de-
rão ser emil:tidas notas conversive~s á 
vista na agencia em Londres. 
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Emendas do Senado ao projeclo da 
Gamara dos Deputados n. 139, 
deste anno, que cria uma Caixa 

·de Conversão especialmente des-
tinada a receber moed'as lie ouro 
e as · que constam do art. 5.o, 
entregando em troca bilhetes ao 
portador representativos de valor 
igual ao das 'moedas de ouro · 
recebidas, e fixado este valor em , 
15 dinheiros esterlinos por mil 
réis; e dá outras providencias. 

esta, si houver conveniencia para as ~uas 
operações, emittir notas conversiveis á 
vista na dita agencia. A agencia fieará 
tambem sob a immediata superinten-
dencia do Ministro da Fazenda. 

II. -A operar em cambio, comprando e 
vendendo lettras para o exterior, de 
forma a manter a taxa cambial fixada no 
art. 1. 0 

Taes operações poderão ser feitas pelo 
meio que o Governo ~ulgar conveniente, 
mesmo por urna secção especial do The-
souro, menos por interrnedio da Caixa 
de Conversão. Para realizar as operações 
o Governo poderá utilizar até tres mi-
lhões esterlinos do actual fundo de ga-
rantia, que não resolver applicar imme-
diatarnent~ ào fim do art. 9. 0, § 2. o 

/ 

,III. - A criar no Thesouro a secção 
especial de que trata a disposição ante-
rior, fixando o numero, classe, attribui-
ções e vencimentos do pessoal, e po-
dendo nella aproveitar os actuaes fun-
ccionarios jle fazenda ou nomear pessoas 
estranhas a esse quadro, submettendo 
seu acto á approvação do Congresso Na-
cional. 

IV. - A liquidar, si julgar conveniente 
e do moio que lhe parecer mais pro-
veitoso ao interesse nacional, as tran-
sacções que o Thesouro actualmente 
mantem com o Banço do Brazil. 

./ 
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Projecto ·da Gamara dos Deputados 
, n. 139, deste anno, que cria 

uma Caixa de Conversão espe-
cialmente destinada a receber , 
moedas de ouro e as que constam ' 
do art. 5.o, entregando em troca 
bilhetes ao portador represen-
tativos de valor igual ao das 
moedas de ouro recebidas, e 
fixado este valor em 15 di-
nheiros esterlinos por mil , réis; 
e dá o,utms providenc_ias. 

\ 

Camara dos Deputa:los, 10 de outubro 
de 1906. - Arnolpho Rodrigues de Aze-
vedo, Presidente. - James' Darcy, 1. 0 Se-
cretario. - Luiz A. P. Gualberlo, 3. 0 Se-
cretario sevindo de 2. 0 

•( 

Emendas do Senado ao projecto ·da,' 
Gamara dos Deputados n. 1)39, 
deste anno, que cria uma Caixa 
de Conversão especialmente des-
tinada a receber moedas de ouro 
e as que ~onstam do arl. 5.0 , 

entregando em troca bilhetes ao 
portador representativos de valor 
igual ao da~ moedas de ouro 
recebidas, e fixado este valor em 
15 dinheiros esterlinos por mil 
.réis; e dá outras prov~dencias . 

Arb. 110. - Revogam-se as disposições ' 
em contrario. 

Accrescente-se onde convier 1 

Art. - Fica o Governo autorizado 
o abrir os necessarios creditos para im-
mediata execução destla lei, tanto para 
pagamento do pessoal como para acqui-
sição de material. 
, Senado Federal, 28 de novembro de 
lQ0.6. - Nilo Peçanha, Presidente do Se-
nado. --; Joakim Jd'O. Catunda, l.º Se-
cretario. ---'- J. Bueno Brandão, 2.0 Secre-
tario. 

( 

1 ' 



' SESSÃO DE- 1.o DE DEZEMBRO 

O Sr. Carlos Peixoto rnho (pela ordem). - Sr. Presidente, pediria 
á Camara que me concedesse urgencia para ser, em seguida á votação 

· do orçamento da Fazenda, discutido e, sendo possi-
~equerimento de vel, votado o parecer sob're as emendas ao projecto 

urgencia. que crêa a Caixa de Conversão. 
O SR. PRESIDENTE. - Queira V. Ex. mandar o 

seu requerimento por escripto. ' 

· O Sr. Presidente. - Está sobre a mesa o seguinte requerimento 
.de urgencia : 

<< Requeiro urgencia para a immediata discussão do parecer sobre as 
emendas do projecto que cria a Gaixa de Gonversão, discussão que se 
iniciará em seguida á votação do orçamento da Fazenda. » 

Os senhores que o approvam queiram levantar-se. (Pausa.) 
Foi approvado. 

O Sr. Presidente. -- Em virtude do requerimento de urgencia 
apresentado pelo Sr. Garlos Peixoto, vou dar para di'scussão as em,endas do 
Senado ao, projecto n. 13~ D, de 1906, criando a Caixa de Gonversão .. 

As emendas tiveram parecer favoravel da Gommissão de Finanças. 
E' annunciada a discussão u:oica do parecer n. 139 E, de 1906, sobre 

as emendas do Senado ao .µrojecto n. 139 D, deste anno, criando uma 
Caixa de Conversão especifilmente destinada a receber moedas de ouro 
e dando em troca bilhetes ao portador ao cambio de 15 d. por 1$000. 

Ninguem pedindo a p ij.lavra, é encerrada a discussão. ' 

O Sr. Presidente. - Vou submetter a votos as emendas do Senado 
ao projecto n . .139 D, de 1906. 

São, successivamente, postas a votos e approvadas as seguintes 
emendas do Senado ao projecto n. 139 D, de 1906: 

Art. l.P § 1.0 .Depois de - resgatados e pagos 
Votação. diga-se : á vista. 

Art. 4.0 Em vez de - em favor do fundo de 
garp.ntia instituído pela lei n. 581, de 20 de junho de 1899 - diga-se: 
em favor do fundo de que t rata o .art. 9. 0 desta lei. 

Depois do art. 8. 0 - Accrescente-se : 
· Art. Ficam transferi\fos para a Caixa de Conversão os fundos de 
resgate e .de garantia do papel-moeda instituídos pela lei n. 581, de 20 de 
junho de 1899. 
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§ 1.~ Os saldos do fund,o de resgate continuarão a ser applicados de 
accôrdo com o art. 1.0 da supramencionada lei. 

§ 2.0 O fund.o de garantia tambem será destinado ao resga~e do papel-
moeda, sendo este . permutado · pelos bilhetes que a Ga-ixa de Conversão 
emittir, correspondentes ao dit@ fundo, de accôrdo com o art. 1.0 

desta lei. 
ArL 9.o - Será substituido. pelo seguinte : 
Art. 9.0 - E' o ·Presidente da Republica autorizado: \ ! 

I. A e$tabelecer em Londres uma agenci1:1. da Caixa de Co.nversão, 
podendo esta, si houver conveniencia para as suas operações, emittir 
notas conversiveis · á vista na dita agencia. A agencia ficará tambem sob 
a immediata superintendencia do Ministro da Fazenda. 

II. A óperar em cambio, coinprandó e vendendo lettras para o exterior, 
de fórrna a manter a taxa cambial .fixada ·no art. 1. o 

Taes operações poderão ser feitas pelo meio que o Governo julgar 
conveniente, mesmo por uma secção especial do Thesouro, menos por 
intermedio da C:aixa de Conversão. Para realizar as operações o Governo 
poderá. utilizar até tres milhões esterlinos do .actual fundo de garantia, 
que não resolver applicar immediatamente ao fim do art. 9.0 , § 2.0 

UI._:_ A criar no Thesouro a secção especial de que trata a disposição 
anterior, fixando o numero, Classe, attribuições e vencimentos do pessoal e 
podendo ·nella aproveitar os . actuaes funccionarios de Faúnda ou nomear 
p!lssoas estranhas a esse quadro, submettendo seu acto á approv,ação do 
Congresso Nacional. · · 

IV. - A liquidar, si julg~r conveniente e do modo que lhe parecer 
mais proveitoso ao interesse nacional, as transacções que o Thesouro\, 
actualmente mantem com o Banco do Brazil. 

Accrescente-se onde convier : 
Art. - Fica o Governo autprizado a abrir os necessarios creditos 

para immediata execução desta lei, tanto ·para pagamento do pessoal 
como para acquisição no material. 

Senado Federal, 28 de novembro de 1906. , 
E' o projecto enviado á Gommissão de Redacção, officiando-se ao 

Senado do occorrido. · 

. ,, 
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1 
SESSÃO DE 3 PE DEZEMBRO 

Redacção final do projecto n. 139, deste anno, que cria uma Caixa de Con-
versão especialmente des.zinada a receber' moedas de ouro e as que constam 
do art. 5.º, entregando em troca bilhetes ao _portador representativos 
de valor igual ao das moedas de ouro recebidas, fixado este valor 
em . 15 dinheiros esterlinos por mil r:éis; e dá outras ;providencias. 

O Gongress@ Nacional decr,eta : · 

Art. 1,0 ..:..- E' instituida uma Caixa de Conversão especialmente 
destinada a receber moedas de ouro de curso legal e as que constam do 

art. 5,q desta lei, entregando em troca bilhetes ao 
Redação final. portador representativos de valor igual ao das moedas 

de óuro recebidas, fixado este valor em 15 dinheiros 
esterlinos por mil réis. 

§ l.º Os bilhetes emiY.tidos pela Caixa de Conversão terão curso legal, 
possuindo assim e:ffeit() liperatorio para todos os contractos e pagamento 
em geral, exceptuados os referidos no art. 2. 0 desta lei e serão resgatados e 
pagos, á vista, a quem qs entregar, para serem trocados por moeda de 
ouro na mesma Caixa. · 

§ 2.0 O ouro que a Cajxa de Conversão receber dos bilhetes que emíttir 
será conservado em depo$ito e não poderá ser destinado em caso algum, 
nem por o~dem . alguma, a, outro fim que não seja o d~ converter ao typo 
de cambio fixado os bilhetes emittidos, sob a responsabilidade pessoal dos 
membros 'da Caixa de Go:qversão e com a garantia do Thesouro Nacional. 

§ 3. 0 Os bilhetes qu~ forem apresentados a itroco e resgatados não 
voltarão á circulação e serão incinerados ou por outrá fórma inutilizados. 

§ 4.º Emquanto não forem impressos bilhetes" especiaes para serem 
emittidos pela Caixa de Qonversão, poderão ser utilizadas para este fim 
notas do· Thesouro não usadas que serão devidamente assignadas e 
conterão as necessarias deplarações. 1 / 

1 Art. 2.0 - Os pagamElntos decretados, contractados ou que por qual-
quer compromisso hajam de ser effectuados em ouro, serão feitos, como 
actualmente, de conformi~ade com o padrão legal. de vinte sete dinhei-
ros esterlinos por mil réis, podendo ser .realizados em bilhetes dá Caixa 
de Conversão pelo valor .er,n ouro que representam, na fórma desta lei. 

Art. 3.o --l.Cessarão a(> emissões da Caixa de Conversão quando os , 
bilhetes emittidos á ~axp. fixada nesta lei attingirem o valor de · 
320.000:000$, correspond~nte ao deposito maximo de vinte milhões 
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esterlinos, podendo, então, por lei do ·Congr.,ess9 Nacion~l, ser elevada a 
taxa,,de que trata o art: 1.0 • / ' • 

Art. 4.º - Attingido o. limite estabe~ec}d,o no a:;tigo antecedente e · 
alterada a taxa na fórma desta ' lei, ,serão chamados a troco / em .prazo , 
nunca menor de doze mezes" os b.ilhete'S' emittidos. Esgotado esse prazo, 
continuará o troco com o descont@. a;té vi:p.te por cento 'do ;valor dos bilhetes, 
durante cinco annos, contados dá .data inicial do· tr.oco. Depois dos cinco 
annos dar-se-ha a pr.escripção revertendo o fundo· prescripto em favar do 
fundo de que trata o art. ·9.0 desta lei. 

Art. 5.0 - Os 'marcós, iranc9-s, liras, dollar;, além da libra esterlina, 
servirão para constituição do deposito de que trata o artigo 1,0, guardada, 
para os efieitos da emissão e conversão, a taxa estabelecida no Ínesmo 
artigo para as libras esterlinas e 'as taxas a ella correspondentes para as 
moedas a que se refere este' artigo. · · · ·' 

Art. 6.9 - A Caixa de Conversão manterá uma conta especial para os 
bilhetes. que emittir e o ouro que receber,. publicando mensalmente o 
estado dos deposites e das emissões. 

Art. 7.0 - O Presidente da :fl~publica expedirá regulamento para a 
organização administrativa da Caixa de Conversãp, que ficará sob a imme-
diata superin;tendencia do Ministro da Fazenda e será modelada, nó que 
for applicavel, pela a'ctual Caip de Amortizaçao. 1 

O numero, classe, attril)uições .e vencimentos dos funccionarios .da · 
Gaixa de Conversão serão est.abélecidos no mesmo regulamento; que nesta · 
p~rte vigora~á provisoriamente até definitiva approvação do Congresso 
Nacio11al: · · 

j ' ., . . 
Art. 8.º' - . Pelo desvio do deposito a que se refere .ó § 2.o do, art. 1°. 

incorrem os membros da Caixa de Conversão nas penalidades do art'. 221 · 
,do C::odigo Penal, além da responsabilidad·e pessoal de qu\l trata o' referido 
artigo. · · 

Art. 9 .. 0 - Ficam transferidos para a C.aixa de 'conversão ~s fundos qe 
resgate e de garantia d,0 papel-moeda, instituídos pela lei n. 5$1, de 
20 d~ junho de 1899. · r 

§ 1.0 Os saldos, do 'fundo de resgate continuarão . a ser applicados de 
accôrdo com o art. t.o da supramencionad'a lei. 

§ 2.0 O fundo de 'garantia tarnbem será destinado ao resgate do papel-
moeda, sencio este permutado pelos bilhetes que a Caixa de Conversão 
emittir correspondentes ao dito fundo, de accôrdo com o árt. 1.º desta 
lci. . 

Art. 10; E' o Presidente da Republica a~torizado : 
I. A estabelecer em Londres uma agencia da Caixa de Conversão, 

podendo esta, si houver. conveniencia para as suas operações, emittir 
notas conversíveis á vista na dita agencia. A agencia ficará tambem sob a 
immediata superlntendencia do Ministro da Fazenda. . 

.. , 

.. 

,r 

'' 
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~I. A operar ém cambio, comprando e. vendendo lettras para o exte-
rior, de fórma a manter a tàxa cambial fixada no art. l.º . 

Taes operações poderão ser feitas pelo meio que o Governo julgar 
conveniente, mesmo por uma secção especial do Thesouro, menos p9r 
intermedio da Gaixa de Gonversão. Para realizar as operações, o Governo 
poderá utilizar até tres milhões esteriinos do actual fundo de garantia, 
que não resolver applícar immediatamente ao fim previsto no art. 9.o, 
§ 2.0 ' 

III. A criar no \rhesouro a secção especial de q:ue trata a disposi ção 
anterior, fixando o numero, classe, attribuições e vencimentos do pessoal 
e podendo nella aproveitar actuaes funccionarios de Fazenda ou nomear 
pessoas estra:ah'as a esse quadro, submett.endo seu acto á approvação do 
Gongresso Nacional. 

IV. · A liquidar, si julgar conveniente e do modo que lhe parecér 
mais proveitoso ao interesse nacional, as transacções que o Thesouro 
actualmente mantém com o Banco do Brazil. 

Art. II . - Fica o Governo autorizado a abrir os necessarios creditas 
para immediata execução desta lei, tantq para pagamento do pessoal 
como para acq·uisição do material. · 

Art. 12. - Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das Gommissões; 3 de dezembro de 1906. - Gonçalo Soulo. -

Castro Pinto. - Salvador Pires. 
1 . 

Approvada a redac~;ão, é o projecto enviado a 5 de Dezembro á 
sanção. 

FIM DO }.O VOLUME 
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Relatorio do M·inístro da Fazenda 

David Campista. 
) 

''\ 

Sr. Presidenl~. 

Ao departamento da Fazimda, certamente em maiov escala do que 
nos outros ramos da administraçao publica, é di~cil de satisfazer 'pon'- , 

tualmente a obrigação legal da apresentação do rela-
' Introdução torio nos primeiros dias da reunião annual ,do Con-· 

· gresso Nacional. , 
A apuração dos exercícios financeiros, prolongando-se até 0 1 mo-

mento, em que deve estar redigido aquelle documento official, não per,-
mitte estudos baseados em dados inflexíveis nem apreciações lançadas 
COln •Segurança sollre O movimento economiqo ' e financeiro da nação. 

Accresce, na a:ctualidade, a circumstancia d,e 'estar a. vossa adminis.:. 
tração apenas iniciada e - no que me diz re.speito - h-1-tl:).r com os emba-
raços natufaes decorrentes do primeiro contacto com serviços da mai.or 
relev~néia como, são aquelies que â vossa generosa escolha aprouve 
confiar-me. · . 

' Ainda assiiv e graças ao auxilio efficaz que 'me fói prestado pelos 
chefes das repartições a meu cargo, tenho a honra .de apresentar-vos o 
relatorio que segue e cujas deficiencias s@u o primeim , a reconhecer. 

· Há dysd·e logo a assignalar, como e:Xecuçãc>,, saliente do vosso pro-
grarnma economico-financeiro, o estabelecimento' da Caixa de Gonversãó, 
instituída pela lei n. 1.575, de 6 de dezembro· ·do anno findo, e regula- , 
mentada pelo decreto n. 6.267, de 13 do i:nesmo mez. , 

Bastaria esse ,facto para mq.rcar,· no mais longo e. trabalhoso dos pe-
ríodos governamentaes, uma pliase ' memoravel da vida economica do 
paiz. , / 

Não me recordo ' qe lei :µossa que mais viva opposição suscitasse,, 
nem de outra lei monetaria a qÚé tenha fi'cado estraJlha a inici'ativa do 
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governo que, aliás vigorosamente, a combateu pelos meios ao seu al-
.cance. 

Como relator do projecto na Gamara dos Deputados tive occasião de 
salientar cc a instinctiva desconfiança, o vago temor que a propria novi-
dade do apparelho projectado havia de despertar nos espíritos prudentes, 
sempre; de preferencia inclinados á conservação integral dos regimens 
existentes )). 

E accrescentei : 

Em assumptos monetarios, já de si tão melindrosos, são 
naturaes as apprehensões que causam quaesquer reformas. 

Dir-se-ia que as envolve a todas uma atmosphera de im-
previsto, alguma cousa de indeterminado e de impalpavel, 
em que se occultam ignotos perigos, ameaças de males irre-
mediaveis, cuja possibilidade deve pesar mais no espírito de 
quem as decreta do que a melhor esperança dos beneficios 
a alcançar. 

Ha ainda considerações de opportunidade, filhas do am-
biente social da occasião em que se tem de agir e das cor-
rentes ,de opini;io que impressionam e dominam no momento. 

. A' taes ~sentiqientos não fico~ estran~a ª. Commissão d_e 
Fmanças. Ve-se bejffi que do mecamsmo do mstituto que creou, 
procurou cuidadosamente afastar tudo aquillo que a mais 
cautelosa previsão poderia indicar 'como transforma~ão radical 
e temeraria da ordem financeira existente. 

Ao lado das 1r~sistencifis filiadas á comprehensão imperfeita dos 
intuit-es e do alcance da n<;ya l·ei, não faltaram previsões as mais pessi-
mistas, temores ·os ma.is injlJ.stos. 

Chegaram os receios ofticiaes a lançar uma prévia suspeita sobre a 
lisura das operações da futura caixa -'--. prognosticando ·a inconversibili- , 
dade necessaria das emissões, graças á utilisação illegitima do encaixe 
metallico. · 

A caixa que $e vae crear é denominada de conversão, 
mas de emissão ser~ pela força das cousas e de emissão incon-
versível, porque o · ~'raco lastro de que poderá dispor não resis-
tirá á pressão das necessidades .que para logo hão de surgir, 
obserl)ando-o por ~ornplelo (1). 

Nada justifica felizment~ semelhante affirmativa, e o fraco lastro de 
que dfapõe a caix_a attingiu nos primeiros trez mezes do seu funcciona-
mento a mais de um quarto do m.aximo autc>risado ou mais d.e cinco 
milhões esterlinos : ' 

(1) Relaterio do Mfo.isterio da Fa:zenda - 1906 - .v01. 1, pag. XI. 

' 1 
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Sem duvida se p 'oderá observar qu·e a experiencia ainda curta desse 
mecanismo financeiro não autoriza conclusões definitivas em favor delle. · 

Houvesse, porém, a Ga}xa de Conversão exhibido até hoje os seus 
cofres virgens de depositos e tal facto seria assignalado como consa-
gração victoriosa de opiniõe~ autorisada's, que assegurayam resoluta-
mente que jamais ouro algum procuraria a Caixa. 

Aliás não era indispensavel a existencia çle depositos para que a 
C:aíxa preenchesse um dos fins para que foi institl,lida. 

Na Gamara dos (Deputados aífirmei : ' ' 
'/ 

Não preciza a caixa de ter ouro algum para ainda assim 
exercer uma das suas funcções. Si não tivêr ouro - é que o 
curso natural das cousas não exige uma taxa superior a 15 d., 
e n~sse caso está garantido um dos fins da instituição . 

O aflhixo de depositos é o resultado do movimento economico do 
paiz e representa a entrada de ,saldos que no . regimen anterior seriam 
absorvidos pela elevação temporaria das taxas cambiaes . 

Isso mesmo affirmava o Ministro da Fazenda no seu relatorio de 
1906 quando, ao estudar o balanço econômico. do p~iz, apuraV'.a uni sa~do 
de~ 8.000.000 que fora empregado na elevação do cambio. , 

Nada lucravam as forças productoras do paiz com essas elevações 
temporarias; oscillações bruscas do valor do meio circulante que foram 
sempre o maior entrave ao nosso desenvolvimento, economico. 

A Caixa de Conversão, condemnada principalmente pelos que mal 
comprehendiam a verdadeira natureza e funcções do apparelho hoje 
creado, tende sobretudo a manter, como até aqui tem mantido, a esta-
bilidade cambial - sem nenhum dos imáginarios perigos que a critica 
adversa julgou inherentes á natureza do instituto. . 

Não foi uma reforma mbnetaria prÓfunda' cujo insuccesso acarretasse 
irremediaveis desastres. 

Ao defender o projecto no parlamento tive occasião de dizer : ,,. 

Não acredito que- a reforma consubstanciada no projecto 
seja de mo,lde a despertar os receios a que alludi, nem os sorrisos 
de amavel scepticismo endereçados ás vantagen's pr~mettidas. 

Não se vae fazer cousa alguma comparavel ás modificações 
substanciaes que algumas nações introduziram na sua circulação 
monetaria, e que, em alguns casos, como, por exemplo, no do 
Chile e no da Italia, não produziram os resultados esperados. 

Faz-se menos, quanto a extensão da reforma, do que fez a 
Argentina, aliás com exito feliz ; ' 

-Mas faz-se tanto quanto à prudencia e as circumstancias 
permittem para dotar o paiz da primeira das condições essen-
ciaes do seu progress'o - a estabilidade da sua medida de va-
Jores. 
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Embora não ·fosse descabido rememorar aqui, como elemento de 
estudo, os príncipaes argumentos que na longa discussão parlamentar 
foram produzidos eontra e ·a favor da Caixa de · Con:versão, dispenso-me 
de fazei-o, limitando-me a transcrever a parte do parecer da commissão 
de finanças de que tive a honra de ser relator e que se refere á instituição 
da caixa. · ' . ' 

No Brasil, como na Argentina, toda economia nacional 
repousa na producção agrícola. E' ella que principalmente de-
termina os grandes movimentos do commercio exterior nas va-
riações que continuamente se observam. 

Valor das expqrtações, capacidade de consumo, receitas 
aduaneiras . e situação monetaria soffrem o influxo do factor 
preponderante na ordem economica e finanqeíra. 

Ao Brasil são applicaveis, neste particular, os seguintes 
conc.eitos que, sobre a Argen~ina, emittein A. ,Martinez e Le-
wandowski : · · · 

• cc Como todas as nações jovens, a Argentina não possue 
reservas de capitaes accumulados para poder viver com esses 
recursos em tempos de crise. Seu commercio e industria pren-
dem-se quasi exclusivame:ç.te á producção rural ~ padecem 
todas as vicissituqes desta. Tudo depende do rendimento da 
terra, pois que é epa a grande productora da riqueza ·nacional; 
é port::i.nto a quest~o agrícola que convém examinar, sobretudo 
si se pretende encqntrar solução para os problemas que suscita 

. o estado presente c,la Argentina e seu futuro ( 1). », 
Mas na Argentina, como no Brasil, a rapi9-a oscillação de 

valores, . decorrent~ da .natureza do . meio circulante, influe 
na sorte da producção. ' 

A lei da conversão monetaria salvou as ·industrias agrí-
cola e pastoril, as duas principaes fo:n,tes da riqueza do paiz, 
impedindo a valollização demasiado rapida do papel, e esse 
resultado merece ser attentaniente considerado. Foi 'promulgada 
a lei em momento que se esperava uma grande colheita e quando , 
nesta previsão,' a depreciação do papel-moeda se manifestara 
de um modo víoleqto, descendo de 278 - em qu~ era cotado 
em agosto de 1898 . . ~a 206 em dezembro do iµesmo anno. 

Mas1 que teria, produzido essa situação tão rapidamente 
modificada? Que q agricultor e o criador argentinos, tendo 
feito todas as despezas de producçã.o com o ouro cotado em 
cerca de 300 por cento, seriam obrigados a vender ' seus pro-
ductos por um preq,o que não compensaria as despezas. 

' Era fatalment~ a ruína para o productor, isto é, para o 
· principal obreiro da fortuna do paiz. 
'' 

(1) L'Argentine au XX 8iecle. 
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Tambem o Brasil esper~ tÍma grande colheita do .seu prin-' 
cipal producto . de exportação; , mas espera-a· com, . angustibso 
temor pela vitalidade dessa fonte ~e riquez;:i., condemnada pela 
preprra , fecundidade e á mercê d<j>s artificios que prosperam á 
cusfa da sua seiva. 

Nem é· a exuberancia das suas forças que actua benefica 
e efficientemente sobre a 'situação monetaria : antes é a acção 
compresiva desta que desmerece o valor dQ trabalho e . reage · 
contra as condições de prosperidade da industria. ,' 

São dous problemas que es\r~itamente se •enlaçam, por · 
mais que ·se queira separal-os; a solução que . a um for dada · 
afiectará (lSSencialmente O outro. 

As duas crises - a econqmica e a financeira -:- ·já foram 
JUesmo perfeitamente assimiladas nas · suas causas, nas suas 
modalidades e até n'a natureza dos remedios a applicar . . 

A crise economica é a express~o, não de uma decadencia 
no trabalho nacional, mas de i;ima degradação economica, c·on-
sequente á · applicação viciosa desse trabalho · na producção de 
um genero excessivo no mercado. 

A crise financeira depende, por sua vez, não ·tanto da 
dimihuição · das rendas do Estado, mas da reducção de ' valor 
da unidade dessa massa. Esta reducção é por seu turno, a con- ! 
sequencia economica, logica e forçada da producção ·exaggerada 
do I)leio circiilflnte em relação ap valor real da circulação. 

A crise financeira é, pois, não a expressão de uma grande 
decadencia nas fontes de renda do Estado, mas do regimen, 
que produzia "superabundancia do papel-m,oeda no mercado. 
As duas crises são perfeitamente 'semelhantes em suá expreésão 

"geral : superabundancia do café em relação ao consumo; supe- . 
rabundancia do papel-moeda ttffi relação ao valor 'da circu-
lação; abaixamento do preço do café; abaixamento do preço 
do papel; reducção do valor total das rendas do Estado (1). · 

Reduzir a producção do café e augmentar ~ seu consumo, 
reduzir a .mass,a do papel em curso e augmen'tar º "valor das 
exportações, eram os remedios indicados. . ' \ · 

· Reduzir o resgatl') uma ·pequena parte . do , papel-moeda 
circulante; ·a retirada que s,e pr6jectf!. de u:µia parte da pro-
ducção do café reduzirá o · stock e valorizará a exportação -:-- , 
apressando assim a solução' que, mais lentamente e com incal~ 
culaveis sacrificios, s'e viria a ter como\ effeito necessario das . 
leis naturaes. , · 

1Para o resgate progressivo do papel, a ·nação accumula . 
fundos; para a operação .commerciàl, que consiste na retirada , 

í ' 
/, 

(,1) RelaioT'io do MinistT'o da Fcuenda 1899. 
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dos excessos do stock do café, é necessarío capital conside-
ravel, que os governos signatarios do conveniro terão de çbter 
por meio de operação de credito já legalmente autorizada. 

Tratando-se do emprestimo externo, calculado em somma 
de grande vulto, era natural que se contasse com a influencia 
perturbadora que essa caudal de ouro viria trazer ao nosso 
mercado monetario, determinando provavelmente subita ele-
vação das taxas cambiaes - o que muito difficilmente se evi-
taria, fosse qual fosse o mecanismo escolhido para introduzir 
as novas sommas na nossa circulação. 

· > Por esse motivo extranhou o competente director da car-
teira de cambio do Banco da Republica que o Estado de 
S. Paulo; que tão impressionado se mostrára com1 as elevações 
d,o cambio, tentasse junto de banqueiros estrangeiros uma 
grande operação de credito, que, determinaria certamente 
gravíssimas perturbações, como j-á acontecera em virtude de 
dous emprestimos contrahidos por aquelle Estado no valor 
de ~ 4.800.000 (1). 1 

: 

Fosse com o intuito de evitar a brusca alteração cambial; 
fosse, como bem se disse, uma consequencia da generalização 

1 ) do p11ob1ema de defeza do trabalho nacional, ou aproveita-
mento opportuno 1 de capitaes pára a instituição de um appa-
relho destinado a servir de ~brigo ao ouro, o convenio de Tau-
,baté estaJ,:>eleceu q seguinte no seu art. 8. 0 : 

« Para execuç.ão deste convenio fica o Estado de São Paulo 
desde já autorizacfo a promover, dentro ou fóra do paiz, com 
a garantia: da sobre-taxa de tres francos, de que trata o ar:t. 5.º, 
e com a responsabilidade solidaria dos tres Estados, as opera-
ções de credito n eicessarias até o capital de quinze milhões de 
Iibn~§ esterlinas, p qual será appiicado como lastro par'a a 
caixa de emissão ouro e conversão que for creada pelo Gon-
gresso Nacional y~tra a fixação do valor da moeda. · 

§ l.º O prodlj!cto da emissão sobre este lastro será appli-
cado, nos termos deste convenio, na regularização do com-
mercio de caJlé e ~ua valorização, sem prejuízo para a caixa 
de conversão de outras dotações para fins creados em lei. » 

Dos termos c~aros que estas disposições revestem, outra 
cousa não é licito concluir sinão que o, producto ouro do em-
prestimo a: realizar circlflará no paiz por, meio de notas con-
versíveis, em uma relação prefixada e emitÚdas exactamente 
na proporção do va.Ior metalico do ·enéaixe. ", 
· O ouro ·que espontaneamente procurar abrigo na caixa 

de conversão será represen.tado' na circulação interna, pela 

(1) Relatorio do Sr. Dr. Custqdio Coelho - 1905. 
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moeda papel a que co·rr~sponde e a todo o temp0 conversivel 
pelo valor preciso da emissão. ' 

. As notas espeóaes assim ernittidas não são mais do que 
verdadeiros certificados d.e depositos em ouro, ~111dependentes 
e extranhos á circulação incoJillversivel do. Estado. Funccionará 
a caixa de conversão como poderia funcéiormr a: carteira de 
emissão conversivel de qualquer banco, mediante prévio e 
facultativo accôrdo quan~o, ao preço da emissã<0. 

Que extensão póde ter a influencia do novo meio circu-
lante sobre o papel legal do Estádo em cwso foFçado? 

Da apreciação desta face do problema resultaram certa-
. mente as clivergencias que uma parte da opinião concretizou 
nos improprios e debatidos termos de - fixaçã0 do cambio -
e - quebra do padrão monetario. ' 

Conjugar no paiz unidades circulantes de natureza di-
versa;, mo,derar a oscillação de valores,. resultante da prdpria 
essencia da circulação existente; alterar compromissos em 
que se reputa empenhado o proprio decoro do Estado, são, 
'no senti·r de opiniões autorizadas, processos que se não con-
formam COffi as do'l!ltrinas tradicionaes €[Ue OS bons princi-
1pios economicos consagram e que é senipre . perigoso aban: 
donar. 1 

Mas é pré.ciso que se não separe a sciencia economica 
da realidade· economica. 

« A economia politica, -uma sciencia mode·rna, que de-
veria vi'Ver da vida econo.mica dos p-0vos, seguindo-os, passo 
a passo, no seu desenvolvimento, estudando-lhes, as necessi-
dades, as tendencias, os ideaes e resolvendo 0s. problemas que 
ma,is conturbam a idade contemporanea, é, para alguns, uma 
sciencia decrepita antes de tempo, uma doutrina que se occupa 
de factos já ago.ra desapparecidos, e que :n~o C(:)nsidera os factos 
realmente novos que 1 constantemente surgem da sociedade. A 
evolução economica se desenvolve com uma rapidez vertigi-
nosa; as instituições se mo,dificam; phenomenos inesperados 
se mostram; os resultados mais seguros da investigação scien-
tifica são contrariados por novos acontecimentos. imprevistos 
- o que tudo obriga o ' economista a uma observação con,tinua 
para verificar cpmo, ás vezes, a realidade confirma os princi- , 
pios e como, por vezes, os dest.roe. 

Frequentemente, porém, em face de uma realidade que 
se modifica e se transforma - a sciencia que a deve estudar 
permanece quasi immovel ( 1). >} 

Principalmente nos paizes novos, nas nações em formaç.ão, 

(J) Supino - Proluzione al c .01'SO di Economici Po/.itica ttella U. de Messina. 
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como a nossa, o meio economico offerece condições de. relati-
vidade ás quaes nem sempre perfeitamente se ajustam for-
mulas pre-estabelecidas que pretendem o caracter de univer- ' 
salidade. · 

Parecia, por exemplo, que depois da Qbra classica de 
Goschim, Q problema do cambio externo h!lvia sido luminosa-
mente elucidado e definitivamente estabelecida a theoria res-
pectiva. Entretanto, e com muita razão o Sr. Presidente da Repu-
blica; quando M,inistro da Fazenda em 1895, escrevia em seu 
relatorio : « Os que, como Goschen, doutrinam que o cambio 
é um barometro que indica com segurança o estado do mercado 
financeiro, a solidez do credito, a taxa dos descontos, a situação 
comparativa da circulação nos diversos paizes, hão de conseguir · 
com muità difficuldade fazer a applicação de suas regras nos 
mercados do nosso paiz >>.' • ' · 

Si é verdade que elles affirmam a extrema variabilidade 
cambial nos paizes de curso forçado, o facto é que, dizia . S. Ex., 
(( sem fallar nos vícios da moeda e nos grandes movimentos da 
especulação, a nossa praça acha-se em situação muito espei:;ial ». 

Falla-se no convenjo de Taubaté como em ltm conjunto 
anomalo de medidas artificiaes, perigosas, sobretudo em ma-
teria monetaria; mas

1 
dos nossos documentos officiaes os mais 

autorizados e dos mp.is recentes transparece uma certa con-
fiança nas providencias artificiaes em genero, como elementos 
de combate á crise mpnetaria. 

O Sr. Ministro ,la Fazenda, em seu relatorio do anno 
findo, ·. affirma : cc Determinado o caracter monetario da crise 
que 'nos afilige, é obvio que, para combatel""'fl• teremos que 
appellar para a intervenção dos poderes publicos e recorrer 
a medidas extraordin3rrias é mesmo artificiaes. » · 

· Entre estas ultir,nas estava indícl).da, ao que , parece, a 
intervenção do goveq10 no mercado do ouro por intermedio 
do Banco do Brasil, çomo agora se pretende fazer pQr intçr-
medio da Caixa de Conversão. 

Já se vê quão grandes são, na pratica economica, as diffi-
culdades que enco:p.tra uma precisa demarcação da zona onde 
acabam as medidas nprmaes e onde começa o puro artificio. 

Nem a este se deve inflexivelmente desprezar, graças uni-
caml(nte ao criterio pr~concébido da inefficacia do seu emprego. 

1 E' inutil rep11tir aqui a demonstr~ç}o, tantas vezes fe~ta, 
da larga acção que o factor especulaçao exerce no mercado 
cambial; já em 1895 o Ministro da Fazenda confessara notar 
com certa prevenção qs lucros extraordinarios de que davàm · 
~onta os balanços dos bancos que negociavam em cambios, 
tirando partido da sitµação especial do mercado e das diffi-
culdades da administração. E' ainda hoje muito generaliza~a a 

'\ 

/ 



' I 

633 -
.1 ' / 1 

prevenção que ent~o assediava o Mi;11istro., apezar .do funccto-
namento do apparelho regulador oflicialmdnte instituido. r 

,Ora, a especulação se exerce para a baix~ como para a 
alta. . _ 

Quant<;> a esta ultimâ, é inql,lestionavel que a propria 
natur~za do organismo, de quê cogita o convenio de Taubaté, 
e a çxp'eriericia de 1 outras niçõ·es demonstram constituir elle 
um freio efficaz contra a alta, emquanto ·permanecer inalt.erada ' 
a taxa da emissão. '· 

E' 'este o resultado incontestado que apresenta a Repu-
blica Argentina com balanço economico favoravel e com saldos 
de exportação que · subiram de 41 milhões de (pesos em 1900 
a 117 milhões em 1905. ' . 

Justamente esta fm;i.cçãci da Caixa de Conversão tem ser- ,' . 
vido de base a ol;ljecções .semelhantes ás que na Argentina 
se concretizaram na estranheza que deveria causar o interesse 
que manifestava o paiz em desva,lorizar o, seu proprio meio 
circulante. Tambem entre nós se argumenta contra a · paraly-
sação da alta cambial, que · parece contrariar os. legítimos 
interesses da nação, que não podem estar sinão na apreciaçãó 
do papel em curso legal e poi· consequencia no bom cambio. 
Nem a prosperidade da lavoura e a do trabalho se podem 
indissoluvelmente1 prender á depressãó cambial, expressiva 
de descredito e de abatimento economico e financeiro '. 

Mas o 'bom cambio - no sentido de taxas elevadas -
, 1 • • 

nem sempre representa o progresso econom1co do ,paiz e nem 
sempre envolve um beneficio sem mescla para os interesses 
collectivds. · , 
· · ,. · 'O bom cambio -'-- de que frequentem,ente se orgulham as 
nossas administrações· - póde ser .º producto ephemero de 
medidas artificiaes e de correntes de ouro que immigram , 
attrahidas, não tanto pelo credito e prosperidade da nação, , 

' mas muitas , vezes.· por garantias reaes que envolvem humi-
lhações e que andam na razão d,irecta do descredito dó deve-
dor e dos ~eceios Çlo capital. 

A ' lavoura não precisa de cambio baixo, é um não senso 
attribµir-lhe a aspiração de desvalprizar a m<?eda para valo-
rizar os productos. ' 1 

• • • 

Nem a alta nem a baixa ppdem constituir um bem em abso-
luto para o Estado ou para a lavoura ~ Mas o que e, em abso-
luto, um mal é a oscillação permanente de valores, é esse meca-
nismo subtil e 'rtefreiavel do cambio entre nós, cujos movi-
mentos desordenados um,a , respeitavel . associação chamou 
expressivamente de' dança das taxas. 

O que a lavoura precisa, como precisam o commereió, a 
industria e todas as forças productoras da nação, é libertar o 

''\1 

(' 1 ' 



/ 

) I - 634 -

trabalho dessa especulação forçada r em que s.e agita, dessa 
insegurança enervante que decorre, como effeito n'ecessario, 
das fluctuações cambiaes. 

Apregoaram todos os governos a necessidade indeClinavel 
de estabilizar o valor da moeda e a,inda, no seu relatorio do 
anno findo, muito· bem disse o Sr . . Ministro da Fazenda: 

(< Sem a estabilidade do valor da moeda a producção não 
se póde desenvolver; as oscillações dos preços das machinas, 
da materia prima, dos lubrificantes, do combustivel, 'dos sala-
rios deixam incertas e sobresaltadas todas as industrias; o 
commercio, á falta de base, claudica, desfallece, victima das 
eventualidades; a actividade de cada um entorpece e todo o 
trabalho torna-se aleatorio. 

Dahi o retrahimento dos capitaes, desconfiança geral reci-
proca, ausencia do credito e essa apparel_lte falta de meio cir-
culante, que faz as suas victimas illudídas pedirem mais emis-
sões. . 

Em uma situação destas, ,o. ouro, uníco representante do 
verdadeiro dinheiro, da verdadeira economia, não tem officio 
e escoa-se. 

o ouro não serve a transacções precarias e aventurosas, 
não se presta a pe~'mutas de valor inestavel e, como os bons 
não toleram. más cprnpanhias, fogem dos canaes da circulação 
á medida que o papel os invade. Si a desconfiança substituiu 
o credito, si o jogo ~ubstituiu o trabalho no interior do paiz, 
o ouro, producto dei seculos de labor, emigra. Tomam o mesmo 
caminho os nossos ::\aldos credorés internacionaes; as economias 
nacionaes sangram para fóra do paiz. » 

Praticamente - ;çevelam documentos officiaes - os 
maiore& esforços teem si:do empregados em reagir contra a espe-
culação, moderandp-lhe os movimentos, mesmo á . custa de 
prejuizos para o instituto bancario que possuimos como regu-
lador do cambio. 

Ainda assim, são quasi insuperaveis as 'diffieuJdades en-
contradas e nem sempre seguro o resultado. 

Foi decisivo, r,teste particular, o papel da Caixa de Con-
versão instituída m,t Republica Argentina. · , 

Em 1900, na Argentina, nas operações de bolsa, cujo 
total attingiu a 835 milhões de piastras pàpel, 774 milhões 
de piastras papel figuravam representando operações sobre 
ouro, correspondendo aos 334 milhões de piastras ouro nego-
ciadas. Em 1899 . todas as transacções feitas na mesma bplsa 
haviam subido á somma respeitavel de 1.295 milhões d.e p'ias-
tras papel, dos l. 234 empregados em operações sobre ouro. 
De um para outro anno a somma total das operações de bolsa 
diminuiu, portanto, de 460 milhões de piastras papeL 
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<( A cáusa principa} desta notavel diminuição, dizem os 
Srs. Martinez e Lewandowski, foi a lei da conversão monetaria. 
Esta lei, que está em vigor desde 1900, fixpu um preço de 
44 centavos para a futura conversão da moeda fiduciaria e esta-
beleceu que a Caixa de Conversão receberia ouro e emittiria 
papel e vice-versa, á mesma taxa, equivalente a 227,27%. 
O effeito desta reforma foi, sinão de desfruir, ao menos de li-
mitar consideravelmente a especulação desenfreiada que se fazia 
sentir especialmente sobre ·o valor da piastra p,apel. » 

Assim, é licito accreditar-se que, instituído entre nós um 
apparelho comparavel ' á C:aixa de Conversão argentina, pro-
duzirá elle os mesmos effeitos salutares sobre a especulação que 
~anto nds prejudica, com a vantagem de eliminar ps sacrificios 
que hoje nos impõe a lucta contra ella. · ' 

, Affastada assim do mecanismo do cambio a . pressão arti-
ficial, que nelle tanto influe, as ·oscillações da taxa serão con-
tidas, no sentido da alta pela Caixa de Conversão que fornece 
moeda papel a cambio fix;o em troca de ouro nella depositado. 

Quanto aos possíveis movimentos no sentido da baixa, já 
dispomos do ap.parelho instituído pela lei de 20 de julho de 1899, 
que creou os fundos de resgate e de garantia do papel-moeda, 
permittindo, sempre que a situação cambial e o estado da 
circulação aconselharem, empregar o fundo de garantia no 
augmento do fundo de resgate - observado certo limite. 

· Medida de grande conveniencia setá, bem estudados os 
nossos encargos e os nossos recurs.os, reforçar o fundo de res-
gate de modo a ser vigorosamente retirado da circulação o papel 
de , curso forçado e, ao mesmo tempo, abrindo caminho ao 
alargamento· progressivo da circulação conversível. / 

Pbr outro lado, o fortalecimento crescente do fundo de ga-
rantia augmentaria a confiança e, attingida certa importancia, 
permiE'iria o emp~ego de medidas á conversão definitiva do 
meio circulante. 

A caixa de conversão de um lado e o resgate do papel 
inconversível de outro ___:_ dariam, certamente; ao cambio a esta-
bilidade indispensaveI ao desenvolvimento seguro das forças 
productoras do paiz. ' 

Notava o relator do projecto de 1899, na Gamara argen-
t~,na, a l.:mprocedencia das razões oppostas á f~tura: lei, baseadas 
na eircurq.stancia de impedi<r ella o movimento ascencional do 
cambio para o par e mostrava que, pelo contrario, era pela 
sciencia reconhecido como excellente processo - paralyzar 
'temporariamente a valorização do papel para preparar as forças 
economicas do paiz a:0 restabelecimento da sã circulação. 

« Para sahir-se de uma economia de moeda fiduciária in-
eolílversivel é :aecessario entre outras cousas,, diz Lorini, dar 
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t enípo á economia nacional par.a organizar7se ·e formar-se 
espontaneamente, emquanto as energias , productoras· se irão 
adaptando á novà ordem de cousas (1). » 

~ixar uma taxa _:_ mesmo transitoriamente, mas, sem pos-
sjbifülade de' bruscas alterações, que não exprimem a verda-
deira situação econoID;ica, é medida tendente a permittir, como 
bem· observou . um org~o da nossa imprensa, que a elevação 
já conquistada , até essa taxa influa nas diversas zonas do preço 
influenciai reconhecidamente lenta, embora progressiva. 
,, De accordo com as ponderações que vimos fazendo, · garan-
tida a .estabilidade cambial graças aos limites .impostos á fluc-
tuação, a escolha do valor da taxa . não tem a . importancia 
que se lhe tem dado, tanto mais que opinamos pela possibili-
dade de alteração, quando as condições do paiz evidentemente 
a' aconselhem. 

Estabelece o projecto, que acompanha este parecer, a taxa 
de 15 . dinheiros por rhil réis para os bilhetes emittidos pela 
Caixa de Conversão, em troca do ouro que nella · fôr · depo-
~~~. . 

Era, ha bem pouco, a taxa corrente no nosso mercado e 
parece representar esp relação equitativa, de que fa~la Lorini, 
entre o numeraria ac~ual e a moeda que deve substituir. 

E' mais que pro~)lematica a possibilidadé de exprimir por 
meio de uma taxa precisa ·a real situação , economica .e · finan-
ceira do paiz. 

O ,valor . das médias occulta, na sua apparente simplici-
dade, elementos complexos que abrem sempre largo caminho 
ao arbítrio. · 

f'ixadâ a taxa de 15 ,dinheiros e impossibilitada a alta, as 
fluctl).ações cambiaes i,;ó poderiam ter logar no sentido .da' baixa ; 
esse é o temor dos q11e preferem tàxas inferiores. 

Não_repetiremos o que ficou dito sobre a possibilidade de 
·ser refreada a depres~ão, graças á resistencia que se lhe póde 
oppôr em virtup e do mecanismo da lei de 1899. 

Que razões, · por~m, poderiam determinar essa .depressão? 
, ·o exame dos façtores da taxa cambial, na situação que 

atravessamos, serviri!jl de base a previsões criteriosas . . 
Um delles, « . pqsto em jogo por singulares negociantes 

do ouro contra a vida economica geral ll, encontra, como vimos, 
efficaz correctivo, na quantidade do . papel .incQnvertivel, exis-
tente na circulação; tem reme9:io na lei acima citada: e no 
reforço do resgate. 

O credito ou . desicredito da nação, a maior ou menor espe-
rança na conversibili,dade efiectiva do meio{ circulante? ' 
. .· ( 

(1) La Republica Argetltina ed f suai problemi di economia e de .finanBa. 
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Mas,, caixa de conversão não pó,de concorrer para o des-
credito da ~a,ção, e, pelo contrario, a estabilidade 1e segurança . 
que proporciona ao ouro é um meio de attrahir ·capitaes qu,e 
incrementem o desenvolvimento economico. 

Só a instabilidade d'o valor ·da. moeda póde explicar como, 
no dizer do Sr. Ministro da Fazenda, << apez(lr do nosso rena1s-
cimento dos saldos de nossa conta internacional, o ouro supe-
rabundante dos 'gratide$ ip.erqados monetarios do mundo/ que /' 

·demanda ávidamente ,pai:z:es !).Ovos, · onde a ·sua applicação 
seja productiva e a 'sua amortização garantida e célere, nos tl)m, 
en~retanto, evitado, 'quando justamente é este o paiz que, pela 
.su;i extensão territorial e pelas suas riquezas maravilhosas, 
mais o deveria attrahir. n .1 

Quanto ã conversibilidade mais ou menos proxima do 
meio circulante, a funcção da caixa de conversão é antes de , 
apressal-a do qúe_~de retarqal-a. · 

. Si o balanço êconomico não é factor exclusivo• na' deter-
minaç,ão da taxa · càmbi~l,1 é certamente dos mais poderosos 
e decisivos. Os resultados desse bálanço apresentam os seguinte~ 
saldos a nosso favor. 

1902 1003 1904 

Exportação . . .. . ... . .. í'. 36.437 .456 f 36.883.171 f'. 39.413.558 
Capital novo . . ... . . , 2.000.000 2.600.000 3'.000.000 

f 38 . 437 .456 f 39.483.171 f ,42.4i3.558 . 

·Jmportaç!!-o .•... . .. .. . f'. 23 .'279 .418 f'. 24.207.810 ! f 25 .634.818 
Despezas do Governo Federal 5,.000.000 I 5.000 .000 1 5.000.000 
Juros do Governo do Estado . 300 .000 300.000 ' 300.000 1 

Lucros de Companhias . 2.000.000· ,(, 2.000.000 2.000.000 ' 

f 30. 579. 418 f 31. 507 .810 ' f 32.934.818 

. BALANÇO 

Activo ... . .. . .. 1-•.•.. f 38.137 .456 f 39.483.171 f 42.413.558 
Passivo . . .. . . ... í'. 30 . 579 .418 f 31.507 .810 f 32.934.818 
Saldo .. ·· . ... f 7.858.088 í'. 7.975.,361 f , 9.478 .740 

Ficaram, pois, mais ou menos f, 8.000.000 em 1902 e 1903 
e ~ 1 /2 milhões em 1904. No primeiro semestre de 1905 subiu 
ao enorme saldo de f, 8 .000. 000 ·com tendencia para attingir 
durante o anno f, 19 .000.000 (1). . . ' , 

Os elementos determinaveis do activo são : o valc>r ouro 

(1) Relatoi:'io da Fazen.dà - 1905. 
1 ' 

!, 

,. 
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da exportação e o capital novo introduzido no paiz, prove' 
niente de emprestimos e de emprezás que ,publicam balan-
cetes. 

Convém notar que um dos e:íleitos esperados do convenio 
é justamente o augmento de valor das exportações pela valo-
rização de café, fortalecendo-se assim um dos elementos do 
nosso activo nas permutas internacionaes. 

Tanto quanto é possivel concluir dos documentos officiaes 
mesmo attendendo ao concurso dos emprestill10S- externos na 
elevação do activo, é licito prever que o balanço internacional, 
não influirá para a depressão cambial abaixo da· taxa fixada. 

Além de tudo, serve essa taxa, aos interesses da industri \!, 
conforme já verificou o Gopgresso Nacion.al (lettra b, n. I II 
do art. 2 da lei n. 1.442, de 30 de dez.embro de 1905) e aos 
do commercio, porque não altera sensivelmente a situação 
cambial vigente. 

Suppondo-se, porém, que todas as previsões falhem e que 
a posição economica ou finaneéira do · paiz determine uma 
baixa irreprimível, esgotando-se os depositos da Gaixa de Con-
versão, não se vê em que a instituição da C.:aixa teria por si 
só aggravado a situapão. ' 

A :i;noeda papel emittida seria recolhida exactamente na 
proporção do ouro que fosse retirado e, uma vez esgotada a 
Caixa, continuaria a circular sem concurrente, o papel incon-
versível do Estado, freclsámente nas condições em que circula 
hoje. . 

O aspecto moral que reveste a possibilidade de uma con-
versão futura do mefO circulante a uma taxa inferior a 27 ds. , 
tem servido de objeação á fixação do valor da moeda a que .se 
refere o Gonvenio d~ Taubaté. 

Deixando de li).dO os exemplos de outras nações, que 
aliás abonarJam a ~noralidade da operação, basta considerar 
'que não se trata de fürnr uma taxa para conversão do papel 
de curso forçado. 

Uma tal fixação, quando hoje decretada, não constituiria 
mais do que uma siplples promessa legal, cujo valor nãd seria 
differente das que 21nteriormente fizemos como, por exemplo, 
da que actualmente permanece sem probabilidade de fiel 
execução. 

F_osse possivel a conversão immediata e!ll condições de 
vantagem e de durabilidade, e a operação poderia ser aconse-
lhada independente dos embaraços theoricos decorrentes da 
promessa legal de 1~64 .. 

A Caixa de Gonversão recebe o ouro que espontaneamente 
a procura; e mobilirz;a-o no mercado por meio de notas espe-
ciaes emittidas nurpa determinada relaçã-o, que constitue o 
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seu valor. A fixáção da taxa refere-se a essas notas e é como 
a condição de um contracto entre a caixa emissora e of portador 
do ·ouro. · 

Condiições dessa natureza, é 1 inutil lembtal-o, teem sido 
estabelecidas frequentemente pelo poder publico. 

. \ 

Os bilhetes emittidos pela Caixa de Conversão serão, por-
tanto, notas especiaes conversive,is á vista e c0ntendo decla-

'' ração expressa ~o valor ouro .que representam. No systema 
argentino os bilhetes que a caixa entrega em troco do ouro. 
são absolutamente identicos ao papel moeda em curso, emit-
tido anteriormente sem lastro metallico. Qualquer bilhete que 
seja \razido á Gaixa de Gonv~rsão será trocado por ouro na 

, razão -O.e 1 por 0,44 emquanto houver ouro na dita caixa. 
No Chile foi proposta a creação de uma Caixa de C:on- · 

versão, vasada em moldes difforentes da Argentina; e pata 
attender á necessidade que se entendia existir de alargamento 
da circulação. Propunham os defensores da caixa projectada 
esse mesmo alargamento, porém coµi capital efiectivo ouro e 
ríão com emissões inconversiveis.. , 

Qs bilhetes emittidos pela C:aixa chilena seriam acompa-
nhados de certificados, de deposito de ouro, certificados que, 
j'ustamente 'COm os bilhetes, .serviriam para a retirada do ouro. 
Concluída a apresentação total gos certificados, não haveria ) 
mais possibilidade de reclamações de ouro em troca .de bilhetes 
oomo na Argentina poderia succeder. 

« Não se trata de ~ma innovaÇã9, dizia o deputado Edwards 
na caro.ara chilena em fins de 1904. Além,,da Republica Argen-
tina, outros paizes possuem instituições battante parecidas 
com a caixa projectada. Nos Estados ' Unidos, por exemplo, 
pod.em os bancos depositar ouro no Thesouro Nacional; rece-
bendo em troca bilhetes que o Estado lhes entrega e que podem 
sempre ser trocados por aquelle ouro. A tal pon~o teve exito 1 
essa instituição naquelle paiz, que se póde dizer que existem 
537 milhões de pesos em circulação com aquella origem. '' · 

A emissão de bilhetes especiaes contra os depositos de 
ouro dispensa a necessidade de certificados e evita os possíveis 
inconvenientes do processo argentino. 

Illimitados OS depositos, e illiIQ.itada COfl'.eSpondentemente 
a •emissão <le bilhetes .que a Caixa argentina póde ,fazer: 

A taxa fixada, de 44 centavos por peso, não é , pois, sus-
ceptivel de ser pelos factos alterada para mais no caminho 
·<i1o par primitivo. De resho, a lei monetaria fixou essa taxa 
para a futura conversão do meio circulante. · 

O projecto que este parecer justifica limita as emisflões da .1 
Caixa de Conversão, estabelecendo um maximo de 320.000:000$, 

',..-

'( 
l 
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correspondente a~ 20.000.000, ao cambio fixado de 15 d. por 
mil réis. · 

' O intuito dessa limitação ·é tornar possível uma elevação 
legitima ·das' taxas, approximando-as segura e progressiva-
ment,e do par legal, sem bruscas fluctuações. 

A Caixa de Conversão será assim um indicador seguro 
·da verdadeira situação economica do paiz. 

A circumstanCia de attingirem ao rnaximo ·às emissões e, 
portanto, os depositos, revelará que as ' economias nacioriaes 
se formam, que a confiança se fortifica e que a realidade das 
condições economicas favorece a apreciação do ·meio cir-
culante. 

A fixação não será definitiva, mas permittirá sufficiente 
estabilidade para incrementar a riqueza, tonificar a producção 
·e o trabalho, pondo-os a coberto das subitas variações alheias 
ao verdadeiro estado economico. ' 

O mercado do Brasil permanece fechado ao ouro; o seguro 
abrigo, que lhe ofierece ·a Caixa de Conversão permittirá que 
elle se infiltre na circulação e que, assim, se << difiund::i a pouco 
e pouco ;pelas economias privadas sem alterar de improviso 
as condições existe,1tes ( 1). » 

Em principio, reconheceu o qoverno . a utilidade dessa 
circulação ao lado \fa que hoje existe, quando propoz conceder 
ao Banco do Brazi/ a faculdade de abriT contas correntes em · 
ouro, de receber depositos em ouro, sobre os quaes poderia 
emittir, tanto por tanto, notas conversíveis á vista, ao por-
tador, ao cambio p.p,r. 

Esta ultima c1:mdição permitte duvidar do exito da con-
cessão nas circumstancias actuaes. Não terá esse embaraço a 
Caixa de Gonversãp, graças á taxa estabelecida para as emis-
'sões que effectuar, nos termos do projecto. >> 

Em synthese concluía o parecer : 

· .I! - As brusc19-s oscillações do cainb,io, sobre o qual pod~
rosamente influem elementos independentes da verdadeira si-
tuação économica 1io paiz e do balanço dos pagamentos inter-
nacionaes, desorga~11izam a producção e dão ao trabl:J,lho uma 
base instavel de forçada 1especulação. r. 

II. - A caixa de conversão receberá o ouro que esponta- , 
neamente a procurp,r e mobilizal-o-ha no mercado por meio de 
notas especiaes, en,1ittidas em uma relação predeterminada, A 
fixação 'da taxa re~ére-se a essas notas e é com a cendição de 

(1) LÔrini - Op. cit. 
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' um contracto entre a caixa emissora e o portador do ouro.' Não 
ha quebra '\lo padrão monetario . 

. III. -'- C:oricorr,e a caixa de conversã,o para a ,estabilidade 
cambial, annullando ou effiçazmente attenuarido a esp,eculação 
, sobre o ouro, impedindo ·a ·,subit::i. elevação das táxas e emit-
tindo moeda papel ,conversivel á vista e 11' uma taxa fixa. ' 

IV. · - A depressão cambial abaixo ,da ta~a fixada, 
embora impro',"avel, póde ser , centida pelos,, m~ios de que 
dispõe a administração publica, já-"apparelliada com ,os fundos 
de resgate e de garantia,. _:_ /Reforçar Q fundo de r~sgate e 
retirar vigorosamente o papel,.incon,versivel, são medidas acon-
~elhaveis pa,ra o saneaµi.en~o da circulação. 

V. - A eliminação das· br~scas altera,ções , cambi~es tende a 
permittir que a elevação, já, conquistada ~ uma determinada 
taxa, influa n@ sentido d~ a ella se affeiçoarem os preços da pro-
ducção, cujos movimentos não acompánham parallelamente 
as rapidas oscilláções de valor do ·meio circulante: / ' i 

, VI. - Taes oscillações fecham ao ouro o riosso mercado' 
monetariO. As contas. correntes em ouro', facultadas ao Banco. 
do Brasil e correspondente emissão de notas conversiveis, serão 
de dlfficil realização, actualm,ente, graças \á condição de obe-
decerem taes e~issões, ao par legal. A caixa de conversão offe-

, recerá ao ouro condições de vantajosa applicação e pedeita · 
segurança. 

1
, 

VII. - A taxa de 15 d. por mil réis; parai as emissõ~s 'que 
fizer a càixa 'de conversão, ém c'orrespondencia exacta com o ,' 
valor, ouro, nella depositado, parece ,aconselhavel com relação 
equitativa, actualrnente, entr;e o numerario existente e a moeda •. 
que o de:verá substituir. ' ' ' 

VII~. ,;_ Par~ não impossibilitar de'finÍtiv:amente a elevação 
lenta e gradual do cambio ,da paridade legal, quando situação 
econamica do paiz a legitime, deverá: ser ,estabelecido um 
limite maxim'o para as emissões da caixa e, portanto, para o · 
valor dos depositos. Attingido esse maximo, poderá ser ele-
vada a faxa sem prejuízo para os deposi'tos anteriores. · 

IX. - O ouro q'ue receber a ,caixa de conversão em troca 
,dos 'bilhetes que emitÜr não p~derá ser destinado, 'em caso 1 ' 

algum, a outro fim qué não seja o de converter os bilhetes emit-
tidos segundo a taxa da emissão. 

1 " 

X. - Qe pagamentos em ouro serão feitos como actual.: ' 
men.te, de accordo com o padrão· de 27 d. por ' mil ' réis, sendo · · 

·recebidos os "bilhetes da · caixa ·de conversão' pelo., valor '·ouro 
que representam. » 

CAIXA DE CONVERSÃO. - VOL. 1. 41 

1 ' 
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Affir:m~l!lrse li]iUe a Gaixa de (i:;0nveTsão - admitti:da a -hy.pothese de 
que algum our.o a procurasse - não teria outr@ e:treito· além do de obstar 
a · elevação do cambio, o que equivale a impedir a valorização da moeda 
circuiante .. Aliás, Ull\la tal vaforização - como se a tem pr:ocurado con-
seguir entre nós - importa na desorg,anização da producç_ãp, na im-
possibilidade da vida industr~.al, na ínefficacia do trabàlho. 

Antes de tudo c<'mvém foml'>rar, dizia eu Ra Gamara dos 
Deputados, ql:l'e a füncção d'a caixa não é imposs-ibilitar de 
modo absoluto e permanente· o movimento pregressiva do cam-
bio nc:> caminho da paridade legal. 

Efla, porém, normaliza esse movimento, tornando-o fiel 
reflector da rea<lidade d'a situação economfoa e (') rec(')nduz ao 

, que deve ser como exp11essão cla correspe>ndefieia entre a apre-
óação d!o meio circulante e O· desenv@lviroento da riqueza. 

Se as· tàxas camhiaes d·evessem semp'Fe exclusivamente_ 
exprimi.r o progresso eeo1nomic0 d@ pa~z e seu credito., não po-
deriam ellas: caminhar aoSJ salt0s, nem apresentaiv as: violentas 
oscillações eI).tre extremos afastados, cuj-os exemplos enchem 
a nossa historia financeira - porque o progress:o economico 
de um paiz não se altera 33 vezes por dia - por exemplo. 

São· essa& altera~,0.es b:ruscas que a Gaixa impe.d!irá, como 
apparelho capaz de cpnter a ?.lta cambial além da taxa fixada 
wa.ua a emissão eonversivel. ' . : 

O limite dessa tia~a abrangerá o papel de eUJIJSO; forçado, 
porque a Caixa actufl. como comprador permanente de ouro 
ao preço estaoelecido em moe.da legal do paiz. 

Si é efficaz a acção· da c3!yxa para c@n.te:r· a aL'ta cambi:ai~ ephemera, 
não menos valiesa . é essa acç~o para obstar. @l!J! attenua.r o m~vimento 
inverso. 

E:lillectiivamente,, se a. de,pressão. · momentanea o.u per.iodica das 
taxas é, devida a uma maior pNcura de ouro, a caioca,. dentro. das forças 
do s.eu deposito,, fomecer.á esse o~ro· ao. mercado. 

E " evidente que não me refiro a baixas que possam , result.ar de 
crises ecoriomicas, de retroces~;os d'a producgão, em summa,, de causas 
anormaes, que escapam á previsão commum. 

Sao'e'-s·e,, porém, que ha: éppcaS' do ann@ em que escasseiam os saques 
sobre o exterior, de modo a: produzir-se um desequilibri'O· entre as neces-
sidades ·do mercado e as dispoI,1.ibiiridad'es de ouro. 

Os Governos teem sempre procurado attenuar OS' inconvenientes 
«fossa situação,_ fa:voFecend@ º' commeirc:i@ hagitirno, - embora á custa 
de~ saeri.ficios cqme: mais tard0) sjã.'0> cpuasÍI s:e'!ílll!prte! eomper;i,sados-. 

A Caixa. de Conversão é p0.deiiose; element@ a. mais. par.a evitar o 
inconveniente acima referido. 
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Fwrecí@:nai c·omo a-p1parelh(); automatic01 recebend<>' o ouro na época 
em ql!le é mais ai01mdante;. e' lança•:ndo,-o no mercado qua:nd.s se faz mais 
necessari().. , , / 

Tem se externado por vezes a; receio d.e qüe se, esg0tem.• os depositas 
da. C:aixa ·graças ai corridas que so:flira>EFl s:eus c<!lfres. 'E que incoaveníente 
haveria na restituição integral dos depos~tos? As emissões correspondem: 
e:xactamerrte ao val@r d0: encaixe e, p.ortanto ~ nenhum bilhete estaria 
na circulação se nenlmma: moeda: existisse na ~aixai. 

Q•ue significaria< a: sahiga· totál d@s depositos:? Neeessrdatles d:e ouro 
por parte _d.o .mercado·; fornecendo-o:, desempenha a Gaixa .a Sl!la! :tuncçã':@1 
normal. Não ha, pois, razão para temerem-se consequeneias da Fetira<Wat 
integrai. dos: depositos. · 

Ainda assim continu.arã a ~aixa a ser um utilíssimo instituto. 
Desde a data d·a sua inauguração (22 de dezembro de 1906) até 

31 de março find'o teve. a Gaíxa de Gonversão o segui'nte movimento men-
sal de depositos : 

·' 
' 

MEZES EN.TRADAS TOTNES S.1.!IIDAS TOTAES 
S'AlllDO. EM !\! 1. SALDO EM PAPEL EM!\! EM lJ 

1 

190õ- Dezem.br0 ~.335 ... 2il9-·l!2'-& . 5\ .. 068.- 0 .-01 2. 33a .151-12.- 6 3l11. 282:42('/$000 
l 9U7 - J·a.nei.ro. . ••) 1..5~4.572-12-6 .. 25 .863- 7-6 . 1.. 568. 709- fi-0 25.099:348$000 

" - Fevereiro. 682.0:77-15-0 . 43 . 405- 3-9. 638.672,-11-3 . 10 . 218:761$000 
-Mrorço 817.925- 0-0 ; !15.347-11- 3 l 702-. 577'- g:...9· :P .. 2'41:239$000 " 1 

TOTAL .. • ! 5 .. 429.795- 0-0 i 189.684- 2-6 1 5. 240. llU-17'-6 ~3.841:774$000 

SALDO .. f 5.240.110-17-6, ou Rs. 83 .841:764$000 

Na primeira quiwzena da, m.ez de. abril eorrente os. depositos attín-
giram a z 5. 586 .. 943-5- 3: ou 89 .391:092$221 em bilhetes eonyers1ve1s 
na circulação. 

· Para, o· v.aJ-0ir tutal. cl.e taeSI deposítos o. Thesouro Federal apenas 
C@ili1c.orreur ·e.ora a somma dez 50Q.0001,. efliectliando a oper.açiio de con-
versão autorizada pela lei orçamentaria. 

Preferindo na oceasíão o. pr.ocesso de fazer. vir em es'Pecie a somma 
Sl!l.pracitada e recolhel.,.a á C:aixa em troca de notas conversíveis, lucrou 
o Thesouró a difforença entre a taxa cambial da Caix;a e a do mercado 
que, era então de 15 19 / 6.4 • 

* * * 

A lei: de 6 de dJezem,@.nQ d•e: l 9.G6 a®.toFizou o Ge>ver.no, a opellar em 
eambfos: e a> crea11 i:íClJ '.JihesourClJ> 11<l.1fia1 s.ec~ã0; es.p.ecial: pa:Ta esse. fim. 

f 



A intervenção official .no mercado de cambio, apezar de constituir 
uma das tradições. mais constantemente seguidas da nossa poritfoa . mo-
netaria, despertou, ao ser discutido no Congresso Nacional o projecto , 
relativo á Caixa de Conversão, os mais vivos ataques. . 

Dir-se-ia que, no Brasil, sempre se abstivera o governo de qualquer 
interferencia no mercado monetario. 

Entretanto .a autorização supracitada não ,foi mais do que a lega-
lização de factos conhecidos, constantes e justificaveis. 

Receiava-se que os recursos do fundo de garantia, pacientemente 
accumulados pela· nação, f9ssem destruídos na voragem do ' jogo que· as 
operações de cambio representam. -

Alludi a esses temores, dizendo na Gamara dos Deputados: 
Ha, entre nós, uma noção geral das operaçõeEi de cambio, 

filha, sem duvidà, do meio em que vivemos, e que lhes dá sempre 
o caracter de um jogo de azar, como se não houvesse possi-
bilidade de operar-se em cambio senão jogando, isto é, tendo o 
intento de lucrar e, .por isso, correndo-se 0S riscos naturaes em 
todo jogo. 

E' uma noção erronea quando se a generaliza por essa 
fórma. 

Vimos que g
1
overnos de paizes. cultos, em situações mone-

tarias identicas á possa, cogitaram e empregaram sempre a acção 
official, operando com fundos officiaes, justamente para libertar 
o mercado de in.luencias nocivas. Os fundos com que operam 
não são destinad~>S á voragem do jogo - antes se applicam a 
normalizar as trapsacções e a regular proficuamente o mercado. 

E conclui: 
a) 1 que a e:weriencia de nações, que tiveram situações 

· monetarias comp~raveis á nossa e a nos~a propria experiencia, 
ensinam que é u~;il a intervenção directa do . Governo no mer-
cado de cambios - não com. o intuito de lucro, mas com o de 
,normalizar o meneado ; 

b) que fund~s officiaes, destinados á conversão do ·meio 
circulante, são u.tilizados sem prejuízo nas opérações acima 
referidas; 

c) .que entre nós é preferível a acção immediata do Go-
verno, liberta d~~ interesses de accionistas, no mer~ado de 
cambios; 

d) que o g0:verno pó.de libertar-se ela especulação, dei-
xando de dispen~er recursos com os especuladores, para for-
talecer as resisten<:ias necessarias á estabilidade cambial. 

Não utilizou-se ainda o Governo da aut~rização legal relativa á 
creação da . secção de . câm

1
bio . no . 'J;hesouro. - A situação do mercado 
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monetario ~ nãó tem exigido essa p~~~idéncia ne
1
m o emprego' de re-

cursos do fundo de garantia. 
. Aliás, no Banqo ~o Brasil, . dirige o Governo a carteira de 

cambio, por cujo intermedio pode agir directa:rp.ente. . · . 
A acção do Banco e da, C:aixa de Gonversão, c0m os mejos proprios . 

de que dispõem, tem sido sufficiente pa:ra manter a estabilidape . cam-
bial, tanto no periodo de abundanéia de letras sobre o exterio,r, como-
actualmente, em que escass,ejam esses titulos. ·, '. ' 

Não foram utilizad'os ~s recurso,s d~ fundo' d(( garantia, que se:'con-
servam intactos . , z , , · · · .• 

Mostram os quadro,s seguintes a extensão das oscillações ·da 
taxa cam,bial nos mezes de nóvembro a março ultim9s, comparada com a 
dos referid0,s mezes nos ultimos dez annos. Taes oscillações nunca ' foram ' 
menore;; do que actualrµente. ' · 

Verifica-se, 'que durante os primeiros,·as variações produziram entre 
extr!')mos mais proximos - isto é - manteve-se a estabilidade cambial•. 

Desse facto as conclusões a tirar não podem deixar de ser favoi:aveis 
ao regímen financeiro existente. ' · · · 

r 

I 

.,, 

/ 

1, 

,'1,1 

1 1· •. 
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OscillaÇões mensaes,. 

; . . 

DEZE.MBRlil'l 
' OSCILAÇÃO 

.A~NOS 1(1) Nô'ViE~lBRO ,JA-NEl<RO F!E\VEREIRO ' MARÇO dos 
5 MEZES 

1 , . . 
', 

18\llo-1897. ! - 3J8 
j 1 1/32 ' - 9./·16 - 7 /16 - 15/8 - 39 /64 

1897__;a898 . - 15,/32 '2 1f16 " - 11~ ·- '5/32 - '21f32 1 5/32 
1898-.1tl99. .. - 3/s ' - !JJ,/32· - 13/·32 -11/32 - 5J•16 - 27/G.1 
1899-:\.900. . - .. .;._ 27 /64 - 1,/.8 1 - 25/32 - 15/:.i2 - 25/64 .. - 9/16 
1900-1901 . ' . - 51/,64 - 7/16 . . - 13f32 1 5/64 - 3/s - 29/32 
1901-1902. 1 

1/4 - 4~ /64 1 1/32 - 25J32 - 1~ /32 -27/64 -
1902-1903 . - 1 /32 - 5/32 - 7 /32 - 3/16 - .9.frn - 19/64 
19011-1904. .. - q /32 - 3/rn ' - 1/2 1 - 3/s _ 1a / 64 - 17/64 
1904-1905 . ' · - 13/64 - 63)64 ,1 - 7/d6 - 21/64 1 1/2 ! - 11/16 
1905- 1906. - 3/4 - ~3/64 - 35/64 1 3/16 - Sjg - 45 /6.,, 
1906-1907. - 31J6i - 3ls2 -

\ 
1 /32 - 1 /64 ' _115/64 - 5/32 

, , 

·ll) 'Esta;s .taxas f~r.am .e:drahidas dos relatorios da Gamara Syndical. 

* * * 
. O regimen financeiro inaugurado com a lei que creou ra Gaixa cle 

.Convers·ãa., m:a!l1t:em. integralmente a politica tradici@na:l do rnsgate do 
papel-m-oeda ~e pei:mitte-lhe maii:0r intensidade. . 

Alrém <dos saldos 1dro fundo ·de :nesgate, ·que continuam :com a iexélusiva 
ap.;plicação .ant.er~1@r,, :Ili .fundo de garantia, insti.tuido pela lei ·de 189.9, 
é tamlYem 1destinado a0 resgate do 1papel de curso forçado, sendo este 

,,yermutado pelos bilhetés que a Caixa de Conversão emittir, correspon-
'1dentes ao dito fundo. 

Assim, opera-se o resgate do papel, não só por meio da simples 
retirada .delle,, como pela sua substituição por bilhetes conversiv.eis. 

As emissõ~s da Cai:im .de Conversão não produzem el:Tei:to inverso 
ao d-0 ·resgate, 'p.orqy.e t aes emiss.ões nãG teem a mesma natureza .das do 
papel-moeda. 

Si o volume da ·Circulação ·fôr superior ás necessidades .reaes do 
paiz,, os bilhetes ·conversiveis tenderão a desapparecer com a ,expor7 
taç:ão d-0> @uro, que :r:epresentam, e o val©r da .circulação diminuirá pro-
porcionalmente: . · 

<< A moeda obedee.e ã lei do maximo de utilização, 0 que 
quer ~izer que ella procura mercados onde o seu emprego é 
mais reproductivo. Mas essa é a 1boa moed:a qu.e tem por campo 

1 1 
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de acção todo o .1mercado internacional e não o papel incon-
versível, cuja acção fiqa limitada ao territorio do paiz emissor. 

Na hypothese, como é a do projecto, de uma circulação 
mixta, constituída de um lado pelo papel de curso foFçado 
e de outro pelas emissões conversíveis da caixa, - a super-
abundancia do meio circulante, evidentemente, só teria logar 
ou por novas emissões de papel-moeda ou pela concurrencia 
das emissões, 01:1ro, ·que vamos fazer. 

Do primeiro caso ninguem cogita; quanto ao segundo, 
uma vez verificada tal superabundancia, é o bilhete conver:. 
sível que desapparecerá da circulaçijo - porque a situação , 
dos preços locaes expedirá o ouro que taes bilhetes representam. 

Restabelece-se deste modo a situação monetaria anterior , 
ás . emissões da caixa. ' ' · ' 

Quer isto dizer que não ha motivo p~ra se temerem in-
flaçõel; da

1 
circulação, quando o excesso é proveniente de quan-:-

tidades de ouro que nella se infiltram (1): >> ' 

Supponha-se que o meio circulante se torna excessivo, graças ás 
emissões .conversíveis (porque outras não se fazem), e que, por esse 
motivo, desapparecem da circulação os bilhetes emittídos pela Caixa. 

· Volta a circulação ao que
1 
era antes .das emissões - mas volta dimi-

nuída das ímportancias resgat
1
adas. · , 

1 , O papel resgatado ficou r,e,sgatado. . 
Em um caso, porque foí r\itirado sem substituição; em outra, porque 

os bilhetes conversíveis que o ~ubstituiram foram recolhidos com a expor-
tação do ouro. 

Assim, para aquelles que yeem no resgate o ineio exclusivo pelo qual 
se conseguirá chegar á circula~ão rnetallica - a nova lei, foi util. 

Ouso esperar, porém, qufi: uma experienci'a mais longa e tão feliz , 
.como até aqui tem conseguid9 a Caixa de Gonversão, justificará medidas 
de maior alcance para o saÍl/eamen.to definitivo da . circulação mone-
taria. · 

* * * 
<Contrariando a opm1ao e;laquelles que invocavam 0 ex!)mplo d'a 

Republiça Argentina em favqr da instituição entre nós da Caixa de 
Conversão, repetiu-se que a s~tuação economica do Brasil era profun-
damente diversa da Argentina em 1899. 

Demonstravam as e.statisticas da visin.ha Republica um crescimento 
gradual dos saldos de exportação, que punham em movimento todos os 
apparelhos de producção da riqueza. O ouro assim adquirido pelo tra-
balho argentino só então come~ou a procurar a caixa. 

No Brasil, dizia-se, o pen~amento dominante na creação da C3:ixa 

. (1) 1906. Discurso pronunciado na Camara dos Deputados. 
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era o de recolher o ouro de um emprestimo para emittir bilhetes contra 
esse ouro a uma taxa prefixada. 

Entretanto no Brasil, ao contrario da Argentina, a Caixa de Con-
versão teve · desde os primeiros dias, e até hoje mantem, depositos con-
si~eraveis que não provém qe emprestimo a'1gum e que representam 
puro pro4uzido pelo trabalho brasileiuo. , 

Esse ouro circula no paiz é· fecu.nda a actividade economica em 
vez de ser improductivamerite consumido em ·elevações temporarias do 
cambio, que favorecem a especulação, tão condemnada ·por todos os 
governos, e annullam as melhores previsões que animam o trabalho. 

) . 
Sem emprestimos, sem o concurso de fundos ou saldos do thesouro, 

recolhendo apenas o ouro que espontaneamente a procurou como se explica 
o affiuxo de depositos á caixa? 

O estudo synthetico e· tão preciso quanto possível do balanço eco-
nomico da nação não tem até aqui merecido o cuidado e o interesse 
que deve inspirar. E' exacto que não dispomos de elementos seguros indis- , 
pensaveis ao levantamento de tal balanço para fazel-.o com a perfeiÇão ' 
desej'avel; entretanto,. é possível tentai-o com approxjll/-ações razoaveii;{. 

Dos relatorios ai:iteriores deste Ministerio só o de 1905 occupa~se 
especialmente do balanço economico, encontrando saldos nos annos 
estudados de 1902 a 1904 e prevendo, para 1905, um saldo mais conside-
ravel do que os anteriores. 

Entre os elementos do activo é o primeiro o valor da exportação. 
J, Â EXPORTAÇ O. - O movimento da exportação em 1906 attingiu 

a proporçõe!:J desconhecidas ha muitos annos e foi o seguinte, tomando 
por base o valor das· mercadorias : 

1 

ANNOS PAPEL MOEDA EQUIVALENTE ' CAMBIO 
MIL RÉIS ' EM f 

1901 .. .. ' .. 860.826: 694$ 40.621.993 1117/64 
1902. ... . . . . 735.940: 125 $ 36.437 .456 11 35/64 
1903 .. 742.632: 278$ 36.883.175 l 11 59/64 
1904. 776.367: 418 $ 39.430.136 12 9/32 
1905. 685.456: 606$ 44 .643 .113 15 57/64 
1906 .. .. 779.670 :295$ 53.059.480 16 3/64 

TOTAL - 6 annos . . · 4.600.893: 416$ 251. 075 . 353 

Média annual . 766.810: 569$ 41.845.892 

Comparada á de 1901, a exportação de 1906 rendeu, em papel 
do paiz, menos 81 mil contos; em ouro produziu mais cerca de 12 milhões 
esterlinos ou 30,62 % a mais. 

Lucrou com taes difierenças o trabal~o nacional? Os preços do sa-
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lari@, d .a pr.oducçã@ em geral ajustaram-se em 1906 á v:aJ.(i)r.iza.çã@ tão 
ephemera do meio circulante? 

As quad'.l.tida.des exportaclas em l 906,foram, com ·eX!cepçã@ dt> 1assucar, 
café, fumo e cinza .de oss0.s, quas:i' sempre muit0 mai0res ·do que em 1901, 
cqmo indica a ,seguinte ta:lilella referente aos pr.i<F.rcii111:aes artigos exp.@,rtados : 

UNJD;\.DE 1901 19.00 AUGMRNTO , DIMINUIÇÃO 
1 º f o 1 º/o 

·~ 

1 

' 
1 

A1godão 'Taneladas 11.765 31.668 169,2 1 -
Arêa:s m.li> na:zi ticas - J) ' 1. 745 i 4.~52 14\'l,4 -
Assucar )) 187 .166 84.948 

' ·- : 54,6 
Borracha seringa. .. )) 29 .373 ·31.643 i 7,7 ·-
Cacáo )) 15.682 '25 .135 60,1! -
Cai'é. 1 Mil sac·cos 14 .'760 13 .'965 - 5,4 
Fairin!laa de 'líl'ln'Il!!lioca. '.fonela.da:s 5 .. 822 :6 .. :644 ·14,l ·-
Fumo . . . ... ,)) .33A71 23 .. '630 - .29,,4 
Herva matte, )) 

1 
39 .. 8S6 i 57.796 44,9 -

'Farelos. .. . )) 4.025 '24.858 '51'7,6 -
Manganez ' )) 98 .828 1 121.'331 . 22,3 -
'G.11ro:ços . .. ,)) , 1 11:7.648 '3-0l .. :904. 75,l .. -
C.inzas ,de ossos. ·: )) 6.4Ql 2.16.61 - lii8;4 
Chifres. 1 

)) 864 1.143 32,3 -
Couros . .. . )) 22.256 32.'765 47,2 -
ÜUTO nátivCI . Kjlogr. Vl.51 4.'548 : 10,5 -

Resulta, pois, que cor~ quantidades mU'ito mai0res exp@'itadas e, 
portanto muito maior dispendio de energia ·na prodl!l·cção, a impor-
taac:ia apttfacla pela expartaçã@ em 19.06, medida ·em moecl:a .n:acioiQal, 
:tioi de 81.000 comtos menos. , 

Unidades de valor -- dos prindpaes artigos exportado~. 

:1 
~ 

" ·1001 1906 PAPEL OURO 1 "' 1 .. -------- _____....____ ---------El 1 ' . z OURO ALTA DAIXA ALTA 'BAIXA1 
,p l'APEL OURO .P!APEL º/o º/o º/o º/o : 

' ' 1 
~-- --- -- ----------, 

' ' 
Algodão em rama . .. Kilogr. $7@9 $341 $790 $46~ 33,5 . ·- 36,4 . -
Assucar mascav© . " $168 $071 $102 $060 - 3'9,3 - 16,0 
Borracha seringa .. " q$116. 2$569 6$180 3$673 1,051 ' ' 43,0 ' -
Cacáo . . . . . . ,, 1 $175 $480 $825 $490 29,8 . 2,10 -
Café .em ,grão . . . Sacca 34$526 14$441 29$959, 17$.577 - ' 13,2 . .21,7 . -
Fumo em folha . . . Kilogr. 1$023 $442 $592 $352 - 42,2 - 20,4 
Henva matte . ')l $494 $209 $4831 $286 - . 2,3 -371.,0 . -

~-- - - - - - - ----~ -- - - ,_ 
1 ' 44$2ll.1 1118 '$ 553' 38'$ 931' 28$903 . 

12 •/, 128 º/~ ; ' 1 
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Emib@;r.a ;as :qua!Iltidades dos artigos citados, com as excepções já 
mencion:a-d·l:ts; houvessem augmentado em 1906 - comparadas com as 
de 1901 - os valores de todos baixaram" em moeda nacional. . 

Com excepção do assucar e do rumo - os valores em ouro subiram 
respectivamente. . 

Mantida a estabilidade cambial, a contracção ou expansão do valor 
da produução nacionai será regulada pelas condições do mercado em 
relação á procuro ou ·suppri.mento .das mercadorias produzidas. 

Bons s.erviços já pl;'estou ·neste .particular a Ga'ixa de Conversão, im-
pedindo uma grande .baixa no preço em papel do nosso principal pro-
ducto de exporta~ã0, ha'ixa consequente á provavel elevação do cambio 
nos ultimos mezes do anno findo 1 embora tivesse de ser essa elevação 
tão passageira como as anteriores. 

A exportação de 1906 por proceden.cias :foi ia seguinte, .compa,rada 
com a de 1901, rque tão importante foi : 

Exportação por procedencias. 

POl\CENTAGEM 
' 

1901 1906 
~ 

l Augmento Diminui9ão 

' 

Maitto 1Grosso . ' / 

.. i'. 356.189 i i'. 376.023 ' 5.~ 57 ºfo -
Amazonas. .. ,, 4.688.477 ,. ,, 6.643.050 41,69 ,, -
P a-rá. .. )) 4.(i)53.264 ' .n . 6.665.rnl 64,44 » -
Maranhão e Piauhy; .. )) 192.604 ' ,, 652:485 238,77 )) (· ·-
Ceará 1) 139.595 ' » 822.586 4~9,27 )) -
Ri© rG-rande do Norte )) 34.37(;) : )) 58.342 ' 69,72 )) -
Parahyba. ,, 92.561 )) 540.535 483,98 » -
Pernambuco ,, 1.472.105 . )) 1.333.1:27 - 9,44 '0 /o 
Alagôas. ,, 489.820 )) 514.095 4,96 ,, -
Sengipe ' - )) 8.849 - -Bahia : ,, '3.133 .103 3.'706.617 18.30 . .. )) » -
Es13irit0 San to )) 553.rn5 » 'i84.726 41,85 ,, - ' 
Rio de J-aneiro .. .. . ... ,, 7.857 .. 423 ' •)) :i. 481.159 : - 4,79º/"' 
.S . .Paulo. . .. . . .j )) ;!.6. 140 .742 ' )l 20.282 .593 25,66 )l -
Paraná . .. .. . . . ,• .. . .. .. )l 653 .039 ; )l 1. 310.832 100,73 ,, -
Santa Catharina )) 145.264 )l . 315.522 117,21 )) -
Rio Grande .do Stll. » 620.2'17 l .,, 1.563.148 1'52,t2 '"! -

As nossas :zionas à .e .exporta_ção - de accordo c<;>m a posição geogra~ 
.phica e natureza d0s generos de exportação - podem ser assim dassi-
ficadas: 

r .. 
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Zonas 
Producto principal 

.de exportação 

I.ª Valle do Amazonas - (Pará, Ama-
zonas e Matto Grosso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borracha. 

2.ª Extremo Norte- (Geará, Maranhão , · 
e Piauhy) ... . .. : ..................... ; . Algodão, maniço}?a, co11-

3.ª Norte - (Rio Grande do Norte, 
Parahyba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe 

ros e pelles. (1 

e Bahia) ............................. . 

, 4.ª Centro - (Espírito Santo, Rio de 

Gacáo, assucar, algodão, 
piassava e fumo. 

·Janeiro, Minas Geraes e São Paulo) ...... . 
. 5.ª Sul _:__.(Paraná, Santa Gatharina· e 

Café . 

Rio Grande do Sul ..... .. ...... ....... . . Gado, cereaes e matte. 

' De 1901 para 1906 o movimento dessas cinco zonãs foi o seguinte t 

PORCEl!'TAGEM PORCENTAGEM DIFFERENÇA 

.ZONAS VALOR EM~ SOl'/RE V.lLOR EM ~ SOBRE PARA MA.IS 
EM 1901 O TiTAL EM 1906 O TOTAL EM 1906 

' o I º • /, •/, 
r 

-----,--

I. Amazonas ... 9.097.921 22 ,40 13.684.264 26,79 50,41 
II. Extremo Norte 332.t99 0182 1..476 .071 2,78 344,03 
III. Norte .... . 5.221.965 121ss 6.161.;>65 11,61 17,99 
IiV. Centro .-~ . . . 24.551.358 60 ,44 28.548.478 53,81 16,28 
V. Sul .. ... . . 1.418.550 3149 3. 190.102 6,01 124,88 

40.621. 993 100,00 53.059.480 ~00,00 30,62 

Relativamente, os Estados onde mais se desenvolveu a exportação 
nestes seis annos foram os do Ceará, Piauhy e Maranhão.' Seguem-se 
depois os Estados do Sul, onde o augmento foi de 124,8 % e em ter-
ceiro logar os Estados da Amazpnia, com 50,4 % de augmento, devido, 
em parte, á grande alta da bor11acha. Os Estados do Norte e do C:entro 
tiveram desenvolvimento muito similar de 16,28 a 17,99 %· 

Dividindo o Brasil em duas zonas, uma ao Norte e outra ao Sul do · 
EspiFito Santo, vê-s~ que a impqrtancia relativa á primeira tem crescido 
desde 1901 quando toda a sua eixportação representava apenas 36 07 % 
do total do Brasil, emquanto o 'Sul apresentava. 63,93 %· 

Hoje, apezar da enorme s~tfra corrente do café, a exportação do 
Norte elevou-se a 41,18 %, desc~mdo a do Sul a 59 82 % do total. 

Por destinos foi o seguinte 9 movimento da exportação : 

I 
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PORCENTAGEM 
' (CO?olPARA;DO 1906 A 1901) 

/' 
1 

1901 1006 ~ 
DO ou 

i IJ •;. A,UGMENTO DUllNUIÇÂO 

;? . ,, 
' i'. 

' 
i 

Allemanha. . .. 6.014 .842 9.311.357 55,'31% -
Argelia. .. 49.490 95.307 92,58% -
Argentina . 907.719 1.923. 758 111,94% -
Austria Hungria. ' ) .134.614 1.821.959 60,58 % -
Barbados . ' - 130 - --"-

Belgica 893.793 1.105.841 ,23,72% - 1 
Bolívia. .. 25.945 484 - 98,13% 
Bulgaria. .• 29~ ~a 5.128 2.179,11% -
Cabo Verde. - 33 - -
Canal 180.892 159.Í63 - 12,01 % 
Canarias (Teneriffe, La.s Palmas) 5.771 7.832 35,72% -:-
Chile. 42.658 91.914 115,46% 
China. 123 1.852 1.406,00% / -
Colonia do Cabo . .. 160.244 266.856 66,22% -
Dahomey - ' 303 - -
Dakar. 35 - - -
Dinamarca. 179.783 113.151 - 37,06% , 
Egypto 69.833 108.056 54,76% -
Estados-Unidos. 17.462 .650 18.627.520 6,67% -
França. 4. 761.907 6.507.oi70 36,66% -
Gibraltar 48.853 26.602 - ,45,49% 
Grã-Bretanha. 5.259.667 8.544.904 62,46% -
Grecia : ; 5.238 i6.246 206,61 % -
Hespanha. 61.981 196 .839 217,58% -
Hollanda .. 1.978.695 1.842.982 - 6,81 %, 

' Ilha da Madeira · .. 4.133 - - -
ltalia .. 378.171 5.10.118 ' 34,90% -

' 'Lagos . .. . . 3.14~ - - ,•. -
Lourenço Marques. 687 4.796 598,20% -
Malta . 2.668 12.066 352,25% ' -
Marrocos . .. . . - 1.178 - -
Noruega .. - 31.876 I - -
Paraguay. 3.4S5 2.853 - 18,14% · 
Perú . .. 8.438 15 .618 85,10% -
Portugal 244.549 312.755 27,~9% -
·Rumania . . 2.135 17.199 705,06% -
Russia. 24.027 139.024 478,61% -
Suecia. .. 33.327 1 68.902 106,74% -
Terra Nova. - 518 - -
Tripoli. .. - 956 - -... 
Tunis .. . . 910 , 4.841 432,00% - 1 

Turquia Asiatica . . " 77 .661 130.686 68,28 % - ! .. 
'furquia Européa. . \ 116 .303 164.286 41,26% - .. 
Uruguay .. 477.392 835 .949 75,11% -
Canadá ' .. - 772 - -

TOTAL. , . 40. 621. 993 ' 53 .059.480 30,62% - · 
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Aqui se entende por d·estino o porto <!Jue recebe as nossas merca-
dorias seja ou não para consumo local. . -

Os algarismos mencionados não repres:entam portanto para' cadai 
l paíz o-consumo de productos :IDrasíleiros. 

Ha muitos pa~zes mediterraneos que aqui não figuram. apezar d~ 
serem consumidores de nossos productos, como sejam a Suissa, o Trans-
vaal e a Bolívia. 

Analyzando a estatística allemã vê-se que, apezar de se. ter expor-
tado em 1903, 136. 939.440 kilogrammas de café para esse destfa'lO, 
apenas 119'. 5-37. 700 kifogrammas entraram no consumo d'aquel'le paiz.,, 
sendo o restante re-exportado ou ficando eII} ser. 

Assim tamli>em dos gener@s brasileiros no valor de 5:. 8.246 .. 873 
importados pela Grã Bretanha em 1905, foram re-exportados· ....... • 
;sr 5. 265. 515-, ficando para o consumo apenas z 2. 98~. 358 ou 36,F %· 

A analyse do movimento da maior parte dos outros paizes europ.eos, 
para os quaes exportamos, conY certeza daria resultados semethantes . 

Com os• Estados-Unidos isto não aeontece; corn excepção de urn com-
mercio ·insignificante de re-exp@rfação com o Canadá, Mexico e Centr01 
America quasi todos os generos por nós exportados para os Estados-Uni-
dos são allí consumidos. 

Não ha, portanto, eluvida alguma que os Esbados-Unid'os sãa osi 
nossos melhoves freguezes. 1 

Os arligos que mais avoh
1
1maram o valor da exportação -forarif ·o 

café e a borracha. · 
Do primeiro, aos Estados lfJnidos. corresponde quasi 38, % da quian:-

tidade tota! e do. segundo 51 % p!).ra o seu consumo. - , --
A Inglaterra, em. H)05, ut, lizando os seus stocks, re-exportou maí,s 

café bras~leiro do que recebeu, Da borracha conservou para c.onsl!bJ1I1(J) 
91 .391 cont0s dos 263.687 impprtados ou seja 35 %· Do total 2.414.347 
contos de cacáu recebido do Brasil conservou 2.099.624 ou 87 %· De 
286. 730 contos de algodão utilizou 245.181 contos ou 85· 3· 

Utilizou todo o fi!canganez importado do Brasil. Dos 172. 507 contos 
de assucar recebidos deste paiz conservou para consumo 172 .469 contos 
eqnivalentes a 99 % d!o ~otal. 

Movimentq_ de E:Xportação1 por Classes. 

' ' 
TOTAJI t. % 1901 1902 1903 1904- 1!105 1906 

PRODUCTOS í f f í'. f f em G annos ' do• total 

--
1 ~ 

' 12.582.687' 1 5,01 Animaes . 1.280. 777 , 1. 776. 085• ' 2.061.840 2 •. 648".877 2.082 .838 2. 732'. 2/0 
Mineraes. 799 _497, 855.598· 1 935.55@ 937'.!185 984.807 ' 1.1)28'. 521 5.542.318 2,.21 
Vegetaes. 38 .541. 719 33.805 .41•3 33.885. 785 35.84.3.274 41.575.468 49·.298.689 232. 590. 348· 1 92', 78 --

ToT-A.L. 40.62'1.993 36.437.456 '36·.883. 175 3q .430~ 136 '4'4.643.113 53·,. 059·.480 . 251.0?5.353 100,00 
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Elsiie q1J1adro, é. a express1ã;(!)J da' natureza. de n.ossa1 p.i;oducção; a agri-
cultura e prod'uctos florestaes représentam 92, 78 % do yalor total; a 
criação _5,01 % e a mineraqão em .ultimo logar representa apenas 2,21 %· 

De 1901 a 1906 o valor d'a exportação dos ptoductos de: 

Agricultura., cresceu de ..... ..... .. ... .. . z 10. 756. 970 
Criação, cresceu de . . ... ..... . .. ....... . 
Mineração, cresceu. de ................. . 

;t. 1.451.493 / 
z 229.024 

O movimento da exportação nos . 1dous primeiros inezes do cor'-
rente an.no c©nsta do, quadro· abaixo, organizado: pela repartição da Esta-
tisti:ca Commercial. ' 

Delle se. vê q.ue os algarismos d'e .1907 ·excedem os do mesmo pe-
riodo de 1906 'em z 1. 736. 976, devido principalmente á exportação do 
calié q1Ue rendeu maiis ;f.. 1 .. 399i. 97.6 do que em igual periolll:o do anno 
findo. A borracha produziu menos ±: 296. 7671, e todos os lil.emais JiliUO-
ductos renderam portanto z 634.098 mais do que em 1906. 

Embora: não estejam d,efinitiv.amente apurados os algarismos refe-
rentes á importação de fevereiro do corrente anno, a repartição de Esta-
tística Commercial calcula que nos dous mezes (janeiro e fevereiro 
find@s) o valor da importação terá approximadamente attingido a 
z 5. 700.000. -, . 

Assim o sal'do· da exportação ness·es' dous mezes terá sido de 
5:,' 4.500'. 008. 

1 : D1'FFERENÇA VALOR EQUIVALENCIA PARA. MA.IS EM 1901 

' 
EM MIL RÉIS, PAPEL EM· f % MEZES 

1 
~ ~ 

1906 / 1901- 1-906' 1907 PA.PEL i'. . 1 " 1Í -- --
; , 

Janeiro .• .. • . . 63.039:443$ 74.181; 826$ . 4 .. 392". 327 4. 718.049· 17,6& 7,42 
Fevereiro .... 59.235: 414$ ! 86. 953: 135$ ' 4 .151.708 5.562 .962 1 46,79 23,30 

--
T@T~J;.::. 122.274:857$ 161.134: 96'1$ 8"544 .. G35· 10.28~.011 ; 31, 78 20,32 

' 

Augrnento da exportaç.ão· dos dous mezes comparada com a de 1906. - :f l.736.976. 
N. B. - 0& dados de 1907 estão sujeitos a pequenas modificações. 
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Nos mezes . acima o valor dos principqes /productos de exportação 
foi: 

Exportação em janeiro e fevereiro. 

1 
VALOR 

1
EM Mil, RÉIS, P APEJ. VALOR EM i 

~ - ,_ ~ 

' 
1906 1907 1906 1907 

Café .. . ..... . ... 41. 060: 852$ 66. 059 : 233$ 2.833 .906 4.233.551 
Borracha .. . . . .. .. 51. 262: 303$ . 51. 999.: 975$ 3.604.305 3.307.538 

• 
O préço da · borracha em ouro no extrangeiro estava mais alto em 

janeiro e fevéreiro de 1906. 

* . • * 

Calcular, mesmo appror,imadamente, o capital novo intr@d~zido 
annu·almente é summamente difficH porque não se conhece com e.xactidão, 
nem mesmo a parte realme~1te importada do capital publicamente suh-
scripto das companhias an@~ymas e a que se importa para emprestimos 
publicos. Quanto ao capital particularmente introduzido no páiz, abso~ 
lutamente nada se sa.be. · 

Capital novo das compaphias anonymas, subscripto em 1906 : 

Emprestimo da cidade de Maná@s .... . ..... . 
» do Lloy11 Brasileiro, liquido de-

pois de pagar os ,navios ............... . 
Emprestimo da Brazipan Rubber Co ....... . 

» da Co~panhia de Phosphoros 
• Paulista •.....•. ,• .............. ...... . 
Emprestimo do Porto, do Pará, Bonds ...•... 

· » do Esta1o do Amazonas, liq~ido. 
Depositos feitos na qelegacia de Londres por 

diversas companhias de estradas de ferro 
.em construcção .... . ........ : .... . ... . 

~ 

300.000 

440.000 
100.000 

300.000 
300.000 

1.500.000 

i.000:000 

3.940.000 

Não entram no calcul~ os emprestimos de ~ l. 000. OQO e de 
~ 3.000.000 feit?s pelq. Estado de S. Paulo em agosto e dezembro, 

/ 
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respectivamente, porque . a primeir@ 'foi r~eJfllfolsado no 1mesmo ·an,no e 
o segundo foi utilizado na compra de café, e seu nroducto figura portanto 
no valor exportado. ' ' · · 

RESUMO DQ ACTI'VO 

(~m T/-Umeros 'redondos). 
±: 

Valor da exporta§ão ............. . , . ., ... ; .1 , .53.000,.0DO 
Capital novo subsc,ripto ... ........ '.. . . ..... 4.000.000 

'ifotal em 1.906 ...... ~' ... ,.', .. '. . 57.000.000 , 

- '/ . PASSIVO - IMP,ORTAÇAO - Acompanhando o augme.µto . de 
'16,7 %, no val'or em moeda papel da exportaçãci de 1905 a 1906, o con-
sumo de generos importados a.ugmentou 9, 7 %, c,omo era natural. ' 

Desde 1902, de que dafam os nossos dados estatísticos completo~ .e 
seguros sobre a importação, e quando o commercio .começou a· erg,tier-s~ 

' da prostração que se seguiu á crise .financeira de 1898-99, a importação 
não' cessou de crescer. · ', 

ANIMAES 
VIVO~ 

·~!ATERIAS 

PRIMAS, ETC. ALI111ENTICIO~ , "! 
Mi\NUFACTURASr 

GENERO& 

'1 
~~-----~~ 
s~ 1 2:~ ,s:~, ;, . .s :~ 
g ~ !?J 'i § ~ . ''! § ~ 'f 11 § ~ 
U'C U"CI , f.J-C: U'd 

"' 

TOTAil 1 

- - ·- --- --- --.- -- --- ---... 
'1002 . . 6.ooo 251.ll53 89.193 4:406.4U8 202.m 10 .033.384 113 /826 s '.587.583'1471..114 23.~70.418 
1903 .. 4.605 . 228.585 88.170 i.387.7\)f 223.551' Ü.123 .643 170.163 8.467.701486.488 24.207.810 
100\l. . 3.100 161.632 89.~9 4.537 .181 ':!.Hi.054 12.185.840, 178.535 9\030. 770 512.588 25.915.423 
1905 .. 4,849 313.806 7,6. 728 5.031.863 216.413 14.203·.31() '156.963 '10.281.002 454.995 29.830.0~0 
1906 .. 2.11,!l 141.535 95.982' 6.385 .800 247'162 16; 426.019 154.024 10 .250.687 499 :287 33.204.041 

' 1 

' " 1. ' ., ' . ' 

fie 1902 a l 906 o augmento por cla~ses f@i como se segue :, 
• ' ~ ' 1 

Ammaes vivos ... .,...... . . . . . . . . . . . . . Dím:inuição no valor 43,8 % 
. Materias primas e artigos coin applica.ção 

ás artes e industrias ... '· ......... . Augmef!.tO nó valor 44,9 • • 
Artigos manufacturados ... , . . .......... . 
Artigos destinados, á alimentação ....... , 

)) 63,7 
19,3 . )) 

Total. ................ . )) ,. )) 55,3 

GÚ ssE I. - Animaes vivos . ~ Esta classe foi a unica que so:ffr~u 
diminuição em 1906, comparada , a importação com , a de I 9oi. Cumpre, . 
porém, notar que as importações registradas pela E'~tatistica Gommercial , 
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rerfierelil'l-'Se, .'ll'a S'qa rn.a\<©:r pai!'W, .ás feitas 1p.or viia mairitima, ies.er.ap.allil.<d~, 
·em gran:die P1ilrrte; as !.feitas J!>Or via terrestre, 11lhas tqrUaes a:;aramente iSe tiil'.a:lílit 
facturas consulares, posto que o regulamento a isso obnig·tre, 

GLASSE II. - Mafer~(JS p.rimas e urfi.ig,os com applicação· ás arfe~ e 
industrias. - Nos principaes artigos desta classe houve o seguinte movi-
mento de augmento ou díminu'ição : 

1 

: 

Ferro em barra 
!>.Juta em fio ... 

Carvão de pedra 
Cimento_ . · .· . 
Pelles e couros . 

VALOR 
Ell MiL RÉIS , OURO .. ' 

1 

1!J02 1906 

1.166:877$ . 1.703:'1'74$ 
3. 674: 633$ 4.806: 863$ 

12.238: 900$ 15.117:633$ 
1...32.9::<892.$ 1 4H45::17'i.$ 
2 .. 865 ;.218 $ 4.285 :899$ 

C:US'I'O 
POR KILOGRAMMA AUGMENTOouDIMINUIÇÃO 

SEG'IJ'NiOO 
AS FACTURAS 

CONSULARES 

NO J 
VALOR 

.•N'A. ·UNIDADE 

DE CUS<rO 

~' --'1------:---i11 

.1!J\l2 1906 
1--

$085i $091 ' 
$249 $342 : 
$013 $012 
$023 . $023 · 

3$603 ! 5$852 
1 

·augm. ! ·a-u·gm. 
% : % 

tlim. ! 
% -- -

45 9 . 7 -' ' ;30,8 37,4 . -
23,5 - 8 

2iJ.1.,'.i . ni·bii.I . nfüii ' 
49,6 ' 62,4 -

Destes artigos, de grandle ç0nsrnrr10,,apenas o carvão de pedra custou 
.8 o/o n:ter.J.OS e O c.ii:n.ento ·COil.qerv.o.u.-se estacionar.io, tendo 0 custo dos 
.demais augmentado . . Na E:uropa o preço do carvão subiu um pouco, 
mas, como houve b'aixa no.s freites .de uitramar, o cU'sto &este '.artigo freou 
no B.rasü por men-0$ 8 %· 
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CLASSE III. - Antigos manufaclurados. - Os artigos desta classe, 
cujo v~lor mais avulta, são os se&uintes : 

' ~ 1 
1 CUSTO 

POR KIWGRAMMA AUGMENTO OU ·DIMINUIÇÃO 1 

VALOR !SEGUNDO 
AS }'ACTURAS 

EM MIL REIS, OURO CONSULARES -~ 
' -

' NA UNIDADE 
(Our~) NO VALOR 

DE CUSTO 

~ ~ ~ .---._,, ----~ 

' Augm. Dim. Augm. Dim. 190't ' 1906 1902 1906 1 % % % 96 
1 ' -- --- ---- --

1 ' 
1 

Tecidos de al-
godão brancos 3.495:'030$ 4.178: 350$ 1 $435 1$715 19,5 - 51,2 -

Tecidos de al- • 1 ; 
,i 

- godão crús . . 184:367$1 _149:490$ $936 ' ·1$128 - 18,9 21,3 -
Tecidos ode ai-

godão estam· 
pados ..... 6.926:140$ 5.564:172$ 1$666 2$131 - 19,7 28,4 -

Tecidos de al-
godão tintos. 6.204:060$ 5.873:826$ 1$671 1$923 - 5,3 25,6 -

Arame . .... 1.536:419$ 2.086:906$ $105 $109 35,8 - 3,8 -
Trilhos para es· 

1,5 trada de ferro 2.615:846$ 6.341:100$ $068 $067 142,4 - -
Chapas galva- ' 

nizadas/ para 
422: 387$ 1 .100: 366,$, $1;32 $158 160,5 19,7 cobrir casas. -

Folha de Flan- · 
dres . .•... 1.188:344$ 1.491: 320$ $163 $177 25,5 - 8,6 -

Tecidos de lã . 3.371:740$ 4. 322: 705$ - 4$378 28,2 - - -
Kero:llene: ... 4.416: 126$ 5.981:190$ $071 $084 35,4 - 18,4 -

1 

Como se vê, o augmento de valor não se deve attribuir exclusiva-
mente ao augmento de quantidades, mas, tambei:n á alta geral do~ preços 
dos artigos ·desta classe. 

CLASSE IV. - Artigos destinados á alimentação. - A importação 
de artigos desta classe chegou ao seu maximo em 1905. Em 1903, com-
parada c@m 1902, houve a pequena baixa de 1,4 %, crescendo dahi 
em diante e baixando ligeiramente 0,3 % em 1906 comparado corri 1905. 
Esta pequena baixa deu-se principalmente nos Estados da Amazonia. 

São estes os artigos principaes desta classe : 

/ 
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CUSTO 
POR KILOGRAMMA AUGMENTO 01,1 DIMINUIÇÃO 

VALOR SEGUNDO 

" AS FACTURAS 
EM MIL RÉIS, OURO CONSOLARES - NA UNIDA.DE 

(Ouro) NO V.lLOR 
1. DE CUSTO 

~ 

,.......__,,. ____ 
~ ~ 

1902 1906 1902 1006 A';!. Dim. A';! . Aug. 
, ºo % ºo % - --- -- -- -- -

.' 

Arroz ...... ·8.138:546$ 4.086:289$ $107 $101 - 49,8 - 5,6 
Bacalháo .... 6.261:189$ 7 .294:944$ $222 $281 16,? . - ,26,6 
Farinha de 

trigo ..... 10. 563:838$ 15 .801:075$ $100 $103 49,6 - 3,0 
Manteiga . .. 3.034:047$ 2.629:532$ 1$067 1$087 - 13,4 19,0 
Queijo • .... , 3.068:840$ 1.415:423$ $769 $824 32,4 - 7,2 
Trigo em grão 8.863:089$ 13 919:273$ $079 $060 , 57,0 - - 24,1 
Vinho ..... 11. 819:475$ 14.641:688$ $209 . $256 23,9 - 22,5 
Xarque ..... 11.149:313$ 9.813:246$ $230 $296 - 12,0 28,7 

' 
O movimento da importação por paizes de origem fbi . o seguinte, 

comparado 1906 com 1902 : 

VALOR LIVRE NO BRASIL ·AUGMENTO -
1. MIL RÉIS, ·OURO OU DIMINUIÇÃO 

"' ..-------
1902 1\J06 . Au&IT\· Dlm. 

% % -
Allerílanha. 23.670:020$ 43 . 316 : 803$ 83 
Argentina . 1 18 .524:445$ 31.190: 418$ 68,4 
Austria-Hungria . 3.818 : 715$ 4.556: 294$ H),3 
Belgica •• .. 4. 916: 675$ . 11.432: 141$ \ 132,5 
Chile .. .... .. 290:270$ 392:722$ 35,6 
Dinamarca . 637 :057$ 580 :244$ - 9 
Estados Unidos. 25. 348: 824$ 33. 823 : 359$ 33,4 
França. 18.174:378$ 27 .176 :042$ 49,5 
Grã-Bretanha. ! 58.247 : 208$ 82.619:621$ 41,8 
Hespanha. 1.633: 780$ 2.378:636$ 45,6 
Hollanda. : " 1.180 : 228$ 1.429: 071$ 21,1 
ltalia .• · .. .. 7 .581: 206$ 9:731:791$ 28,4 
'Portugal. . . . . . . . . 14. 337: 673$ 19. 330 : 583$ 34,9 
·Possessões Britannicas 12.866:783$ 9.271: 422$ - 28 
Suecia. :\ 2, 269: 131"$ 1.'274: 789$ 69 Noruega. 2.559:554$ 1 -Suissa. 1.612:482$ 2 .660:327$ 86,5 
Uruguay. 10 . 936 : 554$ 9 .905:552$ - 9,4 
Outros paizes. 882:731$ 1 .517: 664$' 71,9 

1 
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O movimento por destinos, foi· o seguint e : 

V A.L()n LIVRE A BORDO NO BRASIL 1 AUGMENTO "' - ( ou 
' :r.tlL RÉIS OURO DIJllNUIÇÃO · 

' ~ 
1002 \ t~ 

Augm. Dimin. 
1 ' % % 

,, 

Amazonas ...... . . . 6 .178:406$000 11.116:289$000 79,9 -
Pará,., .• , .... .... 14. 951 :707$000 24.002:474$000 60,5 ., -
Maranhão .... . . ... 2-. 725:279$000 4. 318:766$000 58,5 -
Piauhy ...... ... 179:433$000 53'5:638$000 199,5 -
Ceará' ...... ... .. ., 2 .073:306$000 4. 344:420$000 109,6 -"' 

Rio Grande do Norte. .. 105:690$000 ' 441:107$000 316,l --
Parahyba. • . . ., . . . . . ' 1.128:307$000 1.445:115$000 28,1 -
Pernambuco. . . . . . . . 16. 525:238$000 22.0()0:217$000 33,1 : - ! 

Alagoas .. . · ... . .... 1. 359:555$000 2.489:1136$000 83,1 (_ 
' 

Sergipe ... . .. .... 259:1127$000 324:262$000 24,6 -
Bahia .... . .. 1' 13.211:481$000 17 .432:008$000 1 31 ',9 -. .... 
Ei.pirito Santo .. . . . . . 2137 :614$000 614:652$000 11~,6 -
R io de Janeiro .. . . . .. 90. 658:591$000 120 .191:200$000 32,6 -
São Paulo .... .. . . . 40.031;176$000 1 56 . 975:952$000 42,3 -
Paraná . . .. .. , .. 11. 290:809$,000 3. 502:811$000 171,4 .- ;, ... 
Santa Catharina. . . . . . 1. 390:552$000 2.830:237$000 103,5 -
Rio Grande do Sul . . .. 13.520:177$000 21. 076:716$000 ' 55,9 -
Matto Grosso . 1 . 071 :052$000 1. 505:373$000 1 40,7 .. . ... 7 

-

E.' de importancia capital, na apreciação .dos ,phenomenos' e~ono
micos, a segurança de que os ·algari'smos com que se argurp.epta: são· fide-
dignos. ' ' 

Sobre· a veracidade de nossos algarismo~, especialmente .os que se 1 

ES1'ATISTICA 1 

DIFFERENÇA BRASILEIRA ESTATISTIC.l 
ANNOS Importaçi).o de Ingla- Exportação para lU ESTATISTICA 

terra - Custo no o Brasil. BRASILEIRA 
1 paiz de origem. 

1 ,, 

f 1 i: , -
1902 . .. I' 5.450.026 5.389.956 +, 1,1 % 
1903 .. .. . . 5.757.575 5.605.795 + 2,7 % 
1904 .. .. 

: 1 
6.069.836 5,. 987 .681 + 1.,4 % 

1905 .• ·I . 6.p78.Q;OO 6.618.181 + 0,9 ~ 
1906 . . . 7 .661.248 7.652 .630 + 0,1 % 

.. .. 
Em 5 annos. ... 31.616.685 31.254.243 + 1,2 % 

,1 

' ( 
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referem á importação, me1b.or pro.va nãO' se póde apresentar do que 
confrontando-os com os da estatística ingleza, que é uma. das mais 
exactas que se conhécem. 

Em um periodo de cinco annos a d'ifferença total entre os algarismos, 
da estatística brasileira e os da estatística ingleza repres'enta a insigni-
ficancia de 1.2 %· . 

Observa-se· por este quadro que, durante o ultimo quinquenio, º' 
valor annual da estatística brasileira excede sempre o da estatística 
ingleza. .. 

r Isso se dá em virtude de segui rmos o methodo de computarmos as 
mercadorias segunclio· o seu paiz de origem, de sorte que na i:mporta§ão 
da Grã-Bretanha computamos não sómente as mercadorias de .producção 
ingleza, recebidas ditectamente daql!lelle paiz, mas tambem as de 01rigem 
ingleza recebidas por mterrmedio de: outros paizes. ' 

A Estatística Gommercial apresenta o segl!linte qaadro do eom-
mercio exterior do Brasíl ~exclusive o metallico} : 

IMPORT.A:Çfo ' EXPORTÍÇÃO SALDO' 1 
1 

ANNOS 
~ ·~ --------- i 

Mil réis, papel . Equiva1en te Mi\ réis, papel . Eti,ui valen le Mil réis, papel Equivalen te 
em. ;!; em !f. em;!; 

1 
1 ---., 1 -

l }\!J·.~.723' 1 :mor. . 448. 353':353$ 21.377 .270 86p . 826:694$ 40. 621. 993· ' 4l2.4"l3:3'41$ 
1902 .. 471.114:120$ 23.279\418 73p.940:125$ 36.437.456 264.826:005$ 13.158 .038 

' 19©3 .. 4!8€> . 488·:944$ 24 .. 2©t7 . &11 74~. 632'278$ ,36 . .88&.:1!75· ' 256.143:3341$ 1 ~2. 675. 364 
E90'4. . 512.587:889$ 25 .915 .423. ' 77\) .36'.7.:.418$ lW.430 . 13(> 263 . 779:529$ .. 13 .514_. 'll13i 
1905 .. 454. 994:574$ 29.830 .050 68í5 . 456:606$ 44.643.113 230. 462:032$ 14.813. 063. ' 
1906 . . 499. 286:976$ 33 .204.041 79~ . 670:295$ 53.059.480 300 . 383:319$ 19 .85S.439 ,. 

' 

1 
1 



Commercio exterfor dos Paizes Am.ericaó:os, 
SEGUNDO DADOS MAIS RECENTES 

IMPOI\TAÇÃO EXPORTAÇÃO 
' -----------PAIZES 

_..,_____._ 
Poreentagem · Pocc.entagen "' O · em rel'açâo' 1 

Valor cm :f em relação "' Valor em í'. "' ao, va,lo.r. a.e v a lo1 ")1· 
total. total. ' --

' ' 

j 
I 

' Argeni:ína .. . . . . . . . 1906 53.565.000 10.8 % 57. 987 .000 1 9 .2 % B-Oliviia .• . .. . . 1904 1. 707 .000 0.3 %1 l.826.tiJOO till.:S % i fuasi!l .. . . .. .. . . 1906 32.204.QOQ 6'.7. %: 53,,059·. 000 ' 8.4 % (Canadá . . 1905 a} 53. 914. .. 000 rn.8 % a) 45.794.000 . 7 .. 3 % ' Chile .••. .. .. 1904 11. 787 .000 2.4 % 1(). 200. 000 2.6 % Colombia . . . . 1898 2.277.000 0.5' % 3' .799.000·• tiJ .6. % l <!AiJs ta Rica. .. 1905 773. 000 0.1 % r . 67·2 .ooo: • 0 .3 %' , Cl,iba. .. . 1905 19.482.000 3,,9. % '' 22 .638'.000 3.6. % 1 Equador .... •.. 1903 1.107 .OOQ a.2 % 1.863..000 0 .. 3 % '. Estados Unidos . .. . . . !906 271. 367'. 000 54.5 % ' 369.516.000" 58.5 % ; Falftlands (Ilhas) . 1903 66.000 - 116.00@ -' Guatemala . . • ·. . . . 1904 1.036.000 Q .. 2 % 1.552..00tiJ Q,2 % 1 Guyana Franceza. 1903 415.000 0 ... 1 % 489.00© 0.1 %. " Hollande:im: . 1903 521.000 0 .. 1 %· 355.000, 0.1 % » Ingleza. . . .. .. 1904 b) 1.538.000 0 .3 % b) Ul'91. 000 0.3 % HaYti . . •. , ••. 1900 c) 1.007 .000 0 .2 % e} 262.060 0.1 % Honduras· . . . •. . . . .. 1904 444 .000 0.1 % 438'.000 Ol.1 % ' ,, Britannicas .. 19.03 364.000 0.1. %. 381.00Q. , til.1 % , Mexico .••. .. . . . .. . 1905 17.997.000 3.6. %, 24.724.000 3.9. % Miquelon, St. Pierre, etc. .. 1903 345.000 0.1 % 3.79.000 -Nicaragua. . . 1904 658.000 0.1 % 807 .Ofü} ' 0.1 % Panamá ... 1904 156. 000 tl.1 % 223 .. 000 -Paraguay ...• .. . . 19.04 733.000 tiJ .. 1 ~ . 653.000 1 0.1 % Perú .. . ..• . . . 1904 4.298.000 0.9 % •! .. 067..000 ·0, 6 % S . Salvador . 1904 742.000 0..1 % 1.363.000 ' 0.2 % S. Domingos . . 1901 ' 614.000 0.1 ' 1.074.000· 0.2 % . . % Terra-Nova ... 1905 d) 2.112.000 0.5 % cl} 2.192 .0QO: 0. 3 % Uruguay. . .. . .. 1904 4.514.000 0.9 % i 81.188.000 1.3 % Venezuela. . . 1903 1.115.000 0.2 % . 7.65. 000 0 .1 % Antilhas Allemãs .. . . 1904 203 .000 0.1 % Ignorado -• Francezas .. 1903 1.457.000 0.3 % 1.306.000 0.2 % • Hollandeza:s. r 
1904 343 .QOO 0.1 % Ign0raà<o -

~ · Inglezas . . 1904 7.494.000 1.5 % 5.517.000 0.9 % ( 

·\ 

TOTAL . . . 497.355.000 631.196 . 000 

a) - Inclusive mctallico. 
b) - O anno finalizando a 31 ele l\larço , 
e) - Estimativa de autorídades a llcmãs. 
cl) - ('.). ann0> llscal finaHza11do em 30 de junho. 
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' Segundo os ultimos relatorios recebidos, o movimento de remessa 

de capitaes para o extrangeiro por parte de sociedades anonymas foi o 
seguinte: 

Annos 

Rio Claro................................ 1906 
Bancos. - London & Brasilian Bank Limited, ' 

London & River Plate Bank Limited, 
British Bank of South America Limited, 
Brasilianische Bank für Deutschland ( esti-
mativa baseada nos relatorios das ma-
trizes) .... ... ...... .. . .... ........ ... . 

S. Paulo Railway ....................... . 
S. Paulo Light & Power· Gº (estimativo) ... . 
Rio de Janeiro Light & Power G0 , idem ... . 
Leopoldina Railway, idem .... . ... .... ... . 
Great W estern Railway ....... .. ... .... ... . 
Santos City Improvements C. 0 •••••••••• •• • . 

S. João del Rey Gold Mining e .o .... ...... . 
Ouro Preto Gold Mining C.º ... .. ... .. .... . 
L. Bento Gold Mining e. 0 •••••••••••••••••• 

S. Paulo Match Factory ... . .. ~ . ...... ... . 
Amazon Steam Navigation C. 0 ............ . 

S. Paulo Gas e.o ........................ . 
'Rio City Improvements .................. . 
Rio Flour Mils ...... ....... ...... ....... . 
Brasilian Extract of Meat e.0 •••••••••••••• 

Recife Street Railway ....... ~ ........... . 
Amazon Telegraph C. 0 •••••••••••••••••••• 

Pernambuco }Vater Works C. 0 ••••••••••••• 

earavellas Railway ...................... . 
Western Telegraph. - Estimativa (1 /3 parte) 

dos lucros provenientes do firasil . ..... . 
Brasilían Sugar Fact. e.o ............. .. .. . 
Dumont, Fazenda ....................... . 
E. de F. Sapucahy_. - Debenturés ......... . 
Ceará Gas e.o ......... ................ . . 

1905/06 
1906 
1906 
1906 
1906 
1906 
1906 
1905/06 
1905/06 
1905/06 
1906 
1905/06 
1906 
1905 ' 
1906 
i905 
1905/06 
1906 
1905 
1905 

1905 
1905 
1906 

1905 

:f 
135.21')7: 

200.000 
1.112.194 

200.600 
30.000 

450.000 
120.000 

' . 40.423 
25.000 
16.000 
17 .418, 
30.000 
40.757 
28.791 
92.607 
64.000 1 

3.494 
3.923 

14.903 
'8 .' 720 
4.400 

70.000 
6.500 

103.905 
35.000 
5.000 

2.858.892 

Faltam dados sobre outras emprezas, que até agovà foi impossível 
conseguir. · 

Não será arriscado, porém, palcular o valor total das remessas por 
conta de lucros de companhias a,nonymas extrangeiras em ~ 3. 000 , 000 
como algarismos para o anno de 1906. No relatorio do Ministro da Fa~ 

't 

\ 
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zenda· para 1904, calculou-se esta' verba do passivo em ~ 2. 097. 000 ou 
menos ;5; 1.000.000. 

* * * 
Os valores. exp~i:t~!lP.s para o serviço -dos emprestimos externos 

dos Estados e Municipios podem ser estimados d.a se'guinte fórma : 

Amazonas .......... · ..................... . 
Pará • , ................................. . 
Belém ....... .' .......................... . 
Rio de Janeiro (Capital) .. ... .. .......... . 
Idem, idem, ( ~dem ) ...................... . 

~ ' 

100.000 
80.000 
14.000 
15.000 

S. Paulo (Estado) ................... ... . . 
Bahia (Estado) ...................... .. .. . 1 

' 55.000 
510.000 
55.250 
55.000 
66.000 
22.000 
40.000 
10.000 

Cidade da Bahia ............. ...... . .... . 
Pernambuco ... .... . ......... . .. ......... . 
Cidade de Manáos .............. ... ..... . 
Espirito Santo ... ...... .... ... ...... .... . 
Paraná ...... ............... ... .... ... . .. . 
Minas Geraes ........................... . 
Bello-Horizonte ....... ... ............ . .. . 
Alagôas ........................ ,. , .· -: .· .· .· . · .· .· 

Total ..... : .. ,, ..... ............ . 

171.640 
13.300 
25.000 

1.231.940 

Teremos, em resumo, para o balanço economico de 1906: 

ACTIVO 

Exportação ....................... .. .. .' .. 
Capital novo subscripto ........ . .......... . 

~ 
53.000.000 
4.000.000 

--'-----· 
Total....... . .................. 57 .000.000 

PASSIVO 
;5; 

Importação ....... ! ...................... · 33.600.000 
Despezas ouro', do Governo Federal. . . . . . . . . . . 5. 600. 000 

39.200.000 

A transportar..... q9.200.000 
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Transporte . ..... 

Juros e amortização de emprestímos Estadoaes 
e Munícipaes ... .. . . ....... ., ........ . 

Lucros das companhias anonymas inglezas .• 
Gompanhías extrangeíras de seguros ....... . 
Passageiros para: o exterior e outras remessas. 

Saldo .. . ............. . .. '. ..... . 

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

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO 

39.200.000 

1.231. 940 
3.000.000 

200.000 
600.000 

44.231. 940 
12 .. 768.060 

57.000.000' 

J 

Importação de ouro, de janeiro a novembro (ante-
rior á Caixa de Conver~ão).................. 1.400.000 

Importação, de ouro, em ~ezembro para a Gaixa . 
de Conversão ......... 1 ••••.. • •••••.••••••• 1.600.000 

Importação de ouro, de j~meiro a março, prove-
niente dos saldos de 1 ~p6 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .400. 000 

Saldo do Thesour<'> em Londres. - Differença entre 
31 de dezembro de 190q e 1906.... . ..... . ... 900.000 

Empregado em remessas. partiw lares (proeTIDra .invi-
sivel) ... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 5.468.060 

Total ..... , ........ : . ...... :... 12. 768.060 

E' evidente que as estiiljlativas do balanço econ,omico não se apoiam 
em elementos absolutament~ seguros, nem rígorosamente precisos. 

Taes balanços represeffpam em toda a parte u~a· approximação 
mais ou menos perfeita. . 

Em paizes como o nosso, de rapido desenvolvimento,· sujeitos a 
grandes. osc;illações no movimento de valores e sem estatisticas com-
pletas, já é mui'to para organizaçãó do balanço - conhecer-se o valor, 
ouro, effectívamente importado e exportado, assím como quanto se accu-
mulou d.e cre.ditos. no exterior•. · 

Sempre houve movimepto de importação e exportação de ouro 
.amoedardo neste paiz. 
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Dem@nstra-o o seguinte .quadr(): 

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃÓ SAWO CAMBIO 

1902. " . f 986.201 31.936 954.265 11 31/,32 
1903. )) 951.373 102.442 1 948.981 12 
1904. " 804.953 8.900 796.053 12 7/32 
1905. - . )) 2.909.983 10 .. 731 2.899.2@2 15 
1906. - )) 2.963.446 32.750 2.930.696 16 1/32 
1907. . . " 3.726.265 ~ - -

Antes da fundação da Caixa de Conversão o ouro era importado 
como qualquer mercadoria, sendo . pago com letras de camb.io 

Portanto, si o supprimento de letras. de todas as origens• bastava 
nã:o sómente para satisfazer todas as necessidades de remessas para 
pagamento das mercadorias importadas, e ainda para, simultaneamente 
elevar o cambio, é claro que a diUerença entre o 01Ho amoedado im-
portado e exportado, representava o n<'Jsso verdardeiro· saldo econornico .. 

Pó de-se ohj ectar que a :maior parte desse ouro foi re-exportado 
pelos colonos, a quem principalmente foi,. vendrdo; mas, ainda assim, 
não póde deixar de constitair saldo, porque, utilizado desta fórma, a 
exportação de ouro é equivalente a augrilento de supprim·ento de letras .. 

Exportando ouro os colonos não p.recisam de tomar cambiaes. 
Em 1905 o saldo da importação sobre a exportação <lo ouro attingiu 

a~ 2.900 .000. · 
Em 1906, nos onze mezes anteriores á fundação d.a Caixa de Con-

versão, já tinha entrado~· 1.463.000 e sahido apenas~ 33.000. 
Simultaneamente o cambio subiu. de 12. 7 /32 em 1904, a quasi 

16 d., em 1905 e quasi 17 d. em 1906. 
Em dezembro a Caixa de Conversão iniciou suas operações, e d·entro 

de trez mezes entraram mais de~ 5. 000 . 000 nas suas arcas, provenientes 
exclusivamente dos saldos a nosso favor. 

Em 1905 a entrada de capitaes novos por conta de emprestimos foi 
consideravel, em valor nunc11 antes conhecido, e deve ter deixado saldo 
a nosso favor muito superior ao de l 9Q6, apezar · da grande exportação 
deste ultimo anno. ,., 

Em 1905 nossos emprestimos negociados alcançaram~ 13.000 .000 
e o saldo economico çlesse anno foi calc11lado no relat°'rio de Ministro 
da Fazenda em i 18.000.000. D-esta somma enorme, porém, apenas 
entraram no paiz em ouro amoedado,~ 3.000.000, emqu;mto que, com 
o saldo milito menor de~ 13. 000. 000 em 1906, tem entrado ;t 6 .400. 000 
em moeda e se tem a:ugmentado o saldo disponível em Londres de mais 
~ 900.000. . 

Mais de 7 milhões de libras economizados. 
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Em 1905 e 1906, até a abertura da Oaixa de Conversão,. em de-
zembro ultimo, os saldos que deveriam ter sido utilizados para a impor-
tação do ouro foram empregados em esforços para elevar o cambio além 
da taxa compatível com o nivel dos preços em geral. 

Sem medida preventiva, alguma, a baixa do preçó de uma só mer-
cadoria - o ouro - proveniente do excesso da offerta de cambiaes, 
refletiu:.se nos preços de todas as mercadorias, cujo valor é medido pelo 
ouro, depreciando o valor da exportação de maneira desastrada e ruinos~. 

Fixado o valor do ouro pela lei de novembro, apezar da enorme 
offerta .de letras, o cambio subiu apenas a 15 7 /8 d., o sufficiente para 
compensar as despezas com a importação do metal, e o ouro affiuiu á 
nossa praça em quantidades nunca anteriormente attingidas. ' 

Em logar de utilizar-se o saldo economico para fazer subir o cambio 
e baixar os preços, arruinando a pi;oducção, esse saldo é agdra utilizado 
para constituir reservas, qQe já excedem de ±: 5. 000. 000, e para dar 
estabilidade aos preços e a todas as condições da vida economica do paiz. 

Em 1905, sem existencia de uma Caixa de Conversão, importou-se 
quasi ±: 3.000.000 em ouro. , 

Com saldos a nosso favor de ±: 18.000.000 em 1905 e±: 13.000.000 
em 1906, a quanto teria ascendido a quantidade de ouro · importado si 
então tivesse o.ccorrido a medida da creação da Caixa de Conversão! 

Não seria exaggerado calpular-se em±: 20. 000. 000. 
E' bem ·certo que não p,oderemos contar sempre com. saldos favo-

raveis. ., 
Estes dependem não són,1ente do volume da exportação e esta das 

safras e do tempo, como tambem dos 1 preços no exterior. Util será, por-
tanto, aproveitar os annos bors para substituir pela ordem e pela ~egula
ridade a insegurança que as O\!lcillações continuas dos preços e do cambio 
tem trazido á economia nacipnal e nos fortalecermos contra os tempos 
máus, reunindo umà forte reserva com que possamos acudir ás necessi-
dades da nossa economia internacional. 

* * * 

O valor da circulação el'I\ 31 de março proximo findo era .: 

Bilhetes inconversiv.eis . . · ............. , 
>> cop.versiveis ................ . 

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

664.667:411$000 
83. 841 :340$000 

7 48. 508:,751 $000 
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A deduzir, approximadamente, no valor da circulação inconver-
sive1, depois de 31 de março : 1 

Notas 'âo Thesouro que perderam o valor. 
» , bancarias que perderam o valor ... . 

Troco de prata que perdeu o valor .. ..... . 
)) l> nickel que perdeu o valor .. , . . . ' 
» 1 )) bronze que perdeu o valor .. '. .. 

( 

800:000$000 
1 . 100:000$000 

581:267$000 
492:662$500 

1:396$000 

2. 975.325$500 , 

Os valores supra não são rigorosamente precisos porque a secç~o 
do papel-moeda da C,aixa de Amortização confere ainda ac.tualmente 
,as remessas procedentes dos Estados, nos mezes de janeiro a março. 

· Deve ainda ser deduzida do valor da circulação inconversível a , 
somma de 1 . OQO:OOO$, mandada incinel'.ar ultimamente por conta ·do 
fundo de resgate, elevando-se ass'im , a 3. 975:325$5QO o total á deduzir 
da circulação existente em 31 de março do corrente anno. Ao fundo de 
resgate foram, na fórma da lei, incorporadas as quantias provenientes 
clos dividendos pagos ao Thesouro pelo Bárico' do Brasil. ' ' 

Quadro demonstrativo dos valores, impyrtancia e .qu~ntidade das 
notas do papel-moeda em circulação em ~· de março de 1907, 
comparada com a de 

1

lgua1 per.iodo do anno de 1906 : · 

-,, 31 DE MNRÇO DE 1907 31 DE MA[\ÇO DE 1906 
I• 

VALORES 
1 

' 1 

'ir 
QU4~TIDADE REIS QUANTIDADE RÉIS 

$500 . • . . ... ' 7.418.983 3 . 709:491$500, 7 .979'.9361/2 3 '989:968$250 
1$000 .. ~ . . . . 14.247 .0,48 14.247:048$000 14.227 !001 14.227:001$000 

.' 2$000 .•.. . . ' 12.341.059 1/2 24.682:119$000 ' 11.947.5671/2 23' 895:135$000 
5$000 .•..... 5.297 .3411/2 26 .486:70~$000 6.310.639 31. 553:195$000 

10$000 .• . .... 5 . 923 . 933' 59. 239:330$000 6. 917 .612 .. 6() .176:120$000 
20$000 . •. · . . . . 3 .061.056 61.,221:120$000 3 .095 :095 1 /2 . 61 :901:910$000 
30$000 ..... .. ' 1.5661/2 ' 46:995Moo 1.684 1/2 50:535$000 
50$000 .• . . . .. l.510.401 75. 520:050$000 1. 865 : 128 93. 256:400$000 

100$000 . . ' .... 487,, 996 1/2 48. 799:650$000 588 :983 58' 893:300$000 
200$000 . . . .. .. 830.4341/2 166. 086'900$000 681. 833 1/2 136. 366:700$000 
500$000 ... . . . 369 .256 184 .628:000$000 352 .0'73 1'f2 176.036:750$000 

1 

51.489.073 5/2 ' 1 664 . 667: 4'11 $0@0 53. 967. 501, 1.(2 669. 347:014$25@ 
' 

1 

,1' 
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Ha, portanto, uma differença para menos do 4.679:603$250 e provém de : r, 
Fundo de resgate de papel-moeda. . . ·. . 
Troco de prata . . . . . . . . . . . . . . . : 
Troco de nickel . . . . . . . . . . . . . . . . 
Troco de bronze . . . . . . . . . . . . . . . 
Desconto de notas . . . , . . . . . . 
Moeda subsidiaria. .. . . . . . . . . 

* * * 

4.000:000$000 
78:070$000 

337:394$500 
17:179$000 

246:924$656 
35$100 

4. 679:603$250 

As em1ssoes da Caixa de Conversão não tiveram na circulação o 
effoito depressor tantas vezes previamente temido e annunciado. 

Foram feitas com· opportunidade em momento em que a necessidade 
de numerario se fazia sentir em pontos afastado's da capital da Repu-
blica para satisfazer as exigencias de safras avultadas. 

O augmento do valor da circulação, que aliás se teria dado com 
-a elevação t~mporaria do cambio na ausencia da Caixa de t:onversão -
não trouxe inconvenientes ao movimento economico e antes o ha de 
favorecer, permittindo a maior extensão ás operações de desconto -=-
além das vantagens decorrei?tes da estabilidade do valor do meio cir-
culante. . 

. E' curioso observar o n;wvimento das caixas dos bancos da nossa 
praça, comparando os saldo;; accusados no primeiro trimestre do cor-
rente anno, com os existente~ nos mezes correspondentes de 1906. 

Em 1907 os saldos das Çaixas eram : 

1 

JANEIRO FEVEREIRO l'tfARÇO 
1 

-"I 

1.907 

Banco do Brasil. . ,, . . ... 1 "1 .607:175$498 11.486:997$681 14. 643:S58.$652 
London & Brasilian .Bank. • . ~.575:650$280 7 .467:596$510 8. 867:646$370 
London & River Plate Bank. ~.551:981$190 6 . 673:622$970 4. 920:353.$970 
British Bank of South Ame· 3.297.:327$530 2. 554:171$250 

rica ............ • . ~. 073 :820$420 
Brasilianísche Bank. . . . . . .j) .033:095$401 5. 179:912$448 6. 578:686$715 
Banco Commercíal. . . . . . . '1·728·:035$294 7. 013:'595$060 6.687:706$7.30 
Banco do Commercio. . . . . p.967:541$964 6. 938:544$627 5. 907:398$'578 
Banco da Lavoura e Com-

mercío . ..... ... . .... . t. 422:754$400 1 .2.96:065.$910 1 . 186:978~182 

TOTAL ......... 55.960:054$447 49. 353:662$736 1 51. 346:299$547 
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JllNEIRO F'EY..EREIRO ,MARÇO 

i906 
Banco da Republica. . . . . 46 .472:037$576 :;4 .198:2771130 39.511:774$787 
London &: Brasiliam Bank. . . li). 975:659$640 1.474.140. 780 '9.D25:947$260 
Lomdon &. River Plate Bank.; li). 932:292.$t50 5 . .343·:494$650 ·6.fl26:-067$930 
British Bank . ....... . . , 1 . 450:395$587 1 . 935:682$,310 2.888:944$950 
B'rasilianische Bank. . . . . 5 .461:486$937 6. f65:670$966 5. 019:1'52$287 
BancG> Comrnercial . . . • . . .8. 721:526$989 8.507:046$024 9.292:299$574 
Banco do Comrnercio. . • . .. 8 . 399; 369$515 8.~3:371$109 7. 684:715$310 
Banco da Lavoura e Com-

mercio .. . . . .. . ..... 1.290:618$510 1. l-07~880$270 1.120:72&$660 

TOTAL. · • . .. • •. 85.703:386$904 92.975:563$239 . 81. 469:628$738 

· Differenças das Caixas . . 29.743:332$457 ' 43 .'621:900$503 30. !23:329'$191 
1 

O que destes algarismos se conclue ·é que no primeiro trimestre do 
corrente anno, apezar de uma emissão co.rrespondente• a cinco milhões 
esterlin11s, os saldos das caixas dos bancos ficaram .inferiores aos que exis-
tiam ém 1906, quando não houve augmento algum na: circulação. 

As novas ·emissões não ficaram immobilizadas; fecundaram a activi-
dade economica e .espalharam pelo paiz o ouro ·que anteriormente era 
improduetivamente consumido en variações da taxa -cambial. 

* * * 
A Estatistica Bancaria é muito incompleta, limitando~se ás .opera~ 

ções dos quatro bancos estrangeiros, os unicos que são obrigados por lei 
a enviar seus balancetes . Ainda assim a repartição da Estatística Com-
mercial forneceu-me -0s dados que se seguem. 

O movimento de caixa dos bancos estrangeiros e do Banco da Repu-
blica, desde 1901 até 1906, é m11ito interessante e instructivo como 
indicação do declinio da especulação do papel dos bancos estrangeiros 
neste mercado. 

Saldos de caixa dos quatro bancos estrangeiros inclusive os 
das filiaes no Brasil : 

CONTOS DE RÉIS 

1900 1901 1902 1903 190'1 1905 1906 
' 

1 

! 

--- --- --- --- --- --- ---
Ma:ximum ... . .. 157.766 142.876 110 .458 96. "116 75 .071 78.826 67 .342 
Minimum. . . . . 70.884 88 .fi37 79.970 62.672 44.976 47.660 50.799 
Média . .... . . .. - - - - 60 .027 63.904 58.889 

/ 

11 
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A accumulação de dinheir~ nos bancos estrangeiros . alcança o seu, 
maximo nos mezes de junho, julho e Agosto. Estes rriezes correspondem 
ás datas em que os exportadores de café costumam vender letras a prazo , 
em grandes lotes e os bancos a saccar para cobertura . A especulação acom-
panhando este movimento costumava vender tambem, resultando con-
centráÇão enorme de dinheiro nos bancos, quando a especulação estava 
'animada, como 1900, 1901 e 1902, no momento em que mais 'precis.o eta 
·O dinheiro para mover as safras .-

A especulação de 1900, que levou o cambio de 8 d. a 14 d., não foi 
de todo liquidada quando em 1901 foi iniciada uma nova operação de 
alta pelo Banco da Repµblica . . . 

Durante esses dous annos os saldos de caixa desses quatro bancos 
nunca desceram abaixo de 89.000 contos, ficando o mercado privado 
destes recursos por um longo período. . 

Sómente para os fins de 1902 foi que o dinheiro das caixas começou 
a escoar-se sob a influencia dos desastres produzidos pela especulação 
e a acção moderadora do Banco da Republica. 

Em 1904, porém, o movimento especulativo se reanimou. Os bancos 
estrangeiros, porém, ficaram na espectativa ou seguiram os movimentos 
do Banco Official, .como indica a relativa estabilidade das suas caixas, 
que, durante os tres annos, 1904-1906, oscillaram apenas entre o mi-
nimo de 44. 976 conto~ e o rtiaxim~ de 78. 826 contos. . . 

Entretanto o mov1mentQ da caixa do Banco da Republica foi con-
si'd,el\avel. 

A importancia total de dinheiro existente no Brasil nos quatro 
bancos estrangeiros nas dati3-s correspondentes aos balanços annuaes 
das respectivas matrizes era a seguinte : 

SALDOS 
DATA de CAMBIO EQUIVALENTE 

BANCOS caixa OFFIClAL ·em libras 
·if>O BALANÇO ANNUAL contos à vista sterlinas 

de reis 
1/ ,. 

r 
, 

--, --
London & Brazilian Bank Ld. 
British Bank of South Ame-

31 de janeiro de 1906 25.621 17 17/64 1.843.00(] 

rica Limd . . . ........ 31 de dezem. de 1905 4 .106 16 33/Gi 282.00( 
London & River Plate Bank 

'Limd . ... •. . . . .. ... 30 de setem. de 1906 20.002 15 27/64 1.285 .00C 
Brasilianische Bank für Deuts· 

chland ... . .. . . . . . . . 30 de junho de 1906 11.873 16 11/16 , 825.000 
- · -
61.602 4.,235.00( 
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Conforme os relatorios das 'caixas matrizes des tes qua-
tro bancos o· total dos saldos de caixa nas· datas res-
pectivas elevaiva--se a .. . ... .... . ...•. .. •. · . 

Deduzindo-se o total existente no Brazil conforme acima. 

Differenç(l,. . . . \ . . . 

i 12.863.650 
i 4 . 235 .~ 

~· 8.62~.654 

que deve representar o dínheir,0 e:x;ístente nas caixas matrizes . e nas 
. agencias em outrqs paizes. 

Do total do dinheiro que estes bancos tinham, apenas 33 % cor-
respondiam ao Brasil. . 

O C1APITAL destes quatro bancos, conforme os seus ultimos relato-
rios , era de z 2 , 650. 000 e com as reservas de differentes classes impor-
tava em z 4. 786 .000. ' 

Quanto deste valor se emprega effectivaínente no B~asil é difficil • 
e mesmo impossível averiguar, por n,ã,o estar separada a parte que cor-
responde ás matrizes~ ás filiaes na Argentina, Uruguay, Portugal e outros 

1 paizes. ,, 
O capital e reservas de cada um delles são : 

CAPITAL CAPITAL CAPITAL 1 
REStRV~S BA.NCOS 1 REALI ZADO A R~.lLIZAR TO'.\'AL 

t 
(' ... 

i f; f ,fl f; ,.. 
London & Brasilian. . . . . 750.000 750.000 1.500.000 650.000 
British of South An'Íerica . . 500.000 500.QOO 1.000.000 •375.000 
London & River Pia.te . . . . 900.000 · 600 .000 1.500.000 1.000.000 
J;Jrasilianisch . fur Deutsch- ' ' 

land .. . . .. . . ...... 500 .000 - 500.000 111.0ÓO 
" 2.650 .poo 1.850.000 •! 4.500.000 ~ . 136. 000 

* / . 
Além das reservas que 

inglezes contam, em caso de 
valor de~ 1.8'50.000. 

attingiram z 21.136 .000 os tres bancos. 
necessidade, cdm o c'apital a realizar no 

O Brasiliánische Bank für Deutschland já reali'zou todo o seu capital. 
· As porcentagens ·que o capital a realizar e as reservas representam 
refativamente ao capital realizado são as seguintes : ' ~ 

London & ~rasilian' ... . .. " ..... . . . ,. .. . . ... . 
British of South America . . . ....... .. ... . ... . 
London & River Plate ...... . .... . . . .. . .... . 
Brasilianische fur Deutscbland . . .. . .... . .... . 

CAIXA DE CONVERSÃO • .:_ VOL. I. 

200 % 
175 ' % 
177 .8 % 
22 % 

43 

1. 

/, 

,/' 
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Letras descontadas (em contos de réis). 

Maximum . • . q •. •• •• • • • • • • • • • 

Minimum •......... . . . . 
Médiá ••. \ ... . .. . .. .. . . . . 

i904 

34.861 
27.824 
30.859 

1905 

30.09'4 
23.572 

. 27.428 

i906 

31.491 
14.257 
24.624 

Apenas dous dos quatro Bancos destacam a. verba e< descontos » nos 
relatorios annuaes das suas matrizes. Por este ·motivo não ha como 
comparar o movimento do Brasil com o das filiaes em oqtros paiz'es. 

Durant.e' os ultimos tres annos o movimento de descontos tendeu a 
çliminuir. A médii:i; de 30,El59 contos d'e réis em 1904 baixou para 24:.624 
contos · por mez em 1906. Em vista do ' decrescimento d::t especull?-ção 
podiam ser esperados resultados contrarios. 

Entretanto ha: uma E)xcepção . representada pelo Brasilianische für 
Deutschland, como se vê do seg.uinte quadro ~ 

Letras descontadas em contos de réis :...... dezembro 31. 

Total 
i.904 i905 1906 tres annos 

lLo~don & Brazilian . • . . 3.885 3.561 3.934 11.380 
London & Ri ver Plate. . . . . · 2.669 2.2631 1.297 6.229 
British of South America . .. 3.808 3.629 4.187 ' 11.624 
Brasilianische. . . . . . . . . 18.271 14 .356: 17 .206 49.833 - ,--

28.633 23 .809 26.624 . 79.066 

Dos. descontos totaes dos tres annos de todos os bancos extrangeiros 
&3 % correspondem ao Bra~1ilianísche e apenas 37 menor % aos outros 
tres. 

Emprestimos (em contos de réis). 

Maximum .. .... .... ... ... .. . 
Minimum . .. . ..... .. . · ... . 
Media . ....... .. ....•. . ... 

1904 

34.024 
31.075 
32.072 

1.905 

37i!860 
32.45'1 

·36 .029 

i006 

40.662 
33 .166 
36.772 

A tendenCia desta verba é a do ~ugmento natural, gra_ças á restricção 
nos negocios de cambio e ao desenvolvimento geral do commercio. E' de 
esperar qué, . com a estabil\dade result;mte da Caixa de Conversão, o 
movimento de emprestimo~ augmentará , juntamente com o de des-
contos, que estão ainda müito longe do que pod,eriam ser nas condições 
actuaes do paiz. 



Em 31 de (!}\ezembro es emprestimos. te1tos pelw diillleFentes bancos 
em contos de Féis•, :lim.:am : 

1.904 1905 f906, Total 

London & Brasilian . . . . . ·. lt.288 81987 8.912 29'.187' 
London. & River Plate, . . ... 4.642. 5.856. 6,. 39S. 16..89& 
British Bank of" Sou.th Ame-

rica ....... , . 6.352\ ?.2621 8.98~1 22.594 
Brasilianische .. . . . . . . . 11.742 13.177 11.174 36.093 

34. 024 35.282 35.464 104.770 

A porceEl!tagem do total dos tres. annos que. eorre&ponde ao Brasi-
lianische Baink für Deutschland é de 34 .4 %· 

Passando ao passivo, o movimento de depositos a vista em contos 
de réis íoi o seguinte : 

Maximum ...... .. . .. . . 
Mirumum .. ....... . 
Media mensa:l. • . . . . . 

1.904 

88 .. 351 
75.927 
&1.1;1.il 

1905 

87.7'51 
7tl.823' 
7·9·.6H 

1.906 

99.816 
83'.801 
8'/J'.S'<l\1 

De 1904 a. 1906 o augmento •de depositos a vista foi importante e 
de 107. 7 % como média m.ens.al. · 

Depositos a prazo fixo em contos de réis. 

Ma:X.imum ••.•.•.•.•.••..• 
Minimum .•.•.••...••.... 
Media._ .••••..•.......•• 

1.904 

17.856 
16.241 
16.857 

1.905 

25.938 
16.697 
20.655, 

i906 

29.821 
24·787 
26. 577 

O augmento, media mensal, de 1904 a 1906 foi de 57. 7 %· , 
O total dos depositos a prazo .e a vista, englobados, correspondentes 

ás filiaes do Brasil nas datas correspondentes aos relatorios dos quatro 
bancos, em contos de réi'S, foi o seguinte: 

' London & Brasilian . . . . . . . 
London & River Plate. . .t . . . 
British Bank of South America 
Brasilianische. • . . . . . . . . . 

Em contos 
de réis 

43.827 
30.828 
9.499 

34. 210 

Cambio 
official 

á vista 

17 17 /64 d. 
15 27 / 64 d. 
1633/64 d.j 
1611/16 d. 

Equivalente 
em 

f sterlinas 

3.153.000 
1. 981.000 

653.000 
2.379.000 

118.364 i'. 8.166.000 

Conforme os relatorios das matrizes os depositos totaes nas 
mesmas datas foram • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 30. 240. 000 

A differença representa os depositos na matriz e filiaes em 
outros paizes . • . . . . . . . . . . . . . . . i 22.074.000 



. , . 

...:... 676 -

Contra ;2 30.240.000 em deposito, dos quaes ao Br_asil correspon- . 
dem ;E 8.166.000 ou 27 %, estes quatro bancos p~ssuem ~ 12.888.643 
em dinheiro, do qual ;e 4.235.000 no Brasil. Além disto teem elles capi-
taes a realizar no valor de~ 1.850.000. 

LUGROS LIQUIDOS em 1905-1906. __;_Segundo os balancetes das 
respectivas matrizes os lucros líquidos dos quatro bancos foram : 

London & Brasilian Bank. J • • • • • . . • • • • • • • • • • 
Lo,ndon & River Plate Bank • • . . . . . . . . . . . . . . . 
British Bank of South kmerica .. : . . . . . . . . . • . . 
Brasilian.ische für Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . 

TOTAL •••••. ) •.•...•.• . . • . 

í'. 
183·.076 
290.619 ' 
96.137 
64.852 

634.684 

Quanto deste lucro foi obtido no Brasil e quanto nos outros paizes 
é impossivel dizer com exactidão. Dos mesmos relatorios, porém, resulta. 
que dos depositos, apenas 27 % correspondem ás filiaes no Brasil e 73 % 
ás filiaes na Argentina, etc. Do din.heiro em caixa tambem apenas 33 % 
correspondeI?- ao Brasil. D~'tes dados se ~óde concluir que os lucros 
devem ter sido em proporçap semelhante, isto é, de 27 a 33 %, ou a 
media· de 30 % mais ou men~s, ou cerca de i2 200. 000. , 

\ 
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No mercado de café1 continua a acção poderosa dos tres Estadas 
signataiios d0 Gonvenio de Taub:até. . 

Sobre os fins desse :eonvienio, :sua estructur5l e possibiJidade do seu 
ex.ito, tive oacasião fie manifestar-me .em pareceres e discursos na ~amara 
dós Deputados. , 

Dados sobre o commercio cafeeiro são encontrados em nutra part.e 
deste re1ator.fo. 

E' ·cedo ainda para., .em nome d'a .experiencia, julgar-:se do Vialor 
da intervenção official dos Estados interessados. " 

O que é certo, porém, tendo-se em attenção o vulto ·da producção, 
é qae•, a acção do convenio poude até agora impedir qae descessem á 
illlfimos vaforns ·os preço-s de venda do prod•ucto. 

A acçã0 do Gov·erno Federal está l imitada, neste part.icufar, por 
dispasiçã0 de lei e só dentrw> (folla pod·erá exercer-se. 

* * * 

A diV'ida externa da União, que era de~ 69 .847.'017-9- 9 quando 
foi publicado o ultimo relatorio da Fazenda, 1é actualm:ente de 
! fü). 608. 357-9-9, pór ter o Governo resgatado, em 31 de dezembro d.o 
a nno fi.ndo e em 10 de jJn.efro ul:timo , titulos do emprestimo de 1901 
~e Rescission<Bonds »no valor de ,;t 25 . 960 .e~ 212. 700. 

* * * 
1 Do referido' emprestin:10 de 1901 foram emittido-s títulos de 4 % no 

walor total de ~ 16 . 619 .320-0- 0, para a encamp:ação das segujntes 
estradas de ferro, que gozljlvam de garantia de juros : 

Estrada de Ferro S. Francisc<> .. . ........ .. . . 
'' )) Bahia ao S . . Francisco . . .. . 

'' '' '' f\'amal do Timbõ ........ . 
'' '' )) . Natal a Nova t:ruz ....... . 
'' ©pnde d'Eu : . . ..... · ..... . 

• >> '' '' M,:ip.as e Rio,. . • . ~ . . ... . . . : 
C:hemins de Fer Su~l-Ouest Brésiliens ... . .. .• 
Estrada de Fe'rr0 G~ntral da · Balh.ia: . . ..... . 

' >> >> >) D. 1'hereza Ghr1stma ..... • 
éompagnie Général~ Ghemins <le Fe~ Brésiliens 
fi: stra<là de Ferro G.:yntral de Alagôas .. • .• . . •. 
Southern Brasilian íf{io Grande do Sul Railway 

eompany .. .. .. ..... .. .•..... • · ... " ... · ~ 

/ 

\ 

;t 
1.637 .260 . 
2.265.00Q 

167 .500 
427 .500 
615.000 

1.850.000 
1.605.000 
1.150.600 

' 465 . 100 
3.662.720 

760.000 

2. 013.640 
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Desses títulos tem s'ido resgatado: 

Em i903 .......................... , ... . . . . 
)) 1904 ......................... ' ...... . 
)) 1905 .. ............................... . 
)) 1906 ........................... · ..... • 
)) 1907 .............. ..... ' . ........... ~ 

~ 

165.920 
387 .840 . 
196.720 
359.700 
212.700 

Gom esses resgates, no valor total de~ 1.322 :8807 ficou o capital 
circulante J!.Ominal, que era a principio de ~ 16. 619'. 320, reduzido a z 1.5.296.440. 

* * * 

A divida interna fundada, conforme a tabella annçx:a a este rela- / 
torio, sob n. 6, é actualmente de 552.476:600$, verificando-se neste 
exercício a reducção de 6.000:000$, pelo resgate de 6.0.00 apoiices do' 
emprestimo de 1897, sorteadas em outubro do anno pá sado e quasi 
todas pagas ·de janeiro até a presente data. · 

Naquelle total estão compreheIJ.didas as quantias de l7 .300:000$, 
do emprestimo de 1903, papel, cujos juros e amortização devem ser 
pagos pela renda especial do porto do Rio de Janeiro, e a de 2\.448:700$, 
valor das apolices · que até 31 de mar·ço tinham sido adquiridas pelo 
cc Fundo de Amortização dos emprestimos internos )), · 

1 

* * * 

Conta especial do emprestimo de í. s.soo.ooo para ras ~bras 
do porto do Rio de Janeiro (ouro). 

Liquido da emissão de ........ . 
Liquido da emissão de ........ . 

Juros abonâdos : 
1 \ 

Em 1903 ... .... ... ....... · · · · · · · 
)) 1904 ............ •. .. . .. .. 
)) 1905 .................... . 

·u 1906 .......... ... • :. · • · · .,. · 

5:. 5.500.000 
~ 3.000.000 

49 .613-16-3 
.82.125- 7-6 
62.800- 0-6 

112.854- 2-7 

·A transportar . ... . 

4. 778.631-' 4- 5 
2.824.505-., 8-10 

7 .603.136-t3- 3 
~ 
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, Transporte . .. . . 

Abatendo-se : / 

7.910.530- O- l 

Saques feitos até 31 /de Dezem-
bro de 1905 ... . . . ........ 3.800.000- 0-0 

Idem em 1906. . . . . . . . . . . . . . . . 300. 000- 0-0 
Pagamentos a Walker & C:. até 

31 de Dezembro de 1905 .. -. 385.366-14-7 
Idem em 1906 .. . • . •. • ........ . . ~ 437. 369- 4-0 
Idem em Janeiro e Fevereiro 

de 1907. . . . . . . .. . . .. . . . .. 82 .419- 2- 4 5.005.155- 0-11 

Saldo em Londres em 31 de 1 Março ...... . .. .. ............ . ........ .. . . . 2.905.374-19- 2 

/ 
Conta espii~ial da receita e despeza, em papel, das obras do 

porto do Rio de Janeiro. 

RECEITA 

Arrecadada pela commi~são das obras do porto e recolhida ao 
Thesouro : 

Em 1903 ..... . ................ ,. 
)), 1904 ....... . .. . ....... . ... . 
)) 1905 ..... . .... . .. . .. . .. . . . . 
)) 1906 ...... . ......... ... ... . 
ii 1907 (até fevereiro) ..... , .. . 

Sa4ues a diversas taxas na im-
portancia de z 4 .100. 000, sobre o 
producto do emprestimo ext~rno 
de 1903 : 

Em 1903 .... . . ............... . . 
)) 1904 .... . .. . ...... .. . '• .... . 
)) 1905 ..... . ...... . ......... . 

. )) 1906 ......... .. ............ . 

185:038$020 
2. 909:489$135 
2. 879:666$496 
3.203:148$133 
. 332:498$693 

43. 1o1 :593$500 
11 . 845:758$000 ' 
14.469:486$200 

9. 509:840$477 

4. 535:433$070 . 73. 952:270$770 . 

A irans portar • .... 83.462:111$247 
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Transporte, • ... 

DESPEZA 

· Importancias entregues á com-
missão das 'obras do porto : · 
Em 1903 ...................... . 

)) 1904 ....... ·'- ............. . 
)) 1905 ........... : ......... ; . 
)) 1906 ...................... . 
» 1907 (até fevereiro) ... : .... . 

Juros do emprestimo interno 
de 17. 300:000$ : 
Em 1903 .................... · · · 
.» 1904 . . . ... .. ... ... . ....... . 

)) 1905 ...................... . 
)) 1906 ...... .... .. · ..... · . .... . 

10.000:000$000 
39. 907:965$079 
15 .100:000$000 
1'2.100:000$000 
2. 000:000$000 

432:500$000 
865:000$000 
865:000$000 
865:000$000 

Saldo em papel em 28 de fevereiro de 1907 ...•• 

* * ... 

/• 

83. 492:111$247 

82. 135:465$079 
' 1 

1.326:646$168 

O v~lor do Fundo de garantia do ,papel moeda em 31 de dezembr,o 
de 1906 e representado pela somma dez 5.015.181-1-11. 

A receita arrecadada para esse Fundo tem sido a seguinte : . 
Em 1900 .......................... ·'·.... . ...... 865.571-15- 6 

)) 190t'... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776.114-14- 9 
)) 1902....................................... 950.879-16- 8 
)) 1903 ........... . .... " ' ....... ''...... ..... . 938.804-13-11 
)) 1904, .. ~ .................................... J 1.040:680-12- 3 
)) 1905 ... ~ ................ ~ ..... . .. ..... ..... 1.089.813-13, 2 
)) 1906 ...... ~ . .. .... ·-· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 081. 755-15- o 

Deduzindo-se : 
Importancia empi,-estada ao antigo 

.Ba11co da Repulilica,' em virtude. 

6.743.621- 1- 3 
' 
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da Lei n. 689 de 20 de setembro 
de 1900 .. .................. . 

Pagamento feito ao governo da Bo-
lívia, em virtude do Tratado de 
Petropolis, inclusive a commis-
são paga aos banqueiros Roths-

1.000: 000 

child and Sons ..... . ... . .. . 

Fica o saldo de ...... . ..... .. ... . 

2.005.000 3.005 . .000- O- O 

3.738.621~ 1- 3 
Da somma paga á Bolívia tem 

sido indemnizado das seguintes quan-
tias pela renda do territorio do Acre : 

1903. 570:502f529 ao .cambio de 12. 
1904. 2.376:932$377 ao cambio de 

12 7 /32 . ........ . .......... . 
1905. 8 .408:091 $243 ao cambio de 

15 57 /64 ........... . ....... . 

í'. s. d. 

28.525- 2- 6 

121.013- 1-11 

556. 716-12- 7 
1906. 9.124:882$962 ao cambio de 15 570.305- 3- 8 1,276:560- O- 8 

Valor do Fundo em 31 de '<l-ezembro de 1906... . .... 5.015.181.,.. 1-11 

* * * 

A conta do Fundo de resgate do papel moeda tem tido o seguinte 
movimento: 

Receita arrecadada : 
1900 ................. . . . ...... . .............. . . 
1901 ...... . ................. . ......... . ....... . 
1902 ... . .. . .. . .. . .............. . ... . .. . .... . . . 
1903 .... . ...... . .. . .... . .. .. ......... . .... . .. . 
1904 ..... ... .................... .. .. -. .. .. ..... . 
1905 . .. . .. .. ...... . . . .............. .. ........ . 
1906 ........... . ......... . .......... . .. . ... .. . 

A deduzir: 
Entregue ao Banco do Bqi.sil.. . . • lO. 000:000$000 
Resgate em ! 902... . . . . . . . . . . . . . . 3. 000:000$000 

» >> 19Q5. . . . . . . . . . . . . . . . 3. OOO:OOD$000 

2 .871:400$317 
2. 950:097$612 
2. 714:173$802 
2. 807 :438 $760 
3.552:127$293 
3 . 232:323$332 
2.590:782$203 

20. 718:343$319 

)) )) 1906........... . .... 4.000:000$000 20.000:000$000 

Saldo em 3~ de dezembro d,e 1906 ................ . 718:343$319 

/ 
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Os exercicios de 1905 e 1906 ainda não estão liq~idados . 
Por conta do saldo mencíonado e dos juros que recebeu o Thesouro 

Federal no actual exercício pela su_a quota de,capital no Banco do Brasil, 
autorizei a incinera§ão de 1 .000:000$000, por portaria n. 73 de 15 de 
atbril proximo findo. r 

* * * 
Pelo balanço a que mandou proceder o meu antecessor em 14 de 

novembro . do anno passado, eram os seguintes ps saldos em caixa per-
tencentes ao Thesouro naquella data : ' 

Em ouro. . . . . . . . . . . f, 10 ~ 989. 771-0- 0 
Papel .... . ... . ........ . .... . . . ...... ' 

.Prata ........ . ........... .. .. . ..... . 
Nickel ............... . ............. . 

55. 854:795$104 
3. 093:652$500 

25. 091 :371 $600 

Sommando 248. 886:284$204, reduzida a parte ouro a papel ao 
cambio de 16 dinheiros por 1$000. 

Tendo mandado balancear os saldos das contas do Thesouro com os 
Agentes em Londres e os das caixas do Thesouro Federal, Delegacias . 
. _Fiscaes e outras repartições de Fazenda em 30 de março ultimo, dia 
em que se encerraram os pagamentos relativos ao exercicio de 1906, 
verifiquei o seguinte resultado : ' ,,. ' · 

.OuRo: 
Saldo da eonta geral com os Agentes Financeiros 

do ~rasil em Londres, comprehendida a · re-
messa de cambiaes feita em 112 de março RO 
valor de f. 913. 724-6-4 ................. . . . 

Saldo de conta - cc Obras do Porto n - Londres .. 
Títulos de divida externa pertencentes ao Thesouro. 
Emprestimo feito ao antigo Banco da Republica 

por conta do Fundo de garantia ...... . ...... . 
Saldo em réis ouro nos cofres do Thesouro, Delegacias 

Fiscaes e diversas Alfandegas 9.860:328$149, 
equivalente a .......... . ............ . ..... . 

PAPEL: 

Saldos existentes no Thesouro Fed·eral, Caixa de 
Amortização', Delegacias e Alfandegas ...... . 

No Ba:aco do Br::i-sil, em conta corrente .. . ... . ... . 

:f s. d . 

7 . 115.359- 8-1 
2.905 .374-19-2 

297 . 220- 0-0 

1 . 000. 000- 0-0 

1. 109.286-11-3 

12.427 .240-.18-6 

36. 712:086$490 
11.851:001$432 

48. 563:088$922 



PRATA : 

Na Casa da Moeda. - Em moedas ....... . .. . ... . 
Na Casa da Moeda . - Não amoedada ........ . .. . 

NICKEL: 

Do novo cunho ............ . .................. . 
Do antigo cunho . ... .. .. . . . .... . . . .... . . . .... . 

BRONZE .• • .....•.••.• . .•.•••.•••••••••..•.•.• 

Em ouro ........ . .... . .... . . 
Papel .. . ... . ......... .. . 1 •••• 

Prata .... ... . ..... .. ... . ... . 
Nickel. .. .. . . ........ . ..... . . 
Bronze . ... .. ......... . .. .. . . 

Resumo. 

f s. d, 

12.427 .240-18-6 

12.427.240-18-6 

A parte ouro reduzido a pariel, ao cambio de 15 d., 
corresponde a ........... .. .... .. . . .... . . . . 

Elevando-se o total do saldo a ......... . ........ . 

1.287:137$985 
587:347$700 

1.874:485$685 

23. 365:348$500 
1 . 349:000$000 

24. 714:348$500 

45:556$064 

Reis. 

48. 563:087$922 
1.874:485$685 

24 . 714:348$500 
45:556$064 

75.197:478$171 

198 . 835:854$800 

274. 033:332$971 

Uma das preoccupações do vosso Governo t em sido a de melhorar, 
nos limites do possível, o serviço de arrecadação das rendas publicas. 

Não t em sido poupadas as medidas que parecem aconselhadas pela 
experiencia e principalmente a fiscalização tem presentemente uma 
grande intensidade. 

Seria conveniente que o Poder Legislativo habilitasse o Governo 
eom recursos especiaes, destipados ao serviço de fiscalização. 
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Exige este uma constante deslocaçã0 de funcciom~ri'os, destinados 
muitas yezes á logares longinq!JOS 'e sem meios regulttres dé transpotte, 
o que acarreta despez,as consider;iveis, aliás das mais, reproductivas', 

As ~erbas « Gratificações e eventuaes » - qu.e exig,em semp1;e reforço, 
nã6 supportam mai'ores dispendios, e a experiencia tem frequentem.ente 
demonstrado que não bastam as s,uas ·dotações aos serviços que· iemu-

, ' ' ' 1 1 1 neram. 
Por outro lado ha muito a fazer, no que respeita ao material. íi, 
Gom os recursos actuaes tem sido melhorado o material das· alfan~ , 

degas e estações de a:rrecadàção; mas, o serviço 1exige geralmente grandes 
reformas ·dO material e.xistente e a,mpla acql,IiSição de novo. .

1 
, ' 

. São indispensaveis construéções de edificios ;nas fronteiras para 
repartições de fazenda e outr9s carecem de 'importantes . repa~a'.ções. 

t, 

· A, renda do primeiro trimestre do corrente anno apre~enta so:Qre· 
a de igual perio.do do anno passado um excesso de 23 .174:202$51.0. , 

Para esse t.otal concorreram as ~lfandegas com 17 .139:386$000. , 
,E' claro, portlj!-nto, que o, a.~gmento da receita não proveiu exclU-

sivame.hte .do crescimento das irp.p0rtaçõé~. · . ' 
' E'. mister aperfeiçoar~ serviço .de arrecadação das rendas, . e. é isso ' 

o que ' tem procurado fazer o governo· com resultados anima<}.ores: . · 
O accres'cimo da arrecadação total das rendas da União, no pri-. 

meiro tri~estre ·deste anno, foi, mensalmente, como segue:. '1 

• ).~ • "· ' • '(• 1 

Janeiro .................... ., .. ... ; .. ........... . 
' • l \ Fevereiro ..................................... . 
Març~ ...••..... · ..... : . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1 ' 

1 ' 1 

1 1 

+ 8:,081:024$0Q0 
+ 8.822:144$953 + 6.271:033~97 

23.174:202$510 

,, l .1 



E
X

E
"R

C
IC

IO
 

D
E

 1
90

7 
R

es
um

o 
da

 d
em

on
st

ra
çã

o 
da

s 
re

nd
as

 a
rr

ec
ad

ad
as

 p
el

as
 A

lf
an

de
ga

s 
da

 U
ni

ão
, 

no
 t

ri
m

es
tr

e 
de

 J
an

ei
ro

 a
 

M
ar

ço
 d

e 
19

07
, c

om
pa

ra
do

 c
om

 o
 d

e 
ig

ua
l p

er
io

do
 d

e 
19

06
, c

on
fo

rm
e 

os
 d

ad
os

 e
xi

st
en

te
s 

ne
st

a 
D

ir
ec

to
ri

a:
 

,,-
AR

RE
CA

DA
DA

 E
M

 1
90

7 
AR

RE
CA

DA
DA

 E
M

 1
90

6 
D

U
!F

ER
EN

ÇA
 E

N
TR

E 
19

06
 E

 1
90

7 

TI
TU

LO
S 

D
E 

RE
CE

IT
A

 
-

-
O

U
R

O
 

P
A

P
E

L 
O

U
R

O
 

'
. 

' 
Im

po
rta

çã
o .

..
..

 _
 ..
. 

: 
..

..
 1

8.
69

5:
89

1$
00

0.
 3

:); 
98

1 
·19

6$
.Q

QQ
_ -

12
-.8

22
:5

19
$0

00
 

-ru
em

 12
-3

, o
ur

o,
 s

o-b
re

 c
er

ea
es

) 
45

7:
73

3$
00

0 
-

23
3:

89
3$

00
0 

E
nt

ra
da

 e
 s

ah
id

a 
de

 n
av

io
s 

. 
. 

13
6:

88
0$

00
0 

4:
07

9$
00

0 
12

8:
80

6$
00

0 
A

dd
ic

io
na

es
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 
-

12
9:

·39
3$

00
0 

. 
-

Ex
po

rt
aç

ão
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
-

1.
 39

1:
90

2$
00

0 
-

In
te

ri
or

 .
.
.
.
.
.
.
.
.

.
..

..
 

-
1.

 53
2:

00
9$

00
0 

-
C

on
su

m
o 
..

.
.
.
.
.
.

.
.
..

. 
-

5.
 59

9:
51

9$
00

0 
-

Ex
tr

ao
rd

in
ar

ia
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
-

37
:9

63
$0

00
 

-
D

ep
os

ito
s .

.
.
.
.

.
.

.
..

..
. 

-
'1

.4
36

:1
52

$0
00

 
~
 

R
en

da
 co

m
 J 

O
br

as
-d

os
 p

or
to

s.
 

1.
51

8:
14

6$
00

0 
-

98
6:

96
2$

00
0 

ap
pl

ic
aç

ão
 

Fu
nd

o 
de

 g
ar

an
tia

. 
3.

 73
6:

76
0$

00
0 

5.
 01

3:
96

1$
00

0 
2.

 67
3:

40
9$

00
0 

es
pe

ci
al

 . 
. 

Fu
nd

o 
de

 r
es

ga
te

. 
-

17
8:

54
6$

00
0 

-
S

O
M

M
A

 .
.
.
.
.
•
•
.
.
 
. 

24
.5

45
:4

10
$0

00
 

49
' 6

04
:"/

20
$0

00
 

16
. 8

45
:5

89
$0

00
 

To
ta

l 
ar

re
ca

da
do

 e
m

 1
90

7 
. 

» 
19

06
 .

 

-
--

D
rJ

.<
;F

E
R

E
N

Ç
A

 
pa

ra
 r
na
i~
 e

m
 1

90
7 .

.
.
.
.
 

P
A

P
E

L
 

O
U

lt
O

 

26
. 6

90
:9

43
$0

00
 
+ 

5.
 8'

73
:3

72
$0

00
 

-
+ 

22
3:

84
0$

00
0 

2:
24

7$
00

0 
+ 

8:
07

4$
00

0 
79

:5
16

$0
00

 
-

-
-

1.
 60

9:
82

8$
0Ó

,O
 

. ~
 

-
4.

 69
0:

72
3$

oo
0 

-
45

:2
39

$0
00

 
-

1.
44

2:
91

9$
00

0 
-

-
+ 

53
1:

18
4$

00
0 

5 .
45

8:
68

9$
00

0 
+ 

1.
06

3:
35

1$
00

0 
14

5:
05

1$
00

0 
-

40
.1

65
:1

55
$0

00
 
+ 

7.
69

9:
82

1$
00

0 

74
.1

50
:1

30
$0

00
 

57
. 0

10
:7

44
$0

00
 

17
 .1

39
:3

86
$0

00
 

P
A

P
E

L 

+ 
7.

59
0:

25
3$

00
0 

-
+ 

1:
83

2$
00

0 

+ 
49

:8
77

$0
00

 
+ 

1.
39

1:
90

2$
00

0 
-

77
:8

19
$0

00
 

+ 
90

8:
39

6$
00

0 
-

7:
27

6$
00

0 
-

6:
76

7$
00

0 
-

-
44

4:
72

8$
00

0 
+ 

33
:4

95
$0

00
 

+ 
9.

43
9:

56
5$

00
0 

Se
gu

nd
a 

Su
b-

D
ir

ec
to

ri
a 

da
s 

Re
nd

(L
s 

Pu
bl

ic
as

 d
o 

Th
es

ou
ro

 F
ed

er
al

, 
20

 d
e 

ab
ri

l 
19

07
. 

-
J.

 A
do

lp
hQ

 P
. 

de
 A

m
ar

an
te

 J
un

io
r,

 
~·
 e

sc
np

tu
ra

ri
o.

 V
is

to
. 

-
F

ra
nc

is
co

 <
lt;i

s 
Sa

nt
os

 M
ar

q'
({,

es
, 

se
rv

in
do

 d
e 

su
b-

di
re

ct
or

. 

85 o
;i

 



INDICE 

1906 

CA!'r)'.ARA DOS DEP.tJTADOS • 

Mensagem e documentos . • . . . . . . . . . . . . . 
Convenio de Taubaté •.......... 

· Mensagem .••••....•......• , 
Aditamento ao convenio de Taubaté. • 
Parecer da Commissão de Flinanças. . . 

· Pojecto. • • . • . . . . . . . . • . . • .. 
Voto· do Sr. Serzedello C0rreia . ........... . . 

Paula Ramos. • , . . . 
2.• discussão do projecto ••.•... 
Discurso do Sr. Wenceslau Escobar. 

Altino Arantes. 
Affonso Costa. • . . 
Barbosa Lima. . . . 
Alcindo Guanabara. 
Serzedello Correia. • 
Paula Ram0s. • • . 

Emenda flarbosa Lima. . • • . . . . . 
Discurso. do Sr. David Campista , 
Emenda Barros Franco .....• , . 
Discurso do Sr. Paulino 'de Souza . 

, / Adolpho Gor:lo. . 

. ,• 

Emendas j3arposa lima . • . . . . . . • . . ,, . . 
Parecer sobre as emendas em 2.ª discussão · ....•.... . · · 

. Explicações dos Srs. Presidente e David :campista ~ '. 
Discussão unica do parecer. • • . . • . . . . . . . 
Discurso do Sr. Serze1lel!o Correia ........ . 

David Campista. . . . . . . . . . 
·Votação do projecto e emendas emi 2.• discussão .. ·· 
R edação "para 3.• discussão .... . 
3.• discussão do projecto ..... . 
Discurso do Sr. Rodolpho Paixão. 
Emenda Rodolpho Paixão ..... . 
Discurso do Sr. Alberto Sarmento. 
Emenda Alberto Sarmento. . . . . 
Discurso do Sr. Galeão Carvalhal. 

Affonso Costa. . . 
Emenda Barbosa Lima. • . . . . . 
Discurso do Sr. Rodrigues Peixoto. 

I'ags. 

9 
15 

• 17 
18 
58 
71 
72 
80 

100 
100 
114 
132 
153 
184 
212 
227 
233 
233 
270 
270 
288 
304 
306 
307 
310 
310 
310 
344 
348 
350 
350 
370 
371 
387 
388 
406 
417 
418 



,; 

- 688-

Subsfüufiivo Rodrigues Peixoto. . . • • • . . . . . . • . . 
Emenda·da Commissão de Finanças. 
Discurso do .Sr. Arthur Orlando ... 

Alcindo Guanabara. 
Emenda Barbosa Li1'1ª· • . .. • . . . 
Discurso do Sr. Serzejello Correia: . 

Barbosa Lima. . • • • . . . . . 
Encerramento da 3.• discussão. • . . • . . . . . . . . . . . 
Parecer sobre as emendas em 3. • discussão. . . . . . 
Discussão unice. do parecer .... 
Discurso do Sr. Antunes Maciel. 

Barbosa Lima. . 
Barros Franco. . 
David Campista. 

Votação do projecto. 
Redação final. . . . • . . . . . • . 

'SENADO FEDERAL : 

421 
423 
423 
440 
447 
448 
455 
467 
468 
472 
472 
485 
499 
510 
542 
544 

Parecer da Commissão de Finanças 551 
Emendas da Commissão. . • . ' 563. 
Voto do Sr. Anisio de Abreu ..• , 565 
'2.• discussão da proposição. . . , , 568 
3.• discussão da proposição. . • . • • . 569 
Emendas da Comriissão de Finanças. 569 
Discurso do Sr. Muniz Freire. • • • • . 569 
Emendas Muniz Freire. ; . . • .. • . . 590 
Emenda Pires F~rreira. . . . . • • . • . . . • . 592 
Continuação da 3.~ discussão da proposição .... • , . . . . • . 596 
Discurso do Sr. M;uniz Freire. • 596 

Pir~s Ferreira. 698 
Votação da propos:ição. . . . 601 
Redação final das emendas. . . 602 

GAMARA DOS DEPUTADO~> : . 

Parecer sobre as eµiendas do .Senado. 
Voto d~ Sr. Serze~ello Co~reia ... . 
Requerimento de urgencia .... . . 
Votação ... ··. 
Redação final. 

ANNEXO . ....•.... . .... . .. 

fYP. AILLAUD, ALVllS & e_''. 

.... 
609 
611 
618 
618 
620 

623 



1, 

/ 








	6303 v.1 ex.1_0001
	6303 v.1 ex.1_0002
	6303 v.1 ex.1_0003
	6303 v.1 ex.1_0004
	6303 v.1 ex.1_0005
	6303 v.1 ex.1_0006
	6303 v.1 ex.1_0007
	6303 v.1 ex.1_0008
	6303 v.1 ex.1_0009
	6303 v.1 ex.1_0010
	6303 v.1 ex.1_0011
	6303 v.1 ex.1_0012
	6303 v.1 ex.1_0013
	6303 v.1 ex.1_0014
	6303 v.1 ex.1_0015
	6303 v.1 ex.1_0016
	6303 v.1 ex.1_0017
	6303 v.1 ex.1_0018
	6303 v.1 ex.1_0019
	6303 v.1 ex.1_0020
	6303 v.1 ex.1_0021
	6303 v.1 ex.1_0022
	6303 v.1 ex.1_0023
	6303 v.1 ex.1_0024
	6303 v.1 ex.1_0025
	6303 v.1 ex.1_0026
	6303 v.1 ex.1_0027
	6303 v.1 ex.1_0028
	6303 v.1 ex.1_0029
	6303 v.1 ex.1_0030
	6303 v.1 ex.1_0031
	6303 v.1 ex.1_0032
	6303 v.1 ex.1_0033
	6303 v.1 ex.1_0034
	6303 v.1 ex.1_0035
	6303 v.1 ex.1_0036
	6303 v.1 ex.1_0037
	6303 v.1 ex.1_0038
	6303 v.1 ex.1_0039
	6303 v.1 ex.1_0040
	6303 v.1 ex.1_0041
	6303 v.1 ex.1_0042
	6303 v.1 ex.1_0043
	6303 v.1 ex.1_0044
	6303 v.1 ex.1_0045
	6303 v.1 ex.1_0046
	6303 v.1 ex.1_0047
	6303 v.1 ex.1_0048
	6303 v.1 ex.1_0049
	6303 v.1 ex.1_0050
	6303 v.1 ex.1_0051
	6303 v.1 ex.1_0052
	6303 v.1 ex.1_0053
	6303 v.1 ex.1_0054
	6303 v.1 ex.1_0055
	6303 v.1 ex.1_0056
	6303 v.1 ex.1_0057
	6303 v.1 ex.1_0058
	6303 v.1 ex.1_0059
	6303 v.1 ex.1_0060
	6303 v.1 ex.1_0061
	6303 v.1 ex.1_0062
	6303 v.1 ex.1_0063
	6303 v.1 ex.1_0064
	6303 v.1 ex.1_0065
	6303 v.1 ex.1_0066
	6303 v.1 ex.1_0067
	6303 v.1 ex.1_0068
	6303 v.1 ex.1_0069
	6303 v.1 ex.1_0070
	6303 v.1 ex.1_0071
	6303 v.1 ex.1_0072
	6303 v.1 ex.1_0073
	6303 v.1 ex.1_0074
	6303 v.1 ex.1_0075
	6303 v.1 ex.1_0076
	6303 v.1 ex.1_0077
	6303 v.1 ex.1_0078
	6303 v.1 ex.1_0079
	6303 v.1 ex.1_0080
	6303 v.1 ex.1_0081
	6303 v.1 ex.1_0082
	6303 v.1 ex.1_0083
	6303 v.1 ex.1_0084
	6303 v.1 ex.1_0085
	6303 v.1 ex.1_0086
	6303 v.1 ex.1_0087
	6303 v.1 ex.1_0088
	6303 v.1 ex.1_0089
	6303 v.1 ex.1_0090
	6303 v.1 ex.1_0091
	6303 v.1 ex.1_0092
	6303 v.1 ex.1_0093
	6303 v.1 ex.1_0094
	6303 v.1 ex.1_0095
	6303 v.1 ex.1_0096
	6303 v.1 ex.1_0097
	6303 v.1 ex.1_0098
	6303 v.1 ex.1_0099
	6303 v.1 ex.1_0100
	6303 v.1 ex.1_0101
	6303 v.1 ex.1_0102
	6303 v.1 ex.1_0103
	6303 v.1 ex.1_0104
	6303 v.1 ex.1_0105
	6303 v.1 ex.1_0106
	6303 v.1 ex.1_0107
	6303 v.1 ex.1_0108
	6303 v.1 ex.1_0109
	6303 v.1 ex.1_0110
	6303 v.1 ex.1_0111
	6303 v.1 ex.1_0112
	6303 v.1 ex.1_0113
	6303 v.1 ex.1_0114
	6303 v.1 ex.1_0115
	6303 v.1 ex.1_0116
	6303 v.1 ex.1_0117
	6303 v.1 ex.1_0118
	6303 v.1 ex.1_0119
	6303 v.1 ex.1_0120
	6303 v.1 ex.1_0121
	6303 v.1 ex.1_0122
	6303 v.1 ex.1_0123
	6303 v.1 ex.1_0124
	6303 v.1 ex.1_0125
	6303 v.1 ex.1_0126
	6303 v.1 ex.1_0127
	6303 v.1 ex.1_0128
	6303 v.1 ex.1_0129
	6303 v.1 ex.1_0130
	6303 v.1 ex.1_0131
	6303 v.1 ex.1_0132
	6303 v.1 ex.1_0133
	6303 v.1 ex.1_0134
	6303 v.1 ex.1_0135
	6303 v.1 ex.1_0136
	6303 v.1 ex.1_0137
	6303 v.1 ex.1_0138
	6303 v.1 ex.1_0139
	6303 v.1 ex.1_0140
	6303 v.1 ex.1_0141
	6303 v.1 ex.1_0142
	6303 v.1 ex.1_0143
	6303 v.1 ex.1_0144
	6303 v.1 ex.1_0145
	6303 v.1 ex.1_0146
	6303 v.1 ex.1_0147
	6303 v.1 ex.1_0148
	6303 v.1 ex.1_0149
	6303 v.1 ex.1_0150
	6303 v.1 ex.1_0151
	6303 v.1 ex.1_0152
	6303 v.1 ex.1_0153
	6303 v.1 ex.1_0154
	6303 v.1 ex.1_0155
	6303 v.1 ex.1_0156
	6303 v.1 ex.1_0157
	6303 v.1 ex.1_0158
	6303 v.1 ex.1_0159
	6303 v.1 ex.1_0160
	6303 v.1 ex.1_0161
	6303 v.1 ex.1_0162
	6303 v.1 ex.1_0163
	6303 v.1 ex.1_0164
	6303 v.1 ex.1_0165
	6303 v.1 ex.1_0166
	6303 v.1 ex.1_0167
	6303 v.1 ex.1_0168
	6303 v.1 ex.1_0169
	6303 v.1 ex.1_0170
	6303 v.1 ex.1_0171
	6303 v.1 ex.1_0172
	6303 v.1 ex.1_0173
	6303 v.1 ex.1_0174
	6303 v.1 ex.1_0175
	6303 v.1 ex.1_0176
	6303 v.1 ex.1_0177
	6303 v.1 ex.1_0178
	6303 v.1 ex.1_0179
	6303 v.1 ex.1_0180
	6303 v.1 ex.1_0181
	6303 v.1 ex.1_0182
	6303 v.1 ex.1_0183
	6303 v.1 ex.1_0184
	6303 v.1 ex.1_0185
	6303 v.1 ex.1_0186
	6303 v.1 ex.1_0187
	6303 v.1 ex.1_0188
	6303 v.1 ex.1_0189
	6303 v.1 ex.1_0190
	6303 v.1 ex.1_0191
	6303 v.1 ex.1_0192
	6303 v.1 ex.1_0193
	6303 v.1 ex.1_0194
	6303 v.1 ex.1_0195
	6303 v.1 ex.1_0196
	6303 v.1 ex.1_0197
	6303 v.1 ex.1_0198
	6303 v.1 ex.1_0199
	6303 v.1 ex.1_0200
	6303 v.1 ex.1_0201
	6303 v.1 ex.1_0202
	6303 v.1 ex.1_0203
	6303 v.1 ex.1_0204
	6303 v.1 ex.1_0205
	6303 v.1 ex.1_0206
	6303 v.1 ex.1_0207
	6303 v.1 ex.1_0208
	6303 v.1 ex.1_0209
	6303 v.1 ex.1_0210
	6303 v.1 ex.1_0211
	6303 v.1 ex.1_0212
	6303 v.1 ex.1_0213
	6303 v.1 ex.1_0214
	6303 v.1 ex.1_0215
	6303 v.1 ex.1_0216
	6303 v.1 ex.1_0217
	6303 v.1 ex.1_0218
	6303 v.1 ex.1_0219
	6303 v.1 ex.1_0220
	6303 v.1 ex.1_0221
	6303 v.1 ex.1_0222
	6303 v.1 ex.1_0223
	6303 v.1 ex.1_0224
	6303 v.1 ex.1_0225
	6303 v.1 ex.1_0226
	6303 v.1 ex.1_0227
	6303 v.1 ex.1_0228
	6303 v.1 ex.1_0229
	6303 v.1 ex.1_0230
	6303 v.1 ex.1_0231
	6303 v.1 ex.1_0232
	6303 v.1 ex.1_0233
	6303 v.1 ex.1_0234
	6303 v.1 ex.1_0235
	6303 v.1 ex.1_0236
	6303 v.1 ex.1_0237
	6303 v.1 ex.1_0238
	6303 v.1 ex.1_0239
	6303 v.1 ex.1_0240
	6303 v.1 ex.1_0241
	6303 v.1 ex.1_0242
	6303 v.1 ex.1_0243
	6303 v.1 ex.1_0244
	6303 v.1 ex.1_0245
	6303 v.1 ex.1_0246
	6303 v.1 ex.1_0247
	6303 v.1 ex.1_0248
	6303 v.1 ex.1_0249
	6303 v.1 ex.1_0250
	6303 v.1 ex.1_0251
	6303 v.1 ex.1_0252
	6303 v.1 ex.1_0253
	6303 v.1 ex.1_0254
	6303 v.1 ex.1_0255
	6303 v.1 ex.1_0256
	6303 v.1 ex.1_0257
	6303 v.1 ex.1_0258
	6303 v.1 ex.1_0259
	6303 v.1 ex.1_0260
	6303 v.1 ex.1_0261
	6303 v.1 ex.1_0262
	6303 v.1 ex.1_0263
	6303 v.1 ex.1_0264
	6303 v.1 ex.1_0265
	6303 v.1 ex.1_0266
	6303 v.1 ex.1_0267
	6303 v.1 ex.1_0268
	6303 v.1 ex.1_0269
	6303 v.1 ex.1_0270
	6303 v.1 ex.1_0271
	6303 v.1 ex.1_0272
	6303 v.1 ex.1_0273
	6303 v.1 ex.1_0274
	6303 v.1 ex.1_0275
	6303 v.1 ex.1_0276
	6303 v.1 ex.1_0277
	6303 v.1 ex.1_0278
	6303 v.1 ex.1_0279
	6303 v.1 ex.1_0280
	6303 v.1 ex.1_0281
	6303 v.1 ex.1_0282
	6303 v.1 ex.1_0283
	6303 v.1 ex.1_0284
	6303 v.1 ex.1_0285
	6303 v.1 ex.1_0286
	6303 v.1 ex.1_0287
	6303 v.1 ex.1_0288
	6303 v.1 ex.1_0289
	6303 v.1 ex.1_0290
	6303 v.1 ex.1_0291
	6303 v.1 ex.1_0292
	6303 v.1 ex.1_0293
	6303 v.1 ex.1_0294
	6303 v.1 ex.1_0295
	6303 v.1 ex.1_0296
	6303 v.1 ex.1_0297
	6303 v.1 ex.1_0298
	6303 v.1 ex.1_0299
	6303 v.1 ex.1_0300
	6303 v.1 ex.1_0301
	6303 v.1 ex.1_0302
	6303 v.1 ex.1_0303
	6303 v.1 ex.1_0304
	6303 v.1 ex.1_0305
	6303 v.1 ex.1_0306
	6303 v.1 ex.1_0307
	6303 v.1 ex.1_0308
	6303 v.1 ex.1_0309
	6303 v.1 ex.1_0310
	6303 v.1 ex.1_0311
	6303 v.1 ex.1_0312
	6303 v.1 ex.1_0313
	6303 v.1 ex.1_0314
	6303 v.1 ex.1_0315
	6303 v.1 ex.1_0316
	6303 v.1 ex.1_0317
	6303 v.1 ex.1_0318
	6303 v.1 ex.1_0319
	6303 v.1 ex.1_0320
	6303 v.1 ex.1_0321
	6303 v.1 ex.1_0322
	6303 v.1 ex.1_0323
	6303 v.1 ex.1_0324
	6303 v.1 ex.1_0325
	6303 v.1 ex.1_0326
	6303 v.1 ex.1_0327
	6303 v.1 ex.1_0328
	6303 v.1 ex.1_0329
	6303 v.1 ex.1_0330
	6303 v.1 ex.1_0331
	6303 v.1 ex.1_0332
	6303 v.1 ex.1_0333
	6303 v.1 ex.1_0334
	6303 v.1 ex.1_0335
	6303 v.1 ex.1_0336
	6303 v.1 ex.1_0337
	6303 v.1 ex.1_0338
	6303 v.1 ex.1_0339
	6303 v.1 ex.1_0340
	6303 v.1 ex.1_0341
	6303 v.1 ex.1_0342
	6303 v.1 ex.1_0343
	6303 v.1 ex.1_0344
	6303 v.1 ex.1_0345
	6303 v.1 ex.1_0346
	6303 v.1 ex.1_0347
	6303 v.1 ex.1_0348
	6303 v.1 ex.1_0349
	6303 v.1 ex.1_0350
	6303 v.1 ex.1_0351
	6303 v.1 ex.1_0352
	6303 v.1 ex.1_0353
	6303 v.1 ex.1_0354
	6303 v.1 ex.1_0355
	6303 v.1 ex.1_0356
	6303 v.1 ex.1_0357
	6303 v.1 ex.1_0358
	6303 v.1 ex.1_0359
	6303 v.1 ex.1_0360_1
	6303 v.1 ex.1_0361_1
	6303 v.1 ex.1_0362_1
	6303 v.1 ex.1_0363_1
	6303 v.1 ex.1_0364_1
	6303 v.1 ex.1_0365_1
	6303 v.1 ex.1_0366_1
	6303 v.1 ex.1_0367_1
	6303 v.1 ex.1_0368_1
	6303 v.1 ex.1_0369_1
	6303 v.1 ex.1_0370_1
	6303 v.1 ex.1_0371_1
	6303 v.1 ex.1_0372_1
	6303 v.1 ex.1_0373_1
	6303 v.1 ex.1_0374_1
	6303 v.1 ex.1_0375_1
	6303 v.1 ex.1_0376
	6303 v.1 ex.1_0377
	6303 v.1 ex.1_0378_1
	6303 v.1 ex.1_0379_1
	6303 v.1 ex.1_0380
	6303 v.1 ex.1_0381
	6303 v.1 ex.1_0382
	6303 v.1 ex.1_0383
	6303 v.1 ex.1_0384
	6303 v.1 ex.1_0385
	6303 v.1 ex.1_0386
	6303 v.1 ex.1_0387
	6303 v.1 ex.1_0388
	6303 v.1 ex.1_0389
	6303 v.1 ex.1_0390
	6303 v.1 ex.1_0391
	6303 v.1 ex.1_0392
	6303 v.1 ex.1_0393
	6303 v.1 ex.1_0394
	6303 v.1 ex.1_0395
	6303 v.1 ex.1_0396
	6303 v.1 ex.1_0397
	6303 v.1 ex.1_0398
	6303 v.1 ex.1_0399
	6303 v.1 ex.1_0400
	6303 v.1 ex.1_0401
	6303 v.1 ex.1_0402
	6303 v.1 ex.1_0403
	6303 v.1 ex.1_0404
	6303 v.1 ex.1_0405
	6303 v.1 ex.1_0406
	6303 v.1 ex.1_0407
	6303 v.1 ex.1_0408
	6303 v.1 ex.1_0409
	6303 v.1 ex.1_0410
	6303 v.1 ex.1_0411
	6303 v.1 ex.1_0412
	6303 v.1 ex.1_0413
	6303 v.1 ex.1_0414
	6303 v.1 ex.1_0415
	6303 v.1 ex.1_0416
	6303 v.1 ex.1_0417
	6303 v.1 ex.1_0418
	6303 v.1 ex.1_0419
	6303 v.1 ex.1_0420
	6303 v.1 ex.1_0421
	6303 v.1 ex.1_0422
	6303 v.1 ex.1_0423
	6303 v.1 ex.1_0424
	6303 v.1 ex.1_0425
	6303 v.1 ex.1_0426
	6303 v.1 ex.1_0427
	6303 v.1 ex.1_0428
	6303 v.1 ex.1_0429
	6303 v.1 ex.1_0430
	6303 v.1 ex.1_0431
	6303 v.1 ex.1_0432
	6303 v.1 ex.1_0433
	6303 v.1 ex.1_0434
	6303 v.1 ex.1_0435
	6303 v.1 ex.1_0436
	6303 v.1 ex.1_0437
	6303 v.1 ex.1_0438
	6303 v.1 ex.1_0439
	6303 v.1 ex.1_0440
	6303 v.1 ex.1_0441
	6303 v.1 ex.1_0442
	6303 v.1 ex.1_0443
	6303 v.1 ex.1_0444
	6303 v.1 ex.1_0445
	6303 v.1 ex.1_0446
	6303 v.1 ex.1_0447
	6303 v.1 ex.1_0448
	6303 v.1 ex.1_0449
	6303 v.1 ex.1_0450
	6303 v.1 ex.1_0451
	6303 v.1 ex.1_0452
	6303 v.1 ex.1_0453
	6303 v.1 ex.1_0454
	6303 v.1 ex.1_0455
	6303 v.1 ex.1_0456
	6303 v.1 ex.1_0457
	6303 v.1 ex.1_0458
	6303 v.1 ex.1_0459
	6303 v.1 ex.1_0460
	6303 v.1 ex.1_0461
	6303 v.1 ex.1_0462
	6303 v.1 ex.1_0463
	6303 v.1 ex.1_0464
	6303 v.1 ex.1_0465
	6303 v.1 ex.1_0466
	6303 v.1 ex.1_0467
	6303 v.1 ex.1_0468
	6303 v.1 ex.1_0469
	6303 v.1 ex.1_0470
	6303 v.1 ex.1_0471
	6303 v.1 ex.1_0472
	6303 v.1 ex.1_0473
	6303 v.1 ex.1_0474
	6303 v.1 ex.1_0475
	6303 v.1 ex.1_0476
	6303 v.1 ex.1_0477
	6303 v.1 ex.1_0478
	6303 v.1 ex.1_0479
	6303 v.1 ex.1_0480
	6303 v.1 ex.1_0481
	6303 v.1 ex.1_0482
	6303 v.1 ex.1_0483
	6303 v.1 ex.1_0484
	6303 v.1 ex.1_0485
	6303 v.1 ex.1_0486
	6303 v.1 ex.1_0487
	6303 v.1 ex.1_0488
	6303 v.1 ex.1_0489
	6303 v.1 ex.1_0490
	6303 v.1 ex.1_0491
	6303 v.1 ex.1_0492
	6303 v.1 ex.1_0493
	6303 v.1 ex.1_0494
	6303 v.1 ex.1_0495
	6303 v.1 ex.1_0496
	6303 v.1 ex.1_0497
	6303 v.1 ex.1_0498
	6303 v.1 ex.1_0499
	6303 v.1 ex.1_0500
	6303 v.1 ex.1_0501
	6303 v.1 ex.1_0502
	6303 v.1 ex.1_0503
	6303 v.1 ex.1_0504
	6303 v.1 ex.1_0505
	6303 v.1 ex.1_0506
	6303 v.1 ex.1_0507
	6303 v.1 ex.1_0508
	6303 v.1 ex.1_0509
	6303 v.1 ex.1_0510
	6303 v.1 ex.1_0511
	6303 v.1 ex.1_0512
	6303 v.1 ex.1_0513
	6303 v.1 ex.1_0514
	6303 v.1 ex.1_0515
	6303 v.1 ex.1_0516
	6303 v.1 ex.1_0517
	6303 v.1 ex.1_0518
	6303 v.1 ex.1_0519
	6303 v.1 ex.1_0520
	6303 v.1 ex.1_0521
	6303 v.1 ex.1_0522
	6303 v.1 ex.1_0523
	6303 v.1 ex.1_0524
	6303 v.1 ex.1_0525
	6303 v.1 ex.1_0526
	6303 v.1 ex.1_0527
	6303 v.1 ex.1_0528
	6303 v.1 ex.1_0529
	6303 v.1 ex.1_0530
	6303 v.1 ex.1_0531
	6303 v.1 ex.1_0532
	6303 v.1 ex.1_0533
	6303 v.1 ex.1_0534
	6303 v.1 ex.1_0535
	6303 v.1 ex.1_0536
	6303 v.1 ex.1_0537
	6303 v.1 ex.1_0538
	6303 v.1 ex.1_0539
	6303 v.1 ex.1_0540
	6303 v.1 ex.1_0541
	6303 v.1 ex.1_0542
	6303 v.1 ex.1_0543
	6303 v.1 ex.1_0544
	6303 v.1 ex.1_0545
	6303 v.1 ex.1_0546
	6303 v.1 ex.1_0547
	6303 v.1 ex.1_0548
	6303 v.1 ex.1_0549
	6303 v.1 ex.1_0550
	6303 v.1 ex.1_0551
	6303 v.1 ex.1_0552
	6303 v.1 ex.1_0553
	6303 v.1 ex.1_0554
	6303 v.1 ex.1_0555
	6303 v.1 ex.1_0556
	6303 v.1 ex.1_0557
	6303 v.1 ex.1_0558
	6303 v.1 ex.1_0559
	6303 v.1 ex.1_0560
	6303 v.1 ex.1_0561
	6303 v.1 ex.1_0562
	6303 v.1 ex.1_0563
	6303 v.1 ex.1_0564
	6303 v.1 ex.1_0565
	6303 v.1 ex.1_0566
	6303 v.1 ex.1_0567
	6303 v.1 ex.1_0568
	6303 v.1 ex.1_0569
	6303 v.1 ex.1_0570
	6303 v.1 ex.1_0571
	6303 v.1 ex.1_0572
	6303 v.1 ex.1_0573
	6303 v.1 ex.1_0574
	6303 v.1 ex.1_0575
	6303 v.1 ex.1_0576
	6303 v.1 ex.1_0577
	6303 v.1 ex.1_0578
	6303 v.1 ex.1_0579
	6303 v.1 ex.1_0580
	6303 v.1 ex.1_0581
	6303 v.1 ex.1_0582
	6303 v.1 ex.1_0583
	6303 v.1 ex.1_0584
	6303 v.1 ex.1_0585
	6303 v.1 ex.1_0586
	6303 v.1 ex.1_0587
	6303 v.1 ex.1_0588
	6303 v.1 ex.1_0589
	6303 v.1 ex.1_0590
	6303 v.1 ex.1_0591
	6303 v.1 ex.1_0592
	6303 v.1 ex.1_0593
	6303 v.1 ex.1_0594
	6303 v.1 ex.1_0595
	6303 v.1 ex.1_0596
	6303 v.1 ex.1_0597
	6303 v.1 ex.1_0598
	6303 v.1 ex.1_0599
	6303 v.1 ex.1_0600
	6303 v.1 ex.1_0601
	6303 v.1 ex.1_0602
	6303 v.1 ex.1_0603
	6303 v.1 ex.1_0604
	6303 v.1 ex.1_0605
	6303 v.1 ex.1_0606
	6303 v.1 ex.1_0607
	6303 v.1 ex.1_0608
	6303 v.1 ex.1_0609
	6303 v.1 ex.1_0610
	6303 v.1 ex.1_0611
	6303 v.1 ex.1_0612
	6303 v.1 ex.1_0613
	6303 v.1 ex.1_0614
	6303 v.1 ex.1_0615
	6303 v.1 ex.1_0616
	6303 v.1 ex.1_0617
	6303 v.1 ex.1_0618
	6303 v.1 ex.1_0619
	6303 v.1 ex.1_0620
	6303 v.1 ex.1_0621
	6303 v.1 ex.1_0622
	6303 v.1 ex.1_0623
	6303 v.1 ex.1_0624
	6303 v.1 ex.1_0625
	6303 v.1 ex.1_0626
	6303 v.1 ex.1_0627
	6303 v.1 ex.1_0628
	6303 v.1 ex.1_0629
	6303 v.1 ex.1_0630
	6303 v.1 ex.1_0631
	6303 v.1 ex.1_0632
	6303 v.1 ex.1_0633
	6303 v.1 ex.1_0634
	6303 v.1 ex.1_0635
	6303 v.1 ex.1_0636
	6303 v.1 ex.1_0637
	6303 v.1 ex.1_0638
	6303 v.1 ex.1_0639
	6303 v.1 ex.1_0640
	6303 v.1 ex.1_0641
	6303 v.1 ex.1_0642
	6303 v.1 ex.1_0643
	6303 v.1 ex.1_0644
	6303 v.1 ex.1_0645
	6303 v.1 ex.1_0646
	6303 v.1 ex.1_0647
	6303 v.1 ex.1_0648
	6303 v.1 ex.1_0649
	6303 v.1 ex.1_0650
	6303 v.1 ex.1_0651
	6303 v.1 ex.1_0652
	6303 v.1 ex.1_0653
	6303 v.1 ex.1_0654
	6303 v.1 ex.1_0655
	6303 v.1 ex.1_0656
	6303 v.1 ex.1_0657
	6303 v.1 ex.1_0658
	6303 v.1 ex.1_0659
	6303 v.1 ex.1_0660
	6303 v.1 ex.1_0661
	6303 v.1 ex.1_0662
	6303 v.1 ex.1_0663
	6303 v.1 ex.1_0664
	6303 v.1 ex.1_0665
	6303 v.1 ex.1_0666
	6303 v.1 ex.1_0667
	6303 v.1 ex.1_0668
	6303 v.1 ex.1_0669
	6303 v.1 ex.1_0670
	6303 v.1 ex.1_0671
	6303 v.1 ex.1_0672
	6303 v.1 ex.1_0673
	6303 v.1 ex.1_0674
	6303 v.1 ex.1_0675
	6303 v.1 ex.1_0676
	6303 v.1 ex.1_0677
	6303 v.1 ex.1_0678
	6303 v.1 ex.1_0679
	6303 v.1 ex.1_0680
	6303 v.1 ex.1_0681
	6303 v.1 ex.1_0682
	6303 v.1 ex.1_0683
	6303 v.1 ex.1_0684
	6303 v.1 ex.1_0685
	6303 v.1 ex.1_0686
	6303 v.1 ex.1_0687
	6303 v.1 ex.1_0688
	6303 v.1 ex.1_0689
	6303 v.1 ex.1_0690
	6303 v.1 ex.1_0691
	6303 v.1 ex.1_0692
	6303 v.1 ex.1_0693
	6303 v.1 ex.1_0694
	6303 v.1 ex.1_0695
	6303 v.1 ex.1_0696
	6303 v.1 ex.1_0697
	6303 v.1 ex.1_0698

